
 

 

 

ELEKTRIAHJUGA GAASIPLIIT 

 GH4-50EOA 

 KASUTUSJUHEND 

 
Juhendis kirjeldatud seade on vastavuses ühtlustatud eeskirjadega. Palun tutvuge käesoleva 
juhendiga enne seadme kasutuselevõtmist, et seadme kasutamine oleks ohutu ja probleemivaba. 
Seadet kontrolliti tootjatehases enne väljastamist põhjalikult vastavalt ohutuse ja tööstandarditele.  
Kui siiski leiate seadmel mingi välise vigastuse, ärge ühendage seadet vooluvõrku. Võtke ühendust 
edasimüüjaga, kellelt seadme ostsite.  
Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi enne, kui seadme kasutusele võtate. Seade on ette nähtud 
kasutamiseks koduses majapidamises, sisetingimustes, ainult toiduvalmistamiseks. Kasutage 
seadet vaid vastavalt juhendis ette nähtud kasutusotstarbele.  
Seadet kasutavaid isikuid tuleb tutvustada kasutusjuhendis sisalduvate juhistega. Hoidke juhend 
alles ka tulevikus lugemiseks. Kui seade antakse edasi uuele omanikule, tuleks koos seadmega 
kaasa anda ka juhend.  
Tootja jätab endale õiguse muudatusteks toote disainis või tehnilistes omadustes, mis ei mõjuta 
toodete funktsionaalsust.  
Käidelge seadme pakend vastavalt kohalikule jäätmeseadusele.  
 
OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED 
Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks.  Juhend võib kehtida mitme eri seadmemudeli kohta. 
Seetõttu võib juhendis esineda kirjeldusi funktsioonidest, mida ei ole teie ostetud mudelil. 

• Elektriühendus (ühendamiseks kasutatav seinakontakt ja vooluring) peavad olema 
paigaldatud nõuetekohaselt, professionaalse elektripaigaldaja poolt.  

• Mistahes elektrikomponentide ümberehitust elektri tarbimiskohas tuleb lasta teostada 
professionaalsel elektripaigaldajal.   

• Seadet ei tohi ühendada vooluvõrku, enne kui kõik pakendi osad on seadme küljest, seest ja 
ümbert eemaldatud.  

• 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. Lapsed ei tohi omapead teostada seadme puhastamist. 

• Seadet tõstes hoidke kinni selle alumisest osast ja tõstke ettevaatlikult.  

• Seade peab olema püstiasendis.  

• Ärge tõstke seadet uksekäepidemest kinni hoides. 

• Seadet tuleb transportida ja paigaldada vähemalt kahe inimese jõul.  

• Ärge jätke toitejuhet seadme alla pigistusse.  

• Mistahes tehnilise rikke tekkides eemaldage seade vooluvõrgust ja sulgege viivitamatult 
gaasikraan. Teatage rikkest oma seadme tootja volitatud hooldusettevõttele. Ärge kasutage 
seadet tehnilise rikke korral.  

• Parandused tuleb lasta teostada kvalifitseeritud tehnikul.  

• Gaasipliidi kasutamisel tekivad ruumis niiskus ja kuumus. Vajalik on piisava ventilatsiooni 
olemasolu. Hoidke alati ventilatsioonilõõr avatud, või paigaldage äratõmbesüsteemiga 
pliidiõhu puhasti. Pöörduge spetsialisti poole ventilatsiooni puudutavates küsimustes. 

• Eemaldage seade elektritoitest ja sulgege gaasikraan, kui seadet ei kasutata.  

• Avatud ahjuuksele ei tohi asetada raskeid esemeid. Avatud uksele ei tohi toetuda, istuda ega 
astuda.  



 

 

• Ärge asetage küpsetusanumaid otse ahju põhjale. Ärge katke ahju sisepinda fooliumiga. 

• Elektrijuhtmed ei tohi olla kokkupuutes mingite kuumade pindadega.  

