
 

 

ELEKTRIPLIIT EH4-50GA KASUTUSJUHEND 
 

 

Hea klient! Täname teid selle toote ostmise eest. 

Palun tutvuge käesoleva juhendiga enne seadme kasutuselevõtmist, et seadme kasutamine oleks 

ohutu ja probleemivaba.  

Seadet kontrolliti tootjatehases enne väljastamist põhjalikult vastavalt ohutuse ja tööstandarditele.  

Kui siiski leiate seadmel mingi välise vigastuse, ärge ühendage seadet vooluvõrku. Võtke ühendust 

edasimüüjaga, kellelt seadme ostsite.  

Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi enne, kui seadme kasutusele võtate.  

• Seade on ette nähtud toiduvalmistamiseks koduses majapidamises, sisetingimustes. 

Kasutage seadet vaid vastavalt juhendis ette nähtud kasutusotstarbele.  

• Seadet kasutavaid isikuid tuleb tutvustada kasutusjuhendis sisalduvate juhistega. Hoidke 

juhend alles ka tulevikus lugemiseks.  

• Kui seade antakse edasi uuele omanikule, tuleks koos seadmega kaasa anda ka juhend.  

• Tootja jätab endale õiguse muudatusteks toote disainis või tehnilistes omadustes, mis ei 

mõjuta toodete funktsionaalsust 

• Juhend võib kehtida mitme eri seadmemudeli kohta. Seetõttu võib juhendis esineda 

kirjeldusi funktsioonidest, mida ei ole teie ostetud mudelil.  

 

OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED 

• Elektriühendus (ühendamiseks kasutatav seinakontakt ja vooluring) peavad olema 

paigaldatud nõuetekohaselt, professionaalse elektripaigaldaja poolt.  

• Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast 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 ega omapead teostada seadme puhastamist.  

• Kui liigutate seadet ühest kohast teise, hoidke kinni selle alumisest osast ja tõstke 

ettevaatlikult. Seade peab olema püstiasendis.   

• Ärge tõstke pliiti uksekäepidemest tõstes. See kahjustab uksehingi.  

• Transportige seadet kahe isiku jõul. Ärge jätke toitejuhet seadme alla pigistusse. 

• Enne puhastamist ja hooldamist eemaldage seade vooluvõrgust.   

• Ühendage seade vaid selleks ette nähtud toitepistikusse.  

• Mistahes elektrikomponentide ümberehitust elektri tarbimiskohas tuleb lasta teostada 

professionaalsel elektripaigaldajal.  

• Ärge kasutage seadme ühendamiseks pikendusjuhet ja mitmikpesa. 

• Juhtmed ei tohi olla kokkupuutes mingite kuumade pindadega.  

• Rikke korral eemaldage seade kohe vooluvõrgust. Pöörduge rikke küsimuses seadme tootja 

poolt volitatud remondiettevõttesse. Rikkis seadet kasutada ei tohi. 

• Ärge teostage seadmele mingeid remonditöid või modifikatsioone omal käel. Kui voolujuhe 

on kahjustatud, tuleb lasta see professionaalsel elektripaigaldajal välja vahetada, vältimaks 

ohuolukorra tekkimist.  

• Ärge kunagi proovige seadet ise parandada. Volitamata parandustööd võivad kaasa tuua 

tõsise isiku-või varakahju.  

• Kasutage koos seadmega vaid selle originaalosi. 



 

 

• Järelvalveta jäetud kuumutatav toit pliidil võib õli ja rasva süttimisohtlikkuse tõttu 

põhjustada tulekahju.  

• MITTE KUNAGI ärge kustutage pliidil tekkinud toidupõlengut veega – eemaldage pliit 

vooluvõrgust ja katke toiduanum kaane või tuletekiga.  

• Ruum, kuhu seade paigaldatakse, peab olema kuiv ja hästiventileeritud. 

• Kõigile pliidi juhtimisnuppudele ja toitepistikule peab igal ajal olema tagatud viivitamatu 

juurdepääs. 

• Kui kasutate köögiõhu äratõmbe seadeldist, paigaldage see vastavalt tootja juhistele ja 

järgige minimaalseid ohutusvahemaasid ventilaatori ja pliidi vahel. Õlid ja rasv süttivad 

kergesti ning võivad tekitada tuleohu õhupuhastajas.  

• Seadet ei tohi kasutada ruumide soojendamiseks ega pesu kuivatamiseks. Seade ei tohi 

asuda süttivate materjalide ega ainete ligiduses (pehme mööbel, kardinad).  

• Ärge kasutage pliiti ega ahju esemete säilituskohana. Süttimisoht! 

• Ärge lülitage pliidiplaati enne sisse, kui olete sellele keedunõu asetanud.  

