
 

 

LAUAAHI PRINCESS 28L, 35L JA 45L, MUDELID 

 112371, 112372, 112373 

 KASUTUSJUHEND 

 

SEADME OSAD (joonis A) 

Lauaahi Princess 112371/112372/112373 on valmistatud toitude röstimiseks, küpsetamiseks ja 

sulatamiseks.  

Seade on ette nähtud kasutamiseks vaid kuivades ruumides, kodumajapidamises. 

 

1. Temperatuurivaliku lüliti 

2. Funktsioonivaliku lüliti 

3. Taimeri nupp 

4. Sisselülitatud oleku märgutuli 

5. Ahjuõõnsus 

6. Kütteelement 

7. Uks 

8. Uksekäepide 

9. Küpsetusrest 

10. Ahjupann  

11. Toidukahvel 

 

OHUTUS 

• Lugege juhendit enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt. Hoidke juhendit alles ka tulevikus 

lugemiseks.  

• Kasutage seadet ja selle osi vaid kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbel. Ärge kasutage seadet 

muul otstarbel kui juhendis osutatul.  

• Kahjustunud seadet ega seadme kahjustunud osi kasutada ei tohi. Kui seade või selle osa on 

kahjustunud, tuleb pöörduda seadme tootja poolt volitatud remondiettevõttesse.  

• Seadet võivad kasutada kooliealised lapsed 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 tohiks seadet puhastada ega hooldada, kui neid 

selles tegevuses ei juhendata vastutusvõimelise isiku poolt.  

• Hoidke seade ja selle juhe kaugemal väikelaste käeulatusest.  

• Ärge kasutage seadet vannide, duššide, kraanikausside või muude vedelikuga täidetud 

anumate ligiduses.  

• Ärge kastke seadet vette ega muusse vedelikku. Kui seade saab märjaks, ei tohi seda 

puutuda. Eemaldage seade koheselt vooluvõrgust. Märjakssaanud seadet elektrikontakti 

ühendada ei tohi.  

• Seade ja selle osad tuleb enne kasutuselevõttu puhastada. Lugege puhastamist käsitlevat osa 

juhendist ja järgige juhiseid.  

• Enne kasutamist tuleb veenduda, et seadme kasutuskoha vooluvõrgu andmed on seadme 

tüübisildil toodud andmetele vastavad.  

• Ühendage seade ainult maandatud voolupistikusse. Vajadusel võib kasutada sobiva 

koormustaluvusega pikendusjuhet, millel on maandus.  

• Seade pole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemi kaudu. 

• Kindlustage, et vesi ei satuks seadme toitepistiku klemmidele ega pikendusjuhtme 

kontaktidele.  

• Kasutatavad juhtmed tuleb alati täispikkuses lahti kerida.  

• Vältige juhtmete paigutamist selliselt, et juhe ripub üle lauaääre ja/või sellesse on võimalik 

takerduda.  

• Hoidke juhtmeid mehaaniliste kahjustuste ja kuumuse eest. Seadet ja selle voolujuhet tuleb 

kahjustuste suhtes korrapäraselt kontrollida.  

• Seadet ei tohi kasutada, kui seade, selle juhe või pistik on vigased.  

• Pistikut elektrikontaktist eemaldades ei tohi tirida juhetpidi, vaid hoida kinni pistikust.  

• Kui seadet parajasti ei kasutata, kui seadet hakatakse koost lahti võtma / kokku panema või 

puhastama ja hooldama, tuleb seadme pistik elektrikontaktist eemaldada.  

• Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamises.  

• Ärge kasutage seadet õues.  

• Paigutage seade tasasele, kindlale, kuivale, niiskus- ja kuumakindlale alusele.  

• Ärge asetage ahju pliidi pinnale.  

• Ärge katke seadet millegagi kinni.  

• Ärge säilitage ahju peal mingeid esemeid. Ärge asetage esemeid ahju avatud uksele.  

• Jätke seadme ümber piisavalt õhuruumi, et seadme tekitatav soojus saaks hajuda.  

• Süttivad materjalid ei tohi asuda vooluvõrku ühendatud seadme vahetus läheduses.  

• Hoidke seadet kuumuskiirguse / tulega kokkupuutumise eest. Hoidke seade kaugemal 

kuumadest pindadest ja lahtisest tulest.  

• Ahjus tohib kasutada vaid metallist, keraamilisi või klaasist küpsetusanumaid. Ärge kasutage 

selles ahjus anumaid, mis on muust materjalist või millel on muust materjalist detaile.  

• Ärge kasutage ahju asjade hoidmiseks. 

• Vältige puudutamast seadme kuumenevaid osi.  

• Hoiatusmärgiga varustatud pinnad kuumenevad ahju töötamisel. Töötava seadme 

ligipääsetavad osad muutuvad väga tuliseks. 

• Käsitsege kuuma ahju ettevaatusega. Kasutage ahju käsitsemisel pajakindaid.  

• Seadet puudutades peavad kasutaja käed olema kuivad.  

• Ärge jätke seadet kasutamise ajaks järelvalveta.  



