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TEIE JA TEISTE OHUTUS ON 
VÄGA OLULINE
Selles kasutusjuhendis ja 
seadmel endal on olulised 
hoiatused, mida tuleb lugeda ja 
pidevalt järgida.

See on ohusümbol, mis hoiatab 
kasutajaid potentsiaalsete 
ohtude suhtes, mis võivad 
ohustada neid endid ja teisi.

Kõikidele ohutusega 
seotud hoiatustele 
eelnevad ohu sümbol ja 
järgmised tingimused:

OHTLIK!

Näitab ohtlikku olukorda, mis 
mittevältimise korral 
põhjustab tõsise vigastuse.

HOIATUS!

Näitab ohtlikku olukorda, mis 
võib mittevältimise korral 
põhjustada tõsiseid 
kehavigastusi.

Kõikides ohutusalastes 
hoiatustes on ära toodud antud 
ohu kohta käivad spetsiifilised 
üksikasjad ja hoiatustes on 
näidatud, kuidas vähendada 
ohtu vigastuste, kahjustuste ja 
elektrilöögi suhtes, mis võivad 
tekkida seadme ebaõigest 
kasutamisest. 
Järgige hoolikalt allolevaid 
juhiseid:

 - Kasutage kõikide 
lahtipakkimis- ja 
paigaldamistoimingute ajal 
kaitsekindaid.

 - Enne paigaldamist tuleb 
seade vooluvõrgust 
eemaldada.

 - Paigaldamise ja hooldamise 
peab viima läbi kvalifitseeritud 
tehnik kooskõlas 
tootjapoolsete juhiste ja 
kohalike ohutuseeskirjadega. 
Ärge parandage ega 
asendage seadme osi, kui 
seda ei soovitata otseselt 
kasutusjuhendis.

 - Toitekaabli peab vahetama 
kvalifitseeritud elektrik. Võtke 
ühendust volitatud 
teeninduskeskusega.

 - Seade peab olema 

Põhjalikuma kasutusjuhendi saab alla laadida veebilehelt 

www.whirlpool.eu

TÄHTSAD OHUTUSJUHISED
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nõuetekohaselt maandatud.
 - Toitekaabel peab olema 

piisavalt pikk, et see ulatuks 
korpusesse paigaldatud 
seadmest 
põhivooluvarustuseni.

 - Paigaldamisel lähtuge 
kehtivatest 
ohutuseeskirjadest; kõiki 
poolusi lahutava lüliti 
minimaalne kontaktivahe 
peab olema 3 mm.

 - Ärge kasutage 
mitmikadaptereid, kui ahi on 
varustatud pistikuga.

 - Ärge kasutage 
pikendusjuhtmeid.

 - Ärge sikutage toitejuhet.
 - Elektriühendus peab 

kasutajale jääma 
ligipääsetavaks ka pärast 
paigaldamist.

 - Ärge katsuge seadet mistahes 
märja kehaosaga ega 
kasutage seda paljajalu.

 - Seade on mõeldud ainult 
kodustes tingimustes toidu 
valmistamiseks. Muudel 
eesmärkidel kasutamine on 
keelatud (nt kütmine või väljas 
kasutamine).  
Tootja ei vastuta ebakorrektse 
kasutamise või vale häälestuse 
määramise eest.

 - Seade on köögimööblisse 
sisseehitamiseks. Ärge 
kasutage seda eraldiseisvana.

 - Seade ning selle 
juurdepääsetavad osad 
muutuvad kasutamise käigus 
kuumaks. Vältige 
kuumutuselementide 
puudutamist.

 - Väga väikesed (0–3 aastat) ja 
väikesed lapsed (3–8 aastat) 
tuleb seadmest eemal hoida, 
kui neid just pidevalt ei jälgita.

 - Lapsed alates 8. eluaastast ja 
piiratud füüsiliste, sensoorsete 
või vaimsete võimetega või 
kogemuste või teadmisteta 
isikud võivad seadet kasutada 
ainult juhul, kui nende 
tegevust jälgitakse või neid on 
seadme ohutu kasutamise 
osas juhendatud ja kui nad 
mõistavad sellega seotud 
ohtusid. Lastel pole lubatud 
seadmega mängida. Lapsed ei 
tohi seadet ilma järelevalveta 
puhastada ega hooldada.

 - Ärge puudutage seadme 
kasutamise ajal ja pärast 
kasutamist selle 
kuumutuselemente ega 
sisepinda. Põletushaavade 
oht!  
Ärge laske seadmel kokku 
puutuda riiete või muude 
süttivate materjalidega enne, 
kui seade on täielikult maha 
jahtunud.
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 - Olge eriti ettevaatlik 
küpsetamise lõpus, kui 
hakkate seadme ust avama. 
Laske kuum õhk või aur enne 
ahjust aeglaselt välja. Ärge 
blokeerige 
ventilatsiooniavasid.

