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OLULISED OHUTUSJUHISED

MUNAD
ÄRGE KASUTAGE OMA MIKRO-
LAINEAHJU  koorega või 
kooreta tervete mu-
nade keetmiseks või 
soojendamiseks, sest need või-
vad plahvatada isegi pärast mik-
rolainekuumutuse lõppemist.

LAPSED ALATES  8. eluaastast ja pii-
ratud füüsiliste, sensoorsete või 
vaimsete võimetega või koge-
muste või teadmisteta isikud või-
vad seadet kasutada ainult siis, 
kui nende tegevust jälgitakse  või 
neid on seadme ohutuks kasuta-
miseks juhendatud ja nad mõis-
tavad sellega seotud ohtusid. 

JÄLGIGE, ET LAPSED SEADMEGA  ei 
mängiks. 

SEADET TOHIVAD JÄRELEVALVEL KASU-
TADA,, PUHASTADA VÕI HOOLDADA  ai-
nult vähemalt 8-aastased lapsed .

ÄRGE SOOJENDAGE EGA KASUTAGE 
KERGSÜTTIVAID MATERJALE  ahjus ega 
selle lähedal. Aurud võivad teki-
tada tule- või plahvatusohu.

ÄRGE KASUTAGE OMA MIKROLAINEAHJU  
tekstiili, paberi, maitseainete, ür-
tide, lillede, puuvilja või muude 
süttivate materjalide kuivatami-
seks. Tuleoht!

KUI AHJUS VÕI SELLEST VÄLJASPOOL 
OLEV MATERJAL SÜTTIB VÕI MÄRKATE 
SUITSU,  tuleb ahju uks kinni hoi-
da ja ahi välja lülitada. Lahutage 
toitekaabel või lülitage vool välja 
elektrikilbist.

ÄRGE TOITU ÜLE KÜPSETAGE.  Tuleoht!

ÄRGE JÄTKE AHJU JÄRELEVALVETA,  eriti 
toiduvalmistamisel paberit, plasti 
või muid süttivaid materjale ka-
sutades. Paber võib söestuda või 
põleda ja mõned plastid võivad 
sulada, kui neid kasutatakse toitu 
soojendades.

ÄRGE KASUTAGE  ahjus söövitavaid 
kemikaale ega aure. 
Seda tüüpi ahi on spetsiaalselt 
ette nähtud toidu soojendami-
seks või valmistamiseks. See ei 
ole mõeldud tööstuslikuks ega 
laborikasutuseks.

LUGEGE TÄHELEPANELIKULT JA HOIDKE TULEVIKU TARBEKS ALLES
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OLULISED OHUTUSJUHISED

ET
SEADE JA SELLE OSAD VÕIVAD 
KASUTAMISE AJAL  kuumeneda.

VÄLTIGE KÜTTEKEHADE PUUDUTAMIST. 

HOIDKE ALLA 8-AASTASED LAPSED 
SEADMEST EEMAL  või jälgige neid 
selle läheduses pidevalt.

ÄRGE KASUTAGE 
MIKROLAINEAHJU  
õhukindalt suletud 
anumate 
soojendamiseks. 
Rõhk suureneb ja võib avades 
põhjustada kahjustusi või 
plahvatada.

KUI TOITEKAABEL TULEB VÄLJA 
VAHETADA,  siis tuleb see asendada 
originaal-toitekaabliga, mille 
võite saada kohalikust 
teenindusest. Toitekaabli 
võib vahetada 
ainult väljaõppinud 
hooldustehnik.

HOOLDUSTÖID VÕIB TEHA 
AINULT VÄLJAÕPPINUD 
HOOLDUSTEHNIK.  
Kõigil teistel peale 
väljaõppinud isikute 
on hooldus- või remonttööde 
tegemine ohtlik, kui 
nendega töödega kaasneb 
mikrolaineenergia eest kaitsvate 
katete eemaldamine.

ÄRGE EEMALDAGE ÜHTEGI KATET.
UKSE TIHENDEID JA TIHENDITE ÜMBRUST 
TULEB REGULAARSELT  kahjustuste 
suhtes kontrollida. Kui need 
piirkonnad on kahjustatud, ei 
tohi seadet kasutada, kuni selle 
on parandanud väljaõppinud 
hooldustehnik.

H O I A T U S !
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TÄHTSAD ETTEVAATUSABINÕUD

ÜLDIST
SEE SEADE ON ETTE NÄHTUD AINULT 
KODUSEKS KASUTAMISEKS! 
SEADE ON  köögimööblisse 
sisseehitamiseks. Ärge kasutage 
seda eraldiseisvana.

SEE SEADE ON MÕELDUD  toidu ja joo-
kide soojendamiseks. Toidu või 
riiete kuivatamine ja soojakot-
tide, susside, käsnade, niiskete 
lappide jms soojendamine võib 
põhjustada vigastusi, süttimist 
või tulekahju.

TÜHJA MIKROLAINEAHJU EI TOHI KÄIVITADA.  
Selline kasutamine kahjustab tõe-
näoliselt seadet.
KUI HARJUTATE AHJU KASUTAMIST,  pan-
ge sinna klaas vett. Vesi absor-
beerib mikrolaine energia ja ahi 
ei saa viga.

ÄRGE KASUTAGE AHJUÕÕNT  
hoiukohana.

ENNE KUI PANETE AHJU  paber- 
või kilekoti, eemaldage selle 
küljest metallkinnitid.
FRITTIMINE
ÄRGE KASUTAGE MIKROLAINEAHJU  
frittimiseks, sest õli 
temperatuuri ei ole 
võimalik kontrollida.

KASUTAGE PAJALAPPE VÕI -KINDAID,  et 
vältida põletusi, kui puudutate pä-
rast toidu valmistamist anumaid, 
ahju osi ja nõusid.

VEDELIKUD
NT KARASTUSJOOGID VÕI 
VESI.   Vedelikud võivad 
kuumeneda üle keemis-
punkti nähtavate 
keemismullideta. Seetõttu võib 
kuum vedelik ootamatult üle keeda.
Selle vältimiseks järgige kitsa kaela.
1.  Vältige kitsaste kaelte ja sirge-

te seintega anumate kasuta-
mist.