 

 

• Seadet ei tohi töötavana ühest kohast teise toimetada. Eemaldage seadme pistik 

elektrikontaktist ja toimetage seade teise kohta alles siis, kui seade on jahtunud. 

 

Puhastamine ja hooldus. 

Enne puhastamist ja hooldust tuleb seade eemaldada elektrikontaktist ja oodata seadme jahtumist. 

Ärge kastke seadet vette ega muusse vedelikku. Ärge kasutage seadme puhastamiseks abrasiivaineid, 

küürimisvahendeid ega muud sellist. Ärge puhastage seadet teravate esemete abil.  

Ärge kasutage selle ahju sisemuses ahjupuhastusaineid.  

Ärge peske seadet nõudepesumasinas. Seadme lisatarvikuid ei tohi pesta nõudepesumasinas. 

Seadme sisemust tohib puhastada niiske lapiga. Kuivatage ahjuõõnsus alati puhastamise järel kuiva 

lapi abil. Ärge pühkige kuumutuselemente.  

Äravõetavaid osi tohib pesta käsitsi, kasutades nõudepesuainet ja vett. Loputage osad voolava veega 

ja kuivatage põhjalikult. 

 

Esmane sisselülitamine  

Paigutage seade tasasele, kindlale aluspinnale. Ühendage seadme pistik elektrikontakti. Pange ahju 

küpsetusrest ja ahjupann. Libistage rest ja pann ahjuõõnsuses asuvatele siinidele. Keerake 

funktsioonilülitit 2 asendisse C (joonis C). Keerake temperatuurinuppu 1 päripäeva, et reguleerida 

temperatuur tasemele 230 °C. Keerake taimerinuppu 3 päripäeva, et valida küpsetusaeg 10 minutit. 

Sisselülitatud oleku märgutuli 4 süttib põlema. Ahi hakkab soojenema. Kui taimeriga seadistatud aeg 

on lõppenud, lülitub ahi automaatselt välja. Märgutuli 4 kustub ära. Pange tähele! Esmakordsel 

sisselülitamisel võib seadme küttekehadelt eralduda spetsiifilist kõrbelõhna, mis hajub veidi aja 

pärast. See on tavaline. 

 

Temperatuuriseadistus vt. joonis B 

Keerake temperatuurinuppu 1 päripäeva, et reguleerida temperatuur soovitud tasemeni. Keerake 

temperatuurinuppu 1 vastupäeva, kui soovite temperatuuri madalamaks reguleerida. 



 

 

Ahjufunktsiooni valimine (joonis C). Keerake funktsiooninuppu 2, et valida saadaolevate 

ahjufunktsioonide hulgast. Vaadake alljärgnevat tabelit. 

 

Ahjufunktsioonid vt joonis C 

A ülemine küttekeha 

B alumine küttekeha 

C ülemine ja alumine küttekeha 

D ülemine küttekeha ja pöördõhk 

E alumine küttekeha ja pöördõhk 

F ülemine ja alumine küttekeha + pöördõhk 

 

Taimeri seadistamine vt joonis D.  

Sisse ja välja lülitamine (joonis D). Taimeriga saab 

küpsetusaja seadistada vahemikus 0 kuni 60 minutit. 

Sisselülitamiseks keerake taimerinupp 3 soovitud 

ajale. Sisselülitatud oleku märgutuli 4 süttib põlema. 

Et ahju kasutada 5 minutit või vähem, keerake 

taimerinupp päripäevasuunaliselt rohkem kui 6 

minutile ja seejärel tagasi soovitud ajale. 

Sisselülitatud oleku märgutuli 4 süttib. Seadme 

töötamise ajal keerake taimerinuppu päripäeva, et 

küpsetusaega lisada. Keerake taimerinuppu 

vastupäeva, et aega vähendada. 

Ahju väljalülitamiseks keerake taimerinupp asendisse 

OFF. Märgutuli 4 kustub ära. 

 

Nõuandeid kasutajale  

Ahju kasutamise ajal tuleks ahjuuks hoida kinni.  

Ärge asetage ahjupanni otse alumise küttekeha peale! 

Vajadusel võib ahju eelkuumutada enne toidu ahjupanemist. 

Vahemaa ülemise kuumutuselemendi ja toidu vahel peaks olema vähemalt 30 mm.  

Ahju sisselülitamiseks tuleb keerata taimerinuppu, aja seadistamiseks.  

Kontrollige toitu küpsetamise käigus visuaalse vaatluse teel läbi ahjuukse klaasi.  

Et katkestada küpsetamine, keerake taimerinupp 3 lihtsalt asendisse OFF. Märgutuli 4 kustub ära. Kui 

taimeriga seadistatud aeg lõppeb, lülitub ahi ise välja, mille järel kõlab helisignaal.  

Toidu eemaldamiseks ahjust võib kasutada komplektis olevat kahvlit või panna kätte pajakindad ja 

eemaldada küpsetuspann / anum ahjust.  

Eemaldage seadme pistik elektrikontaktist ja laske ahjul jahtuda. 


