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OHUTUSJUHISED OLULISED 
KAITSEMEETMED
Kasutus-, hooldus-, puhastamis- ja toote paigaldamise juhised: oma 
turvalisuse huvides lugege palun läbi kasutusjuhendi kõiki punkte, 
sealhulgas nendega seotud piktogramme.
See seade on ette nähtud ainult koduses majapidamises kasutami-
seks. See pole ette nähtud järgmistes rakendustes kasutamiseks ja 
garantii ei kehti järgmistel juhtudel:

- töötajate köögialad kauplustes, kontorites ja muudes 
töökeskkondades;

- talumajad;
- klientide poolt hotellides, motellides ja muudes 
elamutüüpides;

- kodumajutuse tüüpi keskkondades.
Enne esmakordset kasutamist eemaldage seadmest ja selle ümbert kõik 
pakkematerjalid, kleebised ja tarvikud.
See seade ei ole mõeldud kasutamiseks vähenenud kehaliste, sensoor-
sete või vaimsete võimetega isikutele või puuduvate kogemuste ja tead-
mistega isikutele (sh lastele), välja arvatud juhul, kui täiskasvanu vastutab 
nende ohutuse eest või juhendab seadme kasutamisel. Lapsi tuleks 
jälgida, et nad ei mängiks seadmega ega kasutaks seda mänguasjana.
Seda seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning piiratud 
füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või puuduvate kogemuste ja 
teadmistega inimesed, kui neile on tagatud ohutu järelevalve või juhised 
seadme kasutamise kohta ning nad mõistavad kaasuvaid ohtusid. Lapsed 
ei tohi seadet puhastada hooldada, kui nad pole vähemalt 8-aastased või 
järelevalve all.
Hoidke seadet ja selle juhet alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas. 
Ärge jätke seadet kasutamisel kunagi järelevalveta.
    Juurdepääsetavate pindade temperatuurid võivad seadme 
töötamise ajal olla kõrged. Ärge kunagi puudutage seadme 
kuumasid pindu.
Seda seadet ei tohi kasutada välise taimeriga või eraldi kaugjuhtimissüs-
teemiga.

Enne seadme ühendamist harutage toitejuhe täielikult lahti.
If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the Kui toitej-
uhe on kahjustatud, peab ohtude vältimiseks tootja või tema müügijärgne 
teenindus selle välja vahetama.
Ärge kasutage pikendusjuhet. Kui võtate selle eest vastutuse, kasutage 
ainult pikendusjuhet, mis on heas korras, millel on maandusega pistik ja 
mis vastab seadme võimsusele. Võtke kasutusele kõik vajalikud ette-
vaatusabinõud, et vältida pikendusjuhtme taha komistamist.
Ühendage seade alati maandatud pistikupessa.
Veenduge, et elektrivarustus ühilduks seadme põhjale märgitud võimsuse 
ja pingega.
Kasutage küpsetusplaatide puhastamiseks käsna, sooja vett ja pesuva-
hendit. Ärge kunagi kastke seadet, selle toitejuhet ega pistikut vette ega mis 
tahes muusse vedelikku.
HOIATUS: Ärge kuumutage ega eelsoojendage seadet ilma grillis oleva 2 
küpsetusplaadita. Mõni koorega toit (terved vorstid, keel, linnuliha jms) või 
suured lihatükid võivad vedelike keema jäädes pritsima hakata. Seetõttu 
soovitame enne küpsetamist need noa või kahvliga läbi torgata.
Teha

• Lugege hoolikalt juhiseid, mis on levinud erinevatele mudelitele, sõltuvalt lisaseadmetest, mis teie 
seadmega kaasas on. Hoidke juhised käeulatuses.