2.  Segage vedelikku enne, kui 
asetate anuma ahju, ja jätke 
teelusikas anumasse.

3.  Pärast soojendamist jätke see 
natukeseks ajaks seisma. Se-
gage uuesti, enne kui anuma 
ettevaatlikult ahjust välja võ-
tate.

ETTEVAATUST!
VAADAKE ALATI  mikro-
laineahju kokaraamatust üksik-
asju, eelkõige siis, kui valmista-
te või soojendate alkoholi sisalda-
vat toitu.

PÄRAST IMIKUTOIDU VÕI VEDELIKE   
soojendamist lutipu-
delis või imikutoidu 
purgis, segage seda 
alati ja kontrollige temperatuuri 
enne lapsele andmist. Nii võite olla 
kindel, et soojus on ühtlaselt jaotu-
nud ning väldite põletusi.
Veenduge enne soojendamist, 
et kaas ja lutt on ära võetud.
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KONTROLLIGE, KAS PINGE   andmeplaa-
dil vastab teie koduse vooluvõr-
gu pingele.

ÄRGE EEMALDAGE 
MIKROLAINETE SIS-
SELASKE  kaitseplaate 
ahjuõõne külgsei-
nal. Need takista-
vad mustuse ja toi-
duosakeste pääsu mikrolaine 
sisselaskekanalitesse.

VEENDUGE ENNE PAIGALDAMIST , et ahi 
on tühi. 

VEENDUGE, ET SEADE EI OLE KAHJUSTA-
TUD.  Kontrollige, et ahju uks sul-
gub tugevasti vastu ukse tuge 
ning et sisemine uksetihend ei 
ole kahjustatud. Tühjendage ahi 
ja puhastage sisemust pehme 
niiske lapiga.

ÄRGE KASUTAGE SEADET,  kui 
toitekaabel või pistik on viga-
ne, kui see ei tööta korralikult või 
kui see on kahjustatud või maha 
kukkunud. Ärge kastke toite-
kaablit ega -pistikut vette. Hoid-
ke toitekaabel eemal tulistest 
pindadest. Elektrilöögi-, tulekah-
ju- või muu oht!

KUI TOITEJUHE ON LIIGA LÜHI-
KE,  kutsuge kvalifitseeritud 
elektrik või hooldustööta-
ja, kes paigaldab kontakti 
seadme lähedusse.

TOITEKAABEL PEAB  olema piisavalt 
pikk, et see ulatuks mööblisse 
paigaldatud seadmest 
põhivooluvarustuseni.

PAIGALDAMISEL  lähtuge kehtivatest 
ohutuseeskirjadest; kõiki poolu-
seid lahutava lüliti minimaalne 
kontaktivahe peab olema 3 mm.

PAIGALDAMINE

K d l Ä

SEADME PAIGALDAMINE

JÄRGIGE SEADME PAIGALDAMISEL  lisatud eraldi 
paigaldusjuhiseid.

ENNE ÜHENDAMIST
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ET SELLE SEADME PUHUL ON MAANDUS  
kohustuslik.  Tootja ei vastuta ini-
meste ega loomade vigastuste 
või esemete kahjustamise eest, 
mida põhjustab selle nõude 
mittejärgimine.

AHJU VÕIB KASUTADA AINULT SIIS,  kui 
ahjuuks on korralikult kinni.

PÄRAST ÜHENDAMIST

Tootja ei vastuta probleemide 
eest, mida põhjustab kasutaja-
poolne juhiste mittejärgimine.

PANEELI KIRJELDUS

Funktsiooni 
tähised

STOP/SEISKAMIS-
nupp

ON/OFF 
nupp

Nupp 
POWER

KÄIVITUS-
nupp

Nupp 
TAGASI

SEADE-
nupp

KELLA 
nupp

Digitaalne 
näidik

Power
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LAPSELUKK

Lapseluku avamiseks hoidke nup-
pu TAGASI all viis sekundit.

UKS TULEB AVADA JA SULGEDA,  nt toitu 
sisse pannes, enne kui turvalukk vabastatakse. 
Vastasel korral kuvatakse näidikul tekst “door”.

LAPSELUKU AKTIVEERIMISEKS  hoidke all 
nuppu TAGASI (umbes 5 sekundit), 
kuni numbrite asemele ilmub võt-
me sümbol.

Võtme kujutis kustub kolme 
sekundi pärast ja ekraan naa-
seb eelmisele kuvale.

KLAASIST PÖÖRDALUS
KASUTAGE KLAASIST PÖÖRDALUST  kõi-
gi toiduvalmistusviiside puhul. 
Sellele kogunevad toidumahl ja 
toiduosakesed, mis muidu mää-
riksid ahju sisemust.

 � Asetage klaasist pöördalus toele.

TRAATRAAM
KUI KÜPSETATE FUNKTSIOONIGA  Grill 
või Grill Combi, siis kasutage 
traatresti.

PRUUNISTUSKÄEPIDE
KASUTAGE KAASASOLEVAT SPETSIAAL-
SET  pruunistuskäepidet tulise 
pruunistusplaadi ahjust väljavõtmiseks.

PRUUNISTUSPLAAT
ASETAGE TOIT OTSE PRUU-
NISTUSPLAADILE.  Kasutage 
pruunistusplaadi toeks ala-
ti klaasist pöördalust.

ÄRGE ASETAGE TARVIKUID  pruunistusplaa-
dile, sest see muutub kiiresti väga tuliseks ja 
kahjustab tõenäoliselt tarvikuid.

PRUUNISTUSPLAATI  võib enne kasutamist eelsoo-
jendada (max 3 min). Kasutage pruunistusplaadi 
eelsoojendamiseks alati pruunistusfunktsiooni.

ÜLDIST
TURUL ON  saadaval palju tarvikuid. Veenduge 
enne ostmist, et need sobivad mikrolaineahjus 
kasutamiseks.

VEENDUGE, ET KASUTATAVAD TARVIKUD  on mikro-
lainekindlad ja katsetage neid enne esmakord-
set kasutamist lühidalt mikro-
laineahjus.

KUI PANETE TOIDU JA/VÕI TARVIKUD  mikrolaineahju, 
siis veenduge, et need ei puutu kokku ahju si-
semusega. 
See on eriti tähtis metallist valmistatud või 
metallist osadega tarvikute puhul.

