
1EE

www.whirlpool.com

JQ 276

Kasutusjuhend



2 EE

INDEKS
PAIGALDAMINE
   3     Paigaldus

OHUTUS
   4     Olulised ohutuseeskirjad
   5     Ettevaatusabinõud

TARVIKUD JA HOOLDUS
   6     Tarvikud
   7     Hooldus ja puhastamine

JUHTPANEEL
   8     Juhtpaneel

ÜLDINE KASUTAMINE
   9     Käivituskaitse/lapselukk
   9     Paus või toiduvalmistamise peatamine
   10   Kella seadmine
   10   Kaaluandur

KÜPSETUSFUNKTSIOON
   11    Küpsetamine ja soojendamine mikrolainetega
   12    Kiirkäivitus
   12    Lemmik
   13    Automaatne mikrolainefunktsioon
   14    Manuaalne sulatus
   15    6. meele sulatus
   16    Manuaalne grill
   17    Automaatne grill
   18    Manuaalne pruunistus
   19    6. meele pruunistus
   20    Gratin (gratineerimine)
   21    6. meele auruti 
   22    Kuidas keeta mikrolaineahjus pastat ja riisi
   
TÕRKEOTSINGU JUHEND
   23   Tõrkeotsingu juhend

KESKKONNAALASED SOOVITUSED
   23   Keskkonnaalased soovitused



3EE

ÄRGE KASUTAGE PIKENDUSJUHET:  
KUI TOITEJUHE ON LIIGA LÜHIKE,  laske kvalifi t-

seeritud elektrikul või hooldustehnikul paigal-
dada pistikupesa seadme lähedale.

HOIATUS! Maanduspistiku sobimatu kasu-
tamine võib tuua kaasa elektrilöögi ohu. 

Konsulteerige kvalifi tseeritud elektriku või 
hooldustehnikuga, kui maandusjuhised jäävad 
ebaselgeteks või kui esineb kahtlusi mikrolai-
neahju korrektse maanduse suhtes.

AHJU SAAB KASUTADA AINULT  siis, kui ahju uks on 
kindlalt suletud.

TELESIGNAALI HALB VASTU-
VÕTT ja raadiohäired või-

vad olla tingitud sellest, et 
ahi on liiga lähedal telerile, 
raadiole või antennile.

PAIGALDAMINE

ENNE ÜHENDAMIST

VEENDUGE, ET SEADMEL PUUDUVAD KAHJUSTU-
SED.  Kontrollige, kas ahju uks sulgub kind-

lalt vastu uksetuge ja veenduge, et siseukse ti-
hend ei ole kahjustatud. Tühjendage ahi ja pu-
hastage selle sisemus, kasutades pehmet niis-
ket lappi.

PÄRAST TÜHJENDAMIST

SELLE SEADME MAANDAMINE ON  kohustus-
lik.  Tootja ei võta mingit vastutust ini-

meste ja loomade vigastuste ega mate-
riaalsete kahjude eest, mis tulenevad sel-
le nõude eiramisest.

Tootja ei vastuta mis tahes probleemide 
eest, mis tulenevad kasutaja suutmatusest 
järgida neid juhiseid.

ÄRGE KASUTAGE ANTUD SEADET , kui sel-
le toitejuhe või pistik on kahjusta-

tud, kui seade ei tööta korralikult või kui 
seade on kahjustatud või maha kukku-
nud. Ärge laske toitejuhtmel ega pisti-
kul märjaks saada. Hoidke juhet eemal 
kuumadest pindadest. See võib põhjus-
tada elektrilöögi, tulekahju või tekitada 
muid ohte.

ÄRGE EEMALDAGE MIKROLAINETE SISENDI KAITSEPLAA-
TE , mis asuvad ahjuõõn-

suse seinal. Need takista-
vad rasva- ja toiduosakeste 
sisenemist mikrolainete si-
sendkanalitesse.

VEENDUGE, ET VOOLUPINGE KODUS VASTAB 
SEADME ANDMESILDIL TOODUD VOOLUPIN-

GELE  .

PAIGUTAGE AHI STABIILSELE ÜHTLASELE PINNA-
LE, mis on piisavalt tugev ahju 

ja sellesse sisestavate toidu-
nõude kandmiseks. Käsit-
sege seadet ettevaatlikult.

Paigutage ahi teistest kuumaallikatest eema-
le. Piisava ventilatsiooni tagamiseks peab 

ahju kohale jääma vähemalt 30 cm vaba ruumi. 
Veenduge, et ahju alla, kohale ja ümber jääb 
vaba ruumi, et tagada piisav õhuringlus. Mik-
rolaineahju ei tohi paigutada kappi.  Ahi ei ole 
mõeldud paigutamiseks tööpinnale ega kasu-
tamiseks tööpinnal, mis ei ole madalamal kui 
850 mm põrandast.
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SEE SEADE EI OLE MÕELDUD kasutamiseks vä-
lise taimeri või kaugjuhtimispuldi abil.

SEDA SEADET TOHIVAD KASUTADA LAPSED, KES ON 

VÄHEMALT 8-aastased  ja füüsilise, meel-
te või tajumisega seotud või vaimse puudega 
isikud või kogemusteta ja vastavate teadmis-
teta isikud, kui nad tegutsevad nende ohutu-
se eest vastutava isiku järelvalve või juhen-
damise all, kasutades seadet turvalisel viisil 
ja mõistes kaasnevaid ohte. Seadme puhas-
tamist ja hooldamist ei 
tohi jätta laste hooleks, 
kui nad on nooremad 
kui 8 eluaastat ja tegut-
sevad järelvalveta. Lapsi 
tuleb jälgida, kui kasuta- takse teisi kuu-
maallikaid (nende olemasolul) eraldi või koos 
mikrolainetega, tulenevalt kõrgetest tempe-
ratuuridest.

SEDA MASINAT EI TOHI kasutada  füüsilise, 
meelte või tajumisega seotud või vaim-

se puudega isikud (kaasa arvatud lapsed) või 
kogemusteta ja vastavate teadmisteta isikud, 
kui nad ei tegutse nende ohutuse eest vastu-
tava isiku järelvalve või juhendamise all. 

TULEB JÄLGIDA, ET LAPSED seadmega ei män-
giks.

TÄHTSAD OHUTUSJUHISED

ÄRGE KUUMUTAGE AHJUS EGA KASUTAGE SEL-
LE LÄHEDAL KERGESTISÜTTIVAID AINEID . Au-

rud võivad põhjustada tuleohu või plah-
vatuse.

ÄRGE KASUTAGE MIKROLAINEAHJU  tekstii-
lide, paberi, vürtside, taimede, pui-

du, lillede või teiste süttivate materjalide 
kuivatamiseks. See võib põhjustada tu-
lekahju.

VÄLTIGE TOIDU ÜLEKÜPSETAMIST.  See võib 
põhjustada tulekahju.

KUI ON OHT, ET MATERJAL AHJU SEES VÕI VÄL-
JASPOOL SEDA VÕIB SÜTTIDA VÕI KUI ERAL-

DUB SUITSU,  hoidke ahju uks suletuna ja lü-
litage ahi välja. Lahutage toitejuhe või 
lülitage toide välja kaitsmest või kaitse-
lülitist.

