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OHUTUSJUHISED
OLULINE! LUGEGE LÄBI JA JÄRGIGE
HOOLIKALT!
Enne seadme kasutamist lugege see ohutusjuhend
hoolikalt läbi. Hoidke see hilisemaks
läbivaatamiseks käepärast.
Selles juhendis ja seadmel endal on olulised
hoiatused, mida tuleb pidevalt järgida. Tootja ei
vastuta selle eest, kui ohutusjuhendit ei järgita,
seadet kasutatakse valesti või määratakse sellele
sobimatud seaded.

HOIATUS: Seade ja selle ligipääsetavad
osad muutuvad kasutamisel kuumaks. Vältige
kütteelementide puudutamist. Nooremad kui 8
aastased lapsed tuleb seadmest eemal hoida, kui
nende tegevust pidevalt ei jälgita.

HOIATUS: Kui pliidiplaat on pragunenud, ei
tohi seadet kasutada, sest tekib elektrilöögioht.

HOIATUS: Süttimisoht: ärge hoidke
toiduvalmistamispindadel esemeid.

ETTEVAATUST! Küpsetamist tuleb jälgida.
Lühidat küpsetamist tuleb jälgida pidevalt.

HOIATUS: Pliidi õli või rasvaga küpsetamise
ajal järelevalveta jätmine võib olla ohtlik – tuleoht.
ÄRGE KUNAGI püüdke kustutada tuld veega, selle
asemel lülitage seade välja ja katke seejärel leegid
kinni, kasutades näiteks kaant või tuletekki.

Ärge kasutage pliidiplaati töö- või tugipinnana.
Hoidke riided ja muud tuleohtlikud materjalid
seadmest eemal, kuni kõik selle osad on täielikult
maha jahtunud, vastasel juhul võib tekkida
tuleoht.

Väikelapsed (vanuses 0-3 aastat) tuleb
seadmest eemal hoida. Lapsed (vanuses 3-
8 aastat) tuleb seadmest eemal hoida, kui nende
järele ei valvata. Lapsed alates 8 eluaastast ja isikud,
kes on piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete
võimetega või ilma kogemuste või teadmisteta,
võivad seadet kasutada ainult siis, kui nende
tegevust jälgitakse või neid on seadme ohutuks
kasutamiseks juhendatud ja nad mõistavad sellega
seotud ohtusid. Jälgige, et lapsed seadmega ei
mängiks. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta
puhastada ega hooldada.

HOIATUS: Seade ja selle ligipääsetavad
osad muutuvad kasutamisel kuumaks. Vältige
kuumutuselementide puudutamist. Nooremad
kui 8-aastased lapsed tuleb seadmest eemal hoida,
kui nende tegevust pidevalt ei jälgita.

Toiduainete kuivatamise ajal ei tohi seadet
järelevalveta jätta. Kui seadmega saab kasutada
sondi, kasutage ainult selle ahjuga kasutamiseks
mõeldud sondi – tulekahju oht.

Hoidke riided ja muud tuleohtlikud materjalid
seadmest eemal, kuni kõik komponendid on maha
jahtunud, et vältida tuleohtu. Olge alati valvas, kui

valmistate suure rasva- või õlisisaldusega toitu või
lisate alkohoolseid jooke – tulekahju oht. Nõude
ja tarvikute eemaldamisel kasutage pajakindaid.
Küpsetamise järel avage uks ettevaatlikult ja laske
kuumal õhul või aurul vähehaaval väljuda –
põletusoht. Ärge katke ahju esiküljel olevaid
kuumaõhuavasid – tulekahju oht.

Kui ahjuuks on avatud või allalastud asendis,
olge ettevaatlik, et mitte ukse vastu minna.
LUBATUD KASUTUS

ETTEVAATUST! Seade ei ole mõeldud
kasutamiseks välise lülitusseadmega, nagu taimer
või eraldi kaugjuhtimissüsteem.

See seade on nähtud ette kasutamiseks
kodumajapidamistes ja teistes sarnastes
rakendustes, nagu : kaupluste, kontorite ja teiste
töökeskkondade töötajate köögipiirkondades;
talumajapidamistes; klientide poolt hotellides,
motellides, hommikusööki pakkuvates asutustes
ja teistes majutustüüpi keskkondades.

Muud kasutusviisid (nt ruumide soojendamine)
pole lubatud.

See seade ei ole mõeldud professionaalseks
kasutuseks. Ärge kasutage seadet välitingimustes.

