
 

 

GRILL, MUDELID 

 01.117001.22.001 

01.117002.01.001 

01.117011.22.001 

 KASUTUSJUHEND 

 
 

 

SEADME OSAD 

 

1. Temperatuuri märgutuli 

2. Käepide 

3. Kaas 

4. Kaane kinnitus 

5. 117001/117002/117011: 

küpsetusplaat 

6. 117002: võileivaplaat 

7. 117002: vahvliküpsetusplaat 

8. Küpsetusplaatide 

vabastamisnupp 

 

 

  



 

 

OHUTUS 

• Ohutusjuhiste eiramisest tulenev kahju ja/või õnnetused ei kuulu seadme tootja ega 

edasimüüja vastutusalasse. 

• 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.  

• Lapsed ei tohiks seadet puhastada ega hooldada, kui neid selles tegevuses ei juhendata 

vastutusvõimelise täiskasvanu poolt.  

• Et vältida elektrilöögi saamist, ärge kastke juhet, pistikut ega seadme korpust või selle osa 

vette ega muusse vedelikku. 

• 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 või eraldi kaugjuhtimissüsteemi kaudu. 

• Seadme pinnad kuumenevad kasutamisel.  

 

KASUTUSELE VÕTMINE 

Võtke seade ja selle lisaosad karbist välja. Eemaldage kleebised, kaitsekiled vms pakendiosad. 

Asetage seade kindlale tööpinnale ja jätke vähemalt 10 cm vaba ruumi seadme ümber.  

Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks mööblisse ehitatuna ega õuetingimustes.  

Kui seade esmakordselt sisse lülitatakse, võib eralduda veidi kõrbelõhna. See on normaalne, lõhn 

haihtub kui tuulutate ruumi. 

 

KASUTAMINE 

Paigutage seade tasasele, kindlale aluspinnale. Puhastage küpsetusplaadid niiske lapi või pehme 

käsnaga.  

Küpsetusplaatide paigaldamiseks tuleb need asetada kohale ja tasakesi suruda, kuni kinnituvad 

klõpsatusega. Sulgege kaas. Kindlustage, et kaane kinnitus on lukustunud.  

Sisse lülitamiseks tuleb seadme pistik ühendada elektrikontakti. Süttib temperatuuri 

(ülessoojenemise) märgutuli. Grill alustab kuumenemist. Märgutuli kustub siis, kui seade on 

saavutanud vajaliku küpsetustemperatuuri. Siis võib asuda küpsetama.  

Avage kaane kinnitus ja tõstke kaas. Paigutage toiduaine alumisele küpsetusplaadile ja sulgege kaas. 

Kindlustage, et kaane kinnitus on lukustunud. 

Süttib temperatuuri (ülessoojenemise) märgutuli. Märgutuli kustub siis, kui seade on saavutanud 

vajaliku küpsetustemperatuuri. Küpsetage toitu sel määral, et toit oleks soovikohaselt küpsenud ja 

pruunistunud. Ärge lahkuge seadme ligidusest toidu küpsemise ajal - küpsemisprotsessi tuleb valvata 

ja mitte lasta toidul kõrbema minna.  

Avage kaane kinnitus ja tõstke kaas üles. Võtke valminud toit küpsetusplaadilt ära puidust või 

kuumakindlast plastist pannilabidakese abil. Eemaldage seade vooluvõrgust. 



 

 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

Eemaldage pistik seinakontaktist ja laske seadmel avatuna jahtuda. Puhastage küpsetusplaadid niiske 

lapi või pehme käsnaga. Seadme pealispinda võib pühkida niiske lapiga. Ärge kasutage karedaid ega 

abrasiivseid puhastusaineid /vahendeid, metallkäsnu ega muud pindakahjustavat seadme 

puhastamiseks. Kunagi ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse! Seade ei ole 

masinpesukindel. 

 

GARANTII 

Tootja annab seadme materjali- ja tootmisdefektide osas 24 kuu pikkuse garantii. Garantii kehtib vaid 

juhul kui seadet on kasutatud vastavalt juhendile ja juhendis osundatud kasutusotstarbele. Lisaks 

sellele tuleb garantiinõude korral esitada toote ostudokument, millel on ostukuupäev, jaemüüja nimi 

ning toote mudel. Rohkem teavet garantii kohta leiab tootja kodulehelt: www.service.princess.info 

 

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 http://www.service.princess.info/ 