LUGEGE HOOLIKALT LÄBI JA HOIDKE ALLES

ÄRGE KASUTAGE MIKROLAINEAHJU  selleks, et 
kuumutada midagi õhu-

kindlates suletud anumates. 
Surve suureneb ja võib 
anuma avamisel tekitada 
kahjustusi või põhjustada plahvatuse.

MUNAD

ÄRGE KASUTAGE OMA MIKROLAINEAHJU  koorega või kooreta 
tervete munade küpsetamiseks või uuesti kuumu-

tamiseks, kuna need võivad plahvatada isegi siis, kui 
kuumutamine on lõppenud.

UKSE TIHENDEID JA UKSETIHENDI ALA  tuleb re-
gulaarselt kontrollida kahjustuste suh-

tes. Kui need alad on kahjustatud, ei tohi 
seadet kasutada, enne kui see on volitatud 
hooldustehniku poolt remonditud.

ÄRGE JÄTKE AHJU JÄRELVALVETA,  eriti siis, 
kui kasutate küpsetusprotsessi käi-

gus paberit, plastikut või teisi kergsütti-
vaid materjale. Paber võib söestuda või 
põleda ja mõned plastikud võivad sula-
da, kui neid kasutatakse toidu kuumu-
tamisel. 
Ärge jätke ahju järelvalveta, kui kasutate 
rohkelt rasva või õli, kuna need võivad 
üle kuumeneda ja põhjustada tulekahju!

ÄRGE KASUTAGE SELLES SEADMES  söövita-
vaid kemikaale ega aure. Sellist tüü-

pi ahi on mõeldud toidu soojendami-
seks ja küpsetamiseks. See ei ole mõel-
dud kaubanduslikuks või laboratoorseks 
kasutamiseks.

ÄRGE RIPUTAGE EGA PANGE UKSELE  raskeid 
esemeid, kuna see võib kahjustada 

ukseava ja -hingi. Ukse käepidet ei tohi 
kasutada asjade riputamiseks.

S EADE JA SELLE LIGIPÄÄSETAVAD OSAD muu-
tuvad kasutamise käigus kuumaks. 

Olge ettevaatlik ja vältige kütteelemen-
tide puudutamist. Alla 8-aastased lapsed 
tuleb ahju juurest eemal hoida, kui neid 
pidevalt ei jälgita.
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ÜLDIST

SEE SEADE ON ETTE NÄHTUD KODUSEKS KASUTAMISEKS!  

SEDA SEADET EI TOHI KASUTADA  ilma toiduta ahjus, 
kui kasutatakse mikrolaineid. Selline kasutus 

kahjustaks tõenäoliselt seadet.

KUI TE HARJUTATE  ahju kasutamist, siis pange 
sellesse klaas vett. Vesi absorbeerib mikro-

lainete energia ja ahjule ei teki kahjustusi.

EEMALDAGE PABERILT VÕI 

PLASTIKKOTTIDELT TRAADIST SULGURID , 
enne kui koti ahju panete.

SÜGAV PRAADIMINE

ÄRGE KASUTAGE MIKROLAINEAHJU  sügavaks praa-
dimiseks, kuna õli temperatuuri ei 

saa kontrollida.

VEDELIKUD

NT JOOGID VÕI VESI.   Vedelik võib kuumeneda 
üle keemispunkti ilma ise-

loomulike mullide tekkimise-
ta. Sellele võib järgneda kuuma 
vedeliku äkiline ülekeemine.

Selle vältimiseks toimige 
järgmiselt:

1. Vältige kitsa kaela ja sirgete seintega 
anumate kasutamist.

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

3.  Pärast kuumutamist jätke anum mõneks 
ajaks ahju ja eemaldamisel segage 
ettevaatlikult.

ETTEVAATUST

TÄPSEMAT TEAVET LEIATE ALA-
TI  mikrolaineahju kokaraa-

matust. Eriti siis, kui küpsetate 
või soojendate toitu, mis sisaldab alkoholi.

PÄRAST BEEBITOIDU   või lutipudelis sisalduva vede-
like või beebitoidu purgi sisu kuumutamist se-

gage alati toitu ja kontrollige enne tarvitamist 
temperatuuri. See tagab kuumuse ühtlase jaotu-
mise ja aitab vältida kõrvetamist või põletusi.

Enne kuumutamist veenduge, et kork ja 

lutt on eemaldatud!

ETTEVAATUSABINÕUD

KASUTAGE AHJULAPPE VÕI -KINDAID , et välti-
da põletusi, kui puudutate anumaid, 

ahju osasid või panni pärast küpsetamist. 
Ligipääsetavad osad võivad kasutamise 
käigus muutuda kuumaks ja lapsed tuleb 
seetõttu hoida eemal.

ÄRGE KASUTAGE ahjuõõnsust  asjade 
säilitamiseks.

VENTILATSIOONIAVAD ahjul peavad olema katma-
ta. Õhu sissevõtuavade või õhutusavade blo-

keerimine võib kahjustada ahju ja mõjuda nega-
tiivselt küpsetustulemustele. 

ÄRGE HOIUSTAGE EGA KASUTAGE seda seadet väli-
tingimustes. 

ÄRGE KASUTAGE seda seadet köögikraani 
lähedal, niiskes keldris ega ujumisbasseini 

läheduses ega muus sellises kohas.

KASUTAMISEL SEADE kuumeneb. Vältige ahjus 
olevate kütteelementide puudutamist.



6 EE

TARVIKUD

ÜLDIST

KUI METALLI  sisaldavad nõud satuvad 
kokkupuutesse ahju sisepindadega ahju 
töötamise ajal, võib tekkida sädelus ja ahi võib 
kahjustuda.

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

 Paigaldage pöördaluse tugi ahju.

KLAASIST PÖÖRDALUS
KASUTAGE KLAASIST PÖÖRDALUST  kõigi toiduvalmis-
tamisviiside korral. Sellele ko-
gunevad toidumahlad ja -osa-
kesed, mis muidu määriksid 
ahju sisemust.

 Asetage klaasist pöördalus pöördaluse toe-
le.

ENNE KÜPSETAMIST VEENDUGE, ET KASUTATAVAD NÕUD 
JA TARVIKUD  on ahjukindlad ja 
lasevad mikrolaineid läbi.

KUI TE PANETE TOIDU JA NÕUD  mikrolaineahju , siis 
veenduge, et need ei satu kokkupuutesse ahju 
sisepindadega. 
See on eriti oluline nõude puhul, mis on val-
mistatud metallist või metallosadest.

ENNE AHJU SISSELÜLITAMIST VEENDUGE ALATI,  et 
pöördalus saab vabalt pöörelda.  Kui pöördalus 
ei saa vabalt pöörelda, peaksite kasutama 
väiksemat anumat või pöördaluse peatamise 
funktsiooni (vt jaotist Suured nõud).

KAUBANDUSVÕRGUS ON MIKROLAINEAHJULE SAADA-
VAL  palju tarvikuid. Enne ostmist veenduge, et 
need on mikrolaineahjus kasutamiseks sobi-
vad.