 - Pannide ja muu 
eemaldamiseks kasutage 
pajalappe ning ärge 
puudutage küttekehi.

 - Ärge jätke kergestisüttivaid 
materjale seadmesse või selle 
vahetusse lähedusse: seadme 
kogemata sisselülitamisel 
võib tekkida tulekahju.

 - Ärge kasutage mikrolaineahju 
õhukindalt suletud anumate 
soojendamiseks!  
Rõhk suureneb ja võib avades 
põhjustada kahjustusi või 
plahvatada.

 - Ärge kasutage mikrolaineahju 
tekstiili, paberi, vürtside, 
ürtide, puidu, lillede, puuvilja 
või muude süttivate 
materjalide kuivatamiseks! 
Tagajärjeks võib olla 
tulekahju.

 - Ärge jätke seadet 
järelevalveta, eriti 
toiduvalmistamisel paberit, 
plasti või muid süttivaid 
materjale kasutades. Toidu 
soojendamisel võib paber 
söestuda või põlema minna ja 
mõned plastikud võivad 
sulada.

 - Kasutage ainult 
mikrolaineahjus kasutamiseks 
sobivaid anumaid.

 - Vedeliku üle keemispunkti 
kuumutamine võib toimuda 
ilma, et mullide ilmumine 
sellest märku annaks. Selle 
tagajärjeks võib olla kuuma 
vedeliku äkiline ülekeemine.

 - Ärge kasutage mikrolaineahju 
frittimiseks, sest õli 
temperatuuri ei saa 
kontrollida.

 - Pärast imikutoidu või vedelike 
soojendamist lutipudelis või 
imikutoidu purgis segage 
seda alati. Kontrollige 
temperatuuri, enne kui toidu 
lapsele annate. Veenduge 
enne soojendamist, et kaas ja 
lutt on ära võetud!

 - Juhul kui toidu valmistamisel 
kasutatakse alkohoolseid 
jooke (nt rumm, konjak, vein), 
siis pidage meeles, et kõrgel 
temperatuuril alkohol 
aurustub. Aurustunud alkohol 
võib elektrilise küttekehaga 
kokkupuutumisel süttida.

 - Ärge kasutage mikrolaineahju 
koorega või kooreta tervete 
munade keetmiseks ega 
soojendamiseks! Need võivad 
plahvatada isegi pärast 
mikrolainekuumutuse lõppu.
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 - Kui seadmes või sellest 
väljaspool olev materjal süttib 
või märkate suitsu, siis hoidke 
seadme uks kinni ja lülitage 
seade välja. Eemaldage 
toitejuhe vooluvõrgust või 
lülitage vool välja 
elektrikilbist.

 - Ärge küpsetage toitu liiga 
kaua. Tagajärjeks võib olla 
tulekahju.

 - Puhastamine on ainus 
hooldus, mida tavaoludes vaja 
on. Kui seadet ei hoita 
puhtana, siis võib see 
põhjustada pinna 
kahjustumist. See võib 
lühendada seadme kasutusiga 
ja põhjustada ohuolukordi.

 - Ärge mitte kunagi kasutage 
aurupuhastusseadmeid.

 - Ärge kasutage seadme 
ukseklaasi puhastamiseks 
tugevatoimelisi abrasiivseid 
puhasteid ega teravat 
metallkraabitsat! Need võivad 
pinda kriimustada ja klaas 
võib puruneda.

 - Ärge kasutage ahjus 
söövitavaid kemikaale ega 
aure. Seda tüüpi seade on ette 
nähtud toidu soojendamiseks 
või valmistamiseks. See ei ole 
mõeldud tööstuslikuks ega 
laborikasutuseks.

 - Ärge eemaldage ühtegi katet.  
Ukse tihendeid ja tihendite 
ümbrust tuleb regulaarselt 
kahjustuste osas kontrollida. 
Kui need piirkonnad on 
kahjustatud, siis ei tohi seadet 
kasutada, kuni selle on 
parandanud väljaõppinud 
hooldustehnik.

 - Hooldustöid võib teha ainult 
väljaõppinud hooldustehnik. 
Kõigil teistel peale 
väljaõppinud isikute on 
hooldus- või remonttööde 
tegemine ohtlik, kui nendega 
töödega kaasneb katete 
eemaldamine, mis kaitsevad 
mikrolaineenergia eest.
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VASTAVUSDEKLARATSIOON 

käesolev ahi, mis on ette nähtud toiduainetega 

kokkupuutumiseks, vastab Euroopa õigusaktile 

(  ) nr 1935/2004 ja on konstrueeritud, 
toodetud ja müüdud vastavuses madalpinge 
direktiivi 2006/95/EÜ (mis vahetab välja 

KESKKONNAKAITSE

Pakkematerjalide äraviskamine

Pakkematerjal on 100% taaskäideldav ja 

märgistatud taaskäitlussümboliga (  ).  
Pakendi osad tuleb ära visata vastutustundlikult 
ja täies vastavuses kohalikele 
jäätmekäitlusnõuetele.

energia säästmine

 - Eelsoojendage mikrolaineahju ainult siis, 
kui see on ette nähtud küpsetustabelis või 
retseptis.