Ärge hoidke plahvatus- või tuleohtlikke aineid
(bt bensiini- või aerosoolikanistreid) seadmes või
selle läheduses - tulekahju oht.
PAIGALDAMINE

Seadet tuleb käsitseda ja paigaldada kahe või
enama inimesega, vastasel juhul tekib vigastuste
oht. Lahtipakkimiseks ja paigaldamiseks kasutage
kindaid, et vältida sisselõikamisohtu.

Seadme paigalduse, sealjuures veevärgi
ühenduse (kui vajalik), elektriühenduse ja remondi
peab sooritama kvalifitseeritud tehnik. Ärge
parandage ega asendage mõnda seadme osa, kui
seda kasutusjuhendis otseselt ei soovitata! Hoidke
lapsed paigalduspiirkonnast eemal. Veenduge
pärast seadme lahtipakkimist, et see ei ole
transportimisel kahjustada saanud. Probleemide
korral võtke ühendust edasimüüja või lähima
teenindusega. Pärast paigalduse lõppu tuleb
jäätmed (kile, vahtplast jms) panna hoiule
lastele kättesaamatusse kohta, sest vastasel juhul
tekib lämbumisoht. Enne paigaldamistöid tuleb
seade vooluvõrgust lahti ühendada, sest tekib
elektrilöögioht. Jälgige paigaldamise ajal, et seade
ei kahjustaks toitejuhet, vastasel juhul tekib tule-
või elektrilöögioht. Aktiveerige seade alles siis, kui
paigaldamine on lõpetatud.
Ärge eemaldage seadet polüstüreenaluselt enne,
kui seda paigaldama hakkate.

Ärge paigaldage seadet dekoratiivse ukse taha
– tuleoht.

Kui pliit paigaldatakse alusele, tuleb
see loodi seada ja komplektis oleva
kinnitusketiga seina külge kinnitada, et
seade aluselt maha ei libiseks.



HOIATUS! Seadme ümbermineku
vältimiseks tuleb paigaldada
komplekti kuuluv kinnituskett. Lugege
paigaldusjuhiseid.

ELEKTRIGA SEOTUD HOIATUSED
Nimiplaat paikneb ahju esiküljel (nähtav, kui

uks on avatud).
Seadet peab olema võimalik vooluvõrgust

lahti ühendada kas pistikut pesast välja
tõmmates, kui pistik on juurdepääsetav,
või ligipääsetava mitmepooluselise lüliti abil,
mis on paigaldatud pistikupesast ülesvoolu
kooskõlas riiklike ohutuseeskirjadega. Seade
peab olema maandatud vastavalt riiklikele
elektriohutusstandarditele.

Ärge kasutage pikendusjuhtmeid,
mitmikpistikupesi ega adaptereid. Elektriühendus
ei tohi pärast paigaldamist olla kasutajale
ligipääsetav. Ärge kasutage seadet märjana ega
paljajalu. Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe
või pistik on vigane, kui see ei tööta korralikult või
kui see on kahjustatud või maha kukkunud.

Kui toitejuhe on kahjustatud, peab tootja,
teenindus või muu kvalifitseeritud isik selle ohtude,
näiteks elektrilöögiohu vältimiseks asendama.

Kui toitekaablit on vaja vahetada, pöörduge
volitatud teeninduskeskusse.

HOIATUS: Veenduge, et seade on enne pirni
vahetamist välja lülitatud. Nii väldite võimalikku
elektrilööki.
PUHASTAMINE JA HOOLDUS

HOIATUS! Enne hooldustööde tegemist
veenduge, et seade on välja lülitatud ja
toitevõrgust lahti ühendatud; ärge kunagi
kasutage aurpuhastusseadmeid, sest nendega
tekib elektrilöögioht.

Ärge kasutage ukseklaasi puhastamiseks
tugevatoimelisi abrasiivseid puhastusvahendeid
ega metallkaabitsat, kuna need võivad pinda
kriimustada, mille tagajärjel klaas võib puruneda.

Ärge kasutage abrasiivseid ega söövitavaid
tooteid, klooripõhiseid puhastusvahendeid ega
traatnuustikuid.

Enne puhastamist või hooldamist veenduge,
et seade oleks maha jahtunud. - põletuse oht.