• Õnnetuse korral loputage põletushaav kohe külma veega ja vajadusel kutsuge arst.
• Enne esmakordset kasutamist peske plaadid (vt lõik 11), valage plaatidele veidi toiduõli ja pühkige 

pehme lapi või paberist köögirätikuga.
• Asetage toitejuhe ettevaatlikult, olenemata sellest, kas kasutatakse pikendusjuhet, nii et külalised 

saaksid laua ümber vabalt liikuda, ilma, et nad selle otsa komistaks.
• Toiduaurud võivad olla ohtlikud eriti tundliku hingamissüsteemiga loomadele, näiteks lindudele. 

Lindude omanikel soovitame nad toiduvalmistamisalast eemal hoida.
• Hoidke seadet alati lastele kättesaamatus kohas.
• Enne kasutamist kontrollige, kas plaadi mõlemad pooled on puhtad.
• Plaatide kahjustumise vältimiseks kasutage neid ainult sellel seadmel, milleks need on ette nähtud 

(nt ärge pange ahju, gaasihoovale või elektrilisele pliidile jne).
• Veenduge, et plaadid on stabiilsed, hästi paigutatud ja õigesti seadme külge kinnitatud. Kasutage 

ainult seadmega kaasasolevaid või volitatud teeninduskeskusest ostetud plaate.
• Küpsetusplaatide kahjustamise vältimiseks kasutage alati puidust või plastikust spaatlit.
• Kasutage ainult seadmega kaasasolevaid või heakskiidetud hoolduskeskusest ostetud osi või 

tarvikuid. Ärge kasutage neid muude seadmete jaoks või muudel eesmärkidel.

Ärge
• Ärge kasutage seadet õues.
• Ärge jätke seadet vooluvõrku ühendamisel ega kasutamisel kunagi järelevalveta.
• Seadme ülekuumenemise vältimiseks ärge asetage seda nurka ega seinakapi alla.
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• Ärge kunagi asetage seadet haprale pinnale (klaaslaud, laudlina, lakitud mööbel jne) ega 
pehmele pinnale, näiteks köögirätikule.

• Ärge kunagi asetage seadet seina või riiuli külge kinnitatud kapi alla ega tuleohtlike 
materjalide nagu rulood, kardinad või seinakatted kõrvale.

• Ärge kunagi asetage seadet kuumade või libedate pindade lähedale; toitejuhe ei tohi kunagi 
olla seadme kuumade osade lähedal ega nendega kokku puutuda, samuti ei tohi see olla 
soojusallika lähedal ega toetuda teravatele servadele.

• Ärge asetage köögiriistu seadme küpsetuspindadele.
• Ärge kunagi lõigake toitu otse plaatidel,
• Ärge kasutage metallist küürimispatju, abrasiivset traatvilla ega karmi küürimispulbrit, Auna 

see võib nakkumisvastast katet kahjustada.
• Ärge liigutage seadet selle kasutamise ajal.
• Ärge kandke seadet käepidemest ega metalljuhtmetest hoides.
• Ärge kunagi laske seadmel tühjalt töötada.
• Ärge kasutage plaadi ja küpsetatava toidu vahel alumiiniumfooliumi ega muid esemeid.
• Ärge eemaldage toiduvalmistamise ajal rasvade kogumise salve. Kui rasvade kogumise salv 

toiduvalmistamise ajal täis saab: laske seadmel enne tühjendamist jahtuda.
• Ärge asetage kuumutusplaati haprale pinnale ega vee alla.
• Katte mittenakkuvate omaduste säilitamiseks vältige liigset eelsoojendamist tühja 

seadmega.
• Plaatidega ei tohi mingil juhul kuumalt ümber käia.
• Ärge küpsetage toitu alumiiniumfooliumis.
• Seadme riknemise vältimiseks ärge kasutage sellega seoses kunagi flambeerimist nõudvaid 

retsepte.
• Ärge asetage alumiiniumilehte ega muid esemeid plaatide ja kütteelemendi vahele.
• Ärge kunagi kuumutage ega küpsetage, kui grill on avatud.
• Ärge kunagi soojendage seadet ilma küpsetusplaatideta.