 - Kasutage tumeda laki või emailiga 
küpsetusvorme, sest need neelavad 
paremini kuumust.

 - Lülitage seade välja 10–15 minutit enne 
seatud küpsetusaega. Toidu küpsemine 
kuumas ahjus jätkub ka siis, kui seade on 
välja lülitatud.

toote utiliseerimine

 - Seade on märgistatud vastavalt Euroopa 
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete 
(WEEE) direktiivile 2012/19/EÜ.

 - Tagades toote nõuetekohase utiliseerimise 
aitate ära hoida võimalikke negatiivseid 
tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, 
mida vale jäätmekäitlus selle toote puhul 
võib kaasa tuua.

 - Seadmel või seadmega kaasas oleval 

dokumentatsioonil toodud sümbol    
näitab, et seadet ei tohi käidelda 
olmejäätmena, vaid see tuleb toimetada 
lähimasse elektri- ja elektroonikaseadmete 
ümbertöötlemise kogumiskeskusesse.

direktiivi 73/23/EMÜ ja selle muudatused) 
ohutusnõuetele ja elektromagnetilise 
ühilduvuse direktiivi 2004/108/EÜ nõuetele. 
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ENNE ÜHENDAMIST

SEADME PAIGALDAMINE

PAIGALDAMINE

Veenduge pärast seadme lahtipakkimist, et see ei ole 
transpordil viga saanud ja et uks sulgub 
korralikult.

probleemide esinemisel võtke ühendust edasimüüja 
või lähima teenindusega.

seadme Paigaldamisel järgige juuresolevaid eraldi 
paigaldusjuhiseid.

kontrollige, kas Pinge andmeplaadil vastab teie 
koduse vooluvõrgu pingele.

ärge eemaldage mikrolainesisendi kaitsekatteid,

nimelt mikrolaineahju siseseina küljel olevaid 
plaate. Need takistavad mustuse- & 
toiduosakeste pääsemist mikrolaine 
sisselaskekanalistesse.

veenduge enne Paigaldamist, et mikrolaineahi on 
tühi.

veenduge, et seade ei ole kahjustatud. Kontrollige, 
kas ahju uks sulgub tugevasti vastu ukse tuge ja 
kas sisemine uksetihend on terve. Tühjendage 
ahi ja puhastage sisemus pehme niiske lapiga.

ärge kasutage seadet, kui selle toitekaabel või 
pistik on vigane, kui see ei tööta korralikult või 
kui see on kahjustatud või maha kukkunud. 
Ärge kastke toitekaablit vette! Hoidke 
toitekaabel eemal tulistest pindadest. 
Tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju või 
muud ohud.

kui toitejuhe on liiga lühike, siis laske 
kvalifitseeritud elektrikul või hooldustöötajal 
paigaldada seinakontakt seadme lähedusse.

toitejuhe peab olema piisavalt pikk, et ulatuda 
korpusse paigaldatud seadmest 
põhivooluvarustuseni.

Paigaldamisel lähtuge kehtivatest 
ohutuseeskirjadest; kõiki poolusi lahutava lüliti 
minimaalne kontaktivahe peab olema 3 mm.

PÄRAST ÜHENDAMIST

seadet võib kasutada ainult siis, kui 
mikrolaineahju uks on korralikult kinni.

selle seadme Puhul on maandus kohustuslik. Tootja 
ei vastuta inimeste ega loomade vigastuste või 
esemete kahjustamise eest, mille põhjuseks on 
selle nõude mittejärgimine.

kahjustuste Vältimiseks eemaldage seade 
polüstüreenaluselt alles paigaldamisel.

tootjad ei vastuta probleemide eest, mille 
põhjuseks on juhiste mittejärgimine kasutaja 
poolt.
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TARVIKUD

KLAASIST PÖÖRDALUS
kasutage klaasist Pöördalust kõigi 
toiduvalmistamise meetodite 
puhul. Sellele kogunevad 
toidumahl ja toiduosakesed, mis 
muidu määriksid ahju sisemust.

 ɳ Asetage klaasist pöördalus pöördaluse toe-
le.

PRUUNISTUSKÄEPIDE
kasutage juuresolevat sPetsiaalset 
CrisP-käePidet tulise Crisp-plaadi 
ahjust väljavõtmiseks.

PRUUNISTUSPLAAT
asetage toit otse CrisP-Plaadile.  
Kasutage 
pruunistusplaadiga alati 
toeks klaasist pöördalust.