HOIATUS: Enne lambi asendamist lülitage
seade välja, et vältida elektrilööki.
PAKKEMATERJALIDE ÄRAVISKAMINE
Pakkematerjal on 100% taaskäideldav ja märgistatud taaskäitlemise
sümboliga . Pakendi osad tuleb ära visata vastutustundlikult ja täies
vastavuses kohalike jäätmekäitlusnõuetega.
KODUMASINATE JÄÄTMEKÄITLUS
See seade on toodetud taaskäideldatavatest või taaskasutatavatest
materjalidest. Kõrvaldage seade vastavalt kohalikele
jäätmekäitluseeskirjadele. Elektriliste majapidamisseadmete
jäätmekäitluse kohta saate täpsemat teavet kohalikust omavalitsusest,

majapidamisseadmete kogumispunktist või poest, kust seadme
ostsite. Seade on märgistatud vastavalt Euroopa Liidu elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) direktiivile 2012/19/EL. Tagades
seadme korrektse utiliseerimise, aitate hoida ära potentsiaalseid
negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele. Seadmel või
seadmega kaasapandud dokumentatsioonil olev sümbol näitab, et
seadet ei tohi käidelda olmejäätmena, vaid et see tuleb toimetada
lähimasse elektri-ja elektroonikaseadmete kogumispunkti.
ENERGIASÄÄSTUNIPID
Eelsoojendage ahju ainult siis, kui see on ette nähtud küpsetustabelis
või retseptis. Kasutage tumedaid küpsetusvorme, kuna need neelavad
paremini kuumust.
VASTAVUSDEKLARATSIOON
Seade on vastavuses Euroopa määruse 66/2014 ökodisaini nõuetega
kooskõlas Euroopa standardiga EN 60350-1.
Seade on vastavuses Euroopa määruse 66/2014 ökodisaini nõuetega
kooskõlas Euroopa standardiga EN 60350-2.

LV
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
NOTEIKTI JĀIZLASA UN JĀIEVĒRO
Pirms ierīces lietošanas izlasiet šos drošības
norādījumus. Saglabājiet šos norādījumus, lai
vēlāk varētu tos pārlasīt.
Šī rokasgrāmata un pati ierīce sniedz svarīgus
drošības brīdinājumus, kas ir jāizlasa un vienmēr
jāievēro. Ražotājs neuzņemas atbildību par
bojājumiem, kas radušies nepiemērotas lietošanas
vai nepareizu vadības elementu iestatīšanas dēļ.

BRĪDINĀJUMS. Lietošanas laikā ierīce un
tās atklātās daļas sakarst. Nepieskarieties
sildelementiem. Bērniem līdz 8 gadu vecumam
ir jāatrodas drošā attālumā no ierīces, ja vien tie
netiek nepārtraukti uzraudzīti.

BRĪDINĀJUMS. Neizmantojiet ierīci, ja plīts
virsma ir saplaisājusi — pastāv elektrotraumas
risks.

BRĪDINĀJUMS. Aizdegšanās risks: neglabājiet
piederumus uz gatavošanas virsmām.

UZMANĪBU! Gatavošanas process ir jāuzrauga.
Neilgs gatavošanas process ir nepārtraukti
jāuzrauga.

BRĪDINĀJUMS. Gatavošana uz plīts virsmas
bez uzraudzības, izmantojot taukvielas vai eļļu,
var būt bīstama — aizdegšanās risks. NEKĀDĀ
GADĪJUMĀ nedzēsiet uguni ar ūdeni, bet izslēdziet
ierīci un noslāpējiet liesmu, piemēram, ar vāku vai
ugunsdzēsības segu.

Neizmantojiet plīti kā darbvirsmu vai balstu.
Neļaujiet ierīcei saskarties ar audumu vai
citiem viegli uzliesmojošiem materiāliem, kamēr
visas detaļas nav pilnīgi atdzisušas — pastāv
aizdegšanās risks.

Ļoti maziem bērniem (0–3 gadi) jāatrodas
drošā attālumā no ierīces. Maziem bērniem
(3–8 gadi) jāatrodas drošā attālumā no ierīces, ja
vien tie netiek nepārtraukti uzraudzīti. Bērni no
8 gadu vecuma un personas ar fiziskiem, jušanas
vai garīgiem traucējumiem vai bez pieredzes un
zināšanām var lietot šo ierīci, ja tās tiek uzraudzītas
vai instruētas par ierīces drošu lietošanu un izprot
ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar
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Küpsetusrežiimid

! Temperatuur on kõikides küpsetusrežiimides 
seadistatav vahemikus 50 °C kuni MAX (maksimaalne) 
peale GRILLIMISREŽIIMI, milles on soovitatav kasutada 
ainult maksimaalset võimsust MAX.

TRADITSIOONILISE AHJU 
(KONVEKTSIOON)  režiim

Selles režiimis lülituvad sisse nii ülemine kui alumine 
kuumutuselement. Selle traditsioonilise küpsetusrežiimi 
kasutamisel on kõige parem valmistada toitu korraga 
ainult ühel kõrgusel. Kui valmistate toitu mitmel kõrgusel 
korraga, siis tuleb arvestada kuumuse ebaühtlase 
jaotumisega ahjus.

