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OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED  

• Lugege käesolevat juhendit hoolikalt ja hoidke juhend alles edaspidiseks.  

• Kasutage seadet vastavalt kasutusotstarbele.  

• Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kes oma vähese füüsilise, 

sensoorse või vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet 

iseseisvalt ohutult kasutada - vaid juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme 

turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid. 

• Õpetage lastele, et seadmega mängida ei tohi.  

• Lapsed ei tohiks seadet puhastada ega hooldada, kui nad on alla 8 aasta vanused ja kui neid 

selles tegevuses ei juhendata vastutusvõimelise täiskasvanu poolt.  

• Hoidke seade kaugemal väiksemate laste käeulatusest.  

• Mistahes parandustöid seadmele tohivad teostada ainult vastavalt kvalifitseeritud 

remondiettevõtte spetsialistid. Ärge proovige seadet ise parandada.  

• Veenduge, et kasutuskoha vooluvõrgu andmed on seadme tüübisildil kirjas olevate 

andmetega vastavuses.  

• Pistikupesa, millesse seadme pistik ühendatakse, peab olema varustatud maandusega. 

• Kindlustage, et seade, selle voolujuhe ega pistik ei satuks kontakti vee ega vedelikega.  

• Võtke alati seadme pistik pistikupesast välja ajaks, mil seadet ei kasutata.  

• Ärge eemaldage pistikut vooluvõrgust juhetpidi tirides, vaid võtke kinni pistikust.  

• Kontrollige regulaarselt, et voolujuhtmele poleks tekkinud kahjustusi.  

• Ärge kasutage seadet, kui seadme voolujuhe on kahjustunud. Kui voolujuhe on kahjustatud, 

tuleb lasta see välja vahetada volitatud remondiettevõttes, vältimaks ohuolukorra tekkimist. 

• Seadme osad kuumenevad kasutamisel. Vältige kuumade pindade puudutamist paljakäsi – 

põletuse oht!  



 

 

• Seadme ümber tuleb jätta piisavalt vaba ruumi kuumuse eraldumiseks, et vältida tuleohtu. 

• Veenduge, et seade ei oleks liiga ligidal süttivatele / sulavatele materjalidele.  

• Seadet ei tohi millegagi kinni katta. Seadet ei tohi asetada kuumadele pindadele.  

• Voolujuhe ega pistik ei tohi sattuda kontakti kuumade pindadega ega lahtise tulega.  

• Ärge kasutage seadet õues ega niisketes ruumides.  

• Paigutage seade tasasele, kindlale aluspinnale.  

• Seadet puudutades peavad kasutaja käed olema kuivad.  

• Mistahes rikke korral, samuti enne puhastamist või seadme säilitusele ära paigutamist 

eemaldage seade vooluvõrgust.  

• Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta.  

• Ärge tõstke töötavat ega maha jahtumata seadet ühest kohast teise. Enne teisaldamist tuleb 

seade välja lülitada ja lasta maha jahtuda.  

• Jätke seadme ümber igasse külge piisavalt ruumi (10 cm külgedele ja taha, 30 cm peale). 

• Ahjuukse klaas kuumeneb. Käsitsege ahjuust vaid käepidemest.  

• Kasutage kuuma ahjupanni või resti tõstmiseks spetsiaalset kaasasolevat lisakäepidet.  

• Ärge asetage seadme peale papist, paberist, plastikust esemeid ega küünlaid.  

• Ärge asetage lahtisele ahjuuksele midagi rasket.  

• Käsitlege kuumi ahjunõusid ettevaatusega.  

• Vältige kuuma ahjuukse klaasi kokkupuudet külmade vedelikega. Klaas võib temperatuuri 

äkilise vaheldumise tõttu puruneda.  

• Ärge asetage seadet kuuma pliidi, põletite, kuumaõhupuhurite vms. ligidusse. See võib 

põhjustada seadme rikke ja mõjutada seadme temperatuurireguleerimist.  

• Ärge puudutage seadet, kui see mingil põhjusel kukub vette või muusse vedelikku! 

Eemaldage sellisel juhtumil seadme pistik viivitamatult vooluvõrgust ja katkestage seadme 

kasutamine.  

• Pärast kasutamist tuleb seade puhastada põhjalikult (vt. osa, mis käsitleb seadme 

puhastamist).  

• Seadet ega selle juhet / pistikut ei tohi kasta vette ega vedelikesse.  

• Seadet ei tohi vooluvõrku ühendada välise taimeri ega kaugjuhtimisseadme vahendusel. 

 

  



 

 

SEADME OSAD 

 

1. Korpus 

2. Distantsihoidik  

3. Toitejuhe pistikuga 

4. Tuulutusavad 

5. Temperatuuri seadistamine. 

6. Funktsioonide valik. 

7. Aja seadistamise lüliti 

8. Sisselülitatuse märgutuli 

9. Kütteelemendid 

10. Ukse käepide 

11. Uks 

12. Ahjupanni / resti eemaldamise tarvik 

13. Ahjupann  

14. Rest 

15. Ahju siinid (tasandid) 

16. Sisevalgustus

 

ESMAKASUTAMINE 

Võtke seade välja pakendist. Puhastage seade nii, nagu on kirjeldatud puhastamist käsitlevas osas. 

Kuivatage kõik osad hoolikalt. Lülitage kõik seadme kuumutuselemendid 15 minutiks täisvõimsusel 

sisse, jättes ahjuukse lahti. Selle protsessi käigus põlevad ära ja eralduvad tootmisest jäänud 

ainejäägid kütteelementidelt. Seadmest võib esmakordsel kuumutamisel eralduda kõrbelõhna. See 

haihtub peagi. Tuulutage ruum. Jätke töötava seadme ümber piisavalt vaba ruumi õhuvahetuseks. 