KUI METALLI SISALDAVAD TARVIKUD  puutuvad kokku 
ahju sisemusega ajal, mil ahi töötab, siis võib 
sellest tekkida säde ja kahjustada ahju.

VEENDUGE ENNE AHJU KÄIVITAMIST,  et pöördalus 
saab vabalt pöörelda.

PÖÖRDALUSE TUGI
KASUTAGE KLAASIST PÖÖRDALUSE ALL  
pöördaluse tuge. Ärge kunagi pan-
ge pöördaluse toele muid tarvi-
kuid.

 � Sobitage pöördaluse tugi ahju.

TARVIKUD
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JÄTKAMINE PÄRAST SEDA, KUI FUNKTSIOON ON TÖÖ LÕ-
PETANUD: 
KUI ILMUB TEKST END,  siis saab toiduvalmistusaega 
käivitusnuppu vajutades 30 sekundi kaupa 
pikendada. Iga nupuvajutusega lisatakse toidu-
valmistusajale 30 sekundit.

KUI SÖÖGIVALMISTAMINE ON LÕPPENUD, SIIS 
KÕLAB 10 MINUTI  jooksul kord minutis 
piiks. Helisignaali katkestamiseks va-
jutage nuppu STOP või avage uks.
MÄRKUS:  kui pärast toiduvalmistuse lõppu uks 
avatakse ja seejärel suletakse, siis säilivad ahju 
seaded ainult 60 sekundi vältel.

TOIDUVALMISTAMISE PEATAMISEKS:
UST AVADES SAATE TOIDUVALMISTUSE KATKESTADA,  
et toitu kontrollida, ümber pöörata või segada. 
Seade säilib 10 minutit.

TOIDUVALMISTAMISE JÄTKAMISEKS:
PANGE UKS KINNI  ja vajutage ÜKS KORD 
käivitusnuppu. Toiduvalmistamine 
jätkub kohast, kus see katkestati. 
KUI VAJUTATE KÄIVITUSNUPPU  KAKS KORDA, 
pikeneb aeg 30 sekundit.

TOIDU SEGAMINE VÕI PÖÖRAMINE 
(AINULT 6TH SENSE FUNKTSIOONID)

ON / OFF

MÄRKUS: KIIRSULATUSE REŽIIMIS JÄTKAB AHI KAHE MINU-
TI PÄRAST AUTOMAATSELT TÖÖD,  kui toitu pole keera-
tud. Sel juhul on sulatusaeg pikem.

KUI SEADE LÜLITATAKSE VÄLJA,  siis ei reageeri üks-
ki nupp (v.a käivitusnupp). Kuvatakse kellaaeg 
(24 h).

MÄRKUS: SELLE KASUTUSJUHENDI KIRJELDUSTES  eelda-
takse, et ahi on sisse lülitatud.

KUI KASUTATE MÕND 6TH SENSE FUNKTSIOONI,  siis võib 
ahi seiskuda (olenevalt valitud programmist 
ja toiduklassist) ning paluda teil toitu pöörata 
(TURN FOOD).
Toiduvalmistamise jätkamiseks:

 � Avage uks.
 � Pöörake toit ümber.
 � Pange uks kinni ja käivitage ahi uuesti, 

vajutades käivitusnuppu.

LÜLITAGE SEADE SISSE VÕI VÄLJA,  vajutades 
ON/OFF nuppu pool sekundit.

KUI SEADE ON SISSE LÜLITATUD,  siis toimivad 
kõik nupud tavapäraselt ja kellaaega 
(24 h) ei kuvata.

OOTEREŽIIM

Kui seade on ooterežiimis, siis näidatakse ai-
nult kellaaega (24 h). Ooterežiimist väljumiseks 
pöörake keeratavat nuppu või vajutage mis ta-
hes nuppu.

PÄRAST NUPU STOP VAJUTAMIST  või kui kasutaja sea-
det teatud aja vältel ei kasuta, läheb ahi oote-
režiimile.

JÄTKAMINE PÄRAST SEDA KUI FUNKTSIOON ON TÖÖMISTAMISE PEATAMISEKS:

TOIDUVALMISTUSE PEATAMINE JA JÄTKAMINE
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TOIDUKLASSID (AINULT 6TH SENSE FUNKTSIOONID)

6TH SENSE FUNKTSIOONE  kasutades on heade tule-
muste saamiseks vaja ahjus määrata toiduklass. 
Kui valite seadenupuga toiduklassi, siis kuvatakse 
toiduklassi number ja sümbol.

TOIDUKLASSID  on loetletud 6th Sense funktsiooni-
de tabelites.

AHJU TOIDUKLASSIDE JUHIS  näitab, millist toiduklas-
si kasutatakse vastavates toiduklassipõhistes 
funktsioonides.

ENSE FUN

 

TOIT

LIHA (100 g – 2,0 kg)

LINNULIHA (100 g –

KUI TOITU EI OLE TABELITES LOETLETUD  või kui see 
kaalub soovituslikust kaalust vähem või roh-
kem, siis tuleb järgida jaotises “Toidu valmista-
mine ja soojendamine mikrolainetega” kirjel-
datut.

6th SENSE
Soojendamine

Taldrik Külmutatud
portsjon

Külmutatud
lasanje Supp Jook

6th SENSE
Keetmine

Küpsetatud
kartulid

Värske
köögivili

Sügavkülmutatud
köögivili

Konserveeritud
köögivili Popkorn

6th SENSE

Pruunistus

Friikartulid Pitsa,
õhuke põhi

Pitsa,
sügav plaat

Kanatiivad /
paneeritud 
kanatükid

Kalapulgad
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KUI FUNKTSIOON ON LÕPETANUD,  siis võib ahi läbi 
teha jahutuse. See on normaalne. Näidikul ku-
vatakse sel ajal tekst “Cool On”.
Pärast seda toimingut lülitub ahi automaat-
selt välja.

VAJUTAGE TAGASI-NUPPU,  et vaadata 
teksti “Cool On” kuvamise ajal kor-
raks kellaaega (24 h).

JAHUTUSE  saab ahju kahjustamata katkestada, 
avades ukse.