ärge asetage tarvikuid Crisp-plaadile, 
sest see muutub kiiresti väga tuliseks ja 
kahjustab tõenäoliselt tarvikuid.

CrisP-Plaati võib enne kasutamist ette 
soojendada (max 3 min). Kasutage alati 
pruunistusfunktsiooni, kui soojendate 
pruunistusplaati.

ÜLDIST
turul on saadaval palju tarvikuid. Enne ostmist 
veenduge, et need sobivad mikrolaineahjule.

enne toiduvalmistamist veenduge, et kasutatavad 
tarvikud sobivad ahjus 
kasutamiseks ja lasevad 
läbi mikrolaineid.

kui Panete toidu ja tarvikud mikrolaineahju, 
veenduge, et need ei puutuks kokku ahju 
sisemusega. 

See on eriti tähtis metallist valmistatud või 
metallist osadega tarvikute puhul.

kui metalli sisaldavad tarvikud puutuvad kokku 
ahju sisemusega ajal, mil ahi töötab, võib sellest 
tekkida sädemeid ja ahi saab kahjustada.

enne ahju käivitamist veenduge alati, et pöördalus 
saab vabalt liikuda.

PÖÖRDALUSE TUGI
kasutage klaasist Pöördaluse all 
pöördaluse tuge. Ärge kunagi 
pange pöördaluse toele muid 
tarvikuid.

 ɳ Sobitage pöördaluse tugi ahju.

KAITSE KÄIVITAMINE / LUKK
see automaatne kaitsefunktsioon aktiveeritakse üks 
minut Pärast ahju lülitumist ooterežiimile. 
(Ahi on ooterežiimil, kui kuvatakse 
24-tunnine kell või kui kellaaega ei ole 
määratud, kui näidik on tühi.)

uks tuleb avada ja sulgeda, nt toitu sisse pannes, 
enne kui turvalukk vallandub. Vastasel korral 
kuvatakse näidikul “DOOR” (Uks).
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PEATAGE VÕI KATKESTAGE TOIDUVALMISTAMINE

toiduvalmistamise Peatamiseks: 
ust avades võib 
toiduvalmistamise 
katkestada, et toitu 
kontrollida, ümber pöörata 
või liigutada. 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.

kui te ei soovi toiduvalmistamist 
jätkata: 
võtke toit välja, sulgege uks ja 
vajutage STOP-nuppu.

kui toiduvalmistamine on lõPPenud, 
siis kostab 10 minuti vältel üks või 
kaks korda minutis helisignaal. 
Helisignaali katkestamiseks 
vajutage STOP-nupule või avage uks.

märkus: kui pärast toiduvalmistamise lõppu uks 
avatakse ja seejärel suletakse, siis säilivad ahju 
seaded ainult 60 sekundi vältel.

JAHUTAMINE

kui toiming on lõPPenud, siis võib ahi alustada 
jahutamist. See on normaalne.  
Pärast seda protseduuri lülitub ahi automaatselt 
välja.

jahutusProtseduuri võib katkestada ilma ahju 
kahjustamata, kui avada uks.

UKSE AVAMINE

ukse avamiseks vajutage nuPule.
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KÖÖGITAIMER

kasutage seda funktsiooni, kui 
vajate köögitaimerit täpse aja 
mõõtmiseks, nt mune või pastat 
keetes või taina kergitamiseks 
enne küpsetamist jne.

q mõõdetava aja määramiseks vajutage nuPPe +/-.

w võimsuse määramiseks 0 W Peale vajutage korduvalt võimsusnuPPu.

e vajutage käivitusnuPPu.

kui taimer on aja lugemise lõPetanud, siis kõlab helisignaal.

KELL

seadme esmakordsel vooluvõrku 
lülitamisel või pärast 
voolukatkestust on ekraan tühi. 
Kui kella ei ole määratud, jääb 
ekraan tühjaks, kuni määratakse 
toiduvalmistamise aeg.

q vajutage stoPPnuPPu (3 sekundit), kuni hakkab vilkuma 
vasakpoolne number (tunnid).

w tundide määramiseks vajutage nuppu +/-.

e vajutage käivitusnuPPu (kaks parempoolset numbrit, s.t 
minutid hakkavad vilkuma).

r minutite määramiseks vajutage nuppu +/-.

t vajutage uuesti stardinuPPu.
kellaaeg on määratud ja toimib.

märkus:  
kellaaega määrates hoidke uks lahti. See annab teile kellaaja 
määramiseks 10 minutit. Vastasel korral tuleb iga samm viia lõpuni 60 
sekundi jooksul.

q etwr
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AINULT MIKROLAINED

Võimsus sooVitatud kasutus:

750 W
jookide soojendamine: vesi, kohv, tee, selged supid või muud kõrge veesisaldusega toidud. 
Kui toit sisaldab muna või koort, valige väiksem võimsus.  
Kala, liha köögivilja jne valmistamine.

