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ET OluliSed OhuTuSjuhiSed

Ärge soojendage ega kasutage 
kergsüttivaid materjale ahjus ega 
selle lähedal! aurud võivad 
põhjustada tule- või 
plahvatusohtliku olukorra.

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

kui ahjus või sellest vÄljaspool 
olev materjal süttib või mÄrkate 
suitsu, tuleb ahju uks kinni hoida 
ja ahi välja lülitada. eemaldage 
toitejuhe vooluvõrgust või 
lülitage vool välja elektrikilbist.

Ärge küpsetage toitu liiga kaua. 
Tagajärjeks võib olla tulekahju.

Ärge jÄtke ahju jÄrelevalveta, eriti 
toiduvalmistamisel paberit, 
plasti või muid süttivaid 
materjale kasutades.  
Toidu soojendamisel võib paber 
söestuda või põlema minna ja 
mõned plastid võivad sulada.

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

munad
Ärge kasutage 
mikrolaineahju tervete 
munade – koorega 
või ilma – keetmiseks või 
soojendamiseks, sest need 
võivad plahvatada ka pärast 
mikrolainesoojendamise 
lõppemist.

seda seadet võivad kasutadaüle 8 
aasta vanused lapsed ning 
füüsilise, sensoorse või vaimse 
puudega inimesed või inimesed, 
kellel puuduvad vastavad 
kogemused ja teadmised siis, kui 
nende üle on järelevalve või neid 
juhendatakse seadme turvalisel 
kasutamisel ning nad mõistavad 
kaasnevaid ohte. 

lapsed ei tohi seadmega mängida! 

seadet tohivad kasutada, 
puhastada või hooldada vähemalt 
8 aasta vanused lapsed, kui nad 
on järelevalve all.

lugege TÄhelePaneliKulT ja hOidKe TuleViKu TaRBeKS alleS
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seade ja selle osad võivad 
kasutamise ajal kuumeneda. 

vÄltige kütteelementide 
puudutamist. 

alla 8 aasta vanused lapsed tuleb 
seadmest eemale hoida, kui nad 
ei ole on pideva järelevalve all.

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

H o i a t u s !
kui toitekaabel tuleb vÄlja 
vahetada, tuleb see asendada 
originaal-toitekaabliga, mille 
võite saada kohalikust 
teenindusest. 
Toitekaablit võib 
vahetada ainult 
väljaõppinud 
hooldustehnik.

hooldustöid tohib teha 
ainult vÄljaõppinud 
hooldustehnik. Kui 
hooldus- või 
remonditöödega kaasneb 
mikrolaineenergia eest 
kaitsvate katete eemaldamine, 
on nende tegemine ohtlik 
kõigile peale väljaõppinud 
hooldustehnikute.

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



4

ET OluliSed eTTeVaaTuSaBinÕud

üldiST
See Seade on ette nähtud ainult 
koduSekS kaSutamiSekS! 
seade on mõeldud köögimööblisse 
sisseehitamiseks. Ärge kasutage 
seda eraldiseisvana.
see seade on mõeldud toidu ja 
jookide soojendamiseks. Toidu 
või riiete kuivatamine ja 
soojakottide, susside, käsnade, 
niiskete lappide ja muu sarnase 
soojendamine võib põhjustada 
vigastusi, süttimist või tulekahju.
Seadm e mikrolaineid ei tohi käivitada, 
kui ahjus ei ole toitu. Selline 
kasutamine võib seadet 
kahjustada.
kui harjutate ahju kasutamist, pange 
sinna veega täidetud klaas. Vesi 
absorbeerib 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 ahjukindaid, 
et vältida põletusi, kui puudutate 
kuumi anumaid ja ahju osi.

VedeliKud
nt karastusjoogid või 
vesi. Vedelik võib 
keema minna ka nii, et 
mullide ilmumine 
sellest märku ei anna. Selle 
tagajärjeks võib olla kuuma 
vedeliku äkiline ülekeemine. 
Seda saab ära hoida nii.
1. Vältige kitsaste kaelte ja 

sirgete seintega anumate 
kasutamist.

2. Segage vedelikku enne 
anuma ahju asetamist ja 
jätke teelusikas anumasse.

3. jätke anum pärast 
soojendamist natukeseks 
ajaks seisma. Segage uuesti, 
enne kui selle ettevaatlikult 
ahjust eemaldate.

eTTeVaaTuST!
üksikasju vt alati mikrolaineahju 
kokaraamatust. eelkõige 
siis, kui valmistatav 
või soojendatav toit 
sisaldab alkoholi.
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!
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seda seadet , mis on ette nähtud toiduainetega 

kokku puutuma, vastab euroopa õigusaktile (

) nr 1935/2004, ja on konstrueeritud, 

toodetud ja müüdud vastavuses 
madalpingedirektiivi 2006/95/eü (mis vahetab 

KeSKKOnnaKaiTSe

pakkematerjalide Äraviskamine

Pakkematerjal on 100% taaskäideldav ja 

märgistatud taaskäitlussümboliga ( ).  

