
 

 

LAUAPLIIT AHJUGA 

 OV-1443 

 KASUTUSJUHEND 
SEADME OSAD  

1. Suur keeduplaat 

2. Väike keeduplaat 

3. Ahjuuks klaasiga 

4. Suure keeduplaadi nupp 

5. Väikese keeduplaadi nupp 

6. Sisselülitatud oleku märgutuli 

7. Kuumutusfunktsiooni valiklüliti 

8. Temperatuurilüliti 

9. Rest 

10. Ahjupann  

11. Käepide 

 

OHUTUS 

• Ohutusjuhiste eiramisest 

tulenevad kahjud ja õnnetused 

ei kuulu seadme tootja ega 

edasimüüja vastutusalasse.  

• Kui seadme voolujuhe 

kahjustub, tuleb see lasta 

tootja volitatud 

hooldusettevõttes või sarnases 

kvalifitseeritud 

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.  

• 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.  

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

 

 

 



 

 

ENNE ESMAKASUTAMIST 

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

Ühendage seade vooluvõrku.  

Tähelepanu: veenduge, et kasutuskoha vooluvõrgu andmed sobiks seadme tüübisildil toodud 

toitevoolu andmetega kokku (pinge 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. 

 

Lisaosad 

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. 

 

KASUTAMINE 

Paigutage ahju vastavalt vajadusele kas rest, pann või mõlemad. Resti ja ahjupanni võib asetada ahju 

kolmele eri kõrgusele. Pann ja rest toetuvad ahjusisemuses siinidele.  

Temperatuurinupuga saab valida soovitud temperatuuri. Temperatuur on valitav vahemikus 100- 230 

°C. Keeduplaatide töövõimsuse saab valida vastavate nuppudega kummagi plaadi kohta. 

 

REŽIIMINUPU MÄRGISTUSED 

Positsioon Kuumutusrežiim 

 Välja lülitatud 

 Ülakuumutus 

 Üla- ja alakuumutus 

 Ülakuumutus, pöördõhk 

 Alakuumutus, pöördõhk 

 Üla- ja alakuumutus, pöördõhk 

 

  



 

 

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. Sisemuse puhastamiseks võib kasutada spetsiaalseid ahjupuhastusvahendeid - järgige 

kemikaalitootja juhiseid vahendi pakendilt.  

Kunagi ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse! Ahju ei tohi pesta nõudepesumasinas.  

Puhastamata ahi kuumeneb aeglasemalt ja võib mustuse tõttu kasutuskõlbmatuks muutuda. 

 

Keskkonnakaitse 

Seadet ei tohi kasutusaja lõppemisel ega 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. Kasutatud kodumasinate käitlusse toimetamisega panustate 

keskkonna ja inimtervise kaitsmisse. Küsige täpsemat teavet käitlemisasutuste kohta kohalikelt 

omavalitsustelt. 

 

Info 

Lisainfot leiab tootja kodulehelt www.tristar.eu 