SUURED ANUMAD
KASUTAGE PÖÖRDALUSE PEATAMISE   nuppu, kui val-
mistate toitu anumatega, mille suu-
rus takistab nende vaba pöörlemist. 
Seda funktsiooni saab kasutada ai-
nult mikrolainetega toiduvalmistami-
sel ja gratineerimise funktsiooni kasutamisel. 
See nupp ei tööta teiste funktsioonidega.

PRUUNISTUSKÄEPIDE
KASUTAGE SPETSIAALSET PRUUNISTUS-
KÄEPIDET , et pruunistusplaati ah-
just eemaldada.

PRUUNISTUSPLAAT
PANGE TOIT OTSE PRUUNISTUSPLAADILE.  
Pruunistusplaadiga toiduvalmistamisel kasuta-
ge alati klaasist pöördalust.
ÄRGE PANGE MINGEID NÕU-
SID PRUUNISTUSPLAADILE , kuna 
see muutub kiiresti väga 
kuumaks ja võib tõenäoliselt nõusid 
kahjustada.
PRUUNISTUSPLAATI  võib enne kasutamist eelkuu-
mutada (max 3 minutit). 

AURUTAJA
KASUTAGE SEDA ABISEADIST KOOS SÕE-
LAGA , kui valmistate söögiks kala, 
köögivilju ja kartuleid.
PAIGUTAGE   abiseadis alati klaasist 
pöördalusele.

TRAATREST
KASUTAGE ÜLEMIST TRAATRESTI , kui 
küpsetate grilliga.
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AHJU tuleb korrapäraselt puhastada ja mis 
tahes toidujäägid tuleb eemaldada.

AURUTAJA

HOOLDUS JA PUHASTAMINE
PUHASTAMINE ON AINUS TOIMING , mida tavaliselt tuleb 
teha. See tuleb läbi viia siis, kui mikrolaineahi on 
vooluvõrgust lahutatud.
KUI AHJU EI HOITA  puhtana, võib see kahjustada pin-
da, avaldades negatiivset mõju seadme kasutu-
seale ja põhjustades ohtlikke olukordi.

ÄRGE KASUTAGE METALLIST KÜÜRIMISPADJANDEID, 

ABR ASI IVSEI D PUHASTUSAI N EI D,  te-
rasvillast padjandeid, ka-
redaid pesulappe jne, 
mis võivad juhtpanee-
li ning ahju sise- ja välis-
pindu kahjustada. Kasutage pehmetoimelise 
pesuainega niisutatud lappi või klaasipuhas-
tusvahendiga niisutatud paberkäterätikut. 
Piserdage klaasipuhastusvahendit paberkä-
terätikule.
ÄRGE PISERDAGE  vahendit otse ahju.

EEMALDAGE REGULAARSETE AJAVAHEMIKE JÄREL  pöör-
dalus ja selle tugi ning pühkige ahju 
põhi puhtaks - see on eriti oluline 
juhul, kui toitu on ahju loksunud.
SEE AHI ON ETTE NÄHTUD  kasutamiseks 
koos paigaldatud pöördalusega.

ÄRGE  kasutage mikrolaineahju, kui pöörd-
alus on puhastamiseks välja võetud.

KASUTAGE  SISEPINDADE, UKSE SISE- JA VÄLISPINNA 
NING UKSEAVA PUHASTAMISEKS pehmetoimelise pesu-
ainega niisutatud pehmet lappi.

ÄRGE LASKE RASVA- VÕI TOIDUOSAKESTEL  kogune-
da ümber ukse.

RASKETE PLEKKIDE EEMALDAMISEKS  keetke ahjus 2-3 mi-
nuti vältel tassitäis vett. Auruga lähevad plekid 
pehmeks.
KUI TASSITÄIELE VEELE LISADA PISUT SIDRUNIMAHLA , panna 
see pöördalusele ja lasta mõni minut keeda, võib 
see kõrvaldada ahjus olevad lõhnad.

KUI GRILLI EI KASUTATA REGULAARSELT, tuleb lasta sel 
töötada 10 minutit kuus, et põletada ära mis ta-
hes pritsmed tuleohu vähendamiseks.

NÕUDEPESUMASINAS VÕIB PESTA:

PÖÖRDALUSE TUGI.

KLAASIST PÖÖRDALUS

ETTEVAATLIK PUHASTUS:
PRUUNISTUSPLAATI  tuleb puhastada lahja pesuainet 
sisaldava veega. Tugevalt määrdunud pindasid 
saab puhastada küürimislapiga ja lahja puhastus-
vahendiga.
ENNE PUHASTAMIST LASKE   pruu-
nistusplaadil alati maha jah-
tuda.

ÄRGE  kastke pruunistamisplaati vette ega 
loputage veega, kui see on tuline. Kiire jah-
tumine võib seda kahjustada.
ÄRGE KASUTAGE TERASVILLAST PADJANDEID.  See 
kriimustab pinda.

ÄRGE KASUTAGE AURUGA TÖÖTAVAID 
PUHASTUSSEADMEID  mikrolaineahju 
puhastamiseks.

GRILLIELEMENT  ei vaja puhastamist, kuna intensiiv-
ne kuumus põletab ära kõik pritsmed, kuid lagi 
grillelemendi all võib vajada regulaarset puhasta-
mist. Seda tuleb teha pehme ja niiske lapiga, ka-
sutades ka lahjat puhastusvahendit.

TRAATREST

PRUUNISTUSKÄEPIDE
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PÖÖRDNUPP  
Seade SEES: vajutage seda 
nuppu ükskõik missuguse 
ahjufunktsiooni seiskamiseks 
või lähtestamiseks.
SEADE VÄLJAS: hoidke seda 
allavajutatuna, et seada kell.

JUHTPANEEL

DIGITAALNE EKRAAN  
Ekraanil kuvatakse 24 tunni kell 
ja indikaatorite sümbolid.

NUPP GRATIN (GRATINEERIMINE) 
 Vajutage seda nuppu, et 
valida funktsioon Gratin 
(Gratineerimine).

NUPP STEAM (AUR)
 Kasutage selleks, et valida 
6. meele aurutamisfunkt-
sioone

PRUUNISTUSNUPP 
Kasutage manuaalsete / 6. 
meele funktsioonide vali-
miseks.

NUPP GRILL

 Kasutage manuaalsete / 
automaatne grillifunkt-
sioonide valimiseks.

NUPP DEFROST (SULATUS)
 Kasutage manuaalsete / 6. 
meele sulatusfunktsiooni-
de valimiseks.

NUPP MW (MIKROLAINED)
 Kasutage manuaalsete / 
automaatne mikrolaine-
funktsioonide valimiseks.

REGULEERIMISNUPP 
Pöörake seda nuppu  erine-
vate funktsioonide valimi-
seks:
Mikrolainete võimsustase
Küpsetusaeg
Kaal
Temperatuur
Toidu klass

PÖÖRDNUPP 
Seade VÄLJAS: aktiveerige 
funktsioon Jet Start (Ki-
irkäivitus). 
Seade SEES: kinnitage küp-
setusparameetrid ja seejärel 
käivitage küpsetusprotsess.

