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KASUTUSJUHEND 

OHUTUS  
 Järgige ohutust puudutavaid juhiseid, et seadme kasutamine oleks meeldiv ja turvaline.  
 Kui seadme voolujuhe kahjustub, tuleb see lasta tootja poolt volitatud remondiettevõttes 

välja vahetada, vältimaks ohuolukorra tekkimist.  
 Ärge liigutage seadet juhetpidi tõmmates, vältige juhtme sõlmekeeramist.  
 Seade tuleb asetada kindlale ja tasasele aluspinnale.  
 Seadet ei tohi jätta vooluvõrku ühendatuna ilma järelvalveta.  
 Seadet tohib kasutada ainult koduses majapidamises ning ainult ettenähtud 

kasutuseesmärgil.  
 Seadet ei tohi kasutada väikelapsed.  
 Seadet võivad kasutada suuremad lapsed ja isikud, kes võimete ja/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. Hoidke seade kaugemal väiksemate laste käeulatusest. 
 Lapsed ei tohiks seadet puhastada ega hooldada, kui neid selles tegevuses ei juhendata 

vastutusvõimelise täiskasvanu poolt.  
 Et vältida elektrilööki, ärge kastke juhet, pistikut ega seadme korpust vette ega muusse 

vedelikku.  
 Ühendage seade vaid sobivasse ja nõuetekohaselt paigaldatud pistikupessa.  
 Seade tuleb ühendada maandusega varustatud elektrikontakti.  
 Seade tuleb ühendada elektrikontakti, mis on varustatud jääkvoolukaitsmega (RCD), 

jääkvoolu nimiväärtusega mitte üle 30 mA.  
 Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välitingimustes.  
 HOIATUS: seadmega ei tohi kasutada sütt ega muid küttematerjale.  
 HOIATUS: seadme mistahes pinna pragunemisel või purunemisel ei tohi seadet kasutada - 

lülitage seade kohe välja. Elektrilöögi oht!  
 Hoidke seade ja selle toitejuhe eemal väiksemate laste käeulatusest.  
 Seadme väliskülje temperatuur võib seadme töötamisel muutuda väga kõrgeks.  



 

 

 Toiduaine võib süttida, seetõttu ei või seadet kasutada süttivate materjalide läheduses või 
all, näiteks kardinad.  

 Seadet ei tohi ühendada vooluvõrku välise taimeri ega eraldi kaugjuhtimissüsteemi kaudu.  
 Tulekahju või elektrilöögiohu ärahoidmiseks ei tohi seadet jätta sademete ega niiskuse kätte.  
 Seadme pinnad kuumenevad kasutamise käigus.  
 Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamistes ja kodumajapidamisele sarnastes 

tingimustes, nagu personaliköök töökohtades ja muudes töökeskkondades; 
hotellide/majutusasutuste kliendiruumid; kodumajutuse asutused; talud. 

 
KASUTUSELE VÕTMINE 
Võtke seade ja selle lisaosad karbist välja. Eemaldage kleebised, kaitsekiled vm pakendiosad.  
Ühendage seade vooluvõrku. Tähelepanu: veenduge, et kasutuskoha elektrivarustuse andmed sobiks 
seadme tüübisildi andmetega kokku: toitepinge 220V-240V, 50/60Hz. 
Enne seadme esimest kasutamist peske nõudepesuvahendiga puhtaks kõik seadme eemaldatavad ja 
toiduga kokkupuutuvad osad. Loputage ja kuivatage. Äravõetavaid osi tohib pesta 
nõudepesumasinas.  
Seade peab asuma tasasel horisontaalsel pinnal, ümbritsetuna vaba ruumiga 30 cm külgedel ja peal. 
Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks õuetingimustes. Seade asetsegu turvalisel lauapinnal, mitte 
liiga ligidal seinale – on oht seina kuumuskahjustusteks. Kindlustage, et süttivad/ sulavad materjalid 
poleks seadmele liiga lähedal ega puutuks selle vastu. Seadme põhja alla, lauale, ei tohi midagi 
panna. Seadme all peab õhk vabalt liikuda saama.  
Liiga kauaks ahju jäetud toit võib süttida. Jälgige ahjus olevat toitu küpsetamise käigus, vältige 
üleküpsetamist. Kunagi ei tohi ahjus soojendada kinniseid konserve ega purke – need võivad lõhkeda 
ja tekitada vigastusi isikutele või varakahju. Kasutage ahju sisemuses vaid kuumuskindlaid 
toidunõusid, mis on küpsetamiseks ette nähtud.  
Esmasel sisselülitamisel eraldab ahi teataval määral kõrbelõhna ja suitsu, mis on tavaline ja hajub 
peagi. Seega paigutage seade hästiventileeritavasse ruumi. 
Seadme pind kuumeneb. Vältige kuumade osade puudutamist paljakäsi. Ahjuust tohib puudutada 
uksekäepidemest.  
Ahju restil võib kuumutada küpsetisi, nagu näiteks saia, leiba, pizzat.  
Ahjupann on sobiv toitudele, mis küpsetamisel 
eraldavad rasva ja vedelikke. Küpsetuspanni võib 
asetada ahju ka restist allapoole, et vältida restil 
küpsetatava toidu rasva sattumist ahjupõhjale.  
 
