
 

 

VÕILEIVAGRILL 

 S299 

 KASUTUSJUHEND 
 

SEADME OSAD 

 

1. Käepide 

2. Märgutuled, punane ja roheline 

3. Roostevabast terasest pind 

4. Pealmine osa (kaas) 

5. Pealmine küpsetusplaat 

6. Alumine küpsetusplaat 

7. Juhtmekerimiskoht 

8. Korpuse alumine pool 

9. Käepideme lukusti 

10. Eemaldamisnupp ülemiste plaatide jaoks 

11. Eemaldamisnupp alumiste plaatide jaoks 

12. Eemaldatavad plaadid võileibadele 

(kolmnurksed) 

13. Eemaldatavad vahvliküpsetusplaadid 

14. Eemaldatavad grillplaadid 

 

OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED 

• Lugege juhendit hoolikalt ja säilitage tulevikus lugemiseks. 

• Hoiatus: kirjeldatud ohutusabinõud ja juhised käesolevas juhendis ei suuda käsitleda kõiki 

mõeldavaid ohusituatsioone. Kasutajal tuleb rakendada mõistlikkust, ettevaatlikkust ja 

hoolsust, mida on vaja selle elektriseadme käsitsemisel.  

• Tootja ei kanna vastutust seadmega seotud kahjustuste eest, mis võivad tekkida selle 

transportimisel, ebaõigel kasutamisel, voolukõikumisel või seadme mistahes osa 

modifitseerimisel. 

• Tule- või elektrilöögiohu vältimiseks tuleb elektriseadmeid kasutades täita mõningaid 

põhilisi, järgnevalt loetletud ohutusnõudeid. 

• Veenduge, et kasutuskoha elektrivõrgu toitepinge vastab seadme tüübisildil toodud 

andmetele ning et kasutusel olev pistikupesa on varustatud maandusega. 

• Kahjustatud voolujuhtmega seadet ei tohi kasutada. Mistahes parandustöid, sh juhtme 

vahetust tohivad teostada vaid tootja poolt volitatud remondiettevõtte spetsialistid. Seadme 

korpust ei tohi lahti võtta – elektrilöögi oht. 

• Kaitske seadet otsese kokkupuutumise eest vee või vedelikega. 

• Ärge jätke seadet töötavana järelvalveta. Ärge jätke seadet vooluvõrku ühendatuna 

järelvalveta. Enne hooldamist eemaldage seadme pistik vooluvõrgust. Ärge tirige juhtmest, 

kui eemaldate seadet vooluvõrgust. Võtke kinni pistikust. 



 

 

• Seadet ei tohi kasutada välistingimustes ega niisketes keskkondades. Ärge puudutage 

seadet/voolujuhet niiskete ega märgade kätega. Elektrilöögi oht! 

• Kui seadme kasutamise ajal ligiduses viibib lapsi, on vajalik täiskasvanu tähelepanelik 

järelvalve. 

• Kaitske voolujuhet kuumade pindadega kokkupuutumise ja mehaaniliste vigastuste eest. 

• Töötava seadme pind kuumeneb. Paigutage seade kaugemale kuumustundlikest ja 

süttivatest esemetest ning jätke piisavalt õhuruumi seadme ventileerumiseks.  

• Puudutage töötavat seadet ainult käepidemest. 

• Küpsetuspinnad on külgevõtmatu kattega. Ärge puudutage plaate metallesemetega. 

Kasutage toidupala eemaldamiseks puidust või kuumuskindlast plastist spaatlit. 

• Seadme küpsetusplaate ei tohi vette kasta ega voolava vee all loputada. 

• Hoidke seadet kuumuse ja lahtise tule allikate eest. 

• Kasutage seadet ainult vastavalt juhendis osundatud eesmärgile. Tootja pole vastutav 

seadme ega selle lisaosade ebaõigest kasutamisest tuleneda võivate kahjude eest, millisteks 

on näiteks vigastused, tulekahju jms. Seade on mõeldud ainult kodus kasutamiseks. 

• 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. 

Lapsed ei tohi seadmega mängida. Väikelapsed ei tohi seadet kasutada, puhastada ega 

hooldada muidu kui täisealise vastutusvõimelise isiku tähelepaneliku järelvalve ja 

juhendamise all. Väikelapsed ei tohi seadmega iseseisvalt tegeleda. 

 

ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST. 

Palun lugege hoolikalt läbi käesolev juhend, enne kui hakkate seadet kasutama. Võtke seadme 

ümbert ja küljest pakendiosad.  

Puhastage küpsetusplaate niiske lapi või käsnaga. Ärge kastke seadet vette ega kallake vett 

küpsetusplaatidele. Kuivatage kõik osad hoolikalt paberräti või kuiva lapiga.  