NUPP FAVOURITE 
(LEMMIK) Kasutage seda nuppu 
savestatud lemmiksätte akti-
veerimiseks.

PÖÖRDALUSE PEATAMISE NUPP 
Kasutage seda nuppu pöördaluse peatami-
seks. Seda funktsiooni saab kasutada ainult 
mikrolainetega toiduvalmistamisel ja grati-
neerimisfunktsiooni kasutamisel. See nupp 
ei tööta teiste funktsioonidega.

NUPP JET START (KIIRKÄIVITUS)   
Seade VÄLJAS: aktiveerige 
funktsioon Jet Start (Ki-
irkäivitus). 
Seade SEES: kinnitage 
küpsetusparameetrid ja 
seejärel käivitage küpse-
tusprotsess.
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PAUS VÕI TOIDUVALMISTAMISE PEATAMINE

TOIDUVALMISTAMISE KATKESTAMISEKS:
TOIDUVALMISTAMIST VÕIB KATKES-
TADA (PAUS)  ukse avamiseks, et 
toitu kontrollida, keerata või 
segada. Seadistus säilib 10 
minuti jooksul.

KUI TE EI SOOVI TOIDUVALMISTAMIST JÄTKATA:
VÕTKE TOIT VÄLJA,  pange uks kinni ja vajutage 
nuppu STOP.

TOIDUVALMISTAMISE JÄTKAMISEKS:
SULGEGE UKS  ja vajutage ÜKS KORD nuppu Jet 
Start (Kiirkäivitus). Toiduvalmistamine jätkub 
kohast, kus see katkestati. 

KUI TOIDUVALMISTAMINE ON LÕPETATUD,   kostab 10 
minuti vältel kord minutis helisignaal. Signaa-
li tühistamiseks vajutage nuppu STOP või ava-
ge uks.

KUI UST EI AVATA SEEKORD (2 MINUTI JOOKSUL), SIIS:
LISAGE Peatage ja minge “ooterežiimi“.

SEGAGE
Jätkake küpsetusprotsessi. On võimalik, et sel juhul ei 
ole lõpptulemus optimaalne.

PÖÖRAKE
Jätkake küpsetusprotsessi. On võimalik, et sel juhul ei 
ole lõpptulemus optimaalne.

VAJADUSE KORRAL TOIMIGE JÄRGMISELT:
q Avage uks.
w Lisage, segage või keerake toitu.
e Pange uks kinni ja käivitage ahi uuesti, vajutades pöördnuppu.

MÕNEDE TOIDUKLASSIDE PUHUL ON NÕUTAV  toidu lisamine, keeramine või segamine toiduvalmistamise 
ajal (varieerub mudeliti). Sellistel juhtudel ahi peatub ja palub teil teha vajaliku toimingu. 

LISA/PÖÖRA/SEGA TOITU 

MÄRKUS: Pärast toiduvalmistamise lõpetamist 
on ventilaatori, pöördaluse ja ahju indikaator-
tuled sees, kuni vajutatakse nuppu STOP - see 
on normaalne.

KÄIVITUSKAITSE/LAPSELUKK

SEE AUTOMAATNE TURVAFUNKTSIOON AKTIVEERITAKSE 
ÜKS MINUT PÄRAST  ahju lülitumist “ootere-
žiimi“. (Ahi on “ooterežiimis”, kui kuva-
takse 24 tunni kell või kui kella ei ole 
seatud, siis kuvatakse ekraanil süm-
bol “:“.

KUI TURVAFUNKTSIOON ON AKTIVEERITUD , tuleb küp-
setamise alustamiseks uks avada ja sulgeda, 
muidu kuvatakse ekraanil:

dOOR
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KAALUANDUR

SEE MIKROLAINEAHI KASUTAB KAALUANDURI TEHNOLOOGIAT mõnede 6. meele funktsioonide puhul (Sulatus, 
Pruunistamine ja Aurutamine); kui valite ühe nendest 6. meele funktsioonidest, siis peate valima 
selle toidu tüübi, mida tahate töödelda, vajutades käivitusnuppu:  mikrolained tuvastavad auto-
maatselt toidu kaalu ja ahi määrab sellest lähtuvalt küpsetusaja.

SELLE TUVASTAMISFAASI AJAL vilgub kaalu ikoon ja edenemisribal kuvatakse kaa-
lu arvutamise protsess (vt alltoodud näidet 6. meele sulatusfunktsioonist).
KAALU TUVASTAMISE KALIBREERIMINE 

Kaalu tuvastamise tehnoloogia nõuab kalibreerimisprotsessi läbiviimist 
enne seadme esmakasutamist. Soovitatav on viia kalibreerimine läbi üks kord aastas. 
KALIBREERIMISPROTSESSI LÄBIVIIMISEL TULEB  ahjuõõnsusse jätta ainul pöördaluse klaas.
VAJUTAGE JA HOIDKE mõne sekundi jooksul pöördaluse peatamise nuppu.

KALIBREERIMISPROTSESS käivitub ja ekraanil kuvatakse:

-- vilkuv kaalu ikoon 
-- kalibreerimise edenemisriba
KUI KALIBREERIMISPROTSESS on lõpetatud, pöördub mik-

rolaineahi tagasi ooterežiimi.

KELLA SEADMINE

PÄRAST SEADME ESMAST SISSELÜLITAMIST  või pärast toitekatkestust siseneb 
see automaatselt kella seadistamise režiimi. Kui kell ei ole õige, jääb 
ekraanil kuvatuks sümbol “:“ kella asemel.

MÄRKUS:  TE SAATE MÕNE SEKUNDI JOOKSUL VAJUTADA JA HOIDA NUPPU STOP  
ooterežiimis, et siseneda kella seadistusrežiimi.

q KEERAKE REGULEERIMISNUPPU, ET  seada tunnid.

w VAJUTAGE NUPPU.  (Kaks parempoolset numbrit (minutid) 
vilguvad).

e KEERAKE REGULEERIMISNUPPU, ET  seada minutid.

r VAJUTAGE UUESTI NUPPU.

KELL ON SEATUD  ja töötab.

KUI NUPPU STOP vajutatakse kella seadistusrežiimis, siis kell 
keelatakse ja ekraanil kuvatakse sümbol “:“.  

MÄRKUS: KELLA SEADISTADES HOIDKE UKS LAHTI.  See annab teile kella sea-
distamiseks 10 minutit. Vastasel korral tuleb iga samm viia lõpuni 
60 sekundi jooksul.
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KÜPSETAMINE JA SOOJENDAMINE MIKROLAINETEGA MANUAALREŽIIMIS

KASUTAGE SEDA FUNKTSIOONI  tavaliseks toiduvalmistamiseks ja soojen-
damiseks, nt köögiviljade, kala, kartuli ja liha puhul.

KUI TOIDUVALMISTAMISPROTSESS KÄIVITUS  

VÕIMSUSE REGULEERIMISEKS: vajutage nuppu MW ja keerake reguleeri-
misnuppu, et reguleerida väärtust.
AJA SUURENDAMISEKS/VÄHENDAMISEKS: keerake reguleerimisnuppu ja va-
jutage kiirkäivitusnuppu/pöördnuppu, et pikendada aega 30 se-
kundi võrra. 