KASUTUSELE VÕTMINE 
Valige funktsiooninupuga ülemine ja alumine 
kütteelement. Seadistage termostaat 
temperatuurile 230° C. Seadistage taimer 15 
minutile ja laske ahjul töötada tühjana. 
 
SEADME OSAD 
1. Klaasaknaga uks 
2. Ukse käepide 
3. Temperatuuri reguleerimise nupp 
4. Kuumutusfunktsiooni valiklüliti 
5. Aja (taimeri) nupp 
6. Märgutuli 



 

 

7. Rest 
8. Ahjupann  
9. Käepide 
10. Purualus 
 
KASUTAMINE 
Paigutage ahju vastavalt vajadusele kas rest, pann või mõlemad. Resti ja ahjupanni võib asetada ahju 
neljale eri kõrgusele. Pann ja rest toetuvad ahjusisemuses siinidele. Kasutades temperatuurivaliku 
nuppu, seadistage ahjutemperatuur, vastavalt valmistatavale toidule. Kuumutusrežiimi (ülalt-, alt- jne 
kuumutuse) valiku saab teha vastava kuumutusrežiimi nupu abil. Taimeri nupuga saab valida 
soovitud kuumutusaja. Seadistuste tegemise järel süttib märgutuli. See tuli kustub, kui seadistatud 
aeg on täitunud.  
 
Ahjufunktsiooni lüliti asend 

Välja lülitatud 
 
Ülemine ja alumine küttekeha + pöördõhk 
 
Ülemine küttekeha ja pöördõhk 
 
Ülemine ja alumine küttekeha 
 
Alumine küttekeha 
 
Ülemine küttekeha 
 

GRILLFUNKTSIOON 
Valige funktsiooninupuga ülemine kütteelement. Seadistage temperatuur 230° C. 
Valige taimeri nupuga soovitud aeg. Kui toit on piisavalt grillitud, keerake funktsiooninupp ja taimeri 
nupp väljalülitatud asendisse. 
 
PUHASTAMINE JA HOOLDUS 
Eemaldage ahi vooluvõrgust ja laske jahtuda. Peske ahju osi sooja nõudepesuaine lahusega. Loputage 
ja kuivatage. Äravõetavaid osi tohib pesta nõudepesumasinas. Puhastage ahju välis- ja sisepinnad 
niiske lapiga. Seadet ei tohi kunagi kasta vette. Ahju ei tohi pesta nõudepesumasinas. Puhastamata 
ahi kuumeneb aeglasemalt ja võib mustuse tõttu kasutuskõlbmatuks muutuda. 
 
KESKKONNAKAITSE 
Seadet ei tohi kasutusaja lõppemisel ega ühelgi 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. Elektri- ja elektroonikaseadmete käitlusse toimetamisega panustate 
keskkonna ja inimtervise kaitsmisse. Küsige täpsemat teavet käitlemisasutuste kohta kohalikelt 
omavalitsustelt. 
 
Info 
Lisainfot leiab tootja kodulehelt www.princesshome.eu 
 