Nõuanded/teave
• Täname, et ostsite selle seadme, mis on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.
• Teie turvalisuse huvides vastab see seade kehtivatele standarditele ja määrustele - 

madalpinge direktiiv - elektromagnetiline ühilduvus - keskkond - toiduga kokkupuutuvad 
materjalid.

• Esmakordsel kasutamisel võib esimestel minutitel tekkida kerge lõhn ja veidi suitsu.
• Meie ettevõttel on pidev teadus- ja arendustegevuse poliitika ning me võime neid tooteid ette 

teatamata muuta.
• Ärge tarbige toitu, mis puutub kokku logoga tähistatud osadega.
• Kui toit on liiga paks, peatab turvasüsteem seadme töö.
• Seadme paneel on habras: puhastage, pühkige ja kuivatage ainult kuiva, pehme lapiga. Ärge 

puhastage seda märja käsnaga, kuna see võib kahjustada selle funktsioone.

.

Keskkond
Keskkonnakaitse ennekõike!

Teie seade sisaldab väärtuslikke materjale, mida saab taaskasutada või ringlusse võtta. 
Jätke see kohalikku jäätmekogumispunkti.

Kirjeldus
A 
A1 
A2 
A3  
A4 

A5 

A6 

A7 
A8  

Reguleerimis- ja 
navigeerimisnupud 
Eelsoojenduse indikaator 
ja küpsetusaste
Ekraan
nupp OK

B 
C Käepide

D Küpsetusplaadid

E Vedelikusahtel

F Toitejuhe

A1 A2 A3

A4 

A5

A6

A7

A8

A

D

E

B C

F

B

Nupud on aktiveeritud ainult siis, kui need on valgustatud.
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Juhtpaneel
Sees/väljas nupp
Külmutatud toidu funktsioon
Pruunistamise funktsioon
Tagasi nupp

Seadme kere
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16 automaatset toiduvalmistamise programmi

Käsirežiim

120°C 160°C 200°C 240°C

Käsi- 
režiim 

Käsi- 
režiim 

Käsi- 
režiim 

Käsi- 
režiim 

Kaks täiendavat toiduvalmistamise 
võimalust automaatrežiimis

Külmutatud toidu funktsioon 

Märge: Külmutatud toidu funktsiooni ja pruunistamise funktsiooni saab kasutada 
eraldiseisvalt või mõlemat korraga.

Nupp Tagasi
Kui olete alammenüüs ja soovite peamenüüsse naasta, vajutage 
üks kord naasenuppu.

Kui valisite vale programmi, vajutage funktsiooni tühistamiseks 
kaks korda tagasi nuppu.

1      Enne esmakordset kasutamist

1   Eemaldage kõik pakendid, kleebised ja 
erinevad tarvikud seadme seest ja 
väljast.

2   Enne esmakordset kasutamist 
puhastage küpsetusplaadid hoolikalt 
kuuma vee ja mõne pesuvedelikuga, 
loputage hoolikalt ja kuivatage.

3-4  Paigaldage eemaldatav tilgakand 
masina ette.

1 2

OK
3 4

5   Soovi korral võite parimate tulemuste 
saamiseks ja nakkumisvastase pinna 
efektiivsuse parandamiseks pühkida 
küpsetusplaate vähesesse toiduõlisse 
kastetud paberrätikuga.

6   Eemaldage liigne õli puhta paberräti-
kuga.

Veenduge, et ülemine ja alumine 
plaat on seadmesse õigesti paigu-
tatud. Ärge alustage eelsoojendamist 
ilma plaatideta. Ühendage seade 
vooluvõrku. (kaabel peab olema 
täielikult lahti keeratud).

8  Vajutage sisse / välja nuppu.
Ettevaatust: Veenduge, et plaatide vahel 
poleks toitu.

5 6

7 8

E
T

E
T

Pruunistamise funktsioon

7   
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2  Esmakordne kasutamine
9 Valige noolte abil oma keel ja vajutage OK.