VÕIMSUSTASEME VALIMINE

q VAJUTAGE NUPPU MW  .

w KEERAKE REGULEERIMISNUPPU , et tuua esile “manuaalrežiimi” ikoon 
ja vajutage kinnitamiseks pöördnuppu.

e KEERAKE REGULEERIMISNUPPU  , et seada võimsus.

r VAJUTAGE PÖÖRDNUPPU. 

t KEERAKE REGULEERIMISNUPPU, ET   seada aeg.

y VAJUTAGE PÖÖRDNUPPU.  Funktsioon käivitub.
 

AINULT MIKROLAINED
VÕIMSUS SOOVITATAV KASUTUS:

JET (950 
W)

JOOKIDE, VEE, SELGETE SUPPIDE, KOHVI, TEE VÕI MUU KÕRGE VEESISALDUSEGA TOIDU SOOJENDAMINE. KUI 
TOIT SISALDAB MUNA VÕI KOORT, VALIGE MADALAM VÕIMSUS.

750 W KALA, LIHA, KÖÖGIVILJA JNE VALMISTAMINE .

650 W SELLISTE TOITUDE VALMISTAMISEKS , mida ei saa segada.

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

350 W Hautiste  valmistamine, või sulatamine.
160 W SULATAMINE. 
90 W VÕI, JUUSTU  pehmendamine.
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LEMMIK

FUNKTSIOON FAVOURITE (LEMMIK)  võimaldab eelistatud sätted kiiresti 
esile tuua. Seda saab kasutada kõigi manuaalsete funktsioonide 
puhul.
FUNKTSIOONI FAVOURITE (LEMMIK)  eesmärgiks on salvestada mis tahes 
seadistus, mis praegu kuvatakse.

KUIDAS SEADISTUST SALVESTADA: 

q VALIGE  mis tahes manuaalne funktsioon. 

w PROGRAMMEERIGE  oma sätted. 

e JÄTKAKE NUPU FAVOURITE  (Lemmik) vajutamist, enne kui alustate 
küpsetamist, et kerida seadistusi ja salvestada lemmikutes so-
bivate parameetritega kombinatsioon.

KUIDAS SALVESTATUD SEADISTUST KASUTADA: 
Lihtsalt vajutage nuppu Favourite (Lemmik), et tuua esile viimati 
salvestatud seadistus.

EE

SEDA FUNKTSIOONI KASUTATAKSE  kõrge veesisaldusega toidu kiireks soo-
jendamiseks, nt selged supid, kohv või tee.

KIIRKÄIVITUS

q VAJUTAGE KIIRKÄIVITUSNUPPU VÕI PÖÖRDNUPPU. 

SEE FUNKTSIOON KÄIVITUB AUTOMAATSELT  maksimaalsel mikrolainete 
võimsustasemel ning toiduvalmistamise ajaks määratud 30 sekun-
diks. Iga täiendav vajutus suurendab aega 30 sekundi võrra. Saate 
ka aega muuta, vajutades reguleerimisnuppu, et pärast funktsiooni 
käivitamist aega suurendada või vähendada.

q
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q VAJUTAGE NUPPU MW  .

w VAJUTAGE PÖÖRDNUPPU, et kinnitada Režiim Auto.  

e KEERAKE REGULEERIMISNUPPU,  et valida toidu klass (vt tabelit)

r VAJUTAGE PÖÖRDNUPPU. 

t KEERAKE REGULEERIMISNUPPU, ET  seada toidu kaal.

y VAJUTAGE PÖÖRDNUPPU.  Funktsioon käivitub.

AUTOMAATNE MIKROLAINEFUNKTSIOON 

KASUTAGE SEDA FUNKTSIOONI, ET  valmistada söögiks erinevat tüüpi toite.
AHI VALIB  automaatselt küpsetusmeetodi, aja ja vajaliku võimsuse.

TOIDU KLASS KOGUS TOIDUVALMISTAMISE 
AJAL

q1 KÜPSETATUD KARTULID 200G - 1KG

2 JOOK 150G - 600G

3 LIHA, KÜLMUTATUD 200G - 500G SEGAGE TOITU

4 PASTA, KÜLMUTATUD 250G - 550G SEGAGE TOITU

5 POPKORN 100G

6 RIIS, KÜLMUTATUD 300G - 650G SEGAGE TOITU

7 SUPP, KÜLMUTATUD 250G - 1KG SEGAGE TOITU

8 KÖÖGIVILJAD, PURGIS 200G - 600G

9 KÖÖGIVILJAD, VÄRSKED 200G - 800G

10 KÖÖGIVILJAD, KÜLMUTATUD 150G - 600G

SELLES TABELIS   loetlemata toiduainete puhul ja siis, kui kaal on soovitatust väiksem või 
suurem, peaksite valima manuaalse funktsiooni.
Lisamise/segamise / toidu pööramise kohta leiate täpsemat teavet tabelist lk 9.
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KONTROLLIGE TOITU REGULAARSELT.  

KILEKOTIS, KILES VÕI PAPIST PAKENDIS OLEVA KÜLMU-
TATUD TOIDU  võib asetada vahetult ahju, kui pa-
kend ei sisalda metallosi (nt metallist sulgu-
reid).

PAKENDI KUJU  muudab sulatusaega. La-
medad pakendid sulavad kiiremini kui 
paksud plokid.

ERALDAGE TÜKID,  kui need hakkavad sulama. 
Üksikud lõigud sulavad kiiremini.

VARJESTAGE TOIDU OSAD  väikeste foo-
liumitükkidega, kui need soo-
jaks lähevad (nt kanakoivad 
ja tiivaotsad).

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

VEEL NÄPUNÄITEID : 

KEERAKE SUURI TÜKKE,  kui pool sulamisajast 
on läbi.

SULATADES ON PAREM LASTA TOIDUL  veidi vä-
hem sulada ja lasta toidul seista, et sula-

tamine lõpetada.

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

NÄPUNÄITED SÜGAVKÜLMUTATUD TOIDU JAOKS: 
KUI TOIT ON SOOJEM KUI  sügavkülma temperatuur (-18°C) , valige 
lühem aeg.
KUI TOIT ON KÜLMEM KUI  sügavkülma temperatuur (-18°C) , valige 
pikem aeg.

KÄSITSI SULATAMINE

KASUTAGE SEDA FUNKTSIOONI  liha, linnuliha, kala, köögiviljade käsitsi su-
latamiseks. 

q VAJUTAGE SULATUSNUPPU  .

w KEERAKE REGULEERIMISNUPPU , et tuua esile “manuaalrežiimi” ikoon 
ja vajutage kinnitamiseks pöördnuppu.

e KEERAKE REGULEERIMISNUPPU, ET  seada aeg.

r VAJUTAGE PÖÖRDNUPPU.  Funktsioon käivitub.
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See on kaalu tuvastamise funktsioon; kaal arvutatakse automaatselt. 