• Pliit muutub töötades väga kuumaks. Jälgige alati lapsi, kui nad viibivad pliidi läheduses. 

• Vältige ahju sisepinna puudutamist, kui ahi on kuum.  

• Ärge kasutage kangeid, abrasiivseid ega söövitavaid kemikaale ega teravaid esemeid 

ahjuukse klaasi puhastamiseks. Klaasi kriimustamine võib kaasa tuua klaasi hõlpsama 

purunemise.  

• Ärge kasutage kunagi seadme puhastamisel aurupesurit. Aur satub elektrilistele 

komponentidele ja tekitab seadme rikke. Elektrilöögi oht!  

• Ärge asetage ahjuuksele midagi rasket. Avatud uksele ei tohi toetuda, istuda ega astuda. 

• Ärge asetage küpsetusnõusid otse ahjupõrandale. Ärge katke ahju sisepinda fooliumiga. 

• Mistahes parandustööd tuleb lasta teostada tootja poolt volitatud remondiettevõtte 

tehnikutel. 

 

ENNE KASUTUSELE VÕTMIST 

Võtke seadme ümbert, seest ja alt ära mistahes pakendiosad. Toimetage pakend sobivasse 

kogumiskonteinerisse.  

Eemaldage transpordikaitse (teibid). Ärge eemaldage teibist jäänud liimi mingi kange keemilise 

ainega. Kontrollige, et seade oleks kahjustustevaba.  

Ühendage seade vaid selleks ette nähtud toitepistikusse.  

Seade ei või saada märjaks ega olla ilmastikutingimuste mõju all.  

Seade peab asuma tasasel, kuival ja kõval aluspinnal. Kontrollige seadme loodisolekut vesiloodi abil. 

Seadet saab loodida, keerates eesasetsevaid reguleeritavaid jalgu vastavalt vajadusele kas pikemaks 

või lühemaks.  

Ühendage seade vooluvõrku, mille näitajad on vastavuses seadme tüübisildil kirjas olevate 

andmetega. Seadme tüübisilt on leitav pliidi tagaküljelt.  

Seade ühendatakse elektrivõrku professionaalse elektripaigaldaja poolt, kes teostab paigalduse 

vastavalt kehtivatele normidele ja eeskirjadele. Seadmega ei ole kaasas toitejuhet. Elektripaigaldaja 

peab hankima pliidile sobiva pikkusega juhtme ja sobiva pistiku ehitustarvete kauplusest. 

Paigaldamise ajal ei tohi seade olla ühendatud vooluvõrku.  Seade tuleb nõuetekohaselt maandada.  

  



 

 

SEADME OSAD  

 

1   Kate    

2   Keeduplaadid    

3   Juhtpaneel    

4   Ahju klaasuks    

5   Reguleeritavad 

jalad  

  

 

 

 

 

 

 

Seade, mille olete ostnud, võib olla juhendis 

kirjeldatud seadme uuendatud variant. 

Sellegipoolest on funktsioonid ja töötingimused 

samad. Juhend sobib sellele mudelile.  

 

JUHTPANEEL 

1 Ahju temperatuuri pöördnupp 

2 Ahjufunktsioonide pöördnupp 

3 Eesmise vasakpoolse keeduala nupp 

4 Tagumise vasakpoolse keeduala nupp 

5 Tagumise parempoolse keeduala nupp 

6 Eesmise parempoolse keeduala nupp 

 

 

ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST  

Võtke seade välja pakendist. Puhastage pliit ja ahjusisemus.  

Enne ahju esmakasutamist toiduvalmistamiseks tuleks ahju kuumutada. Toimige järgnevalt: 

Puhastage ahi seest niiske lapiga, samuti ahjupannide pind. Kontrollige et mingit pakendiosa ei jääks 

ahju. Pange ahjuplaadid ahju sisemusse. Seadistage temperatuurilüliti 250 kraadile ning valige 

funktsiooniks üla- ja alakuumutus. Laske ahjul sedasi kuumeneda 2 tundi.  

Hoiatus: protsessi käigus ahi suitseb veidi ja ajab kõrbelõhna – tuulutage ruum. Suitsemine 

esmakuumutusel on normaalne, see tuleneb roostekaitsekihi ärapõlemisest. 
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PLIIDI KASUTAMINE 

Keeduplaadi sisselülitamiseks keerake vastavat nuppu päri- või vastupäeva. Keetmise lõppedes 

keerake keeduplaadi nupp asendisse 0.  

Puhastage pliidi pind pärast iga kasutamist. Määrdunud keeduplaadid ei anna kuumust piisavalt 

edasi. Kaitske plaate rooste eest. Toitu ei tohi pliidile jätta järelvalveta. Kuum õli ja rasvad võivad 

süttida.  