JAHUTAMINE

q VAJUTAGE KELLAAJA NUPPU (POOL SEKUNDIT).  (Kaks vasakpoolset numbrit (tunnid) vilguvad.)

w KEERAKE SEADENUPPU  tundide määramiseks.

e VAJUTAGE SEADENUPPU.  (Kaks parempoolset numbrit (minutid) vilguvad.)

r KEERAKE SEADENUPPU  minutite määramiseks.

t VAJUTAGE UUESTI SEADENUPPU  muudatuse kinnitamiseks.

KELLAAEG ON MÄÄRATUD JA TOIMIB.

KELLAAJA MÄÄRAMINE

KUI SEADE ÜHENDATAKSE ESMAKORDSELT 
VOOLUVÕRKU,  siis palutakse teil mää-
rata kellaaeg.

PÄRAST VOOLUKATKESTUST  vilgub kell 
ja aeg tuleb uuesti määrata.

Power
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KUI TOIDUVALMISTAMISPROTSESS KÄIVITUS:  
Aega on lihtne suurendada 30-sekundilise sammuga, vajutades 
käivitusnuppu. Iga vajutus pikendab aega 30 sekundi võrra. Aega 
saab pikemaks või lühemaks muuta ka seadenuppu keerates.
TOIDUVALMISTUSE AJAL  saab muuta toiduvalmistusaega ja/või võimsus-
taset.

<= vajutades soovitud nuppu: =>

VÕIMSUS TASAND

Power

AINULT MIKROLAINED

VÕIMSUS SOOVITATUD KASUTUS:

1000 W
JOOKIDE, VEE, SELGETE SUPPIDE,  kohvi, tee või muu suure veesisaldusega toidu soojendami-
ne. Kui toit sisaldab muna või koort, valige väiksem võimsus.

800 W KÖÖGIVILJA,  liha jne valmistamine.

650 W KALA  valmistamine.

500 W
ETTEVAATLIKUM TOIDUVALMISTAMINE,  nt suure proteiinisisaldusega kastmed, juustu- ja muna-
road ning vormiroogade viimistlemine.

350 W HAUTISTE VALMISTAMINE,  või ja šokolaadi sulatamine.

160 W SULATAMINE.  Või, juustu pehmendamine.

90 W JÄÄTISE  pehmendamine.

0 W KUI KASUTATAKSE  ainult taimerit.

KÜPSETAMINE JA SOOJENDAMINE MIKROLAINETEGA

Lülitage mikrolaineahi nupuga    sisse ja toimige nii.

q KEERAKE SEADENUPPU,  kuni leiate mikrolainefunktsiooni.

w VAJUTAGE SEADENUPPU  valiku kinnitamiseks.

e KEERAKE SEADENUPPU  mikrolaine võimsusastme määramiseks.

r VAJUTAGE SEADENUPPU  valiku kinnitamiseks.

t KEERAKE SEADENUPPU  toiduvalmistusaja määramiseks.

y VAJUTAGE KÄIVITUS- VÕI SEADENUPPU.

KASUTAGE SEDA FUNKTSIOONI  tavaliseks 
toidu valmistamiseks ja soojenda-
miseks, nt köögiviljade, kala, kartu-
li ja liha puhul.

Power
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Lülitage mikrolaineahi nupuga    sisse ja toimige nii.

q AVAGE UKS  ja pange toit ahju. Sulgege uks.

w VAJUTAGE KÄIVITUSNUPPU, ET ALUSTADA AUTOMAATSELT  mikrolaine 
täisvõimsusega 900 W ja 30 sekundile määratud toidu-
valmistusajaga. Iga täiendav vajutus pikendab aega 30 se-
kundi võrra.

KIIRKÄIVITUS

SEDA FUNKTSIOONI KASUTATAKSE  sellise 
suure veesisaldusega toidu kiireks 
soojendamiseks nagu selged su-
pid, kohv või tee.

AEGA SAAB PIKEMAKS VÕI LÜHEMAKS SEADA KA PÄRAST FUNKTSIOONI KÄIVITU-
MIST  seadenuppu keerates.

MÄRKUS:
SEDA FUNKTSIOONI SAAB KASUTADA VAID JUHUL,  kui ahi on välja lülita-
tud või ooterežiimis, samal ajal kui multifunktsionaalne nupp on 
mikrolaine asendis.

Power
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JÄRGIGE JUHISEID  jaotises "Toidu valmistamine ja 
soojendamine mikrolainetega” ning valige käsitsi 
sulatamisel võimsusaste 160 W.

KONTROLLIGE TOITU REGULAARSELT.  Kogemus õpe-
tab määrama erinevate koguste jaoks vajali-
ku aja.

KÄSITSI SULATAMINE

KEERAKE SUURI TÜKKE , kui pool sulamisprotses-
si on läbi.

KEEDETUD TOIT, HAUTISED JA LIHAKASTMED  sulavad 
paremini, kui neid sulamise ajal segada.

SULATADES ON PAREM LASTA TOIDUL  pisut lii-
ga vähe sulada ja lasta sulamisel seisu-

ajal lõpule jõuda.

SEISUAEG PÄRAST SULAMIST PARANDAB ALATI  tulemust, 
sest siis jaotub temperatuur 
toidus ühtlaselt.

KILEKOTIS, KILES VÕI PAPIST PAKENDIS SÜGAVKÜLMUTA-
TUD TOIDU  võib asetada otse ahju, kui pakend ei 
sisalda metallosi (nt metallist sulgureid).

PAKENDI KUJU  muudab sulatusaega. Õhuke 
pakend sulab kiiremini kui sügava põh-
jaga pakend.

ERALDAGE TÜKID,  kui need hakkavad sula-
ma. Üksikud lõigud sulavad kiiremini.

VARJESTAGE SOOJENEVAD TOIDU OSAD  
(nt kanakoivad ja tiivaotsad) väi-
keste fooliumitükkidega.
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KIIRSULATUS

Lülitage mikrolaineahi nupuga    sisse ja toimige nii.

q KEERAKE SEADENUPPU,  kuni leiate kiirsulatusfunktsiooni.

w VAJUTAGE SEADENUPPU  valiku kinnitamiseks.

e KEERAKE SEADENUPPU  toiduklassi valimiseks.

r VAJUTAGE SEADENUPPU  valiku kinnitamiseks.

t KEERAKE SEADENUPPU  kaalu määramiseks.

y VAJUTAGE KÄIVITUSNUPPU.