6. MEELE SULATUS

q VAJUTAGE SULATUSNUPPU  .

w VAJUTAGE PÖÖRDNUPPU, et kinnitada 6. meele režiimi.. 

e KEERAKE REGULEERIMISNUPPU , et valida toidu klass (vt tabelit).

r VAJUTAGE PÖÖRDNUPPU.  Funktsioon käivitub.

KASUTAGE SEDA FUNKTSIOONI  liha, linnuliha, kala, köögiviljade automaat-
seks sulatamiseks. 
PARIMATE TULEMUSTE SAAMISEKS on soovitatav sulatada otse klaasist 
pöördalusel. Vajaduse korral saab kasutada mikrolaneahju jaoks so-
bivat kergest plastikust anumat.

TOIDU KLASS KOGUS SOOVITUSED

1 KALA 100G - 1,5KG Terve, lõigud või fi leed.

2 LIHA 100G - 2KG Hakkliha, kotletid, lihalõigud või praeliha.

3 LINNULIHA 100G - 2,5KG Kana (terve), lõigud või fi leed.

4 KÖÖGIVILJAD 100G - 1,5KG Köögiviljasegu, herned, brokoli jne.

SELLES TABELIS   loetlemata toiduainete puhul ja siis, kui kaal on soovitatust väiksem või suurem, 
peaksite valima manuaalse funktsiooni.
Lisamise/segamise / toidu pööramise kohta leiate täpsemat teavet tabelist lk 9.
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GRILLIMINE MANUAALREŽIIMIS

KASUTAGE SEDA FUNKTSIOONI,  et anda toidule kiiresti meeldiv pruun 
pind, nt juustu-röstsaiale, kuumale võileivale, vorstidele, grillvarda-
le, kartulipudrumütsikestele, gratineeritud puuviljadele.

q VAJUTAGE GRILLI NUPPU .

w KEERAKE REGULEERIMISNUPPU , et tuua esile “manuaalrežiimi” ikoon 
ja vajutage kinnitamiseks pöördnuppu.

e KEERAKE REGULEERIMISNUPPU, ET   seada aeg.

r VAJUTAGE PÖÖRDNUPPU.  Funktsioon käivitub.

ÄRGE JÄTKE AHJU UST PIKAKS AJAKS  lahti, kui grill töötab, kuna see toob 
kaasa temperatuuri languse.

VEENDUGE, ET KASUTATAVAD TARVIKUD  on kuumuskindlad, kui seda 
funktsiooni kasutate.

ÄRGE KASUTAGE  grillimisel plasttarvikuid. Need sulavad. Ei sobi ka 
puidust või paberist tarvikud.
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AUTOMAATNE GRILL

q VAJUTAGE GRILLI NUPPU .

w VAJUTAGE PÖÖRDNUPPU, et kinnitada režiim Auto.

e KEERAKE REGULEERIMISNUPPU , et valida toidu klass.

r VAJUTAGE PÖÖRDNUPPU. 

t KEERAKE REGULEERIMISNUPPU , et seada toidu kaal.

y VAJUTAGE PÖÖRDNUPPU.  Funktsioon käivitub.

KASUTAGE SEDA FUNKTSIOONI  saia/leiva, Croque monsieuri ja vorstide 
röstimiseks.

TOIDU KLASS KOGUS SOOVITUSED TOIDUVALMISTAMISE 
AJAL

q1
CROQUE 
MONSIEUR

60-120G

VALMISTAGE topeltvõileibu singi ja juustuga 
ja pange toit resti keskele; keerake võileivad 
ümber, kui ahi palub seda teha.

KEERAKE TOITU

2 VORSTID   100-400G
PANGE toit resti keskele, keerake vorstid üm-
ber, kui ahi palub seda teha. KEERAKE TOITU

3
RÖSTLEIB/-
SAI   

40-80G
PANGE röstleib/-sai resti keskele, keerake 
röstleib/-sai ümber, kui ahi palub seda teha. KEERAKE TOITU

SELLES TABELIS   loetlemata toiduainete puhul ja siis, kui kaal on soovitatust väiksem või suurem, 
peaksite valima manuaalse funktsiooni.
Lisamise/segamise / toidu pööramise kohta leiate täpsemat teavet tabelist lk 9.
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PRUUNISTAMINE MANUAALREŽIIMIS

KASUTAGE SEDA FUNKTSIOONI,  et soojendada ja küpsetada pitsat ja teisi 
taignaroogasid, praadida peekonit ja mune, vorste, hamburgereid.  
Kandke pintsliga pruunistusplaadile õhuke õlikiht.  Selle funktsiooni 
põhieesmärgiks on toidu pruunistamine pealt ja alt samaaegselt.

VEENDUGE,  et pruunistusplaat on asetatud klaasist pöördaluse 
keskele.

KASUTAGE PRUUNISTUSPLAATI VÄLJA võttes ah-
jukindaid või spetsiaalset pruunistuskäe-
pidet.

OLGE ETTEVAATLIK JA ÄRGE PUUDUTAGE  lage grillelemendi all.

ÄRGE ASETAGE TULIST PRUUNISTUSPLAATI  kuumatundlikele pindadele.

AHI JA PRUUNISTUSPLAAT  muutuvad seda funktsiooni kasutades 
väga tuliseks.

q VAJUTAGE PRUUNISTUSNUPPU .

w KEERAKE REGULEERIMISNUPPU , et tuua esile “manuaalrežiimi” ikoon 
ja vajutage kinnitamiseks pöördnuppu.

e KEERAKE REGULEERIMISNUPPU, ET  seada aeg.

r VAJUTAGE PÖÖRDNUPPU.  Funktsioon käivitub. 

KUI KASUTATAKSE PRUUNISTAMISFUNKTSIOONI, EI SAA VALIDA  võimsustaset 
ega lülitada grilli sisse/välja. 

KASUTAGE SELLE FUNKTSIOONIGA AINULT  seadmega kaasnenud pruunis-
tusplaati. Muude kaubandusvõrgus saadaval-
olevate pruunistusplaatidega ei saavutata seda 
funktsiooni kasutades õiget tulemust.
ENNE TOIDU AHJU SISESTAMIST ON SOOVITATAV  ahju ja 
pruunistusplaati eelkuumutada.

AHI KASUTAB AUTOMAATSELT  mikrolaineid ja grilli, et soojendada 
pruunistamisplaati. Nii saavutab pruunistusplaat kiiresti töö-
temperatuuri ja hakkab toitu pruunistama.



19EE

q VAJUTAGE PRUUNISTUSNUPPU .

w VAJUTAGE PÖÖRDNUPPU, et kinnitada 6. meele režiimi.

e KEERAKE REGULEERIMISNUPPU,  et valida toidu klass (vt tabelit).

r VAJUTAGE PÖÖRDNUPPU.  Funktsioon käivitub.
ENNE KÜPSETUSE ALUSTAMIST LÄBIB AHI mõnede toiduklasside puhul eel-
kuumutuse faasi. EELKUUMUTUSPROTSESSI ajal kuvatakse ekraanil vahel-
duvalt teade PRE- HEAT (Eelkuumutus).