Language 
choice

English
EN

Sprachauswahl

Deutsch
DE

Choix de la 
langue

Français
FR

9

3  Sees/väljas nupp

10

10 11 5 Ainult automaatne pruunistusfunktsioon

17-19  Pruunistusfunktsioon peab enne 
eelsoojendamise alustamist olema 
sisse lülitatud, kui soovite, et 
küpsetatav toit oleks korralikult 
pruunistatud.

16 17

Särimishoog
sisse

18 19

4     Külmutatud toidu funktsioon ainult automaatrežiimis

13-15 Külmutatud toidu funktsioon peab 
enne eelsoojendamise alustamist 
olema sisse lülitatud, kui küpse-
tatav toit on sügavkülmutatud.

12 13

Külmutatud 
toit SEES

14 15

E
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Grilli väljalülitamiseks vajutage üks 
kord nuppu Sisse/välja ja seadme 
väljalülitamiseks üks kord nuppu OK.

Lülitage joonisele 10.

11

Kui unustate suvandi aktiveerida, 
kasutage nuppu "tagasi" ja korrake 
samme.
See funktsioon on saadaval ainult 
automaatrežiimis, mitte käsitsi režiimis

Kui unustate suvandi aktiveerida, 
kasutage nuppu "tagasi" ja korrake 
samme.
See funktsioon on saadaval ainult 
automaatrežiimis, mitte käsitsi režiimis.
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6     Küpsetamine automaatrežiimis

21   Valige küpsetatava toidu tüübi järgi 
sobiv küpsetusrežiim.
Märkus liha kohta: eelnevalt 
määratletud programmide küpseta-
mistulemused võivad varieeruda, 
sõltuvalt küpsetatava toidu päritolust, 
konkreetsest tükist ja kvaliteedist; 
programmid on välja töötatud ja 
testitud hea kvaliteediga toiduga.
Samamoodi tuleb küpsetamisel 
arvestada liha paksusega; üle 4 cm 
paksusega toitu ei tohi küpsetada.

22  Kui soovite programmi muuta, saate 
naasta peamenüüsse, vajutades üks 
kord tagasi nuppu.

20 21

Kui te pole kindel, millist küpsetusrežiimi kasutada, lugege palun küpsetamisjuhendit, lk 20.

Eelsoojendus
pooleli

23 Vajutage nuppu OK: seade hakkab 
eelsoojenema.
 Märkus: kui valite vale programmi, 
kasutage nuppu "tagasi".

24 Oodake 4–7 minutit. Kui seade on 
eelsoojendama hakanud, vajutage 
programmi naasmiseks tagasi nuppu ja 
seejärel nuppu OK kinnitage ja naaske 
peamenüüsse. Funktsiooni tühistami-
seks vajutage uuesti tagasi nuppu.

25 Eelsoojenduse lõppemisest annab 
märku piiks.
Ettevaatust: kui seade jääb pärast 
eelsoojenduse lõppu liiga kaua 
suletuks, lülitab turvasüsteem seadme 
välja.

23 24

25

22

sisestage 
toit

26-27 
Kui eelsoojendus on lõppenud, saate 
oma koostisosad seadmele asetada. 
Tõstke grillikaas täielikult üles ja 
asetage toit grillile. 
Ettevaatust: kui seade jääb liiga 
kauaks avatuks, lülitab turvasüsteem 
seadme välja.

28-31
Seade arvutab küpsetustsükli (aeg ja 
temperatuur) automaatselt vastavalt 
toidu kogusele ja paksusele. 
Sulgege seade, et küpsetustsükkel 
saaks alata.
Märkus väga õhukeste toitude, 
näiteks peekoni kohta: Nupp "OK" 
on sisse lülitatud. Seejärel vajutage 
uuesti "OK", veendumaks, et seade 
tunneb toidu ära ja et küpsetustsükkel 
algab.
Nool liigub küpsemise jooksul taseme 
indikaator ja kui see on küpsetustase-
meni jõudnud, kuvatakse tase ja kostab 
piiks.
Märkus: küpsetusastmed on iga auto-
maatrežiimi jaoks ette programmeeri-
tud.
Küpsetamise ajal annab piiks kasutajale 
märku iga kord, kui küpsetusaste on 
saavutatud (nt rare/kollane).
Sõltuvalt küpsetusastmest muudab 
indikaator värvi ja küpsetamise ede-
mise nool liigub ekraan.
Pange tähele, eriti liha puhul, et 
küpsetustulemused varieeruvad sõltu-
valt toidu tüübist, kvaliteedist ja 
päritolust.