ALTKUUMUTUSE (KONDIITRITOOTED) 
režiim

Selles režiimis lülitub sisse alumine kuumutuselement. 
Seda režiimi on soovitatav kasutada selliste toitude 
(küpsetusplaatidel) lõpuni küpsetamiseks, mis on juba 
pinnalt küpsed, ent vajavad seest veel küpsetamist. 
See režiim sobib ka puuvilja- või moosikattega 
magustoitude valmistamiseks, mille pealispind vajab 
vaid mõõdukat pruunistamist. Teadke, et selles režiimis 
ei saa ahjus saavutada maksimaalset temperatuuri 
(250 °C), mistõttu ei ole soovitatav valmistada toitu 
ainult sellel sättel, kui te just ei küpseta kooke (mille 
küpsetustemperatuur on kuni 180 °C).

ÜLALTKUUMUTUSE režiim

Selles režiimis lülitub sisse ülemine kuumutuselement. 
Grilli äärmiselt kõrge ja vahetu kuumus võimaldab liha 
või praadi pealt pruunistada, lukustades samas 
mahlad liha sisse, nii et see valmib pehme ja hõrguna.

GRILLI režiim

Selles režiimis lülitub sisse ülemine kuumutuselement. 
Grilli on tungivalt soovitatav kasutada ka kõrget 
pinnatemperatuuri vajavate toitude jaoks nagu 
veise- ja vasikaliha, ribid, fileed, hamburgerid jms.

Tähtis! Grilli kasutamisel tuleb jätta ahju uks 
pisut lahti.

Praktilised küpsetusnõuanded

! Sisestage GRILLIMISREŽIIMIS tilkumisalus 
kõrgusele 1 küpsetusmahlade ja/või rasva 
kogumiseks.

GRILL

• Sisestage grillimisrest kõrgusele 3 või 4. 
   Pange toit resti keskele.

• Soovitatav on valida maksimaalne võimsus. 
   Termostaat reguleerib ülemise kuumutuselemendi 
   tööd, mistõttu ei pruugi see pidevalt töötada.

PITSA

• Kasutage kerget alumiiniumist pitsapanni. 
   Pange see ahju komplekti kuuluvale restile.
   Ärge krõbeda kooriku saamiseks tilkumisalust 
   kasutage, kuna see pikendaks küpsetusaega ja 
   takistaks sellega krõbeda kooriku teket.

• Rohke kattega pitsat küpsetades on soovitatav 
   lisada mozzarella pitsale alles poole küpsetusaja 
   möödudes.

! Ärge pange ahju alumisse 
hoiukambrisse tuleohtlikke 
materjale.
! Kambri (selle olemasolu korral) 
sisepinnad võivad kuumeneda.

režiimÖKO 

Alumine hoiukamber
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Taimer

Tehke nii taimeri aktiveerimiseks:
1. Keerake TAIMERINUPPU päripäeva       peaaegu 
ühe täispöörde võrra sumisti aktiveerimiseks.
2. Keerake TAIMERINUPPU vastupäeva    
soovitud ajavahemiku seadistamiseks.





See režiim sobib korraga ühel kõrgusel kondiga 
täidetud prae või fileede küpsetamiseks. Ökorežiimi 
kasutamisel ei tohiks energiatarbe optimeerimiseks 
ahju ust avada enne, kui toit on täiesti valmis.



Küpsetusnõuannete tabel toidu valmistamiseks ahjus

1 Konvektsioon 
 (traditsiooniline)
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Keskkonnast lugu pidamine ja keskkonnakaitse

• Vältige võimaluse korral ahju eelsoojendamist ja ahjus 
   korraga väga väikese toidukoguse valmistamist. Avage 
   ahju ust võimalikult vähe, kuna kuumus läheb iga kord 
   kaduma, kui selle avate. Arvestatava energiakoguse 
   säästmiseks lülitage ahi lihtsalt 5 kuni 10 minutit enne 
   kavandatud küpsetusaja lõppu välja jääkkuumuse ära 
   kasutamiseks.
• Automaatprogrammid põhinevad standardsel 
   toidutootel.
• Hoidke tihendid puhtad, et ahjust ei lekiks ukse kaudu 
   kuumust.
• Kui teil on mitme erineva tariifiga elektrileping, siis 
   võimaldab viitküpsetamise suvand raha kokku hoida, 
   kuna saate selle abil lükata ahju kasutamise edasi 
   odavama elektrihinnaga ajale.