6. MEELE PRUUNISTUS

See on kaalu tuvastamise funktsioon; kaal arvutatakse automaatselt.

KASUTAGE SEDA FUNKTSIOONI, ET  valmistada söögiks erinevat tüüpi sü-
gavkülmutatud toite. Seda saab kasutada ka külmutatud leiva sula-
tamiseks, soojendamiseks ja pruunistamiseks.  (vt toiduklassi 8 all-
toodud tabelis)
AHI VALIB  automaatselt küpsetusmeetodi, aja ja vajaliku võimsuse.

KASUTAGE SELLE FUNKTSIOONIGA AINULT  seadmega kaas-
nenud pruunistusplaati. Muude kaubandusvõrgus 
saadavalolevate pruunistusplaatidega ei saavutata 
seda funktsiooni kasutades õiget tulemust.

KASUTAGE PRUUNISTUSPLAATI VÄLJA võttes ahjukindaid või 
spetsiaalset pruunistuskäepidet.

TOIDU KLASS KOGUS KASUTATAVAD TARVIKUD TOIDUVALMISTAMISE 
AJAL

q1 KANANAGITSAD, -TIIVAD 250-500G KASUTAGE PRUUNISTUSPLAATI KEERAKE TOITU

2 CORDON BLEU 1 - 4 TK

SISESTAGE TÜHI PRUUNISTUSPLAAT EEL-
KUUMUTUSEKS. LISAGE TOIT, KUI KUVA-
TAKSE TEADE “ADD FOOD” (LISA TOIT).

KEERAKE TOITU

3 KALAPULGAD 250-500G

SISESTAGE TÜHI PRUUNISTUSPLAAT EEL-
KUUMUTUSEKS. LISAGE TOIT, KUI KUVA-
TAKSE TEADE “ADD FOOD” (LISA TOIT).

KEERAKE TOITU

4 FRIIKARTULID 250-500G KASUTAGE PRUUNISTUSPLAATI SEGAGE TOITU

5 PANNIPITSA 300-750G KASUTAGE PRUUNISTUSPLAATI

6 ÕHUKE PITSA 250-750G KASUTAGE PRUUNISTUSPLAATI

7 QUICHE (PLAADIPIRUKAS) 250-600G KASUTAGE PRUUNISTUSPLAATI

8
LEIVA SULATAMINE.

50-650G KASUTAGE PRUUNISTUSPLAATI KEERAKE TOITU

SELLES TABELIS   loetlemata toiduainete puhul ja siis, kui kaal on soovitatust väiksem või suurem, 
peaksite valima manuaalse funktsiooni.
MÄRKUS.  Eelkuumutamisel võib pruunistusplaadile panna väikse koguse õli või võid.
Lisamise/segamise / toidu pööramise kohta leiate täpsemat teavet tabelist lk 9.
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r
w

q

et

GRATIN (GRATINEERIMINE)

KASUTAGE SEDA FUNKTSIOONI  sellise toidu suures koguse valmistami-
seks, mis on suuruselt paksem ja vajab ülalt pruunistamist nagu 
gratäänid, lasanje, linnuliha ja küpsekartulid.

q VAJUTAGE NUPPU GRATIN (GRATINEERIMINE) .

w KEERAKE REGULEERIMISNUPPU, ET SEADA  võimsustase.

e VAJUTAGE PÖÖRDNUPPU. 

r KEERAKE REGULEERIMISNUPPU, ETSEADA  aeg.

t     VAJUTAGE PÖÖRDNUPPU. Funktsioon käivitub.

KUI TOIDUVALMISTAMISPROTSESS KÄIVITUS  

VÕIMSUSE REGULEERIMISEKS: vajutage nuppu MW ja keerake reguleeri-
misnuppu, et reguleerida väärtust.
AJA SUURENDAMISEKS/VÄHENDAMISEKS: keerake reguleerimisnuppu ja va-
jutage kiirkäivitusnuppu/pöördnuppu, et pikendada aega 30 se-
kundi võrra. 

ÄRGE JÄTKE AHJU UST PIKAKS AJAKS  lahti, kui grill töötab, kuna see toob 
kaasa temperatuuri languse.

VÕIMSUSTASEME VALIMINE 

KUI TE VALMISTATE SUURES KOGUSES GRATÄÄNI , mis nõuab pöördaluse seis-
kamist, siis keerake toitu, kui küpsetusajast on pool kulunud. See on 
vajalik selleks, et kogu ülapind värvuks.

VEENDUGE, ET KASUTATAVAD TARVIKUD  on mikrolaine- ja kuumuskind-
lad, kui seda funktsiooni kasutate.

KOMBINEERITUD GRILL
VÕIMSUS SOOVITATAV KASUTUS:
650 W AEDVILJAVORMI  valmistamiseks

350 - 500 W LINNULIHA JA LASANJE  valmista-
mine

160 - 350 W KALA JA KÜLMUTATUD GRATÄÄNI  val-
mistamine

160 W LIHA  valmistamine
  90 W PUUVILJAGRATÄÄN 

   0 W PRUUNISTAMINE  ainult toiduval-
mistamise ajal

ÄRGE KASUTAGE  grillimisel plasttarvikuid. Need sulavad. Ei sobi ka 
puidust või paberist tarvikud.
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TOIDU KLASS KOGUS SOOVITUSED

q1 KALAFILEED   150-500G

JAOTAGE FILEED ÜHTLASE KIHINA  aururestile. Pange õhuke-
sed osad vaheliti. Laske pärast valmistamist 1 - 2 mi-
nutit seista.

2 KÖÖGIVILJAD 150-500G

KASUTAGE ÜHESUURUSI KÖÖGIVILJU.  Lõigake köögiviljad 
ühtlasteks tükkideks.
Laske pärast valmistamist 1 - 2 minutit seista.

3 KÜLMUTATATUD KÖÖGIVILJAD  150-500G LASKE SEISTA  1 - 2 minutit.

4 KARTULID/JUURVILJAD  150-500G

KASUTAGE ÜHESUURUSI KÖÖGIVILJU.   Lõigake köögiviljad 
ühtlasteks tükkideks.
Laske pärast valmistamist 1 - 2 minutit seista.

SELLES TABELIS   loetlemata toiduainete puhul ja siis, kui kaal on soovitatust väiksem või suurem, 
peaksite valima manuaalse funktsiooni.

KEETJAT JA AURUTIT  tuleb  kasutada ainult koos mikrolai-
netega!
ÄRGE KUNAGI KASUTAGE SEDA mõne teise funktsiooniga. 

AURUTI KASUTAMINE  MÕNES TEISES funktsioonis võib põhjustada kahjustusi. 
ENNE AHJU SISSELÜLITAMIST VEENDUGE  ALATI, et pöördalus saab vabalt pöörelda.
ASETAGE  auruti alati klaasist pöördalusele. 

6. MEELE AURUTUS
KASUTAGE SEDA FUNKTSIOONI  sellist tüüpi toidule nagu köögivili ja kala.
KASUTAGE SELLE FUNKTSIOONI PUHUL alati seadmega 
kaasnenud aurutit .

See on kaalu tuvastamise funktsioon; kaal arvutatakse automaatselt.