• Nõudesahtel: plastikust ega kuumust mittekannatavast materjalist esemeid ei tohi 
nõudesahtlis säilitada.  

• Kõrvalasuva mööbli seinad (pliidi vahetus läheduses) peavad olema kuumustkannatavast 
materjalist (vähemalt 100 C).  

• Kasutamisel ei tohi seadet jätta järelvalveta. Rasv ja õli süttivad kergesti.  

• Enne pliidile katte peale panemist laske gaasipõletitel jahtuda.  

• Kasutamise ajal muutub seade väga kuumaks. Ärge puudutage seadme kuumi pindu.  

• Seadet ei tohi kasutada ruumide soojendamiseks ega pesu kuivatamiseks.   

• Seade ei tohi asuda süttivate materjalide ega ainete ligiduses (pehme mööbel, kardinad). 

• Ärge paigaldage seadet ruumidesse, kus säilitatakse tuleohtlikke aineid – näiteks kütused, 
gaas või lahustipõhised värvid. Hoiatus kehtib ka nimetatud ainete poolt eralduvate aurude 
osas.  

• Ärge kasutage kangeid, abrasiivseid ega söövitavaid kemikaale ega teravaid esemeid 
ahjuukse klaasi puhastamiseks. Klaaspaneel kahjustub ja võib puruneda.  

• Ärge kasutage seadme puhastamisel aurupuhasteid.  

• Seade ühendatakse 220- 240V toitega vastavalt kohalikele määrustele elektripaigaldiste 
kohta. Ärge ühendage seadet vooluvõrku pikendusjuhtme abil – tuleoht!  

• Vooluring, kuhu seade ühendatakse, peab olema varustatud kaitsmega.  

• Juhe ei tohi kulgeda vaipkatte alt läbi. Sageda üleliiklusega kohad põrandail tuleb hoida 
juhtmetest vabad.  

• Ärge kasutage seadet, kui seadme voolujuhe on kahjustunud. Teatage rikkest oma seadme 
tootja volitatud hooldusettevõttele.  

• Vaid tootja poolt volitatud remondiettevõtte tehnikud tohivad vahetada seadme juhet. 

• Mistahes põlengu tekke korral keerake kohe kinni gaasikraan ja eemaldage seade 
vooluvõrgust. Õli- või rasvapõlengut ei tohi kunagi kustutada veega. 

• Ärge säilitage süttivaid aineid ega aerosoolpakendeid seadme ligiduses. Ärge pihustage 
süttivaid aineid töötava gaasipõleti ligiduses.  

• Gaasipõletitega tegeldes tuleb vältida lohvakate rõivaste, lahtiste juuste vms rippuvate 
aksessuaaride kandmist. 

• Hoidke seadet eemal laste käeulatusest. Töötava seadme puudutamisel esineb oht 
vigastusteks. Lapsed ei tohi seadmega mängida. 

• Keerake pottide-pannide sangad ja käepidemed pliidi esiäärest tahapoole, et vältida anuma 
tahtmatut liigutamist või kogemata mahatõmbamist pliidilt.   

• Toode on mõeldud kasutamiseks ainult vastutusvõimeliste isikute poolt. Lapsed ei tohi 
viibida ega mängida töötava seadme ligiduses.  

• Seadme osadele ei tohi toetuda, nõjatuda ega istuda.  

• Seade pole ette nähtud kasutamiseks äritegevuse eesmärgil.  

• Ärge kasutage seadet liikuvates üksustes (transpordivahendites, laevades, autosuvilates). 
Seade on ette nähtud vaid koduses majapidamises kasutamiseks. 

• Seade jääb kuumaks ka mõneks ajaks pärast kasutamise lõppu. 
 