32-33
Saate igal ajal teada, mis aeg jääb 
küpsetamise erinevate tasemete saa-
vutamiseks. Vajutage paremat noolt, 
kui soovite näha, kui kaua on veel 
jäänud enne järgmise küpsetustaseme 
saavutamist. Pange tähele, et see ei vali 
küpsetustasemeid. Grill jätkab küpseta-
mist viimase küpsetustasemeni ja igal 
tasandil kostab piiks.

26 27

söögitegemise
alustamiseks

28 29

Küpsetamise
algus

30 31

Well-done
in 01:35

32 33
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34-35 Kui teie valitud küpsetustase on 
saavutatud ja kostab helisignaal, avage 
seade ja eemaldage toidud.

36-37 Sulgege kaas. Ekraan küsib teie 
küpsetamise lõpetamiseks kinnitust. Kui 
kõik toidud on eemaldatud, kinnitage OK-
ga, vastasel juhul laske sellel küpsetamist 
jätkata.
Kui soovite rohkem toitu valmistada, 
vaadake lõiku 7, lk 13.
Märkus: turvasüsteem lülitab toite auto-
maatselt välja, kui teatud aja pärast ei valita 
ühtegi programmi.

34 35

36

toiduvalmistamise
lõpetamiseks

37

OK

7 Kuidas valmistada teine partii toitu
Teine sama tüüpi toidupartii

Kas on lisa? 38-39   Esimese küpsetamise lõpus ilmub 
ekraanile „any refill” (lisatoit). Kui soovite 
sama tüüpi toitu grillida, vajutage OK.

40 Seade hakkab eelsoojendama. 
41 Oodake, kuni eelsoojendus on 

38 39

Eelsoojendus
pooleli

40 41

Oota

Sisestage 
toit

42 Pange toit grillile. 
43 Seejärel järgige samme 26 kuni 36.

42 43

Teine toiduvalmistamine teist tüüpi toiduga 
Kui teie esimene koostisosa on valmis:

1. Veenduge, et seade on suletud ja et seal pole toitu.
2. Valige sobiv toiduvalmistamise programm või režiim.
3. Eelsoojenduse alustamiseks vajutage nuppu OK. Eelsoojenduse ajal kuvatakse ekraanil 

eelsoojenduse indikaator.
4. Kui eelsoojendus on lõppenud, kostab piiks ja eelsoojenduse teave kuvatakse ekraanil.
5. Pärast eelsoojenduse lõppu on seade kasutamiseks valmis. Tõstke grilli kaas üles ja asetage toit 

grillile. Seejärel järgige samme 26-36.

E
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lõppenud.
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8     Toiduvalmistamine käsitsi režiimis 

Käsirežiim

120°C

44  Valige käsitsi režiim ja vajutage kinni-
tamiseks OK.

45  Valige reguleerimisnuppude abil soovi-
tud temperatuur. Palun vaadake 
käsitsi küpsetamise juhendit lk 21.
Valitud temperatuuri kinnitamiseks 
vajutage OK.

44 45

Eelsoojendamine

160°C 160°C

OK

46

47   

Märkus: küpsetusaja saab määrata ka 
eelsoojenduse algusest alates. 

46 47

00:00

160°C

00:00

160°C

48  Soovitud küpsetusaja valimiseks vaju-
tage reguleerimisnuppe.

49  
 

Temperatuuri ja/või kella reguleerimiseks 
mistahes ajal vajutage OK.