Pakendi osadest tuleb vabaneda 
vastutustundlikult ja täies vastavuses kohalike 
jäätmekäitlusnõuetega.

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 jÄÄtmekÄitlus

 - Seade on märgistatud vastavalt euroopa 
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete 
(Weee) direktiivile 2012/19/eü.

 - nõuetekohaselt tootest vabanemisega 
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 olev sümbol  näitab, 
et seadet ei tohi käidelda olmejäätmena, 
vaid see tuleb toimetada lähimasse elektri- 
ja elektroonikaseadmete 
ümbertöötlemiseks kogumise kohta.

välja direktiivi 73/23/emü ja selle muudatused) 
ohutusnõuetele ja elektromagnetilise 
ühilduvuse direktiivi 2004/108/eü nõuetele. 
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Seadme Paigaldamine

Seadme paigaldamiSel jÄrgige juuresolevaid 
eraldi paigaldusjuhiseid.

enne ühendamiST

kontrollige, kas pinge 
andmeplaadil vastab teie koduse 
vooluvõrgu pingele.

Ärge eemaldage 
mikrolainete 
sisselaske 
kaitseplaate 
ahjuõõne 
külgseinalt. need 
takistavad mustuse- ja 
toiduosakeste pääsemist 
mikrolaine sisselaskekanalitesse.

veenduge enne paigaldamist , et ahi 
on tühi. 

veenduge, et seade ei ole 
kahjustatud. Veenduge, et ahju 
uks sulgub tugevasti vastu ukse 
tuge ja et sisemine uksetihend ei 
ole kahjustatud. Tühjendage ahi 
ja puhastage sisemust pehme 
niiske lapiga.
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selle seadme puhul on maandus 
kohustuslik . Tootja ei vastuta 
inimeste ega loomade vigastuste 
või esemete kahjustamise eest, 
mille põhjuseks on selle nõude 
mittejärgimine.

ahju võib tööle panna ainult siis, 
kui selle uks on korralikult kinni.

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, 
kutsuge kvalifitseeritud 
elektrik või hooldustöötaja, 
kes paigaldab seinakontakti 
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

tootjad ei vastuta 
probleemide eest, mida 
põhjustab kasutajapoolne 
juhiste mittejärgimine.
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KaiTSe KÄiViTamine / luKK

TaRViKud

üldiST
turul on saadaval palju tarvikuid. Veenduge 
enne ostmist, et need sobivad mikrolaineahju 
jaoks.

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

kui panete toidu ja tarvikud mikrolaineahju, 
veenduge, et need ei puutu 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.

KlaaSiST PÖÖRdaluS
kasutage klaasist pöördalust kõigi 
toiduvalmistusviiside puhul. 
Sellele kogunevad toidumahl ja 
toiduosakesed, mis muidu 
määriksid ahju sisemust.

 ɳ asetage klaasist pöördalus pöördaluse toe-
le.

see automaatne ohutusfunktsioon aktiveeritakse 
üks minut pÄrast seda, kui ahi on naasnud 
ooterežiimi (ahi on ooterežiimis, kui 
kuvatakse 24 tunni kell, või kui 
kellaaeg on määramata, on ekraan 
tühi).

uks tuleb avada ja sulgeda, nt toitu sisse pannes, 
enne kui turvalukk vallandub. Vastasel korral 
kuvatakse näidikul DOOR (uks).
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jahuTamine

toiduvalmistamise peatamiseks 
ust tohib avada ja 
toiduvalmistamise katkestada, 
et toitu kontrollida, pöörata 
või segada. häälestus 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, 
kostab 10 minuti vältel üks või 
kaks korda minutis helisignaal. 
helisignaali katkestamiseks 
vajutage STOP-nupule või avage uks.

mÄrkus: Kui uks pärast toiduvalmistamise 
lõppu avatakse ja seejärel suletakse, säilivad 
ahju seaded ainult 60 sekundiks.

TOiduValmiSTamiSe PeaTamine VÕi KaTKeSTamine

kui toiming on lõppenud, võib ahi alustada 
jahutamist. See on normaalne.  
Pärast seda toimingut lülitub ahi automaatselt 
välja.

jahutamise võib katkestada ilma ahju 
kahjustamata, kui avada uks.

ukse avamiseks vajutage nupule.

uKSe aVamine
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Kell

KÖÖgiTaimeR

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

q

w

e

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, kõlab helisignaal.

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

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.
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ETTOidu ValmiSTamine ja SOOjendamine miKROlaineTega

ainulT miKROlained

VõimSuS SooVitatud kaSutuS:

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

500 W
ettevaatlik toiduvalmistamine, nt valgurikkad 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).

q

w

e

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 toiduvalmistamine kÄivitus  
aega on lihtne pikendada 30-sekundilise sammuga, vajutades 
käivitusnuppu. Iga vajutus pikendab aega 30 sekundi võrra. aega 
võib pikendada või lühendada ka nuppe +/- vajutades. 

ka vajutus võimsusnupule võib muuta võimsustaset. esimene vajutus 
näitab hetke võimsustaset. Võimsustaseme muutmiseks vajutage 
korduvalt nuppu.