 

KASUTAMINE 

Grill 

Restil saab kuumutada toitu, mis ei vaja kauakestvat küpsetamist ja on piisavalt suur et mitte läbi 

resti alla kukkuda. Grilli saab kasutada ka juhul, kui soovite selleks kasutada nii üla- kui ka 

alakuumutuselementi. 
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Ahjupann  

Ahjupannil saab valmistada toitu, mida on vaja kaua küpsetada . Alumise kuumutuselemendi soojus 

kuumutab ahjupanni ja küpsetab toidu. 

 

AHJUFUNKTSIOONID 

 

1. Välja lülitatud 

2. Ülemine kuumutuselement 

3. Alumine kuumutuselement 

4. Üla- ja alakuumutus korraga  

 

 

Küpsetamine 

 

Avage ahjuuks. Paigutage ahjupann või rest toiduga soovitud ahjutasandile. Sulgege ahjuuks. 

Reguleerige ahjutemperatuur temperatuurinupuga (5). Keerake funktsioonilüliti (6) seadistusele 

 Taimeri nupuga (7) määrake kindlaks küpsetamise kestvus. Vajalik ajahulk sõltub toidu kogusest 

ja kujust. Süttib sisselülitatuse märgutuli. Küpsetage toitu kuni valmimiseni. Ahi lülitub taimeriga 

seadistatud aja täitumisel ise välja, kostab helisignaal. Märgutuli kustub. Kui toit valmib enne ahju 

väljalülitumist, võite ahju välja lülitada kohe, keerates funktsiooninupu asendisse  Taimer jätkab 

tööd lõpuni, kuid ahju sisemuses enam kuumutamist ei toimu. Kasutage ahjuust ja -nõusid käsitsedes 

pajakindaid. Avage ahjuuks. Ettevaatust kuumade pindadega. Kasutage kuuma ahjupanni või resti 

tõstmiseks spetsiaalset kaasasolevat lisakäepidet. Sulgege ahjuuks. Pange toit taldrikule. Ahju 

kasutamise lõppedes veenduge, et funktsioonilüliti on asendis  Eemaldage pistik pistikupesast. 

 

  

KÜPSETUSPANNI EEMALDAMINE AHJUST 



 

 

Grilli kasutamine 

 

Grillimist võib kasutada toidule pruunistuse lisamiseks. Avage ahjuuks. Paigutage ahjupann alumisele 

ja rest toiduga sellest järgmisele ahjutasandile. Ahjupann kogub mistahes väljatilkuvad toidurasvad ja 

takistab nende sattumist alumisele kütteelemendile. Asetage rest toiduga ülemisele või keskmisele 

ahjutasandile. Jätke ahjuuks praokile, et õhk saaks liikuda. Reguleerige ahjutemperatuur 

temperatuurinupuga (5). Keerake funktsioonilüliti (6) seadistusele  Taimeri (7) nupuga määrake 

kindlaks küpsetamise kestvus. Vajalik ajahulk sõltub toidu kogusest ja kujust. Süttib sisselülitatuse 

märgutuli. Grillige toit. Ahi lülitub aja täitumisel ise välja, kostab helisignaal. Märgutuli kustub.  

Kui toit valmib enne ahju väljalülitumist, võite ahju välja lülitada kohe, keerates funktsiooninupu 

asendisse  Taimer jätkab lõpuni, kuid ahju enam ei kuumutata. Kasutage ahjuust ja -nõusid 

käsitsedes pajakindaid. Avage ahjuuks. Ettevaatust kuumade pindadega. Kasutage lisakäepidet resti 

väljavõtmiseks. Paigutage toit taldrikule. Kasutage kuuma ahjupanni või resti tõstmiseks spetsiaalset 

kaasasolevat lisakäepidet. Sulgege ahjuuks. Ahju kasutamise lõppedes veenduge, et funktsioonilüliti 

on asendis  Eemaldage pistik pistikupesast. 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

Puhastage seadet pärast iga kasutuskorda. Eemaldage seade vooluvõrgust ja laske täielikult jahtuda. 

Ahju eemaldatavad osad on pestavad nõudepesuaine ja sooja veega. Loputage osad puhta veega ja 

kuivatage hoolega. Pühkige niiske lapiga puhtaks ahjusisemus, välispind ja ukseklaas. Kuivatage kõik 

osad hoolikalt. Pange eemaldatavad osad ahju tagasi. Enne puhastamist tuleb seade eemaldada 

vooluvõrgust. Ärge kunagi kasutage söövitavaid või abrasiivseid puhastusaineid, samuti mitte 

teravaid esemeid seadme puhastamiseks. Seadet ega selle juhet / pistikut ei tohi kasta vette ega 

vedelikesse. 

 

KESKKONNAKAITSE 

Pakkematerjalid tuleb visata vastavatesse kogumiskonteineritessse. Ärge visake 

elektriseadmeid ega nende osi olmejäätmete hulka. Seade sisaldab taaskasutatavaid 

materjale. Keskkonna ja inimtervise säästmiseks toimetage seade nõuetekohaselt 

kogumispunkti, kus organiseeritakse vana seadme käitlemine ja ringlussevõtt. Teabe 

saamiseks jäätmekäitlusettevõtete kohta pöörduge kohaliku omavalitsuse ametnike poole. 

RESTI EEMALDAMINE AHJUST 


