
 

 

 

VÕILEIVAGRILL S179 
KASUTUSJUHEND 

Enne seadme kasutuselevõttu lugege kindlasti tähelepanelikult ohutus- ja kasutusjuhendit. 
Kasutusjuhend  peab alati seadmega kaasas olema. 
 

OHUTUSJUHEND 

Lugege tähelepanelikult ja hoidke alles. 

Hoiatus! Selles juhendis kirjeldatud ohutusmeetmed ja -
juhised ei hõlma kõiki võimalikke tingimusi ega olukordi, 
mis tekkida võivad. Kasutaja peab mõistma, et mis tahes 
seadme kasutamisel tuleb lähtuda tervest mõistusest 
ning olla ettevaatlik ja hoolikas. Seade teie eest mõelda 
ei saa. Seda tuleb seadme kasutamisel meeles pidada. 
Me ei võta endale vastutust kahju eest, mis tuleneb 
transpordikahjustusest, seadme väärkasutusest, seadme 
kasutamisest sobimatu pingevahemikuga vooluvõrgus 
või seadme mis tahes osa ümber seadistamisest või 
muutmisest. 

Elektrilöögi vältimiseks tuleb elektriseadmete 
kasutamisel alati järgida elementaarseid ohutusnõudeid, 
kaasa arvatud järgmist. 

1. Kontrollige, et vooluvõrgu pinge vastab seadme 
etiketil toodud pingevahemikule ja et pistikupesa on 
nõuetekohaselt kaitsemaandatud. Pistikupesa peab 
olema paigaldatud vastavalt kehtivatele 
ohutusnõuetele. 

2. Kui seade või selle toitejuhe on ükskõik millisel viisil 
kahjustada saanud, siis ei tohi seadet kasutada. 
Seadet tohib parandada (kaasaarvatud toitejuhtme 
vahetamine) ainult kvalifitseeritud 
teeninduskeskuses. Seadme kaitsekatteid ei tohi 
eemaldada. Elektrilöögi oht! 

3. Elektrilöögi ohu vältimiseks ei tohi seade puutuda 
kokku vee ega muu vedelikuga. 

4. Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta. 

5. Järelevalveta seadme pistik on soovitatav 
pistikupesast välja tõmmata. Enne hooldustööde 
tegemist tõmmake seadme pistik pistikupesast. 
Ärge eemaldage pistikut seinakontaktist juhtmest 
tõmmates. Võtke alati kinni pistikust endast. 

6. Ärge kasutage seadet välistingimustes ega niiskes 
keskkonnas. Ärge puudutage toitejuhet ega seadet 
märgade kätega. Elektrilöögi oht! 

7. Seadme kasutamisel laste läheduses tuleb olla eriti 
tähelepanelik! 

8. Ärge asetage toitejuhet üle teravate servade ega 
kuumade pindade. 

9. Töötava seadme lähedal olevad osad muutuvad 
väga kuumaks. Asetage seade teistest esemetest 
eemale. Nii tagate seadme tööks vajaliku 
õhuringluse. 

10. Ärge puudutage grillplaate seadme töötamise ajal ja 
veidi aega pärast seadme välja lülitamist. Ärge 
puudutage kuumi võileibu kätega. Laske seadmel ja 
võileibadel jahtuda. Enda kõrvetamise vältimiseks 
hoidke seadet ainult käepidemest. 

11. Grillplaatidel on  nakkumatu kate ja neid on lihtne 
puhastada. Ärge kasutage seadme osade 
puhastamiseks ja võileiva eemaldamiseks teravaid 
esemeid ega tööriistu. Nii väldite seadme 
grillplaatide pinna kahjustamist. 

12. Ärge peske grillplaate voolava vee all ega kastke 
neid vette. 

13. Hoidke seade eemal kuumadest pindadest ja 
soojusallikatest (nt pliidiplaadid). 

14. Kasutage seadet ainult vastavalt kasutusjuhistele. 
Tootja ei vastuta seadme valest kasutamisest 
tuleneva kahju eest. 

15. Ärge ühendage seadet vooluvõrku kauglüliti ega 
kaugjuhtimispuldi abil. 

16. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult 
kodumajapidamises ja sarnastes kohtades nagu: 

 kaupluste, kontorite jms töökeskkondade 
kööginurgad, 

 põllumajandusasutused, 

 hotellid, motellid ja sarnased asutused, 

 hommikusööki pakkuvad asutused. 

17. Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on 
vähenenud füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed 
võimed või kes ei ole piisavalt kogenud või 
teadlikud, tohivad seadet kasutada järelevalve all 
või vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad 
täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega 
seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju. 
Ärge lubage lastel seadmega mängida. Alla 8-
aastased lapsed seadet puhastada ega hooldada ei 
tohi. Vanemad kui 8-aastased lapsed tohivad seadet 
puhastada ja hooldada ainult järelevalve all. Seade 
ja selle toitejuhe tuleb hoida alla 8-aastastele lastele 
kättesaamatult. 

Kuum pind! 

KIRJELDUS 

 
1. Kaane sulgur 

2. Käepide 

 



3. Voolutoite märgutuli (punane) 

4. Tööks valmisoleku märgutuli (roheline) 

5. Roostevabast terasest pealispind 

6. Ülemine kaas 

7. Alumine osa 

ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST 

1. Enne seadme kasutuselevõttu lugege 
kasutusjuhendit ja hoidke see alles. 

2. Võtke seade pakendist välja ja eemaldage kõik 
etiketid. 

3. Puhastage grillplaate niiske lapi või käsnaga. 
4. Ärge kastke seadet vette ega valage grillplaatidele 

vett. 
5. Kuivatage grillplaadid käteräti või salvrätiga. 
6. Määrige grillplaatidele õhuke kiht võid või õli. 

Märkus. Võileivagrilli esmakordsel kasutamisel võib 
sellest eralduda veidi suitsulõhna. See on 
kuumaelemendiga seadmetele tavapärane ega ole 
ohtlik. 

KASUTUSJUHEND 

1. Sulgege seade ja ühendage selle pistik vooluvõrku. 
Voolutoite märgutuli ja tööks valmisoleku märgutuli 
süttivad, näidates, et seade soojeneb. 

2. Võileibade grillimiseks vajaliku temperatuuri 
saavutamiseks kulub umbes kolm minutit. Seejärel 
lülitub tööks valmisoleku märgutuli välja. 

3. Avage kaas ja asetage võileib alumisele 
küpsetusplaadile. 

4. Sulgege kaas. Tööks valmisoleku märgutuli süttib 
uuesti. 

5. Pärast 2–3 minutit grillimist lülitub tööks valmisoleku 
märgutuli uuesti välja. Reguleerige küpsetusaeg 
vastavalt oma maitse-eelistustele. 

6. Kui võileib on valmis, avage seade, hoides seda 
käepidemest. Eemaldage võileib plastist 
pannilabida abil.    

7. Ärge kunagi kasutage metalltange ega nuga, sest 
need võivad grillplaatide nakkumatut katet 
kahjustada. 

8. Pärast kasutamist võtke võileivagrilli pistik alati 
seinapistikupesast välja ja laske seadmel jahtuda. 

Märkus. Võileiva küpsemise ajal lülitub roheline 
märgutuli sisse ja välja, säilitades nii seadme õiget 
töötemperatuuri. 

HOOLDUS JA PUHASTAMINE 

• Enne puhastamist tõmmake seadme pistik alati 
pistikupesast ja oodake, kuni seade on jahtunud. 
Seadet ei ole vaja puhastamiseks koost lahti võtta. 

• Pühkige toidujäägid grillplaatidelt õrnalt ära. 
Leotage põhjakõrbenud jäägid   sooja vee ja 
pesuaine lahusega lahti ja eemaldage need plastist 
pannilabidakese või niiske paberkäteräti abil. 

• Ärge kasutage teravaid esemeid, mis võivad 
nakkumatut pinda kasutada. 

• Ärge kasutage võileiva eemaldamiseks metallist 
tööriistu, sest need võivad grillplaatide nakkumatut 
katet kahjustada. 

• Puhastage seadme välispinda niiske lapiga. Ärge 
kasutage välispinna puhastamiseks 
küürimispulbreid ega traatharju. Nii võite 
pealispinda kahjustada. 

• Ärge kastke seadet vette ega muusse vedelikku. 

• Ärge peske seadet nõudepesumasinas. 

HOIUNDAMINE 

• Enne hoiulepanekut tõmmake seadme pistik alati 
vooluvõrgust. 

• Enne seadme hoiulepanekut kontrollige, et seade 
on jahtunud ja kuiv. 

• Toitejuhtme võib hoiundamise hõlbustamiseks 
seadme põhja ümber kerida. 

TEHNILISED ANDMED 

Kahe kandilise võileiva valmistamiseks 
Roostevabast terasest 
Vertikaalasendis kompaktne hoiundada 
Toitejuhtme hoiusahtel 
Hõlpsalt puhastatavad grillplaadid 
Nakkumatu pealispind grillplaatidel 
Kuumakindel käepide 
Ülekuumenemiskaitse 
Voolutoite märgutuli / tööks valmisoleku märgutuli 

Nimipinge: 230 V~ 50 Hz  
Nimivõimsus: 700 W 

JÄÄTMEKÄITLUS 
Pakkimispaberi ja lainelise papi võib visata olmejäätmete hulka. 
Pakkimiskile, polüetüleenist kilekotid ja plastosad tuleb viia plasti 

kogumiskonteinerisse. 