48 49

Oluline:
– Eelkuumutamine on toiduvalmistamiseks hädavajalik.
Meeldetuletus: enne eelsoojendamise alustamist veenduge, et seade on suletud ja et seal pole toitu.
– Enne grilli avamist ja toidu sinna asetamist oodake, kuni eelsoojendus on lõppenud.
Märkus: kui uut eelsoojendustsüklit alustatakse kohe pärast eelmise tsükli lõppu, on eelsoojenduse aeg 
lühem.

00:00

160°C

50-51  

Eemaldage oma toit
Piiksumise peatamiseks ja toidu eemal-
damiseks vajutage OK.

50 51

9 Kommentaari

52-54
Sõltuvalt teie isiklikest eelistustest avage 
grill ja eemaldage toidud, mis on jõudnud 
soovitud küpsetustasemeni, seejärel 
sulgege grill, et jätkata teiste toitude 
küpsetamist. Programm jätkab 
küpsetamistsüklit kuni valitud režiimi 
viimase küpsetustasemeni.

55   Märkus: turvasüsteem lülitab teatud 
aja pärast toite automaatselt välja.

52 53

Eemaldage 
oma toit

54 55

Üleküpsemise
risk

E
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Oodake, kuni eelsoojendus on lõppe-
nud.

Kui eelsoojendus on lõppenud, vaju-
tage taimeri käivitamiseks nuppu OK.

Asetage oma toit grillile ja vajutage 
küpsetamise alustamiseks ning loen-
duri käivitamiseks OK.

Kostub piiks, mis viitab küpsetusaja 
lõpule.
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10 Kasutamise lõpp

56  

57 

58 Laske seadmel vähemalt 2 tundi jah-
tuda.
Juhuslike põletuste vältimiseks laske 
grillil enne puhastamist täielikult 
jahtuda.

56 57

2 H

58

11 Puhastamine

59  Plaatide lukustuse avamiseks vajutage 
seadme vasakul küljel olevaid 
vabastusklambreid. Enne puhastamist 
avage ja eemaldage plaadid, et vältida 
küpsetusplaatide kahjustamist.

60  Tilgakandik ja küpsetusplaadid on 
nõudepesumasinas pestavad. Seadet 
ja selle toitejuhet ei tohi kunagi 
nõudepesumasinasse panna. Kui 
pesete plaate nõudepesumasinas, 
pühkige plaate järgmisel kasutamisel 
alati vähese toiduõliga, et kattekiht 
oleks konditsioneeritud ja mittenak-
kuvus tagatud. Kütteelemente ei tohi 
kunagi pärast plaatide eemaldamist 
puhastada. Kui need on väga 
määrdunud, oodake, kuni seade on 
täielikult jahtunud ja puhastage neid 
kuiva lapiga.

61-62
Plaatide pesemise hõlbustamiseks 
leotage neid 1 tund kuumas vee ja 
pesuvedeliku segus, seejärel loputage 
hoolikalt kõigi jääkide eemaldamiseks. 
Kuivatage need õrnalt paberrätikuga.
Ärge kasutage grilli ega küpsetus-
plaatide ükskõik millise osa puhastami-
seks metallist küürimislappe, terasvilla 
ega abrasiivseid puhastusvahendeid, 
kasutage ainult nakkumisvastastele 
pindadele sobivaid nailonist või mitte-
metallist puhastusvahendeid.
Tühjendage tilgakandik ja peske seda 
kergelt seebiveega, seejärel pühkige 
see hoolikalt paberrätikuga kuivaks.

63  Grilli kaane puhastamiseks pühkige 
seda sooja veega niisutatud käsnaga 
ja kuivatage pehme, kuiva lapiga. 
Juhtpaneeli puhastamiseks kasutage 
ainult pehmet ja kuiva lappi.

64   Seadet ei tohi uputada vette ega 
mõnda muusse vedelikku.

65 Enne hoiustamist veenduge, et seade 
oleks puhas, külm ja kuiv.
Kõik remonditööd peab tegema voli-
tatud hoolduskeskus.