PAIGALDUS 
Järgnevad juhendid on ette nähtud järgimiseks spetsialisti poolt, seadme paigaldamisel ja 
seadistamisel.  Vastavalt kasutusrežiimile tehtavad modifikatsioonid tuleb teostada täpselt ja 
hoolikalt. Tootja ei vastuta ühegi otsese ega kaudse kahju eest, mis tuleneb kohalikule 
seadusandlusele ja määrustele mittevastavast paigaldusest /paigaldusmeetoditest.  
Seade jääb kuumaks ka mõneks ajaks pärast kasutamise lõppu.  



 

 

Paigaldage seade vaid sellisesse ruumi, kus on pidev ventilatsioon. Ruum peab olema 
hästiventileeritud, muul juhul ei pruugi seade õigesti töötada. Juurdevoolav õhk peab sisenema läbi 
ventilatsiooniavauste. Avausi ei tohi sulgeda.  
Seadme paigaldust ja parandamist peab teostama kvalifitseeritud spetsialist vastavalt kehtivale 
kohalikule seadusandlusele. Seadme elektriühenduse peab teostama kvalifitseeritud spetsialist 
vastavalt kehtivale kohalikule seadusandlusele. Tootja pole vastutav seadme puuduvast, puudulikust 
või valest maandamisest tuleneda võivate kahjude eest, millisteks on näiteks vigastused, tulekahju 
jms.  
Gaasipliidi eraldatavad heitegaasid eraldatakse pliidiõhu puhasti abil, mis juhib gaasid selleks 
ettenähtud äratõmbelõõri kaudu välisõhku.  
Ohutu vahekaugus pliidi pinna ja õhupuhasti vahel on ära toodud õhupuhasti paigaldus- ja 
kasutusjuhendis.  
Seadmel on reguleeritava kõrgusega jalad. 
Võtke seadme ümbert, seest ja alt ära mistahes pakendiosad. Toimetage pakend sobivasse 
kogumiskonteinerisse. Eemaldage transpordikaitse (teibid). Ärge eemaldage teibist jäänud liimi mingi 
kange keemilise ainega.  
Seade peab asuma kuivas ja hästiõhutatud kohas. Kõik seadme juhtimisosad ja ühenduskraanid /-
lülitid peavad olema kergesti ligipääsetavad ka pärast seadme paigaldamist.  
Paigaldage seade sobivasse asukohta, kus on piisav vahemaa ümbritsevatest seintest ja esemetest 
ning sobiv temperatuur.  
Kontrollige, et seade oleks kahjustustevaba.  
Seade ei või saada märjaks ega olla ilmastikutingimuste mõju all.  
Seade peab asuma tasasel, kuival ja kõval aluspinnal. Kontrollige seadme loodisolekut vesiloodi abil. 
Reguleerige pliidi kõrgus reguleeritavate jalgade abil.  
Ühendage seade elektri- ning gaasiallikaga. Seadme tüübisilt on leitav pliidi tagaküljelt.  
 
ELEKTRIÜHENDUS 
Elektritööd seadme ühendamiseks tuleb lasta teostada kvalifitseeritud tehnikul.  Ärge 
modifitseerige elektritoite ühenduseks kasutatavaid komponente ise.  
Seade ühendatakse 220 -240V / 50 Hz vooluvõrku. Ühendage seade vaid selleks ette nähtud 
toitepistikusse. Seade tuleb maandada.  
Seade ei tohi seista voolujuhtme peal. Kui voolujuhe on kahjustatud, tuleb lasta see professionaalsel 
elektripaigaldajal välja vahetada, vältimaks ohuolukorra tekkimist. 
Enne ühendamist vooluvõrku tuleb veenduda, et kasutuskoha vooluvõrgu andmed on vastavuses 
seadme tüübisildil kirjas olevate andmetega kasutatava voolu kohta. Kodune vooluvõrk peab olema 
kaitstud kaitsmega / katkestuslülitiga. Ärge teostage seadmele mingeid omavolilisi parandustöid, sest 
need võivad kaasa tuua tõsise isiku-või varakahju.  
 
