
 

 

Kasutusjuhend 

 

 
Lugege kasutusjuhend läbi, hoidke see alles ja kui annate seadme 
kellelegi teisele, andke kaasa ka kasutusjuhend. Enne seadme 
kasutamist eemaldage kõik pakkematerjalid. 

OLULISED OHUTUSJUHISED  
Järgige peamisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas: 

1 Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel 
on tavapärasest väiksemad füüsilised, 
aistingulised või vaimsed võimed või kellel 
puuduvad piisavad kogemused või teadmised, 
tohivad seadet kasutada ainult nende ohutuse 
eest vastutava isiku järelevalve all või 
juhendamisel ning tingimusel, et nad 
mõistavad kõiki seadme kasutamisega 
seonduvaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega 
mängida. Alla 8-aastased lapsed seadet 
puhastada ega hooldustöid teha ei tohi. 
Vanemad kui 8-aastased lapsed tohivad seadet 
puhastada ja hooldustöid teha ainult 
järelevalve all. Hoidke seade ja selle toitejuhe 
väikelaste käeulatusest eemal. 

2 Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välise 
taimeri või kaugjuhtimispuldi abil. 

 Seadme välispinnad lähevad kuumaks. 

3 Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu 
vältimiseks välja vahetama tootja, 
klienditeeninduskeskus või vastava väljaõppe 
saanud tehnik. 

 Seadet ei tohi asetada vedelikku. 

4 Asetage seade stabiilsele, ühetasasele, kuumakindlale pinnale. 

5 Ärge kasutage seadet kergsüttivast materjalist esemete (nagu 
kardinad) lähedal ega all. 

6 Ärge jätke vooluvõrku ühendatud seadet järelevalveta. 

7 Kasutage ainult seadmega kaasas olevaid tarvikuid. 

8 Ärge kasutage seadet muul otstarbel kui kasutusjuhendis kirjeldatud. 

9 Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustada saanud või seadme 
töös esineb tõrkeid. 

Kasutamiseks ainult kodumajapidamises  
ENNE ESIMEST KASUTUSKORDA  
Pühkige seadme plaate niiske lapiga. 

PLAATIDE EEMALDAMINE / PAIGALDAMINE 

1 Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja ja laske seadmel 
jahtuda. 

2 Eemaldage korraga üks plaat. 

3 Vajutage lahtilukustamise nuppe ja tõstke plaat kuumutuselemendist 
eemale. 

4 Paigaldage korraga üks plaat. 

5 Pange sakid seadme hingedega küljel asuvatesse piludesse. 

6 Suruge plaadi teine serv käepideme külje sisse, et plaat oma kohale 
lukustada. 

EELSOOJENDAMINE 

7 Sisestage pistik seinapistikupessa. 

8 Voolutoite märgutuli põleb, kui seade on vooluvõrku ühendatud. 

9 Termostaadi märgutuli süttib ja lülitub vastavalt termostaadi tööle 
sisse ja välja. 

10 Oodake, kuni see kustub. Seejärel on seade kasutusvalmis. 

VÕILEIVAD võileibade plaadid 

11 Neljast leivaviilust saab neli võileiba - kõige maitsvamad on värsked, 
keskmise paksusega leivaviilud. 

12 Lõigake leivaviilud nii, et need ulatuvad kogu plaatide ulatuses 0,5 
cm üle servade. 

13 Määrige leivaviiludele õhuke kiht võid või margariini. 
Ärge kasutage väikse rasvasisaldusega määret – see võib grilli külge 
kõrbeda. 

Joonised 

1 Sulgur 

2 Käepide 

3 Lahtilukustamisnupud 

4 Kütteelemendid 

5 Pilud 

6 Voolutoite märgutuli (punane) 

7 Termostaadi märgutuli (roheline) 

8 Soonelised plaadid 

9 Võileivaplaadid 

10 Vahvliplaadid 

11 Sakid 
 

14 Võileibade röstimisel pannakse võiga külg väljapoole. 

15 Pange igale plaadile leivaviil, võiga külg allapoole. 

16 Suruge leiba puulusikaga õrnalt plaatide sisse. 

17 Täitke leiva sisse tekkinud õõnsused täidisega. 

18 Kasutage abivahendina teelusikat. Ärge pange liiga palju täidist, sest 
see voolab välja. 

19 Pange täidisega täidetud leivaviilule peale teine leivaviil, võiga külg 
allapoole. 

20 Sulgege seadme kaas, pigistage käepidemed kokku ja vajutage 
sulgur kinni. 

21 Küpsetage 2-4 minutit või kuni leiva välispind on muutunud 
kuldpruuniks. 

Soolased täidised 

Peekon, sink, salaami, küpsetatud vorstikesed, seened, juust, sibul, 
seller, tomat, brokkoli.  