500 W
ettevaatlikum toiduvalmistamine, nt kõrge proteiinisisaldusega kastmed, juustu- ja 
munaroad ning vormiroogade viimistlemine.

350 W hautiste valmistamine, või sulatamine.

160 W sulatamine. Või, juustude ja jäätise pehmendamine.

0 W seisuaja määramine (ainult taimeri kasutamisel).

KÜPSETAMINE & SOOJENDAMINE MIKROLAINETEGA

kasutage seda funktsiooni tavaliseks 
toiduvalmistamiseks ja 
soojendamiseks, nt köögiviljade, 
kala, kartuli ja liha puhul.

q aja määramiseks vajutage nuppu +/-.

w võimsuse määramiseks vajutage korduvalt võimsusnuppu.

e vajutage käivitusnuPPu.

kui toiduvalmistamise Protsess käivitus: 
Aega on lihtne suurendada 30-sekundilise sammuga, vajutades 
käivitusnuppu. Iga vajutus pikendab aega 30 sekundi võrra. Aega 
võib suuremaks või väiksemaks muuta ka nuppe +/- vajutades. 

ka vajutus võimsusnuPule võib muuta võimsustaset. Esimene vajutus 
näitab võimsustaset antud hetkel. Võimsustaseme muutmiseks 
vajutage korduvalt nupule.

VÕIMSUSTASE

q ew



Et

11

KIIRKÄIVITUS

seda funktsiooni kasutatakse sellise 
kõrge veesisaldusega toidu kiireks 
soojendamiseks nagu selged 
supid, kohv või tee.

q vajutage käivitusnuPPu.

see funktsioon käivitub automaatselt maksimaalsel mikrolainete 
võimsustasemel ja 30 sekundile seatud toiduvalmistamise ajaga.  
Iga täiendav vajutus suurendab aega 30 sekundi võrra. Aega võib 
suuremaks või väiksemaks muuta ka pärast funktsiooni käivitumist 
nuppe +/- vajutades.

KÄSITSI SULATAMINE

järgige Protseduuri, mida kirjeldatakse jaotises 
“Mikrolainetega toiduvalmistamine ja 
soojendamine”, ning valige käsitsi sulatamisel 
võimsusaste 160 W.

kontrollige toitu regulaarselt. Kogemus õpetab 
määrama erinevate koguste jaoks vajaliku aja.

Pöörake suuri tükke, kui pool 
sulatamisprotsessist on läbi.

keedetud toit, hautised ja lihakastmed 
sulavad paremini, kui neid sulatamise 
käigus segada.

sulatamisel on Parem, kui toitu ei sulatata 
kohe täiesti üles, vaid lastakse sulamisprotsessil 
seisuaja jooksul lõpuni kulgeda.

seisuaeg Pärast sulatamist Parandab 
alati tulemust, sest siis jaotub 
temperatuur toidus 
ühtlaselt.

kilekotis, kiles või PaPist pakendis 
sügavkülmutatud toidu võib asetada vahetult 
ahju, kui pakend ei sisalda metallosi (nt 
metallist sulgureid).

Pakendi kuju mõjutab sulatusaega. 
Lamedad pakendid sulavad kiiremini 
kui paksud plokid.

eraldage tükid, kui need hakkavad sulama.  
Üksikud lõigud sulavad kiiremini.

kaitske toidu osi väikeste 
alumiiniumfooliumi tükkidega, 
kui need hakkavad soojaks 
minema (nt kanakoivad ja 
tiivaotsad).

q
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TOIT NÄPUNÄITEID

liha (100 g – 2,0 kg)
Hakkliha, kotletid, lihalõigud või praad.

Ahju vastava märguande peale keerake toitu.

linnuliha (100 g – 2,0 kg)
Terve kana, tükid või filee.

Ahju vastava märguande peale keerake toitu.

kala (100 g – 2,0 kg)
Terve, tükid või filee.

Ahju vastava märguande peale keerake toitu.

kui toitu ei ole selles tabelis nimetatud või kui see kaalub soovituslikust kaalust vähem või rohkem, siis 
tuleb järgida jaotises “Mikrolainetega toiduvalmistamine ja soojendamine” toodud protseduuri ja 
valida sulatamiseks võimsus 160 W.

KIIRSULATUS

kasutage seda funktsiooni vaid 
juhul, kui netokaal on vahemikus 
100 g – 2 kg.

asetage toit alati klaasist 
pöördalusele.

q vajutage kiirsulatuse nuPPu.

w vajutage nuPPe + / - toiduainete kaalu määramiseks.

e vajutage käivitusnuPPu.

sulatusProtsessi keskel ahi seiskub ja kuvatakse teade PÖÖRAKE TOITU.