KASUTUSKÕLBMATUKS MUUTUNUD 
TOOTE KÕRVALDAMINE 

Elektri- ja elektroonikaseadmete 
jäätmete kasutusest kõrvaldamine 
(kehtib ELi liikmesriikides ja teistes 
Euroopa riikides, kus on kasutusel 
ümbertöötlussüsteem). 
Tootel või pakendil olev sümbol näitab, 
et seda ei tohi visata olmeprügi hulka. 
Viige toode elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmete 
kogumiskonteinerisse. Toote 
asjakohane ümbertöötlemine aitab 
vältida kahjulikku mõju inimtervisele ja 
keskkonnale. 
Nii aitate säästa ka loodusvarasid. Kui soovite saada 
rohkem teavet toote ümbertöötlemise kohta, pöörduge 
kohaliku omavalitsuse, olmeprügi äraveoga tegeleva 
ettevõtte või kaupluse poole, millest toote ostsite. 

Toode vastab ELi elektromagnetilise ühilduvuse 
direktiivi ja elektriohutuse nõuetele. 

Jätame endale õiguse teha muudatusi. 
 
 
 
 
 

 

Hooldustöökoda:  Renerki Teenindus, Tammsaare tee 

134B, Tel. 60 50 319, 
klienditeenindus@renerk.ee,  
Tööajad E-R 10:00-17:00 

Maaletooja:  Sandmani Grupi AS, Tammsaare tee 
134B, Tallinn 12918. 
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Maaletooja Eestis:AS Elmaks Hulgikaubandus, Gaasi tee 5, Lehmja, Rae vald, 75306 HarjumaaTelefon: 6 836 300E-mail: info@elmaks.ee



GARANTII JA HOOLDUS  
• Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul eesmärgil kasutamisest ja kasutamisjuhendi 

eiramisest tingitud vigade puhul garantii ei kehti. 

• Garantii ei kehti järgmistel juhtudel: 
- kohvimasina küttekeha ummistused 
- rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine 
- seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda 
- mehaaniliste vigastuste korral 
- seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne. 
- juhtmepistiku sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesa kasutamine. 

• Garantii 2 aastat 

• Garantiiremont: AS Speleta, Akadeemia tee 20, tel. 654 6543 
 
HOOLDUSPARTNERID 

Linn  Firma  Aadress  Kontakt 

TALLINN:  AS Speleta  Akadeemia tee 20  tel. 654 6543 

TARTU:   OÜ Arwest  Aleksandri 6, Tartu tel/faks 7 34 34 94 

PÄRNU:   OÜ Centralservice  Laine 4, Pärnu  tel/faks 44 27 231 

HAAPSALU:  OÜ Teco Kodumasinad  Nelgi 1, Paralepa tel. 56678902 

NARVA:   OÜ Sipelgas Maurinte  Tallinna mnt. 6a-19, Narva  tel. 35 60 708, 56 498 697 

VILJANDI:  OÜ Aaberi Kodumasinad  Raua tn.3  tel. 43 33 802 

PAIDE:   OÜ Oolberg ja Ko  Vainu tn. 9, Paide  tel. 38 50 010, 56 664 467 

JÕGEVA:   OÜ Levotek  Rohu 6-28. Jõgeva  tel. 58 372 823 

KURESSAARE:  OÜ Tedre Kodumasinad  Pikk 1b, Kuressaare  tel. 45 55 978, 50 87 912 

 OÜ Kodumasinate Remondikeskus  Tallinna 80A, Kuressaare  tel. (45) 31 627 

KÄRDLA:  FIE Enno Tuulik  Vabaduse tn.8, Kärdla  tel. 46 963 06 

VÕRU:  OÜ Võru Polar  Oja 1, Võru  tel. 78 21 461 

IDA-VIRUMAA:  OÜ Edelweis-Nord  Lehe 7, Kukruse  tel. 33 41318 

 
 
 
 

TOOTEKAART 
 

TOOTE NIMETUS: _______________________________________________________ 
 
MUDEL: _______________________________________________________________ 
 
KAUPLUS______________________________________________________________ 
 
MÜÜGIKUUPÄEV: ______________________________________________________ 
 
 
 
KAUPLUSE PITSAT: 

 
 