Ühenduskaabli juhtmete värvid ja nende tähendused:  
Kollane-roheline  Maandus (E)  
sinine  Neutraal (N)  
pruun  Faas (L)  
 
Elektrijuhtmed ei tohi puutuda kokku osadega, mis kuumenevad rohkem kui 50C toatemperatuurist 
kuumemaks. Kui kasutate ühenduspistikut, peab pistikupesa olema määrustekohane.  
Ärge kasutage seadme ühendamiseks toitega mitmikpistikut ega pikendusjuhet. Mistahes 
parandustööd tuleb lasta teostada tootja poolt volitatud remondiettevõtte tehnikutel. 
 

GAASIÜHENDUS 

Seadme ühendamise gaasiallikaga peab teostama spetsialist. Ärge modifitseerige gaasi ühenduseks 
kasutatavaid komponente ise.  
Ühendused peavad olema teostatud vastavalt kohalikele määrustele ja seadusandlusele. 



 

 

Standardne tehaseseadistus on mõeldud maagaasi jaoks. 
Kasutada soovitame jäiki gaasitorusid. Ühendused peavad olema teostatud vastavalt kohalikele 
määrustele ja seadusandlusele. Gaasitoru ühendus on G1/2. Kui kasutate ühendamiseks voolikut, 
tuleb valida nõuetekohane voolik. Vooliku seisundit tuleb kontrollida regulaarselt. Voolik ei tohi 
paigaldatuna olla mingi pinge ega surve all.  

 
 

1  Gaasivoolik  2  Voolujuhe  
 
Võite paigaldada gaasiühenduse pistikupesa. Sellise pistikupesa võib paigaldada ainult kvalifitseeritud 
spetsialist vastavalt kehtivale kohalikule seadusandlusele.  
 
Gaasiliigi valimine  

Maagaas  G20 / 20 mbar  Kasutage ühendustoru.  
Paigaldises peavad olema 
korralikud tihendid.  

Vedelgaas  G30 / 50 mbar  Voolikute puhul peavad 
olema paigaldatud 
voolikukinnitused.  

Ärge kasutage mingit muud liiki gaasi. 

 

Balloonigaas 

Paljudes EL maades kehtivad balloonigaasi kasutamisele koduseadmetel ranged reeglid. Seetõttu 

tuleb balloonigaasi kasutamisel kindlasti pöörduda ühenduse tegemiseks kvalifitseeritud 

spetsialistide poole. Muul juhul on ohus kõikide elu ja tervis, kes gaasiseadet kasutavas 

majapidamises asuvad. 

 
Düüside vahetamine.  
Düüsid tuleb lasta vahetada spetsialistil. 

Keerake maha gaasipõletid. Tõstke põleteid 2-3 cm võrra ja eemaldage. Keerake lahti düüsid ja 
asendage need gaasisordile vastavate düüsidega.  
 

Põletidüüside vahetamine.  
Düüsid tuleb lasta vahetada spetsialistil. 
Võtke ära nõudetugi. Võtke ära põletite osad. Keerake düüsid lahti mutrivõtmega nr. 7 ja vahetage 
sobivate gaasidüüside vastu välja. Põletite reguleerimist vaja teha pole.  
 

 



 

 

Düüside tabel 

väike  Keskmine  suur  

G30-50mbar   1.10 kW  1.80 kW  2.10 kW  

Soojusvõimsus   1.21 kW  1.98 kW  2.31 kW  

Düüsi diam. mm Ǿ  0.50  0.60  0.70  

Gaasi vool m3/h  0.033  0.054  0.062  

G20-20mbar   0.70 kW  1.40 kW  2.45 kW  

Soojusvõimsus   0.77 kW  1.54 kW  2.69 kW  

Düüsi diam. mm Ǿ  0.70  0.95  1.20  

Gaasi vool m3/h  0.077  0.149  0.259  

 

Minimaalse leegi reguleerimine.  
Keerake pöördnuppu nii, et leek oleks väikseim. Eemaldage nupp. Kui vahetasite gaasitüübi 
maagaasilt vedelgaasile, siis keerake reguleerimiskruvi kinnipoole. Leegi suurus on õigesti 
seadistatud, kui see ei kustu kiirel reguleerimisel maksimumilt miinimumile.  
 