KASUTAGE SEDA FUNKTSIOONI  liha, 
linnuliha, kala, köögivilja ja leiva 
sulatamiseks.
Kiirsulatamist võib kasutada ainult 
siis, kui toidu netokaal on vahemi-
kus 100 g kuni 2,5 kg.

ASETAGE ALATI  toit klaasist 
pöördalusele.

SULATAMISE KESKEL  ahi seiskub ja kuvatakse teade 
TURN FOOD (pöörake toitu).

 � Avage uks.
 � Pöörake toit ümber.
 � Pange uks kinni ja käivitage ahi uuesti, 

vajutades käivitusnuppu.

MÄRKUS:  kui toitu ei pöörata, siis jätkab ahi 
kahe minuti pärast automaatselt tööd. Sel ju-
hul on sulatusaeg pikem.

Power
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ETKAAL:
SELLE FUNKTSIOONI PUHUL ON VAJA TEADA  toidu netokaalu. Seejärel ar-
vutab ahi automaatselt toimingu lõpetamiseks vajaliku aja.
KUI KAAL ON SOOVITATUST VÄIKSEM VÕI SUUREM,  järgige sulatamisel juhi-
seid jaotises “Toidu valmistamine ja soojendamine mikrolainete-
ga” ning valige võimsusaste 160 W.

SÜGAVKÜLMUTATUD TOIT:
KUI TOIT ON SOOJEM KUI  sügavkülmutustemperatuur (–18 °C),  
siis valige toidu väiksem kaal.
KUI TOIT ON KÜLMEM KUI  sügavkülmutustemperatuur (–18 °C),  
siis valige toidu suurem kaal.

TOIT NÄPUNÄITED

q LIHA  (100 g – 2,0 kg) HAKKLIHA, KOTLETID,  lihalõigud või praad.

w LINNULIHA   (100 g – 2,5 kg) TERVE KANA,  tükid või filee.

e KALA   (100 g – 1,5 kg) TERVE, TÜKID  või filee.

r KÖÖGIVILJAD   (100 g – 1,5 kg) MITMESUGUSED KÖÖGIVILJAD,  oad, spargelkapsas jne.

t SAI   (100 g – 1,0 kg) PÄTSID,  kuklid või saiakesed.

KUI TOITU EI OLE SELLES TABELIS LOETLETUD  või kui see kaalub soovituslikust kaalust vähem või rohkem, 
siis tuleb järgida jaotises “Toidu valmistamine ja soojendamine mikrolainega” kirjeldatut ja valida 
sulatamisel võimsus 160 W.

KIIRSULATUS
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GRILL

Lülitage mikrolaineahi nupuga    sisse ja toimige nii.

q KEERAKE SEADENUPPU,  kuni leiate funktsiooni Grill.

w VAJUTAGE SEADENUPPU  valiku kinnitamiseks.

e KEERAKE SEADENUPPU  toiduvalmistusaja määramiseks.

r VAJUTAGE KÄIVITUSNUPPU.

KASUTAGE SEDA FUNKTSIOONI  restile 
asetatud toidu pinna kiireks pruu-
nistamiseks.

ASETAGE TOIT  restile. Küpsetamise ajal keerake toitu.

VEENDUGE, ET TARVIKUD  on kuumakindlad ja sobivad mikrolaineahjus 
kasutamiseks, enne kui kasutate neid grillimiseks.

ÄRGE KASUTAGE  grillides plasttarvikuid. Need sulavad. Ei sobi ka pui-
dust või paberist tarvikud.

Power
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GRILL COMBI

Lülitage mikrolaineahi nupuga    sisse ja toimige nii.

q KEERAKE SEADENUPPU,  kuni leiate funktsiooni Grill Combi.

w VAJUTAGE SEADENUPPU  valiku kinnitamiseks.

e KEERAKE SEADENUPPU  mikrolaine võimsusastme määramiseks.

r VAJUTAGE SEADENUPPU  valiku kinnitamiseks.

t KEERAKE SEADENUPPU  toiduvalmistusaja määramiseks.

y VAJUTAGE KÄIVITUSNUPPU.

KUI TOIDUVALMISTAMISPROTSESS KÄIVITUS:  
Aega on lihtne suurendada 30-sekundilise sammuga, vajutades 
käivitusnuppu. Iga vajutus pikendab aega 30 sekundi võrra. Aega 
saab pikemaks või lühemaks muuta ka seadenuppu keerates.
TOIDUVALMISTUSE AJAL  saab muuta toiduvalmistusaega ja/või võimsus-
taset.

<= vajutades soovitud nuppu: =>

MAKSIMAALNE VÕIMALIK  mikrolaine võimsusaste on kombineeritud grillil 
piiratud tehases seatud tasemega.
ASETAGE TOIT  restile või klaasist pöördalusele.

KASUTAGE SEDA FUNKTSIOONI  sellise 
toidu nagu lasanje, kala või kartuli-
vorm valmistamiseks.

GRILL COMBI

VÕIMSUS: SOOVITATUD KASUTUS:

650 W KÖÖGIVILJADE JA GRATÄÄNI VALMISTAMINE

350–500 W LINNULIHA JA LASANJE VALMISTAMINE

160–350W KALA JA KÜLMUTATUD GRATÄÄNI VALMISTAMINE

160 W LIHA VALMISTAMINE

90 W PUUVILJAGRATÄÄN

0 W PRUUNISTAMINE AINULT TOIDUVALMISTAMISE AJAL

Power

Power
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CRISP KRÕBE

Lülitage mikrolaineahi nupuga    sisse ja toimige nii.

q KEERAKE SEADENUPPU,  kuni leiate funktsiooni Crisp.

w VAJUTAGE SEADENUPPU  valiku kinnitamiseks.

e KEERAKE SEADENUPPU  toiduvalmistusaja määramiseks.

r VAJUTAGE KÄIVITUSNUPPU.