 ɳ Avage uks. ɳ Pöörake toit ümber. ɳ Pange uks kinni ja käivitage ahi uuesti, vajutades käivitus-
nuppu.

märkus: kui toitu ei ole ümber pööratud, jätkab ahi automaatselt 
tööd kahe minuti pärast. Sel juhul on sulatusaeg pikem.

KAAL:

selle funktsiooni Puhul on vaja 
teada toidu netokaalu. Seejärel 
arvutab ahi automaatselt 
protseduuri lõpetamiseks vajaliku aja.

kui kaal on soovitatust väiksem või suurem: järgige 
protseduuri, mida kirjeldatakse jaotises 
“Mikrolainetega toiduvalmistamine ja 
soojendamine”, ning valige sulatamiseks 
võimsus 160 W.

SÜGAVKÜLMUTATUD TOIT: 

kui toit on soojem kui sügavkülmutuse 
temperatuur (–18 °C), siis valige toidu 
väiksem kaal.

kui toit on külmem kui sügavkülmutuse 
temperatuur (–18 °C), siis valige toidu 
suurem kaal.

q ew
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GRILL

kasutage seda funktsiooni toidu 
pinna pruunistamiseks.

q vajutage grillinuPPu.

w aja määramiseks vajutage nuppu +/-.

e vajutage käivitusnuPPu.

kui grill töötab, siis ärge jätke ahju ust Pikemaks ajaks lahti, kuna 
ahjutemperatuur seetõttu langeb.

märkus: 
grillinuPu vajutamine toiduvalmistamise ajal lülitab grillielemendi 
sisse ja välja. Taimer jätkab mahaloendamist, kui grillielement on 
välja lülitatud.

Veenduge, et kasutataVad tarVikud oleksid kuumakindlad ja ahjus 
kasutamiseks sobivad, enne kui kasutate neid grillimiseks.

ärge kasutage grillides plasttarvikuid. Need sulavad. Ei sobi ka puidust või 
paberist tarvikud.

q ew
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GRILL COMBI

Võimsus sooVitatud kasutus:

350–500 W
linnuliha, lasanje ja köögivilja 
valmistamine

160–350 W
kala ja külmutatud kartulivormi 
valmistamine

160 W liha valmistamine

0 W
Pruunistamine ainult 
toiduvalmistamise ajal

GRILL COMBI

kasutage seda funktsiooni 
kartulivormi, lasanje, linnuliha, 
ahjukartulite jms valmistamiseks.

q vajutage grillinuPPu.

w mikrolainete võimsuse määramiseks vajutage võimsusnuppu.

e aja määramiseks vajutage nuppu +/-.

r vajutage käivitusnuPPu.

töö käigus saab grillielemendi sisse/välja lülitada, vajutades 
grillinupule. 

maksimaalne võimalik mikrolainete võimsusaste on grilli kasutades 
piiratud tehases määratud tasemega. 
Mikrolained saab välja lülitada, vähendades mikrolainete võimsuse 
0 W tasemele. Kui valitud on 0 W, siis lülitub ahi ainult 
grillimisrežiimile.

VÕIMSUSTASE 

q rew
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CRISP (KRÕBE)

kasutage seda funktsiooni 
pitsade ja muude 
pärmitaignaga toitude 
soojendamiseks ja 
valmistamiseks.  
See sobib ka peekoni ja 
munade, vorstikeste, kotlettide 
jne praadimiseks.

q vajutage CrisP-nuPPu.

w aja määramiseks vajutage nuppu +/-.

e vajutage käivitusnuPPu.

CrisP-funktsiooni kasutades ei saa võimsustaset muuta ega lülitada 
grilli sisse/välja. 

ahi kasutab automaatselt mikrolaineid ja grilli, et soojendada Crisp-
plaati. Nii saavutab pruunistusplaat kiiresti töötemperatuuri ja 
hakkab toitu pruunistama.

Veenduge, et Crisp-plaat on klaasist pöördalusel õiges asendis.

ahi ja Crisp-plaat lähevad seda funktsiooni kasutades väga tuliseks.

ärge asetage tulist Crisp-plaati kuumakartlikele pindadele.

olge etteVaatlik, et mitte puudutada grillielemendi all olevat pinda.

kasutage Crisp-plaativälja võttes ahjukindaid või 
kaasasolevat spetsiaalset Crisp-käepidet.

kasutage selle funktsiooniga ainult kaasasolevat Crisp-plaati. 
Muude turul saadaolevate pruunistusplaatidega ei saavutata 
seda funktsiooni kasutades õiget tulemust.

q

ew
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Puhastamine on ainus hooldus, mida tavaoludes 
on vaja.

kui ahju ei hoita Puhtana, siis võib see põhjustada 
pinna kahjustumise, mis võib avaldada 
negatiivset mõju seadme kasutuseale ja 
põhjustada ohtlikke olukordi.