SEADME OSAD 

 

1   Pealmine kate  
2   Keskmine põleti  
3   Keskmine põleti  
4   Suur põleti  
5   Väike põleti  
6   Nõudetugi  
7   Juhtpaneel  
8   Ahi  

 
Seade, mille olete ostnud, võib olla juhendis 
kirjeldatud seadme uuendatud variant. 
Sellegipoolest on funktsioonid ja töötingimused 
samad. Juhend sobib sellele mudelile.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KASUTAMINE – gaasipõleti nupp 

 

VÄLJA LÜLITATUD  
Maksimumseadistus  
Miinimumseadistus  
Sisevalgustus  
 

 
 
 



 

 

Süütamine  
Keerake vastavat põletinuppu maksimumseadistusele. Süüdake leek spetsiaalse gaasisüütaja või pika 
tiku abil. Valige leegi soovitud võimsus.  
HOIATUS! Ärge süüdake tuld tavalise välgumihkli või lühikeste tikkude abil. Põletusoht!   

 
Kasutage sellise läbimõõduga keedunõu, mis sobib põletile. Nõu peab nõudetoel asetsema kindlalt. 
Toiduvalmistamisel rasva ja õliga ei tohi töötavat gaasipliiti jätta järelvalveta.  
MITTE KUNAGI ärge kustutage pliidil tekkinud toidupõlengut veega – eemaldage pliit vooluvõrgust ja 
katke toiduanum kaane või tuletekiga. 
 

ELEKTRIAHI 

 

 

VÄLJA LÜLITATUD  
Ainult ülakuumutuselement  
Ainult alakuumutuselement  
Üla- ja alakuumutuselemendid koos  
1  Ahjufunktsiooni valimine  
2  Temperatuuriseadistuse valimine  

 

 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

Enne puhastamist ja hooldamist eemaldage seade vooluvõrgust. 
 

Emailpind  

Kasutage emailpinna puhastamiseks niisket lappi ja pesuainet  
Peske rasv maha sooja vee ja spetsiaalpuhastusaine abil.  
Ärge kasutage abrasiivseid aineid seadme puhastamiseks.  
Ärge kasutage orgaanilisi puhastusaineid (sidrunimahl ja äädikas) emailpindadel.  

Põletid  

Põletid saab puhastamiseks eemaldada.  
Pange need kümneks minutiks sooja vee ja nõudepesuainelahusesse likku. Peske.  
Loputage ja kuivatage osad hoolikalt.  Veenduge, et põletikrooni augud oleks mustusevabad.  
Puhastage põleteid kord nädalas või vastavalt vajadusele. Pange põletid õigesti oma kohale tagasi.  

Pesuaine  

Ärge kasutage seadme puhastamiseks kangeid, abrasiivseid ega söövitavaid aineid. Kunagi ei tohi 
kasutada selle seadme puhastamiseks lahusteid.  



 

 

Ahi.  

Puhastage ahi peale kasutamist. Puhastamise ajaks võib ahjuvalgustuse süüdata. Puhastage ahju 
sisepind soojas vees ja vähese nõudepesuainega niisutatud käsna abil. Ärge kasutage seadme 
puhastamiseks kangeid, abrasiivseid ega söövitavaid aineid. Kuivatage ahjusisemus puhastamise 
järel  
Ahju pealispinda võib puhastada sooja seebiveega niisutatud lapi abil. Ärge kasutage seadme 
puhastamiseks kangeid, abrasiivseid ega söövitavaid aineid.  Kui kasutate spetsiaalseid 
ahjupuhastusaineid, järgige tootja antud juhiseid puhastusaine pakilt. Puhastusainetega tekitatud 
kahjustused ei kuulu garantiitingimustel hüvitamisele.  Ärge kasutage seadme puhastamisel 
aurupuhasteid.  