59 60

61 62

63 64

65
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Vajutage sisse/välja nuppu ja kinnitage, 
vajutades nuppu OK.
Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
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Tõrkeotsingu juhend
OPTIGRILL ELITE VEAOTSINGU JUHEND

Probleem Põhjus Lahendus
Keelevahetus Lülitage grill sisse, vajutage ON ja 

seejärel kohe külmunud nuppu (samal 
ajal kui ekraanil kuvatakse "Hello")

5sec

Eelsoojen-
damine pole 

soovitud, 
eemaldage 

oma toit 

kümme 
sekundit 

enne 
käsirežiimile 
üleminekut

Eelsoojendusaeg ei olnud veel 
lõppenud. Grill avati ja toit 
asetati plaadile enne 
eelsoojenduse lõppu.

Toidu valmistamine on võimalik, kuid 
peate kontrollima küpsetamise 
edenemist, kuna grill on manuaalses 
režiimis.
Temperatuuri saab reguleerida.
Või
Avage grill, eemaldage toit, sulgege 
grill korralikult ja oodake 
eelsoojenduse lõpuni.

Minu seade ei lülitu 
välja

Te ei vajutanud 2 korda või 
kahe vajutuse vahel on liiga 
pikk aeg.

Vajutage üks kord sisse/välja nuppu ja 
seejärel OK

Viga 1 kuni Viga 8 Seadet on hoitud või 
kasutatud liiga külmas ruumis.
Seadme ülekuumenemine.

Eemaldage seade vooluvõrgust ja 
oodake mõni minut.
Ühendage grill uuesti vooluvõrku ja 
lülitage see sisse.
Kui probleem püsib, pöörduge 
klienditeeninduse poole.

Viga 9 kuni Viga 13 Seadme rike. Eemaldage seade vooluvõrgust ja 
võtke ühendust klienditeenindusega.

Eelsoojenduse või 
toiduvalmistamise ajal 
lülitub seade ise välja.

Seade jäi toiduvalmistamise 
ajal liiga kauaks lahti.
Pärast eelsoojendust või 
eelsoojenduse lõppu on seade 
liiga kaua tühjalt töötanud.

Eemaldage seade vooluvõrgust ja 
oodake mõni minut. Seejärel 
ühendage seade uuesti vooluvõrku ja 
lülitage see sisse.

OPTIGRILL ELITE VEAOTSINGU JUHEND
Probleem Põhjus Lahendus

toiduval-
mistamise 

lõpetamiseks

Küpsetamise kinnitamise 
taotluse lõpp

2 lahendust:
Vajutage OK kui kogu toit on
eemaldatud
Või
Ärge vajutage OK ja jätke toit
natuke kauemaks küpsema

söögitegemise 
alustamiseks

Toitu ei tuvastatud, kuna see 
on liiga õhuke, näiteks 
peekon

Küpsetamise alustamiseks vajutage 
nuppu OK

käsitsi-
režiimis

Toit on liiga paks, üle 4 cm 2 lahendust:
Toiduvalmistamise jätkamiseks 
vajutage OK käsitsi režiim
Või
Eemaldage toit ja lõigake õhemaks
küpsetamise võimaldamiseks lõigake 
toit õhemaks automaatrežiimis

Ma ei saa käsitsi 
režiimis aega seada

Temperatuuri seadistamisel 
on ekraan kokku jooksud

Aja seadistamiseks liikumiseks vajutage 
üks kord OK ja seejärel reguleerige 
seda noolte abil.
Kinnitamiseks vajutage OK.

00:00

180°C

* Ainult Suurbritannias: ärge küpsetage kanarinda külmutatult. Sulatage see alati kõigepealt 
täielikult üles. 

** Kuna peekon on õhuke toit, vajutage pärast kaane sulgemist nuppu "OK", veendumaks, et 
seade tunneb toidu ära ja küpsetustsükkel algab.