KASUTAGE SEDA FUNKTSIOONI  pitsade ja 
muude pärmitainaga toitude soo-
jendamiseks ja valmistamiseks. 
See sobib ka peekoni ja munade, 
vorstikeste, kotlettide jne praadi-
miseks.

er

AHI KASUTAB PRUUNISTUSPLAADI  soojendamiseks automaatselt 
mikrolaineid ja grilli. Nii saavutab pruunistusplaat kiiresti 
töötemperatuuri ja hakkab toitu pruunistama.

VEENDUGE,  et pruunistusplaat on klaasist pöördalusel 
õiges asendis.

AHI JA PRUUNISTUSPLAAT  lähevad seda funktsiooni kasu-
tades väga tuliseks.

ÄRGE ASETAGE TULIST PRUUNISTUSPLAATI  kuumatundlikele pindadele.

OLGE ETTEVAATLIK, ET MITTE PUUDUTADA  grillielementi.

KASUTAGE PRUUNISTUSPLAATI  välja võttes ahjukindaid või 
kaasasolevat spetsiaalset pruunistamiskäepidet.

KASUTAGE  selle funktsiooniga ainult kaasasolevat 
pruunistusplaati. Muude turul saadaolevate 
pruunistusplaatidega ei saavutata seda funktsiooni 
kasutades õiget tulemust.

Power
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TOIT NÄPUNÄITED

q TALDRIK  (250 g – 500 g)

KATKE KUUMUTAMISE AJAKS KINNI.
TÄIUSLIKU TULEMUSE SAAVUTAMISEKS  järgige toidu 
valmistamisel järgmise lehekülje soovitusi.

w KÜLMUTATUD PORTSJON   (250 g – 500 g)
JÄRGIGE PAKENDI JUHISEID,  nt õhutamine, auku-
de sissetorkamine jne.

e KÜLMUTATUD LASANJE   (250 g – 500 g) SOOJENDAGE KAETUNA.  Vajadusel pöörake.

r SUPP   (200 g – 800 g)
SOOJENDAGE KAANETA  eraldi nõudes või ühes 
suures nõus.

t JOOK   (100 g – 500 g) SOOJENDAGE ILMA KATTETA.

KUI TOITU EI OLE SELLES TABELIS LOETLETUD  või kui see kaalub soovituslikust kaalust vähem või rohkem, 
siis tuleb järgida jaotises “Toidu valmistamine ja soojendamine mikrolainetega” kirjeldatut.

Lülitage mikrolaineahi nupuga    sisse ja toimige nii.

q KEERAKE SEADENUPPU,  kuni leiate 6th Sense funktsiooni.

w VAJUTAGE SEADENUPPU  valiku kinnitamiseks.

e KEERAKE SEADENUPPU,  kuni leiate 6th Sense soojendusfunktsiooni.

r VAJUTAGE SEADENUPPU  valiku kinnitamiseks.

t KEERAKE SEADENUPPU  toiduklassi valimiseks.

y VAJUTAGE SEADENUPPU  valiku kinnitamiseks.

u KEERAKE SEADENUPPU  kaalu määramiseks.

i VAJUTAGE KÄIVITUSNUPPU.

KASUTAGE SEDA FUNKTSIOONI,  kui soo-
jendate valmistoitu – sügavkülmu-
tatud, jahutatud või toatempera-
tuuril.

PANGE TOIT  kuumakindlale taldriku-
le või kaussi, mis on sobiv mikro-
laineahjus kasutamiseks.

6TH SENSE SOOJENDAMINE

Power
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SEDA FUNKTSIOONI KASUTADES  katke toit alati kin-

ni, v.a külmutatud supid – sellisel juhul ei ole 
kaant vaja.

KUI TOIT ON PAKENDATUD  sellisel viisil, et sel-
lel on juba kate, siis tuleks pakendisse 
lõigata 2-3 sälku, et liigne rõhk pääseks 

soojendamise ajal välja.

KILESSE  tuleb teha sälgud 
või torkida seda kahvliga, et 
rõhk välja pääseks ja et väl-
tida auru kogunemisest tin-
gitud lõhkemist toiduval-
mistusajal.

KUI HOIATE TOITU  külmikus või asetate toidu soo-
jendamiseks plaadile, seadke paksem ja tihe-

dam toit plaadi välis-
serva ja õhem või vä-
hem tihe toit kes-
kele.

ASETAGE ÕHUKESED  lihatükid või vaheliti.

PAKSEMAD TÜKID,  nt pikkpoiss ja vorstikesed, 
tuleb asetada üksteise lähedale.

PÄRAST 1–2 MINUTIT SEISUAEGA ON 
TULEMUS ALATI  parem.

SEGAMINE KUUMUTAMISE AJAL 
KUUMUTAMISE AJAL  võib ahi seiskuda (olenevalt 
programmist) ja paluda teil toitu segada.

 � Avage uks.
 � Segage toitu.
 � Pange uks kinni ja käivitage ahi uuesti, va-

jutades käivitusnuppu.

MÄRKUS:  kui toitu ei pöörata, siis jätkab ahi ühe 
minuti pärast automaatselt tööd. Sel juhul on 
soojendusaeg pikem.

SSEDA FUNKTSIOONI KASUTADES katkemikus või asetate toidu soo-OIATE TO ti kin

6TH SENSE SOOJENDAMINE
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TOIT NÄPUNÄITED

q KÜPSETATUD KARTULID  (200 g – 1,0 kg)

TORKIGE KARTULEID  ja asetage need mikrolai-
neahjus ja ahjus kasutamiseks sobivasse 
nõusse. Kui ahi annab helisignaali (piiksu), 
siis pöörake kartulid ümber. Pange tähele, et 
ahi, nõu ja toit on kuumad.

w VÄRSKED KÖÖGIVILJAD   (200 g – 800 g)

LÕIGAKE JUURVILI  ühtlasteks tükkideks. Lisage 
2–4 supilusikatäit vett ja katke kaanega. Kui 
ahi piiksub, siis segage.

e KÜLMUTATUD KÖÖGIVILI   (200 g – 800 g)
KATKE TOIDUVALMISTUSAJAKS KINNI.  Kui ahi piik-
sub, siis segage.

r KONSERVKÖÖGIVILI   (200 g – 600 g)

VALAGE SUUREM  osa vedelikust ära ja valmista-
ge kaanega suletud, mikrolaineahjus kasuta-
miseks sobivas nõus.

t POPKORN   (100 g)

VALMISTAGE AINULT ÜKS KOTT KORRAGA.  Kui soovi-
te rohkem popkorni, kuumutage kotid üks-
teise järel.