• Kasutage maksimaalselt ära keeduplaatide jääksoojust,
   lülitades malmist keeduplaadid välja 10 minutit enne 
   toiduvalmistamisaja lõppu ja klaaskeraamilised 
   keedualad 5 minutit enne toiduvalmistamisaja lõppu.
• Kasutatava poti või panni põhi peaks katma kogu keeduala.
   Kui poti või panni põhi on kasutatavast keedualast väiksem, 
   siis läheb hinnaline energia raisku. Lisaks keeb sel juhul toit 
   lihtsamalt üle ja kõrbeb keedualale kinni. Kõrbenud 
   toidujääke võib olla pliidilt raske eemaldada.
• Valmistage toitu hästi istuvate kaantega kaetud pottides 
   ja pannides ja kasutage võimalikult vähe vett. Ilma kaaneta 
   toiduvalmistamine suurendab oluliselt energiakulu.
• Kasutage täiesti lameda põhjaga potte ja panne.
• Kaua küpsevat toitu on soovitatav valmistada kiirkeedupotis, 
   kuna toit valmib selles tavalisest kaks korda kiiremini ja see 
   võimaldab hoida kokku kolmandiku energiat.

Part
Vasika- või veiseliha
Sealiha
Küpsised (muretainast)
Puuviljakoogid
Lasanje
Lambaliha
Makrell
Ploomikook
Lehttainaküpsetised
Keeksid
Soolased pirukad

Pärmitainaküpsetised
Puuviljakoogid
Tordid
Briošš
Toidu pruunistamine 
küpsetamise 
lõpetamiseks

Lest ja seepia
Kalmaari- ja 
krevetikebabid
Tursafilee
Grillitud köögiviljad
Vasikalihalõigud
Karbonaad
Hamburgerid
Makrellid
Röstitud leib/sai

Tähelepanu! Küpsetusajad on ligilähedased ja võivad isiklikest maitse-eelistustest olenevalt varieeruda. 
Toitu grillides tuleb ilmtingimata sisestada tilkumisalus altpoolt arvestades kõrgusele 1.

2 Kondiitri-
   toodete 
   režiim

3 Ülalt-
   kuumutus

4 Grill

Valikunupu 
säte

Küpsetatav toit Kaal
(kg)

Küpsetusresti
või -plaadi

kõrgus altpoolt
arvestades

Eelsoojendamis-
aeg

(min)

Termostaadi-
nupu säte

Küpsetus-
aeg

(min)



Ahju puhastamine auru abil
Seda puhastamismeetodit on soovitatav kasutada eeskätt 
pärast väga rasvase prae valmistamist.
See puhastamisprotsess hõlbustab mustuse eemaldamist 
ahju seintelt tänu ahjus tekkivale aurule. Nii on ahju 
küpsetuskambrit lihtsam puhastada.
! Tähtis! Tehke nii, enne kui asute ahju auru abil puhastama:
- Puhastage küpsetuskambri põrand toidujääkidest ja rasvast.
- Võtke tarvikud (rest ja tilkumisalus) ahjust välja.
  Tehke seejärel nii:
1. Valage 300 ml joogivett ahjus kõige madalamale kõrgusele 
sisestatud küpsetusplaadile. Kui tilkumisalus ei kuulu teie ahju 
komplekti, siis kasutage tavalist küpsetusplaati, pannes selle 
ahjus alumistesse siinidesse sisestatud küpsetusrestile.

2. Valige ALTKUUMUTUS            ja seadistage 
temperatuuriks 90 °C.
3. Laske ahjul sellel sättel 35 min töötada.
4. Lülitage ahi seejärel välja.
5. Laske ahjul maha jahtuda, avage siis ahju uks ning 
puhastage ahi vee ja niiske riidega.
6. Kuivatage pärast puhastamist ahju küpsetuskamber 
veejääkidest.

Kui olete küpsetanud eriti rasvast toitu või kui toidujääke 
ja rasva on raske eemaldada, siis võib olla vaja pärast 
ahju auru abil puhastamist lõpetada puhastamine 
traditsioonilisel viisil, nagu eelnevas peatükis kirjeldatud.
! Puhastage ainult külma ahju!
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UKSE EEMALDAMINE JA TAGASI PAIGALDAMINE

KLÕPSAKE PUHASTAMISEKS – KLAASI 
PUHASTAMINE

1. Tehke nii ukse eemaldamiseks: avage uks täielikult ja  
tõmmake fiksaatorid alla lukustusest vabastamise asendisse.

2. Sulgege uks nii palju, kui võimalik.
Võtke mõlema käega kindlalt uksest kinni – ärge seda 
pidemest hoidke.
Eemaldage uks lihtsalt, jätkates selle sulgemist ja 
tõmmates seda samal ajal ülespoole (a), kuni see 
vabaneb oma kohalt (b).

~60°

a

b
~15°

Pange ahju uks pikali pehmele pinnale. 

3. Tehke nii ukse tagasi paigaldamiseks: liigutage 
ust ahju suunas, joondades hingede konksud nende 
pesadega ja kindlustades ülaosa pessa.