ärge kasutage metallist 
küürimiskäsna, abrasiivseid 
Puhastusaineid 
,terasnuustikuid, 
karedaid pesulappe jne, 
mis võivad juhtpaneeli ning seadme sise- 
ja välispinda kahjustada. Kasutage 
pehmetoimelise pesuainega käsna või 
paberkäterätikut ja pihustipudelis 
klaasipuhastusvahendit. Piserdage 
klaasipuhastusvahendit 
paberkäterätikule.

ärge Piserdage midagi otse ahju.

eemaldage regulaarsete ajavahemike 
järel, eriti juhul, 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 pehmet 
lappi, et puhastada sisepindu, ukse välis- ja 
sisekülge ning ukseava.

ärge laske rasva- või toiduosakestel ukse 
ümbrusse koguneda.

raskete Plekkide eemaldamiseks keetke ahjus 2–3 
minuti vältel tassitäit vett. Auruga lähevad 
plekid pehmeks.

ärge kasutage auruga töötavaid 
Puhastusseadmeid mikrolaineahju 
puhastamiseks.

kui tassitäiele veele lisada Pisut sidrunimahla, 
panna see pöördalusele ja lasta mõni minut 
keeda, võib see kõrvaldada ahjus olevad 
lõhnad.

grillielementi ei ole vaja puhastada, sest tugev 
kuumus põletab kõik pritsmed, kuid selle all 
olev lagi võib vajada regulaarset puhastamist. 
Seda tuleks teha sooja vee, pesuaine ja käsnaga. 
Kui grilli ei kasutata regulaarselt, tuleb see kord 
kuus võimalike toidupritsmete põletamiseks 10 
minutiks tööle panna.

VÕIB PESTA NÕUDEPESUMASINAS:

Pöördaluse tugi

klaasist Pöördalus

PruunistamiskäePide

ETTEVAATLIK PUHASTAMINE:
CrisP-Plaati tuleb puhastada 
pehmetoimelise 
pesuainelahusega. 
Tugevasti määrdunud kohti 
võib puhastada küürimiskäsna ja 
pehmetoimelise puhastusainega.

enne Puhastamist laske Crisp-plaadil alati 
jahtuda.

ärge kastke tulist Crisp-plaati vette ega 
loputage seda veega. Kiire jahtumine 
võib seda kahjustada.

ärge kasutage terasvillast Padjandeid. See 
kriimustab pinda.

HOOLDUS & PUHASTAMINE
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TOIDUVALMISTAMINE

KATTEKILE JA KOTID

SOOVITUSLIK KASUTUSVIIS JA NÄPUNÄITED

enne kui Panete mikrolaineahju paber- või kilekoti, 
eemaldage selle küljest metallist kinnitid.

kilesse tuleb teha sälgud või torkida seda 
kahvliga, et rõhk välja pääseks ja et vältida auru 
kogunemisest tingitud lõhkemist kuumutamise 
ajal.

et mikrolained tungivad toitu vaid piiratud 
sügavuses, seadke korraga mitme tüki 
valmistamisel need ringikujuliselt, et 
võimalikult palju tükke oleks välisküljel. 

väikesed tükid valmivad suurtest kiiremini. 
Ühtlaseks küpsetamiseks lõigake toit 
ühesuurusteks tükkideks.

mikrolaineahjus küPsetamise ajal aurustub 
niiskust. 

anuma mikrolainekindel kate aitab vähendada 
niiskuskadu.

enamik toite jätkab küPsemist ka pärast seda, kui 
mikrolaineahi lõpetab töö. Seega laske toidul 
valmimiseks alati veel veidi seista.

mikrolaineahjus toitu valmistades on tavaliselt 
vaja seda segada. Segamise käigus liigutage 
küpsenud osad servadest keskele ja vähem 
küpsenud keskosa servadesse.

asetage õhukesed lihatükid üksteise Peale või 
vaheliti. Paksemad tükid, nt pikkpoiss ja 
vorstikesed, tuleb asetada üksteise lähedale.

VEDELIKUD

vedelikud võivad kuumeneda üle keemispunkti 
ilma nähtavate keemismullideta. Seetõttu võib 
kuum vedelik ootamatult üle keeda.

selle ärahoidmiseks toimige nii.

q Vältige kitsaste kaelte ja sirgete seintega 
anumate kasutamist.

w Segage vedelikku enne, kui asetate anuma 
mikrolaineahju, ja jätke teelusikas 
anumasse.

e Pärast kuumutamist segage uuesti, enne 
kui eemaldate anuma ettevaatlikult 
mikrolaineahjust.

IMIKUTOIT

Pärast imikutoidu või vedelike soojendamist 
lutipudelis või imikutoidu purgis segage seda 
alati. Kontrollige temperatuuri, enne kui toidu 
lapsele annate.

nii võite olla kindel, et soojus on ühtlaselt 
jaotunud ja väldite põletusi.

veenduge enne soojendamist, et kaas ja lutt on ära 
võetud.