Esmakasutamisel võib seadmest tõusta kerget kõrbelõhna. See on kuumutuselementidega seadmete 

puhul tavaline ja suits ei kujuta endast ohtu. Soovitame kõiki küpsetusplaate enne kasutuselevõttu 

kuumutada ilma toiduta, kuni mainitud kõrbelõhn hajub. 

 

KÜPSETUSPLAATIDE VAHETAMINE 

Avage grilli kaas ja vajutage nuppe 10 ja 11 ning eemaldage plaadid. 

Pange grilli sisse plaadid, mida soovite kasutada ja vajutage neid nende asukohas, kuni nad 

klõpsatades kinnituvad.  

Ärge vahetage plaate siis, kui grill on ühendatud vooluvõrku ja töötab! Seade peab olema 

eemaldatud vooluvõrgust ja jahtunud. 

 

VÕILEIBADE GRILLIMINE 

Valmistage ette võileivamaterjal. Iga võileiva jaoks läheb vaja kaht leiva või saia viilu ning täidist 

nende vahele. Sulgege grilli pooled ja ühendage seade vooluvõrku. Süttivad mõlemad märgutuled, 

andes märku, et seade on vooluvõrgus ja soojeneb.  

5 minuti pärast kustub roheline tuli, mis tähendab seda, et seade on saavutanud paraja kuumuse. 

Avage kaas ja asetage võileiva alumine pool alumisele plaadile. Et saavutada paremat pruunistumist, 

võite võileivapoolikute välisküljed kergelt võiga määrida. Pärast alumise võileivapooliku asetamist 

grillile pange sellele soovitud täidismaterjal ning teine võileivapoolik. Täidis peaks olema paigutatud 



 

 

nii, et see ei ulatu üle võileivapoolikute äärte ja et seda ei oleks liiga palju, mis raskendaks grilli poolte 

sulgemist. Sulgege grilli kaas, kinnitage lukustiga. 2-3 minuti pärast avage kaas ja vaadake, kas võileib 

on piisavalt pruunistunud. Pruunistumise aste sõltub küpsetamise pikkusest ja on vabalt valitav 

vastavalt eelistustele.  

Kasutage võileiva eemaldamiseks plastikust (kuumuskindlast) või puidust spaatlit. Kunagi ei tohi 

kasutada küpsetusplaatide pinnal metallist esemeid.  

Eemaldage seade vooluvõrgust, laske jahtuda.  

Kasutamise ajal süttib ja kustub roheline märgutuli vaheldumisi vastavalt sellele, kas seade 

kuumeneb või on oma temperatuuri saavutanud. 

 

PUHASTAMINE JA SÄILITAMINE. 

Eemaldage seade enne puhastamist vooluvõrgust ja laske jahtuda. Plaate saab puhastamise 

hõlbustamiseks eemaldada. Ärge peske plaate nõudepesumasinas. Pühkige plaadid puhtaks niiske 

lapiga. Ärge kraapige plaate teravate esemetega, mis võivad kahjustada külgevõtmatut pinda. 

Metallesemeid ei tohi lasta kokkupuutesse plaatide pinnaga. Pühkige plaatide pinnad üle niiske 

lapiga. Ärge kasutage plaatide väliskülje puhastamiseks küürimisaineid ega -vahendeid.  

Ärge kastke plaate ega seadet vette ega muudesse vedelikesse. Seade tuleb enne säilitusele panemist 

puhastada ja korralikult kuivatada. Seadme juhet võib kerida seadme põhja alla. 

 

TEHNILINE TEAVE 

Nominaalpinge: 220-240 V~ 50/60 Hz 

Nominaalvõimsus: 700 W 

 

PAKENDI KÄITLEMINE 

Paberist ja papist pakendiosad tuleb käitlemiseks panna paberikonteinerisse. Pakkekiled, plastikust 

pakendiosad sobivad pakendikonteineritesse. 

 

VANANENUD VÕI KASUTUSKÕLBMATUKS MUUTUNUD ELEKTRISEADMETE KÄITLEMINE 

KASUTUSEA LÕPUL 

Juuresolev sümbol seadmel või selle pakendil tähendab, et seadet ei tohi ära visata 

olmejäätmetena. Toimetage seade kindlaksmääratud kogumispunkti 

jäätmekäitlusettevõtteis. Toote nõuetekohase toimetamisega käitlusele aitate kaasa 

keskkonna säästmisele ja inimtervise kaitsmisele. Käitlemine aitab säästa loodusvarasid. 

Rohkem teavet seadme käitlemisest saab kohalikelt omavalitsustelt, jäätmekäitlusettevõtteilt või 

seadme müünud ettevõttelt.  

 

Seade on vastavuses EL reeglite ja määrustega elektrilisest ühilduvusest ja 

elektriohutusest. 

 

  



 

 

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: 

 
 
 