KUI TOITU EI OLE SELLES TABELIS LOETLETUD  või kui see kaalub soovituslikust kaalust vähem või rohkem, 
siis tuleb järgida jaotises “Toidu valmistamine ja soojendamine mikrolainetega” kirjeldatut.

Lülitage mikrolaineahi nupuga    sisse ja toimige nii.

q KEERAKE SEADENUPPU,  kuni leiate 6th Sense funktsiooni.

w VAJUTAGE SEADENUPPU  valiku kinnitamiseks.

e KEERAKE SEADENUPPU,  kuni leiate 6th Sense toiduvalmistusfunktsiooni.

r VAJUTAGE SEADENUPPU  valiku kinnitamiseks.

t  KEERAKE SEADENUPPU  soovitud toiduklassi valimiseks.

y VAJUTAGE SEADENUPPU  valiku kinnitamiseks.

u KEERAKE SEADENUPPU  kaalu määramiseks.

i VAJUTAGE KÄIVITUSNUPPU.

KASUTAGE SEDA FUNKTSIOON  AINULT 
toiduvalmistamiseks. 6th Sense 
toiduvalmistusfunktsiooni võib 
kasutada ainult siin nimetatud 
toidukategooriatega.

6TH SENSE TOIDUVALMISTAMINE

KILESSE  tuleb teha sälgud või torkida 
seda kahvliga, et rõhk välja pääseks ja 
et vältida auru kogunemisest tingitud 
lõhkemist toiduvalmistusajal.

Power
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TOIT NÄPUNÄITED

q FRIIKARTULID  (200 g – 500 g)
LAOTAGE FRIIKARTULID  ühtlase kihina pruunistus-
plaadile. Soovi korral puistake peale soola.

w PITSA, ÕHUKE PÕHI   (200 g – 500 g) ÕHUKESE PÕHJAGA PITSADELE.

e PITSA, SÜGAV PLAAT   (200 g – 800 g) PAKSU PÕHJAGA PITSADELE.

r KANATIIVAD / PANEERITUD KANATÜKID   
(200 g – 500 g)

PANEERITUD KANATÜKKIDE JAOKS  määrige pruunis-
tusplaat rasvainega.

t KALAPULGAD   (200 g – 500 g)

PANGE KALAPULGAD SEADMESSE,  jättes nende vahele 
piisavalt ruumi. Pöörake toitu,  kui seade seda 
palub.

KUI TOITU EI OLE SELLES TABELIS LOETLETUD  või kui see kaalub soovituslikust kaalust vähem või rohkem, 
siis tuleb järgida jaotises “Toidu valmistamine ja soojendamine mikrolainetega” kirjeldatut.

Lülitage mikrolaineahi nupuga    sisse ja toimige nii.

q KEERAKE SEADENUPPU,  kuni leiate 6th Sense funktsiooni.

w VAJUTAGE SEADENUPPU  valiku kinnitamiseks.

e KEERAKE SEADENUPPU,  kuni leiate 6th Sense Crisp funktsiooni.

r VAJUTAGE SEADENUPPU  valiku kinnitamiseks.

t  KEERAKE SEADENUPPU  soovitud toiduklassi valimiseks.

y VAJUTAGE SEADENUPPU  valiku kinnitamiseks.

u KEERAKE SEADENUPPU  kaalu määramiseks.

i VAJUTAGE KÄIVITUSNUPPU.

KASUTAGE SEDA FUNKTSIOONI  AINULT 
pruunistamiseks. 6th Sense Crisp 
funktsiooni võib kasutada ainult 
siin nimetatud toidukategooria-
tega.

ASETAGE TOIT  pruunistusplaadile.

6TH SENSE CRISP

Power
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ETTEVAATLIK PUHASTAMINE:
PRUUNISTUSPLAATI  tuleb puhastada pehmetoime-
lise pesuainelahusega. 
Tugevasti määrdunud koh-
ti võib puhastada küürimis-
käsna ja pehmetoimelise pu-
hastusainega.
ENNE PUHASTAMIST  laske pruunistusplaadil ala-
ti jahtuda.

ÄRGE  kastke tulist pruunistusplaati vet-
te ega loputage veega. Kiire jahtumine 
võib seda kahjustada.

ÄRGE KASUTAGE TERASVILLAST ˇPADJAKESI.  
See kriimustab pinda.

PUHASTAMINE ON AINUS HOOLDUS, 
MIDA  tavaoludes vaja on.
KUI AHJU EI HOITA  puhtana, võib 
see põhjustada pinna kahjustu-
mise, mis võib avaldada negatiiv-
set mõju seadme kasutuseale ja 
põhjustada ohtlikke olukordi.

ÄRGE KASUTAGE METALLIST 
KÜÜRIMISKÄSNU, ABRASIIV-
SEID PUHASTUSAINEID,  te-
rasvillast padjakesi, ka-
redaid pesulappe jne, mis 
võivad juhtpaneeli ning ahju sise- ja välis-
pinda kahjustada. Kasutage pehmetoime-
lise pesuainega käsna või paberkäterätikut 
ja pihustipudelis klaasipuhastusvahendit. 
Piserdage klaasipuhastusvahendit paber-
käterätikule.
ÄRGE PISERDAGE  otse ahju.

EEMALDAGE REGULAARSETE AJAVAHEMI-
KE JÄREL,  eriti siis, kui toitu on ahju 
loksunud, pöördalus ja selle tugi 
ning pühkige ahju põhi puhtaks.

SEE AHI ON ETTE NÄHTUD  töötama paigaldatud 
pöördalusega.

ÄRGE  kasutage mikrolaineahju, kui 
pöördalus on puhastamiseks välja võetud.

KASUTAGE PEHMETOIMELIST PESUAINET,  vett ja peh-
met lappi, et puhastada sisepindu, ukse välis- 
ja sisekülge ning ukseava.