KÜLMUTATUD TOIT

Parima tulemuse saavutamiseks soovitame toitu 
sulatada otse klaasist pöördalusel. Kui vaja, võib 
kasutada mikrolaineahjus kasutamiseks sobivat 
kergplastist anumat.

keedetud toit, hautised ja lihakastmed sulavad 
paremini, kui neid sulamise ajal segada.

eraldage tükid, kui need hakkavad sulama. 
Üksikud lõigud sulavad kiiremini.

KUIDAS KÜPSETUSTABELIT LUGEDA

tabel näitab antud toitude Puhul kõige 
sobivamaid funktsioone. Küpsetusaeg (kui 
antud) algab hetkest, mil toit pannakse 
mikrolaineahju, kuid ei sisalda 
eelsoojendamiseks kuluvat aega (kui vajalik). 
küPsetusseaded ja -ajad on soovituslikud ning 
olenevad toidu kogusest ja kasutatavast 
ahjunõust (tarvikust).
Kuumutage toitu alati kõigepealt vähima antud 

aja vältel ja kontrollige siis, kas see on läbinisti 
küps.
Parimate tulemuste saamiseks järgige 
küpsetustabeli juhiseid tarvikute (kui olemas) 
kasutamise kohta.
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RIKKEOTSING

SEADE EI TÖÖTA ELEKTROONILINE 
PROGRAMMEERIJA EI TÖÖTA

•	 Pöördaluse tugi on oma kohal.
•	 Uks on korralikult kinni.
•	 Kontrollige kaitsmeid ja veenduge, et 

elektrivarustus toimib.
•	 Kontrollige, kas seadmel on küllaldane 

ventilatsioon. Oodake 10 minutit ja püüdke 
siis seadet uuesti käivitada.

•	 Avage ja sulgege uks, enne kui proovite 
uuesti.

•	 Võtke pistik seinakontaktist välja. Oodake  
10 minutit, ühendage seade vooluvõrku ja 
proovige uuesti.

Kui näidikul on kuvatud täht F ja selle järel 
number, võtke ühendust lähima teenindusega.

Öelge edasi ka tähele F järgnev number.

TEENINDUS

ENNE TEENINDUSSE HELISTAMIST

1. Vaadake, kas suudate probleemi ise 
rikkeotsingu juhiste näpunäiteid järgides 
lahendada.

2. Lülitage seade välja ja uuesti sisse, et 
näha, kas probleem on kõrvaldatud.

Kui pärast eelnimetatud juhiste täitmist jääb 
viga püsima, võtke ühendust lähima 
teenindusega.
Alati täpsustage:

•	 tõrke lühike kirjeldus;
•	 seadme tüüp ja täpne mudel;
•	 teenindusnumber (andmeplaadil pärast 

sõna Service), mis on ahju sees paremas 
servas (nähtav, kui uks on avatud).

Teenindusnumber on kirjas ka 
garantiibrošüüris;

•	 teie täielik aadress;
•	 teie telefoninumber.

MÄRKUS Kui seadet on vaja ükskõik millisel viisil 
remontida, pöörduge volitatud teenindusse 
(see garanteerib originaalvaruosade kasutamise 
ja kvaliteetse remondi). 

MAJAPIDAMISSEADMETE JÄÄTMEKÄITLUS

 - See seade on toodetud taaskasutatavatest materjalidest. Vabanege seadmest vastavalt 
kohalikele jäätmekäitluseeskirjadele. Lõigake enne jäätmekäitlusse viimist ära toitekaabel, et 
seadet ei saaks elektrivõrku ühendada.

 - Majapidamisseadmete jäätmekäitluse kohta saate täpsemat teavet kohalikust omavalitsusest, 
majapidamisseadmete kogumispunktist või poest, kust seadme ostsite.
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toitePinge 230 V / 50 Hz

nominaalne toitevool 1900 W (uk 2030 W)

kaitse 10 a (uk 13 a)

mW väljundvõimsus 750 W

k x L x s

välismõõtmed (kxlxs) 382 x 595 x 320

sisemõõtmed (kxlxs) 187 x 370 x 290

TEHNILISED NÄITAJAD

TESTSOOJENDUSE ANDMED

kooskõlas määrusega ieC 60705.
rahvusvaheline elektrotehnika komisjon töötas välja eri mikrolaineahjude kuumutusjõudluse 
võrdluskontrolli standardi. Soovitame selle ahju puhul järgmist:

test kogus ligik. aeg võimsustase konteiner

12.3.1 750 g 10 min 750 W Pyrex 3.220

12.3.2 475 g 5 ½ min 750 W Pyrex 3.827

12.3.3 900 g 15 min 750 W Pyrex 3.838

13.3 500 g 2 min 40 sek kiirsuLatus