STEAMER ACCESSORY

lid

grid

bowl

D:  Seadke funktsioon juhtpaneelil

q Vajutage nuppu Steam (Aur) .

w KEERAKE REGULEERIMISNUPPU , et valida toidu klass (vt tabelit).

e VAJUTAGE PÖÖRDNUPPU. Funktsioon käivitub.

A: Valage vett
kuni auruti veetaseme 
tähiseni, mis on märgitud 
kausile.

Steam Water Level 

B: Sisestage võre
ja seejärel toit.

C:  Katke kaanega ja 
sisestage ahju.

AURUTAJA

Mahuti
Rest

Kaas

Aurunõu 
tase
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KUIDAS KEETA MIKROLAINEAHJUS PASTAT JA RIISI
KAS ON VÕIMALIK KASUTADA AURUTIT (ILMA RESTITA), 
et keeta pastat ja riisi MANUAALSE MIKROLAINEFUNKTSIOONI abil.
Anumale kantud märgistustasemed aitavad teid õige veekoguse 
doseerimisel.

(Grid)

TOIDUAINE PORTSJONID KOGUS TASE

RIIS
(RICE)

100G q

200G w

300G e

400G r

PASTA
(PASTA)

70G q

140G w

210G e KASUTAGE LÜHIKEST PASTAT.

JÄRGIGE ALLTOODUD PROTSEDUURI (näiteks pasta puhul):

A) Kaaluge pasta B) Pange pasta kaussi; 
Lisage sool

C) Valage vett taseme 
märgistuseni

D) Katke kaanega ja sisestage 
ahju

JUHINDUGE ALATI portsjonite arvust, 
mis on toodud ülaltoodud tabelis.

KASUTAGE toatemperatuuril vett.

MIKROLAINEFUNKTSIOONI PROGRAMMEERIMISEKS (vt alltoodud protseduuri):

FAAS 1: FAAS 2:

RIIS

SEADKE maksimaalne 
VÕIMSUS

SEADKE AEG vastavalt 
tasemetele:

VAJUTAGE 
NUPPU 
START

RIIS

SEADKE VÕIMSUS SEADKE AEG

VAJUTAGE 
NUPPU 
START

TASE AEG

q 2,5 MIN

w 4 MIN

e 5,5 MIN

r 7 MIN

PASTA

SEADKE maksimaalne 
VÕIMSUS

SEADKE AEG vastavalt 
tasemetele:

PASTA

SEADKE VÕIMSUS

TASE AEG

q 4 MIN

w 7 MIN

e 9,5 MIN

HEADE TOIDUVALMISTAMISTULEMUSTE SAAVUTAMISEKS:  1. faasi lõpus seadke viivitamatult 2. faas.

Valige 
toiduvalmistamise 
kestus vastavalt 
pasta/riisi pakendil 
toodud soovitustele

Käivitage protsessi esimene faas, seades 
mikrolainefunktsiooni vastavalt alltoodud 
kirjeldusele:

Pärast esimese osa lõppemist programmeerige teine 
protseduur, et toiduvalmistamine lõpue viia.

Mahuti

Rest

Kaas
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TÕRKEOTSINGU JUHEND

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

 Pöördalus ja pöördaluse tugi  on paigas.
 Pistik  on korralikult pistikupessa sisestatud.
 Uks  on korralikult suletud.
 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.
SELLE EESMÄRGIKS ON VÄLTIDA   tarbetuid tasulisi te-
lefonikõnesid. 
Kui helistate teenindusse, teatage palun ahju 
seerianumber ja tüübi number (vt andmeplaa-
ti). Lisateavet leiate garantiibrošüürist.

KUI TOITEKAABEL TULEB VÄLJA VAHETADA , tuleb 

see asendada originaaltoitekaabliga, mil-
le võite saada kohalikust tee-
ninduskeskusest. Toitekaabli 
võib asendada ainult välja-
õppinud hooldustehnik.
HOOLDUSTÖID VÕIB TEHA AINULT 

VÄLJAÕPPINUD HOOLDUSTEHNIK.  
Kõigil teistel peale väljaõppinud 

isikute on hooldus- või remont-
tööde tegemine ohtlik, kui nen-
dega töödega kaasneb kate-
te eemaldamine, mis kaitsevad 
mikrolaine energia eest.
ÄRGE EEMALDAGE ÜHTEGI KATET.

KESKKONNAALASED 
SOOVITUSED

PAKENDIKARP  on täielikult taaskasutatav, mida kinnitab vastav sümbol. Järgige kohalikke jäätme-

käitluse eeskirju. Hoidke pakend, 
mis võib olla ohtlik (kilekotid, 
polüstüreen jne) lastele kät-
tesaamatus kohas.
SEE SEADE  on tähistatud vas-
tavalt Euroopa direktiivile 
2002/96/EÜ elektri- ja elektroonika-
seadmete jäätmete kohta (WEEE). Tagades too-
te nõuetekohase utiliseerimise aitate ära hoida 
võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonna-
le ja inimeste tervisele, mida vale jäätmekäitlus 
selle toote puhul võib kaasa tuua.
SÜMBOL  tootel või tootega kaasnevates doku-
mentides tähendab, et seda seadet ei tohi hä-
vitada koos olmejäätmetega. Selle asemel tu-
leb toode viia elektri- ja elektrooniliste sead-

mete kogumispunkti. 
KÕRVALDAMINE  tuleb läbi 
viia vastavalt kohapeal keh-
tivatele jäätmekäitlusmää-
rustele.
ÜKSIKASJALIKUMA TEABE  saami-
seks toote jäätmekäitluse, 
taastamise ja korduvkasutus-
se saatmise kohta pöördu-
ge kohalikku omavalitsus-
se, kohaliku majapidamis-
jäätmete käitlusega tege-
leva ettevõtte poole või 
kauplusse, kust te toote ostsite.
ENNE ÄRAVISKAMIST  lõigake maha toitekaabel, et 
seadet ei saaks uuesti elektrivõrku ühendada.

KOOSKÕLAS STANDARDIGA IEC 60705.
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RAHVUSVAHELINE ELEKTROTEHNIKA KOMISJON  on töötanud välja erinevate mikrolaineahjude küttesooritu-
se võrdleva testimise standardi. Soovitame selle ahju puhul järgmist:

Test Kogus
Ligikaudne 

aeg
Võimsustase Anum

12.3.1 1 000 G 12 - 13 MIN 750 W  KUUMAKINDEL KLAAS 3.226
12.3.2 475 G 5 ½ - 7 MIN 750 W  KUUMAKINDEL KLAAS 3.827
12.3.3 900 G 14 - 16 MIN 750 W  KUUMAKINDEL KLAAS 3.838
12.3.4 1 100 G 18 - 20 MIN GRILL + 650 W  KUUMAKINDEL KLAAS 3.827
13.3 500 G 11 - 13 MIN 160 W PLASTIKPLAAT

W
hi

rlp
oo

l o
n 

et
te

võ
tt

e 
W

hi
rlp

oo
l (

U
SA

) r
eg

is
tr

ee
rit

ud
 k

au
ba

m
är

k