VÕimSuSTaSe
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KÄSiTSi SulaTamine

KiiRKÄiViTuS

tehke nii, nagu kirjeldatud jaotises "Toidu 
valmistamine ja soojendamine mikrolainetega”, ja 
valige käsitsi sulatamisel võimsusaste 160 W.

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

q

seda funktsiooni kasutatakse sellise 
suure veesisaldusega toidu 
kiirsoojendamiseks nagu selged 
supid, kohv või tee.

q vajutage kÄivitusnuppu.

see funktsioon kÄivitub automaatselt max mikrolainete võimsustasemel 
ja 30 sekundile seatud toiduvalmistusajaga. Iga täiendav vajutus 
pikendab aega 30 sekundi võrra. aega võib pikendada või lühendada 
ka pärast funktsiooni käivitumist nuppe +/- vajutades.

pöörake suuri tükke, kui pool sulatusajast on läbi.

valmistoit, hautised ja lihakastmed sulavad 
paremini, kui neid sulatamise ajal segada.

sulatamisel on parem, kui toitu ei sulatata 
kohe täiesti üles, vaid lastakse sel 

seisuajal lõplikult sulada.

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 
metallsulgureid).

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).
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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 vähem või rohkem, tuleb 
järgida jaotises “Toidu valmistamine ja soojendamine mikrolainetega” kirjeldatut ja valida 
sulatamiseks võimsus 160 W.

q ew

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

asetage toit alati klaasist 
pöördalusele.

q vajutage kiirsulatuse nuppu.

w vajutage nuppe + / - toiduainete kaalu määramiseks.

e vajutage kÄivitusnuppu.

sulatustoimingu keskel ahi seiskub ja kuvatakse teade PÖÖRAKE TOITU.

 ɳ avage uks.
 ɳ Pöörake toit ümber.
 ɳ Pange uks kinni ja käivitage ahi uuesti, vajutades käivitusnuppu.

mÄrkus:  Kui toitu ei ole ümber pööratud, jätkab ahi 2 minuti pärast 
automaatselt tööd. Sel juhul on sulatusaeg pikem.

Kaal:

selle funktsiooni puhul on vaja 
teada toidu netokaalu. Seejärel 
arvutab ahi automaatselt toimingu 
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 
sügavkülmutustemperatuur (–18 °C), 
valige toidu väiksem kaal.

kui toit on külmem kui 
sügavkülmutustemperatuur (–18 °C), 
valige toidu suurem kaal.
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puhastamine on ainus hooldus, 
mida tavaoludes vaja. 

kui ahju ei hoita puhtana, võib see 
põhjustada pinna kahjustumise, 
mis võib lühendada seadme 
kasutusiga 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 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 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 lisada tassitÄiele veele pisut sidrunimahla, 
panna see pöördalusele ja lasta mõni minut 
keeda, võib see kõrvaldada ahjus olevad 
lõhnad.

VÕiB PeSTa nÕudePeSumaSinaS

pöördaluse tugi

klaasist pöördalus

hOOlduS ja PuhaSTamine
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toitepinge 230 V / 50 hz

nominaalne toitevool 1300 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

KaTSeSOOjenduSe 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

ET
kui ahi ei tööta, ärge helistage teenindusse enne, 
kui olete kontrollinud järgmisi asju.

 ɳ Kas pöördalus ja pöördaluse tugi on paigas?
 ɳ Kas pistik on korralikult pistikupessa ühen-

datud?
 ɳ Kas uks on korralikult kinni?
 ɳ Kontrollige kaitsmeid ja veenduge, et 

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

latsioon.
 ɳ Oodake 10 minutit, seejärel püüdke ahju 

ust veelkord avada.
 ɳ avage ja sulgege uks, enne kui uuesti 

proovite.
selle eesmÄrk on vältida tarbetuid tasulisi 
telefonikõnesid.  
Kui helistate teenindusse, teatage ahju 
seerianumber ja tüübi number (vt 
andmeplaadilt). lisainfot leiate 
garantiibrošüürist.

kui toitekaabel tuleb vÄlja vahetada, tuleb 
see asendada originaal-
toitekaabliga, mille võite 
saada kohalikust 
teenindusest. Toitekaablit 
võib vahetada ainult 
väljaõppinud hooldustehnik.

hooldustöid tohib teha ainult 
vÄljaõppinud hooldustehnik. Kui 
hooldus- või remonditöödega 
kaasneb mikrolaineenergia 
eest kaitsvate katete 
eemaldamine, on nende 
tegemine ohtlik kõigile peale 
väljaõppinud hooldustehnikute.

Ärge eemaldage ühtegi katet!

RiKKeOTSingu juhiS
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Tootja: Whirlpool europe s.r.l. Socio unico, Viale g. Borghi 27, 21025 Comerio (Va) iTalY