4. Laske ust allapoole ja avage see siis täielikult.
Laske fiksaatorid alla algasendisse: hoolitsege, et need 
saavad liigutatud täiesti alla.

5. Proovige ust sulgeda ja kontrollige, et see on 
juhtpaneeliga joondatud. Kui ei ole, siis korrake 
eespool antud juhiseid.

1  Pärast ukse eemaldamist ja pehmele pinnale 
panemist, nii et pide on allpool, vajutage korraga kahte 
kinnitusklambrit ja eemaldage ukse ülaserv seda enda 
poole tõmmates.

2. Tõstke ja hoidke sisemist klaasi kindlalt mõlema  
käega, eemaldage see ja pange pehmele pinnale, enne 
kui hakkate seda puhastama.

3. 

4. Paigaldage ülaserv tagasi: see kinnitub klõpsuga 
õigesse asendisse. Kontrollige enne ukse tagasi 
paigaldamist, et sisemine klaas on kindlalt tagasi 
paigaldatud.

Tehke nii ahjuukse sisemise klaasi tagasi 
paigaldamiseks: sisestage klaaspaneel nõuetekohaselt, 
nii et paneelile kirjutatud tekst on õigetpidi ja lihtsalt 
loetav.

Click&Clean
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Pärast toitekaabli paigaldamist kruvige

metallkate kolme kruviga kinni.

EE

.
Ahju kasutamine

! Seadme esmakordsel kasutamisel soojendage suletud 
uksega tühja ahju maksimumtemperatuuril vähemalt 
pool tundi.Enne ahju välja lülitamist ja ahjuukse avamist 
tuulutage ruumi.Ahjust vőib eralduda veidi ebameeldivat 
lőhna, mis tuleneb tootmisprotsessis kasutatud 
kaitsevahendite pőlemisest.

! Enne seadme kasutamist eemaldage täielikult selle 
külgedelt kaitsekile.

! Ärge pange otse ahju pőhjale mingeid esemeid, sest 
need vőivad kahjustada ahju emailkihti.

1. Küpsetusrežiimi valimiseks keerake valikunuppu.
2. Küpsetusrežiimile sobiva vői soovitud temperatuuri 
valimiseks keerake taimerinuppu.
Tabelist leiate küpsetusrežiimide loendi ja soovitatud 
küpsetustemperatuurid (vt tabelit „Soovitused ahjus 
küpsetamiseks”).

Küpsetamise ajal on alati vőimalik:
• muuta küpsetusrežiimi. Selleks keerake valikunuppu.
• muuta temperatuuri. Selleks keerake 
termostaadinuppu.
• peatada küpsetamine. Selleks keerake valikunupp 
asendisse „0”.

! Asetage küpsetusnőu(d) alati komplekti kuuluva(te)le 
resti(de)le

TERMOSTAADI näidikutuli

Kui näidikutuli pőleb, siis ahi kuumeneb.Näidikutuli 
kustub, kui ahju sisetemperatuur on saavutanud 
seadistatud temperatuuri.Kui näidikutuli pőleb, siis ahi 
kuumeneb.Näidikutuli kustub, kui ahju sisetemperatuur 
on saavutanud seadistatud temperatuuri.Sellest hetkest 
alates lülitub see näidikutuli vaheldumisi sisse ja välja 
ning hoiab ahju temperatuuri püsiva.

Ahju valgusti

Valgusti sisselülitamiseks keerake valikunupp ükskőik 
missugusesse asendisse, v.a. „0”.Valgusti pőleb seni, 
kuni ahi on sisse lülitatud.Keerake nupp asendisse 

 ja valgusti süttib, ilma et ükski elektrielement oleks 
sisse lülitatud.

Ahju kasutamineAhju kasutamine

TERMOSTAADI näidikutuliTERMOSTAADI näidikutuli

 

 KARAKTERISTIKUTE TABEL 
Aju mõõdud (KxLxS) 
Maht 

Ahjuga seotud 
kasulikud mõõdud 

laius 42 cm 
sügavus 44 cm 
kõrgus 16 cm 

Pinge ja sagedus vaadake andmeplaati 
Keraamiline plaat 
Vasak eesmine 
Vasak tagumine 
Parem tagumine 
Parem esimene 
Keraamilise plaadi 
maksimaalne elektritarve 

 
1200 W 
1700 W 
1200 W 
1700 W 
 
5800 W 

 

61 l

ENERGIAMÄRGIS 
JA  ECO-DISAIN

Energiakulu loomuliku konvektsiooni 
puhul – kuumutusrežiim:            ECO
 
 
 

34,0x39,1x45,5cm 

Käivitamine ja kasutamine 
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Keeduplaadi kasutamine 

! Tihenditel kasutatud liim jätab klaasile 
rasvaseid jälgi. Enne seadme kasutamist 
soovitame need spetsiaalse, mitteabrasiivse 
vahendiga eemaldada. Esimeste 
kasutustundide jooksul võite tunda kummi 
lõhna, mis kaob üsna kiiresti.