*** Ainult Suurbritannia puhul: Toiduohutuse kaalutlustel ei soovita Toidustandardite Agentuur 
serveerida tooreid või keskmise küpsetusastmega burgereid. Pakkuge ainult läbiküpsetatud 
burgereid.
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 Küpsetamise tasemed iga automaatprogrammi jaoks

16 AUTOMAATSET PROGRAMMI
AUTOMAATSED
PROGRAMMID KÜPSETUSASTME NÄITAJA

MENÜÜD Sinine Haruldane
Keskmine

Hästi 
tehtud

Veiseliha
Rare (verine 

küpsetusaste)
(sinine)

Rare (toores 
küpsetusaste)

Medium (keskmine 
küpsetusaste)

Well done 
(läbiküpsetatud)

Kanarind * - - - Well done 
(läbiküpsetatud)

Vorst - - - Well done 
(läbiküpsetatud)

Peekon ** - - Medium (keskmine 
küpsetusaste) Krõbe

Veiselihaburger*** - - - Well done 
(läbiküpsetatud)

Panini -
Kergelt

küpsetatud
Röstitud Krõbe

Kala - Medium (keskmine 
küpsetusaste)

Keskmine kuni 
läbiküpsetatud

Well done 
(läbiküpsetatud)

Mereannid - Medium (keskmine 
küpsetusaste)

Keskmine kuni 
läbiküpsetatud

Well done 
(läbiküpsetatud)

Kartul - - - Pehme

Paprika - - Krõmpsuv Pehme

Baklažaan - - - Grilled

Tomat - - Krõmpsuv Pehme

Sealiha - Medium (keskmine 
küpsetusaste)

Keskmine kuni 
läbiküpsetatud

Well done 
(läbiküpsetatud)

Eelküpsetatud
vorstid - - - Pehme

Lammas - Medium (keskmine 
küpsetusaste)

Keskmine kuni 
läbiküpsetatud

Well done 
(läbiküpsetatud)

Taimetoidupraad - - - Pehme

MANUAALREŽIIM
PUUVILJAD VÕI KÖÖGIVILJAD

Alates 180°C
kuni 195°C

Alates 220°C
kuni 235°C

Alates 225°C
kuni 270°C

- - Suvikõrvits (viilud)

- - Spargel (terve)

- - Seened

- Sibul -

Brokkoliõisikud - -

Beebiporgand - -

- Apteegitill -

Bataat 
(viilud)

- -

- Õun (viilud) -

- Banaan -

- Virsik (kividega ja viilutatud) -

COOKING ADVICE FOR OTHER FOODS
TOOTED

KOKKAMISE
PROGRAMM

KOKKAMIS
NIPP

Sealiha sisefilee (kondita), sea kõhuosa Läbiküpsetatud*

Bratwurst (eelküpsetatud sealiha) 220°C / 8 min 30 sec

Rindswurst (eelküpsetatud veiseliha) 220°C / 8 min 30 sec

Nürnberger Wurst (eelküpsetatud sealiha) 220°C / 4 min 30 sec

E
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NÕUDED OPTIGRILL ELITE ETTEVALMISTAMISEKS
Märkimisväärse pruunistusastme jaoks on parem grillitud toit enne oma külalistele serveerimist 
tagasi grillile panna.

TOOTED NÕUANDED ETTEVALMISTAMISEKS

KARTUL
• Lõigake pikuti
• Parimate küpsetustulemuste saamiseks katke või pintseldage 

kartuliviilud õliga.

PAPRIKA • Lõigake pikuti pooleks ja eemaldage seemned

BAKLAŽAAN
• Lõigake pikuti
• Parimate küpsetustulemuste saamiseks katke või pintseldage 

baklažaaniviilud õliga.

TOMAT

• Kasutage ümmargusi tomateid
• Kasutage mitte liiga küpseid tomateid
• Lõigake laiupidi pooleks
• Optimaalseks küpsetamiseks asetage poolitatud tomati 

ümardatud külg grilli põhjaplaadile.

SEALIHA *  Kasutage pruunistusfunktsiooni, kui paksus on üle 20 mm.

EN




