
 

 

 
VÕILEIVAGRILL 
 DESIGN 42443 

 KASUTUSJUHEND 

 
OHUTUS 

 Seade on ette nähtud kasutamiseks vaid koduses majapidamises, mitte mobiilsetes üksustes 
(nt. bussid / autosuvilad/veesõidukid).  

 Ärge kasutage ega säilitage seadet õues ega niisketes / märgades keskkondades.  
 Kontrollige seadme korrasolekut regulaarselt (välistage mehaanilised kahjustused, 

korrosioon, pragunemine).  
 Kui seadmesse on tekkinud pragusid / ilmneb muid rikkeid / kahjustusi, ei tohi seadet 

kasutada. 
 Pöörduge seadme rikke korral kontrollimiseks ja parandamiseks tootja poolt volitatud 

remondiettevõttesse. Ärge püüdke seadet ise parandada.  
 Kasutage seadet kindlal tasasel tööpinnal, mis kannatab mõnevõrra kuumust. Seade ei tohi 

paikneda juhtmete peal, niisketel või plastist / muust sulavast ja süttivast materjalist 
aluspinnal ega kuumust mittekannataval alusel.  

 Töötava seadme all ei tohi asuda laudlinu, rätikuid, pabereid vms. süttivat. 
 Töötava seadme ümber ja kohale peab jääma vähemalt 50 cm vaba ruumi.  
 Vältige seadme kasutamist ruumides, kus leidub lenduvaid, süttivaid, plahvatavaid aineid. 
 Küpsetuspinnad tuleb alati hoida puhtana.  
 Seadet võivad kasutada vähemalt kooliealised lapsed ja isikud, kes oma vähese füüsilise, 

sensoorse või vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet 
ohutult kasutada - vaid juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise 
kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid.  

 Väiksemad, kui kooliealised lapsed ei tohiks seadet puhastada ega hooldada, kui neid selles 
tegevuses ei juhendata vastutusvõimelise täiskasvanu poolt. 

 Lapsed ei tohi mängida seadme ega selle pakendiga. 
 Hoidke alati seadet puhta ja kuivana, säilitage seadet kaugemal väikeste laste käeulatusest. 



 

 

 Küpsetatud toidu eemaldamiseks seadmest kasutage puidust või kuumuskindlast plastist 
köögiriistu. 

 Seadet ei tohi jätta elektrikontakti ühendatuks, ilma järelevalveta.  
 Enne puhastamist tuleb seade eemaldada elektrikontaktist ja lasta jahtuda. 
 Seadet tuleb hoida mehaanilise mõjutamise eest. 
 Seadet ei tohi tõstmisel hoida ainult toitejuhtmest.  
 Ärge kasutage abrasiivaineid ega küürimiskäsnu seadme puhastamiseks.  
 Seadet ega selle ühtegi osa ei tohi pesta nõudepesumasinas.  
 Ärge jätke seadet ilma puhastamata kuivama. Puhastage seade alati pärast kasutamist. 
 Hoidke alati seadet puhta ja kuivana, säilitage seadet kaugemal väikeste laste käeulatusest. 
 Enne esimest kasutamist määrige küpsetuspinnad toiduõliga. Sellega välditakse toiduainete 

kinnijäämist küpsetuspindadele. 
 Ärge puudutage seadme küpsetuspindu metallist esemetega.  
 Tootja ei võta vastutust seadme valest kasutamisest, hooletusest, juhendi juhiste eiramisest 

tulenenud /tuleneda võivate kahjude eest.  
 Seadet ei tohi puhastada ahjukemikaalidega. 

 
TEHNILINE TEAVE 
Artikkel nr. 42443 
Nimi: võileivagrill Design 
Toide: 230 - 240 V 50/60 Hz 
Võimsustarve 750 W 
Voolujuhtme pikkus u. 100 cm 
Kaal u. 1,48 kg 
Mõõtmed (L x S x K): 232 x 230 x 90 mm (suletuna); 232 x 292 x 256 mm (avatuna) 
Küpsetusplaatide mõõtmed - alumine / ülemine 224 x 120 mm 
Kasutamistemperatuur 185 +/- 10 °C; kuumenemisaeg 2 minutit 
 
SEADME OSAD  
1 lukusti 
2 kaane korpuse raam 
3 kaas ja ülemine küpsetusplaat 
4 alus ja alumine küpsetusplaat 
5 korpus 
 
Roheline märgutuli süttib kohe, kui töötemperatuur on 
saavutatud 
Punane märgutuli süttib, kui seade ühendatakse 
vooluvõrku ja kuumeneb 
 
  



 

 

KASUTAMINE 
Kerige lahti seadme juhe. Paigutage seade kindlale lauapinnale, elektrikontakti lähedusse. Jätke 
igasse külge 50 cm vaba ruumi. 
Avage seadme kaane lukustus käepideme juures ning veenduge, et küpsetusplaadid on puhtad. 
Sulgege kaas. Suletud kaanega seade kuumeneb kiiremine. Puudutage töötavat seadet üksnes 
käepidemest. 
Vooluvõrku ühendamise järel süttib ja kustub roheline märgutuli vastavalt sellele, kuidas seade 
kuumeneb ja jahtub, säilitades küpsetustemperatuuri. 
Avage seadme kaas. Paigutage küpsetamiseks ettevalmistatud võileivad alumisele küpsetuspinnale. 
Sulgege kaas. Nüüd küpsetatakse võileivad mõlemalt küljelt. Vajadusel kontrollige küpsetuse 
edenemist, avades kaane hetkeks.  
Küpsetamise järel avage kaas ja eemaldage toit puidust või kuumuskindlast plastist köögitarviku abil. 
Seejärel võib alustada järgmise koguse küpsetamisega. 
 
PUHASTAMINE 
Jätke seade pärast kasutamist jahtuma avatud pooltega. Pühkige toiduraasud pehme harjaga 
küpsetusplaatidelt ära. Selleks kallutage avatud seadet ettevaatlikult ühele küljele.  
Pühkige seadme pinnad üle pehme niiske lapiga. Ärge mingil juhul laske vett sattuda seadme 
korpusesse. 
Kuivatage kõik pinnad hoolikalt. Jätke seade avatud kaanega kuivama pooleks tunniks. Säilitage 
seadet suletud kaanega, kaitsmaks küpsetuspindu tolmu eest. 
Seadet ei tohi pesta nõudepesumasinas. 
 
KESKKONNAKAITSE 

Seadet ei tohi kasutusaja lõppemisel ega muul juhul visata olmejäätmete sekka. Toimetage 
mittevajalikuks muutunud seade jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti. Juuresolev sümbol 
seadmel või selle dokumentides juhib kasutaja tähelepanu seadme käitlemisele. Seade 

sisaldab taaskasutatavaid materjale. Kasutatud kodumasinate käitlusse toimetamisega panustate 
keskkonna ja inimtervise kaitsmisse. Küsige täpsemat teavet käitlemisasutuste kohta kohalikelt 
omavalitsustelt. 
 