Keedualade sisse ja välja lülitamine

Keeduala sisselülitamiseks, keerake vastavat nuppu 
kellaosuti suunas.
Uuesti välja lülitamiseks, keerake nuppu kellaosutile 
vastupidises suunas, kuni olete jõudnud asendini “0”.
Kui KEEDUALA SEES indikaator põleb, tähendab see 
seda, et vähemalt üks pliidi keedualadest on sisse 
lülitatud.

Keedualad

Pliit on varustatud elektriliste kütteelementidega. Kui 
need on kasutuses lähevad pliidi järgmises osad 
punaseks.

A. Keeduala töötava 
kütteelemendiga.
B. Jääksoojuse indikaatortuli: 
see näitab, et vastava keeduala 
temperatuur on kõrgem kui 
60°C, isegi keeduala on välja 
lülitatud, kuid on jätkuvalt soe.

Kütteelementide kirjeldus
Ümmagune kiirgav kütteelement muutub punaseks 10-
20 sekundit peale sisse lülitamist.
Ümmagune kiirgav kütteelement tagab ühtlase soojuse 
jaotumise lisaks tavalisele soojuse jaotumisele. 
Kiirgavad kütteelemdid väljutavad suurt soojust kohe 
kui nad on sisse lülitatud, pakkudes järgmised eeliseid:
· kiirsoojendus (vastavalt gaasipõletile)
· kiirjahutus
· ühtlen temperatuur kogu pinna ulatuses (tänu 

tsrikulatsiooni kütteelementidele).

Pliidi kasutamise praktilisi nõuandeid
• Kasutage paksu, lameda põhjaga panne, et need 

sobiks ideaalselt keedualaga.

• Kasutage alati panne mille diameeter on piisavalt 
suur, et kata pliidiplaat täielikult ning kasutada ära 
kogu toodetav soojus.

• Veenduge alati, et panni põhi oleks täiesti puhas 
ja kuiv:  see tagab panni ideaalse kontakti 
keeduplaadiga ja plaat püsib pikemat aega 
efektiivsena. 

• Vältige samade nõude kasutamist, mida on 
kasutatud gaasipõletitega:  gaasipõletite poolt 
tekitatud soojus on võinud panni põhja kahjustada 
ning see ei pruugi ideaalselt keeduplaadiga kontakti 
saavutada.

• Ärge jätke keeduplaati sisse ilma, et sellele oleks 
asetatud keedunõu, kuna see võib plaati kahjustada. 

A

A A

A

B
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Keskkonnasäästmine
• GRILLI, TOPELTGRILLI ja GRATÄÄNI režiimi 

kasutamisel hoidke ahjuuks alati kinni.See aitab 
saavutada parema tulemuse ja säästa energiat 
(umbes 10%).

•   Kui vähegi võimalik, vältige ahju eelsoojendamist 
ja püüdke see alati eelnevalt täita. Avage ust nii 
vähe kui võimalik, sest iga avamisega kaasneb 
soojuskadu. Energia märkimisväärseks säästmiseks 
lülitage ahi umbes 5 kuni 10 minutit enne planeeritud 
küpsetamise aja lõppu ja kasutage toidu valmimiseks 
ahju jääksoojust.

•  Hoidke tihendid puhtad ja korras, et vältida soojuse 
kadu ukse kaudu

•   Kui teil on kahetariifne elektrileping, aitab viitega 
keetmine säästa elektrit, käivitades pliidi töö 
majanduslikult soodsamal ajaperioodil.

•   Poti või panni põhi peab täielikult katma pliidiplaadi. 
Kui see on väiksem, raisatakse väärtuslikku energiat 
ning pottidest ülekeevad toiduained jätavad pliidile 
jäljed, mille eemaldamine võib osutuda raskeks.

•   Valmistage toitu kaanega suletud pottides ja 
pannides ja kasutage nii vähe vett, kui võimalik. Toidu 
valmistamine katmatta pottides, kulutab oluliselt enam 
energiat

•   Kasutage täiesti lameda põhjaga potte ja panne
•   Kui keedate pika valmimisajaga roogasid, on mõistlik 

kasutada survekeetlit, mis on kaks korda kiirem ja 
säästab kolmandiku energiat.