Magusad täidised 

Õun, rosinad, ananass, vaarikad, datlid, Kreeka pähklid ja mesi, banaan 

Variatsioonid 

Kasutage lehttainast, pitsapõhja või ciabattat. Katsetage küüslaugu või 
ürdivõiga. 

 Ärge kasutage toorest liha. Kõik täidised peavad peavad olema 
eelvalmistatud ja söömiseks valmis. 

VAHVLID Vahvliplaadid 

22 Valmistage tainas ja laske sel veidi seista. 

23 Valage igale alumisele plaadile umbes 40 ml tainast. 

24 Sulgege seade. Ärge kasutage sulgurit. 

25 Grillige vahvlid kuldpruuniks (kontrollige kolme minuti pärast). 
 

= spl (15 ml)  

= tl (5 ml) 
g = grammi 
ml = milliliitrit 

= näpuotsatäit 

= muna, keskmine (53-63 g) 
 



 

Vahvlite põhiretsept 
125-250 võid / margariini 
350 ml lõssi 

2 suhkrut 

1 soola 

2  
190 g jahu  
1 küpsetuspulbrit  
1  vanilliekstrakti 
Sulatage või keedunõus madalal kuumusel. Vispeldage munad kergelt 
kausis. Segage hulka vanilliekstrakt, piim ja sulatatud või. Segage jahu, 
suhkur, küpsetuspulber ja sool suures kausis. Lisage vedelik ja segage 
veidi, kuni koostisained on ühendatud. Ärge segage rohkem kui vaja. 4 
inimesele.  

Õuna-ingverivahvlid 

125-250 võid / margariini  
350 ml lõssi 

1 riivitud ingverit 
125 g täisterajahu 

2 pruuni suhkrut 

1 küüslauguküüs  

2  
60 ml õunamahla  
125 g jahu  
1,5 küpsetuspulbrit  
1 jahvatatud kaneeli 
 

GRILLIMINE soonelised plaadid 

26 Lõigake grillitavad toiduained 10 mm paksusteks tükkideks 

27 Määrige küpsetusplaatidele õhuke kiht võid või õli. 

 Ärge kasutage väikse rasvasisaldusega määret – see võib grilli külge 
kõrbeda. 

28 Asetage toiduained labidakese või tangide abil alumisele plaadile. 

29 Ärge kasutage metallist ega teravaid esemeid, sest need võivad 
nakkumatut pinda kahjustada. 

30 Sulgege seade. Ärge kasutage sulgurit. 

31 Oodake, kuni toiduained on küpsed. 

32 Liha ja lihatooteid (hakkliha, burgerid jm) tuleb küpsetada niikaua, 
kuni nendest tilkuv vedelik on selge. Kala tuleb küpsetada niikaua, 
kuni selle liha muutub läbipaistmatuks. 

33 Pakendatud toiduainete küpsetamisel soovitame järgida pakendil 
toodud juhiseid. 

HOOLDUSTÖÖD JA KORRASHOID 

34 Tõmmake seadme pistik pistikupesast ja laske seadmel jahtuda. 

35 Pühkige kõiki pindu puhta niiske lapiga. 

36 Raskestieemaldatavate plekkide korral kasutage vähese toiduõliga 
niisutatud paberkäterätikut. 

37 Ärge pange ühtegi seadme osa nõudepesumasinasse. 

 Ülemise ja alumise plaadi kokkupuutekohas võib nakkumatu pind 
kuluda. See on normaalne ega mõjuta seadme üldist töökvaliteeti. 

HOIUSTAMINE 

38 Sulgege seadme kaas, pigistage käepidemed kokku ja vajutage 
sulgur kinni. 

39 Grilli võib hoida püstiasendis. 

KESKKONNAKAITSE 

Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad ohtlikke aineid, 
mis võivad kahjustada keskkonda ja inimtervist. Seetõttu ei tohi selle 
sümboliga märgistatud seadmeid visata sorteerimata 
majapidamisjäätmete hulka, vaid need tuleb viia vastavasse 
kogumispunkti, kus need suunatakse taaskasutusse või 
ümbertöötlemisse. 