ÄRGE LASKE RASVA  või toiduosakestel ukse 
ümber koguneda.

RASKETE PLEKKIDE EEMALDAMISEKS  keetke ahjus 2-3 mi-
nuti vältel tassitäit vett. Auruga lähevad plekid 
pehmeks.

KUI TASSITÄIELE VEELE  lisada pisut sidrunimahla, 
panna see pöördalusele ja lasta mõni minut 
keeda, kõrvaldab see ahjus olevad lõhnad.

ÄRGE KASUTAGE MIKROLAINEAHJU 
PUHASTAMISEKS  auruga tööta-
vaid puhastusseadmeid.

GRILLIELEMENTI  ei ole vaja puhastada, sest tugev 
kuumus põletab ära mahaläinud toidu, kuid 
ahju lagi võib vajada regulaarset puhastamist.
Seda tuleks teha sooja vee, pesuaine ja käsna-
ga. Kui grilli regulaarselt ei kasutata, siis tuleks 
see kord kuus käivitada 10 minutiks.

VÕIB PESTA NÕUDEPESUMASINAS:

PÖÖRDALUSE TUGI.

KLAASIST PÖÖRDALUS.

PRUUNISTAMISKÄEPIDE.

TRAATRAAM.

N AINUS HOOLDDUUSS, ÄÄRÄRÄRGEGEGE kkkkasasututagage imikkrolaine

ETETETTETETEVAVAVAATATLILIKK PUPUHASTAMINE:EPESUMASINANASS:

HOOLDUS & PUHASTAMINE

HOOLDUS & PUHASTAMINE
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RIKKEOTSING

KUI TOITEKAABEL TULEB VÄLJA VAHETADA,  
siis tuleb see asendada ori-
ginaal-toitekaabliga, mil-
le võite saada kohalikust 
teeninduskeskusest. Toi-
tekaabli võib vahetada ai-
nult väljaõppinud hooldus-
tehnik.

HOOLDUSTÖID VÕIB TEHA AINULT 
VÄLJAÕPPINUD HOOLDUSTEHNIK.  
Kõigil teistel peale väljaõppi-
nud isikute on hooldus- või 
remonttööde tegemine oht-
lik, kui nendega töödega 
kaasneb mikrolaineenergia eest kaitsvate 
katete eemaldamine.
ÄRGE EEMALDAGE ÜHTEGI KATET.

KUI AHI EI TÖÖTA,  siis ärge helistage teenindusse 
enne, kui olete kontrollinud järgmist:

 � Pöördalus ja pöördaluse tugi on paigas.
 � Uks on korralikult kinni.
 � Kontrollige kaitsmeid ja veenduge, et 

elektrivarustus toimib.
 � Kontrollige, kas ahjul on küllaldane venti-

latsioon.
 � Oodake 10 minutit, seejärel püüdke ahju 

ust veelkord avada.
 � Avage ja sulgege uks, enne kui proovite 

uuesti.
 � Eemaldage ahi vooluvõrgust. Oodake 10 

minutit, ühendage ahi vooluvõrguga ja 
proovige uuesti.

SELLE EESMÄRK  on vältida tarbetuid tasulisi tele-
fonikõnesid.
Kui helistate teenindusse, siis teatage ahju see-
rianumber ja tüübinumber (vt andmeplaati). 
Lisainfot leiate garantiibrošüürist.

KATSESOOJENDUSE ANDMED

KOOSKÕLAS MÄÄRUSEGA IEC 60705.
RAHVUSVAHELINE ELEKTROTEHNIKA KOMISJON  on välja töötanud eri mikrolaineahjude kuumutusjõudluse 
võrdlemise standardi. Soovitame selle ahju puhul järgmist:

KATSE KOGUS LIGIK. AEG VÕIMSUSTASE KONTEINER

12.3.1 1000 G 12–13 MIN 650 W  PYREX 3.227

12.3.2 475 G 5 ½ MIN 650 W  PYREX 3.827

12.3.3 900 G 13–14 MIN 750 W  PYREX 3.838

13.3 500 G 10 MIN 160 W

TEHNILISED NÄITAJAD

TOITEPINGE 230 V / 50 Hz

NOMINAALNE TOITEVOOL 2300 W

KAITSE 10 A

MW VÄLJUNDVÕIMSUS 1000 W

GRILLIMINE 800 W

VÄLISMÕÕTMED (KXLXS) 385 x 595 x 468

SISEMÕÕTMED (KXLXS) 200 x 405 x 380
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SÜMBOL  tootel või tootega 
kaasasolevatel dokumen-
tidel näitab, et seda seadet 
ei tohi käsitleda majapidamis-
jäätmena. See tuleb korduv-
kasutusse suunamiseks viia 
elektri- ja elektrooniliste sead-
mete kogumispunkti. 

KÄIDELGE  vastavalt koha-
peal kehtivatele jäätme-
käitlusmäärustele.

ÜKSIKASJALIKUMA INFO  saamiseks toote jäätme-
käitluse, taastamise ja korduvkasutusse saat-
mise kohta pöörduge kohalikku omavalitsus-
se, kohaliku majapidamisjäätmete käitlusega 
tegeleva ettevõtte poole või kauplusse, kust te 
toote ostsite.

ENNE JÄÄTMEKÄITLUST  lõigake ära toitekaabel, et 
seadet ei saaks elektrivõrku ühendada.

SÜSÜMBOL tootel või tootegaPAKENDIKARBI  võib täielikult uues-
ti ringlusse lasta, mida kinnitab 
korduvkasutuse sümbol. Jär-
gige kohalikke jäätmekäitlu-
se eeskirju. Hoidke pakend, 
mis võib olla ohtlik (kilekotid, 
polüstüreen jne) lastele kättesaa-
matus kohas.

SEE SEADE  on tähistatud vastavalt Euroopa di-
rektiivile 2012/19/EU elektri- ja elektroonika-
seadmete jäätmete kohta (WEEE). Õige jäätme-
käitluse tagamisega aitate vältida võimalikke 
kahjulikke tagajärgi loodusele ja inimeste ter-
visele, mida selle seadme väär äraviskamine 
võib kaasa tuua.

KESKKONNAKAITSE SOOVITUSED