Leegihajutajate hooldus
Aja jooksul vőivad leegihajutid ummistuda vő
raske pöörata. Sel juhul vahetage need välja.
! Seda vőib teha tootja poolt volitatud 
kvalifi tseeritud mehhaanik.

Leegihajutajate hooldusLeegihajutajate hooldus

Ahju valgusti lambi väljavahetamine

1. Ühendage pliit vooluvőrgust 
lahti ja eemaldage lambipesa 
klaaskate (vt joonist).
2. Eemaldage lamp ja asendage 
see samaväärse lambiga: pinge 
230 V, vőimsus 25 W, sokkel E 
14.
3. Pange kaas tagasi ja 

ühendage pliit uuesti vooluvőrku.

Ärge kasutage ahju lamp, mis / välisvalgustuse.

Ahju valgusti lambi väljavahetamineAhju valgusti lambi väljavahetamine

Seadme välja lülitamine
Enne mis tahes hooldus- vői puhastustööde tegemist 
ühendage seade vooluvőrgust välja.

eadme välja lülitamineeadme välja lülitamine

Abi saamiseks helistage tootega kaasas olevas 
garantiibrošüüris antud numbrile või järgige juhiseid 
meie veebisaidil . Olge valmis, et teilt küsitakse 
järgmist teavet:

• Tõrke lühike kirjeldus
• Teie seadme täpne tüüp ja mudel
• Abikood (number, mis on kirjas seadme 

andmeplaadil sõna SERVICE järel; seda saab vaadata 
ahju ukse vasakpoolselt siseküljelt, kui uks on 
avatud) 

• Teie täpset aadressi
• Kontakttelefoni numbrit

XXXXXX XXXXXX       XXXXX XXXXXXXModel: xxxXXXXxx 
XXXXXXXXXX

XXXXXX 

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Pange tähele! Kui seadet on tarvis remontida, võtke 
ühendust volitatud teenindusega, kus on garanteeritud, et 
remontimisel kasutatakse originaalvaruosi ja remont tehakse 
vastavalt ettekirjutustele. 

Lisateavet garantii kohta leiate lisatud garantiibrošüürist.

TEENINDUS

WWW  Toote täielikke tehnilisi näitajaid, sh ahju energiaklassi, saate vaadata ja alla laadida meie veebilehelt 

HooldusHooldus

EE
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! Ärge kasutage ahju valgustust ruumide 
valgustamiseks.
Klaaskeraamilise pliidiplaadi 
puhastamine
! ! Ärge kasutage abrasiivseid ega söövitavaid 
puhastusvahendeid (nt aerosooliga puhastusained grillide 
ja ahjude jaoks), plekieemaldajaid, korrosioonivastased 
tooteid, pulberpuhastusvahendeid ega abrasiivseid 
käsnasid, kuna need võivad pliidiplaadi pinda pöördumatult 
kahjustada.
• Tavaliselt piisab pliidiplaadi puhastamiseks, kui pesete 
seda niiske käsnaga ja kuivatate seejärel paberrätikuga.
• Kui pliidiplaat on väga must, siis hõõruge seda 
spetsiaalse klaaskeraamilise pliidi puhastusvahendiga ning 
seejärel loputage ja kuivatage.
• Tõrksama mustuse eemaldamiseks, kasutage sobivat 
kraabitsat (ei ole seadmega kaasas). Kuivatage lekked 
võimalikult kiiresti ja ärge oodake seadme jahtumist. 
Nii väldite kinni kuivanud jääkide tekkimist. Häid 
puhastustulemusi annab seebivette kastetud roostevaba 
terasnuustiku (spetsiaalselt klaaskeraamiliste pindade 
jaoks) kasutamine.
• Kui pliidiplaadile on juhuslikult sulanud plastik või suhkur, 
siis eemaldage need kraabitsaga koheselt, kuni pinnad on 
veel kuumad.
• Kui seade on puhas, võib seda töödelda spetsiaalse 
kaitsva hooldusvahendiga. Selle toote poolt tekitatav 
nähtamatu kile kaitseb seadme pinda toiduvalmistamise 
käigus tekkivate jääkide eest. Sellist hooldust tuleb 
teostada, kui pliidiplaat on veel soe (mitte kuum) või külm.
• Loputage seadet alati puhta veega ja kuivatage 
seda korralikult, kuna muidu võivad jäägid järgnevate 
toiduvalmistamiste käigus sisse põleda.

Klaaskeraamilise pliidi 
puhastajad Saadaval

Akna kaabits žiletiteraga DIY kauplustes

Asendusterad

DIY kauplustes,
supermarketites,
apteekides

www.whirlpool.comwww.whirlpool.comwww.whirlpool.comwww.whirlpool.com
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