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GAASIPLIIDI ETTEVALMISTAMINE KASUTAMISEKS 
1. Paigutage gaasipliit lamedale, tasasele ja kindlale aluspinnale 
2. Veenduge, et kõikide põletite ventiilid oleks kinnises asendis. 
3. Veenduge, et kasutatava gaasi tüüp vastaks seadme nimiandmeplaadil 
toodud andmetele 
4. Tagage korralik ventilatsioon. 
KASUTAMINE 
Vajutage ja keerake lülitit 
HOIATUS! Põletuste vältimiseks ärge 
puudutage pliidi põleteid, kui neid süütate või 
kui need põlevad. 
 
HOIATUS! Ärge säilitage ega kasutage bensiini või muid tuleohtlikke vedelikke ega 
kemikaale selle pliidi või mistahes muu gaasipõletil töötava seadme läheduses! 
1. Ühendage pliit gaasiallikaga, kontrollige seebivee abil, et lekkeid poleks. 
Kunagi ei tohi lekkeid kontrollida lahtise tule abil. 
2. Hoidke süüdatud tikku või välgumihklit põleti välisserva juures ja keerake 
põleti lülitit vastupäeva asendisse ON, kuni põleti leegid süttivad. 
3. Leekide kõrgust saab reguleerida põleti lüliti keeramisega päri- või 
vastupäeva. Leek peaks olema ühtlane ja sinist värvi. 
4. Pliidi välja lülitamiseks keerake lüliti päripäeva OFF asendisse. 
 
PLIIDI PUHASTAMINE 
1. Laske keeduanumate kanderestil, põletil ja aluspõhjal ära jahtuda. 
2. Eemaldage kanderest pliidilt 
3. Peske pliit, kanderest, põleti ja alus niiske seebise lapiga üle 
4. Vältige mustuse sattumist gaasitorru ja ventiili sisse. 
Tähelepanu! Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivseid puhastusaineid ega 
puhastuskaabitsaid. 
 
PLIIDI SÄILITAMINE 
1. Ühendage gaasiallikas pliidi küljest lahti, võimaldage pliidil ja selle osadel 
jahtuda. 
2. Pange pliidile kaas peale 



3. Hoidke pliiti alati eemal laste käeulatusest. 
 
HOOLDAMINE JA PARANDAMINE 
1. Kasutaja võib pliidi resti või nuppu ise uuega asendada. Nende varuosade 
hankimiseks tuleb võtta ühendust edasimüüja või seadme müünud 
kaubandusettevõttega. 
2. Põletit ja ventiili tohib parandada või välja vahetada kvalifitseeritud 
spetsialist. Kui tekib vajadus sellisteks hooldustöödeks, tuleb selleks 
pöörduda edasimüüja poole või hooldusteenindusse. 
 
HOIATUS! 
Ärge tõkestage seadme kasutamisel ventilatsiooni 
Ärge kasutage seda seadet ruumide kütmiseks 
Pliidid tekitavad kuumust. Hoidke pliit kaugemal süttivatest materjalidest. 
Ärge paigutage pliiti süttivatele materjalidele lähemale kui 60 cm 
Kasutage pliiti vaid lamedal, tasasel aluspinnal, kus puudub oht pliidi maha 
kukkumiseks. 
ETTEVAATUST! 
Kunagi ärge kasutage gaasilekke kindlakstegemiseks lahtist tuld! Kasutage 
seebivett. 
Hoidke seadet alati kaugemal laste käeulatusest 
Gaasi lõhn annab märku gaasilekkest. Sulgege kõik ventiilid, kontrollige 
lekete olemasolu, harjates seebist vett kõikidele ühenduskohtadele. Kui 
seebivesi hakkab kusagil mullitama, tähendab see lekke olemasolu sellel 
kohal. Tihendage lekkiv koht, nõnda et uuesti seebiveega katsetades enam 
mulle ei tuleks. 
Enne kokkupanekut kontrollige ühenduste kõik osad üle, et need poleks 
kahjustatud ega määrdunud. 
Kasutamise ajal ei tohi pliiti ilma järelevalveta jätta. 