 

Pealmine kate  

Pealmise katte saab puhastamiseks eemaldada. Paigutage kate tagasi 
selle hingedele pärast puhastamist.  

Ahjuuks  

Eemaldage uks puhastamise hõlbustamiseks nagu allkirjeldatud.  
Avage uks täielikult, keerake hingede kinnitusi 180 kraadi võrra, sulgege uks 30-kraadise nurga all 
ja tõstke hingedelt maha. Pärast puhastamist paigaldage uks samamoodi tagasi.  

 

Gaasileket ei tohi kunagi otsida süüdatud lahtise tule abil. Kasutage seebilahust.  

Kontrollige gaasiallika tehnilist seisukorda regulaarselt. Mistahes rikete korral tuleb kohapealset 

kontrolli teostama kutsuda gaasiettevõtte spetsialist. Voolikud ja nende ühendusosad tuleb 

regulaarse ajavahemiku tagant välja vahetada – konsulteerige spetsialistidega. Mistahes häirete 

korral seadme töös tuleb pöörduda spetsialisti poole.  

 
Kui seadm töös esineb häireid, kontrollige alljärgnevat:  
1. Gaasi saamine tundub katkendlik. Kontrollige, et…  
a. põletite avaused poleks ummistunud  
b. rõhuventiil töötab normaalselt.  
c. seadme ühendus gaasiallikaga on korras.  
2. Gaasilõhn ruumis. Kontrollige, et…  
a. pliidi põletinupp oleks asendis OFF.  
b. gaasiventiil oleks õiges asendis.  
c. gaasiventiil oleks korras.  
 

Kui seade ei tööta õigesti, konsulteerige tootja poolt volitatud remondiettevõttega.  

Ärge proovige seadet ise parandada. Laske kahjustatud toitejuhet vahetada ainult tootja volitatud 

remondiettevõttes. 

  



 

 

 

TEHNILINE TEAVE 

4 põletit, seadistus maagaasile.  

1 x väike (5.5cm Ø), 2 x keskmist (7.5cm Ø), 1 x suur (10cm Ø).  

Toote juurde kuuluvad düüsid vedelgaasi jaoks  

Leegikontrolli seade  

Elektriahi  

Ülakuumutus, altkuumutus, üla-ja alakuumutus  

Maht 46 liitrit  

All asetsev nõudesahtel  

Energiaklass A  

Energiakulu ligikaudu 0.795 kW/h tavakasutusel  

Topeltklaasiga uks  

Kaasasolevad ahjutarvikud: ahjupann ja -rest  

Netokaal 31 kg  

Brutokaal 33 kg  

Seadme mõõtmed cm  Pakendis seadme mõõtmed cm  

85 x 50 x 60 (K x L x S)  91 x 54 x 69 (K x L x S)  

 

KESKKONNAKAITSE 

Vanu koduseadmeid ei tohi visata olmejäätmete hulka, vaid tuleb toimetada 
jäätmekäitlusettevõtete kogumispunkti. Käitlemisel saab elektri-ja elektroonikaseadmeist 
eraldada palju väärtuslikku ja taaskasutatavat materjali.  Seadmes kasutatavad materjalid 
on uuesti kasutatavad.  

Toimetage vananenud, rikkis või kasutuskõlbmatu seade jäätmejaama käitlemisele. Loodusesse 
sattudes võib seadmeist kahjulikke aineid näiteks põhjavette lekkida ja põhjustada kahju keskkonnale 
ja elusolendite tervisele. Andes seadme üle jäätmejaamale, panustate keskkonna ja inimtervise 
kaitsmisse. Küsige täpsemat teavet jäätmejaamade kohta kohalikust omavalitsusest.  
 