 

AHJU KASUTAMINE 

Ahi kuumeneb tänu üla- ja alakuumutuselementidele. Ahjufunktsioone saab valida vastava 

funktsiooninupuga. Pöörake nupp soovitud asendisse. Valige küpsetamistemperatuur 

temperatuurinupuga. Ahjutemperatuur on valitav vahemikus 50-250℃. 

Ahju saab välja lülitada, seades mõlemad nupud asendisse 0. 

 

AHJU FUNKTSIOONID  

  Ülakuumutuselement – lülitab sisse ainult ülemise kuumutuselemendi, näiteks küpsetamise 

lõpetamiseks. 

Alakuumutuselement – lülitab sisse ainult alumise kuumutuselemendi. 

Üla- ja alakuumutuselement samaaegselt – tavaline kuumutamine 

Grill – töötab ainult grillküttekeha. 

 

Enne grillitava toidu ahju asetamist tuleks ahju eelkuumutada. Eelkuumutage ahi 15 minuti vältel, 

lastes ahjuuksel olla paokil. Pange alumisele ahjutasandile ahjupann toidumahlade kogumiseks. 

Kallake pisut vett pannile, et panni oleks hiljem lihtsam puhastada. 

 

Kasutage ahju käsitsemiseks pajakindaid.  

Hoidke ahjuuks kinni. Ärge katke ahju sisepinda fooliumiga. Ärge asetage küpsetusnõusid otse 

ahjupõrandale - kasutage resti ja ahjupanne.  

Avades ahjuust, tuleb olla ettevaatlik ahjust välja paiskuva auru tõttu.  

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

Lülitage seade välja ja eemaldage pistik vooluvõrgust. Enne puhastamist peab seade olema jahtunud. 

Puhastage pliit peale kasutamist.  Puhastage keeduplaadid hoolikalt.  Eemaldage ainejäägid pehme 

niiske lapiga. Ärge küürige keeduplaate teraskäsna ega muu sarnasega.  Kasutage vajadusel 

nõudepesuainet. Kuivatage keeduplaadid hoolikalt.  Puhastage pliidi pealispind sobiva 

puhastusainega ja vees niisutatud lapiga. Ärge kasutage happelisi ega abrasiivseid aineid, lahusteid 

ega õlisid seadme puhastamiseks. Ärge kasutage seadme puhastamisel aurupuhasteid. Aur satub 

elektrilistele komponentidele ja tekitab seadme rikke. Elektrilöögi oht. 

Puhastage ahju sisepinda soojas vees niisutatud lapi ja vähese nõudepesuainega. Puhtas vees 

niisutatud lapiga ülepühkimise järel kuivatage ahjuõõnsus. Ärge puhastage ahjuõõnsust 

aurupuhastitega. Ahjuõõnsust tohib ainult käsna või lapiga pühkida. Ärge kasutage puhastamisel 

abrasiivseid aineid. Ahjupuhastusaine kasutamisel rakendage aine tootja juhiseid pakendilt. 

Puhastusainetega tekitatud kahjustused ei kuulu garantiitingimustel hüvitamisele. 

Ärge kasutage seadme puhastamisel aurupuhasteid.  

Ahjuust ei tohi puhastada kangete kemikaalide ega teravate kaabitsatega, kuna see võib tekitada 

klaasile kriimud ja põhjustada ahju purunemist. 



 

 

PUHASTAMINE VEEAURUGA 

Valage ahjupannile pool liitrit vett ja väike kogus nõudepesuainet. Pange 

ahjupann alatasandile ja sulgege uks. Valige alakuumutuselemendi funktsioon 

ja seadistage temperatuur 50 C kraadile. Laske ahjul töötada 30 minutit, 

lülitage välja ning eemaldage pliit vooluvõrgust. Puhastage ahi seest niiske 

lapiga. 

 

LAMBIPIRNI VAHETAMINE  

Lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust enne lambipirni vahetamist. 

Võtke valgusti klaaskate ning lambipirn ära (vt kõrvalasuvat joonist). Pange 

uus pirn ja paigaldage uuesti klaaskate. Ühendage seade vooluvõrku ja 

kontrollige, kas ahjuvalgustus töötab. Kui valgustus siiski ei tööta, võtke 

ühendust seadme tootja poolt volitatud remondiettevõttega. 

 

TEHNILINE TEAVE 

Tüüp  Elektripliit  

Energiaklass  A  

Keeduplaadid  2*14.5 cm / 1000W  

1*18.0 cm / 1500W  

1*18.0 cm / 2000W booster  

Ahi, koos 4 funktsiooniga  Ülakuumutus, altkuumutus, üla-ja 

alakuumutus, grill  

Ahju netomaht  50 liitrit  

Mõõtmed K x L x S   85 x 50 x 60 cm  

Kaal neto / bruto  31 kg /   36.4 kg 

 

KESKKONNAKAITSE 

Vanu koduseadmeid ei tohi visata olmejäätmete hulka, vaid tuleb toimetada jäätmekäitlusettevõtete 

kogumispunkti. Seadmes kasutatavad materjalid on uuesti kasutatavad. Andes seadme üle 

jäätmejaama, panustate keskkonna ja inimtervise kaitsmisse. Küsige täpsemat teavet jäätmejaamade 

kohta kohalikust omavalitsusest.  

Pakend on käideldav. Soovitatav on paigutada paber ja papp ning plastik nende vastavatesse 

kogumiskonteineritesse. 

Hoidke seadme pakkematerjalid eemal väikelaste käeulatusest. Lämbumisoht! 

 

  



 

 

GARANTII JA HOOLDUS 

Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul otstarbel kasutamisest ja kasutusjuhendi 

eiramisest tingitud vigade korral esitatud pretensioone ei käsitleta.  

Kui leiate seadmel vea, teatage sellest allpool nimetatud hooldusfirmale. Kui ilmnenud viga ei ole 

võimalik kõrvaldada, on ostjal õigus nõuda toote väljavahetamist müüja või maaletooja poolt. Müüja 

ei vastuta puuduse eest juhul kui ostja on jätkanud asja kasutamist pärast puuduse ilmnemist ja 

sellest on tekkinud lisapuudusi või esialgne puudus on suurenenud. 

Väljavahetamise / garantiiremondi eelduseks originaal-müügidokumendi ettenäitamine. 

Vastavalt võlaõigusseadusele on toote kvaliteedi osas pretensioonide esitamise tähtaeg 2 aastat, 

alates ostukuupäevast. Pretensiooni esitamise õigus ei kehti järgmistel juhtudel: 

• rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine – st. kui toodet ei ole 

kasutatud vastavalt kasutusjuhendile 

• seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda 

• mehhaaniliste vigastuste korral, kõrgendatud kulumisega või purunemisohuga osadele, nagu 

klaas-ja plastdetailid, lambipirnid, nupud, samuti pinnakriimustused 

• seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne 

• juhtmepistik on sulanud, põhjustatuna mittekorras pistikupesa kasutamisest. 

 

HOOLDUSETTEVÕTTED 

Linn  Firma  Aadress  Kontakt 

TALLINN:  AS Sevi  Pallasti 16  tel. 636 65 25 

TARTU:  OÜ Tavatronic  Tähe 82, Tartu  tel. 7 349 123 

Gaas:  AS Varmata  Tähe tn. 135  tel. 7 362 569 

VÕRU :  OÜ Võru Polar  Oja 1, Võru  tel. 78 21 461 

PÕLVA, 
RÄPINA:  

FIE Hillard Sala  Mäe 9, Räpina  tel. 79 61 555, 51 53 132 

VILJANDI:  OÜ Aaberi 
Kodumasinad 

Raua tn.3, Viljandi  tel. 43 33 802 

PÄRNU:  OÜ Have  Riia mnt. 129a, Pärnu  tel. 44 59 700, 44 39 470 

HAAPSALU:  OÜ Teco Kodumasinad  Nelgi 1, Paralepa  tel. 56678902 

PAIDE: OÜ Oolberg ja Ko  Vainu tn. 9, Paide  tel. 38 50 010, 56 664 467 

RAPLA:  OÜ Maa-Õhk 
Soojuspump  

Viljandi mnt. 72G, 
Rapla  

tel. 48 96 501; 51 16 818 

JÕGEVA:  OÜ LEVOTEK  Rohu 6-28, Jõgeva  tel. 583 728 23 

RAKVERE: OÜ Nirgi Kodumasinad  Posti 13, Rakvere tel. 32 40 515, 51 75 742 

KOHTLA-
JÄRVE:  

OÜ Edelweis-Nord  Lehe 7, Kukruse  tel. 33 41318 

NARVA:  OÜ Sipelgas Maurinte  Tallinna mnt. 6a-19, 
Narva  

tel. 35 60708, 56498697 

SAAREMAA:  OÜ Tedre 
Kodumasinad  

Pikk 1b, Kuressaare tel. 45 55978 

 Kodumasinate 
Remondikeskus  

Tallinna 80A, 
Kuressaare 

 tel. 45 31 627 

VALGA:  OÜ Lumehelves  Jaama pst. 12 A, Valga  tel. 76 64 452, 50 56 433 

 

 

 



 

 

TOOTEKAART 
 

TOOTE NIMETUS: _______________________________________________________ 
 
MUDEL: _______________________________________________________________ 
 
KAUPLUS______________________________________________________________ 
 
MÜÜGIKUUPÄEV: ______________________________________________________ 
 
 
 
KAUPLUSE PITSAT: 

 
 

 


