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Paigutage ahi teistest kütteallikatest eemale. Piisava ventilatsiooni tagami-
seks peab ahju kohale jääma vähemalt 30 cm vaba ruumi. 

PAIGALDAMINE
ENNE ÜHENDAMIST

Mikrolaineahju ei tohi paigutada kappi. Ahi ei ole mõeldud paigutamiseks töö-
pinnale ega kasutamiseks tööpinnal, mis on madalamal kui 850 mm põran-
dast.
Veenduge, et voolupinge   kodus vastab seadme andmesildil toodud voolupingele.

Ärge eemaldage mikrolainete sisselaske kaitseplaate , mis asuvad ahjuõõne küljeseinal. Need takistavad rasva- 
ja toiduosakeste pääsemist mikrolaine sisselaskekanalitesse.
Paigutage ahi stabiilsele ühtlasele pinnale, mis on piisavalt tugev ahju ja sellesse sisestavate toidunõude kand-
miseks. Käsitsege seadet ettevaatlikult.

Veenduge, et ahju alla, kohale ja ümber jääb vaba ruumi, et tagada piisav õhuringlus. 

Veenduge, et seadmel puuduvad kahjustused.  Kontrollige, kas ahju uks sulgub kindlalt vastu uksetuge ja veen-
duge, et siseukse tihend ei ole kahjustatud. Tühjendage ahi ja puhastage selle sisemus, kasutades pehmet niis-
ket lappi.
Ärge kasutage antud seadet , kui selle toitejuhe või pistik on kahjustatud, kui seade ei tööta korralikult või kui sea-
de on kahjustatud või maha kukkunud. Ärge laske toitejuhtmel ega pistikul märjaks saada. Hoidke juhet eemal 
kuumadest pindadest. See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju või tekitada muid ohte.

Ärge kasutage pikendusjuhet:  
Kui toitejuhe on liiga lühike,  laske kvalifi tseeritud elektrikul või hooldustehnikul paigaldada pistikupesa seadme 
lähedale.

HOIATUS: Maanduspistiku sobimatu kasutamine võib tuua kaasa elektrilöögi ohu. Konsulteerige kvalifi tseeritud 
elektriku või hooldustehnikuga, kui maandusjuhised jäävad ebaselgeteks või kui esineb kahtlusi mikrolaineahju 
korrektse maanduse suhtes.

PÄRAST ÜHENDAMIST
Ahju saab kasutada ainult  siis, kui ahju uks on kindlalt suletud.
Telesignaali halb vastuvõtt ja raadiohäired võivad olla tingitud sellest, et ahi on liiga lähedal telerile, raadiole või 
antennile.
Selle seadme maandamine on  kohustuslik.  Tootja ei võta mingit vastutust inimeste ja loomade vigastuste ega 
materiaalsete kahjude eest, mis tulenevad selle nõude eiramisest.

Tootja ei vastuta mis tahes probleemide eest, mis tulenevad kasutaja suutmatusest järgida neid juhiseid.
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TÄHTSAD OHUTUSJUHISED
LUGEGE HOOLIKALT LÄBI JA HOIDKE HILISEMAKS KASUTAMISEKS ALLES
Kui on oht, et materjal ahju sees või väljaspool seda võib süttida või kui eral-
dub suitsu,  hoidke ahju uks suletuna ja lülitage ahi välja. Lahutage toitejuhe 
või lülitage toide välja kaitsmest või kaitselülitist.
Ärge jätke ahju järelvalveta,  eriti siis, kui kasutate küpsetusprotsessi käigus 
paberit, plastikut või teisi kergsüttivaid materjale. Paber võib söestuda või põle-
da ja mõned plastikud võivad sulada, kui neid kasutatakse toidu kuumutamisel. 
HOIATUS: Seade ja selle ligipääsetavad osad muutuvad kasutamise käigus 
kuumaks. Vältige ahjus olevate kütteelementide puudutamist.
Alla 8-aastased lapsed tuleks hoida eemal, kui puudub järelevalve.
Mikrolaineahi on mõeldud toidu ja jookide soojendamiseks. Toidu või riiete kui-
vatamine ja soojenduspatjade, susside, käsnade, niiskete lappide ja sarnaste 
esemete kuumutamine toob kaasa vigastuse, süttimise või tulekahju ohu.
Seda seadet tohivad kasutada lapsed, kes on vähemalt 8-aastased ja vane-
mad ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või väheste ko-
gemuste ja teadmistega isikud, kui nad tegutsevad nende ohutuse eest vastu-
tava isiku järelvalve või juhendamise all, kasutades seadet turvalisel viisil ning 
mõistes kaasnevaid ohte. Seadme puhastamine ja hooldamine on lubatud ai-
nult järelvalvatavatel lastel, kes on vähemalt 8 aasta vanused. 
Tuleb jälgida, et lapsed seadmega ei mängiks. Hoidke seade ja selle juhe vä-
hem kui 8-aastaste laste käeulatusest eemal.
HOIATUS: Ärge kasutage mikrolaineahju  selleks, et kuumutada midagi õhu-
kindlates suletud anumates. Surve suureneb ja võib anuma avamisel tekitada 
kahjustusi või põhjustada plahvatuse.
HOIATUS: Ukse tihendeid ja uksetihendi ala  tuleb regulaarselt kontrollida kah-
justuste suhtes. Kui need alad on kahjustatud, ei tohi seadet kasutada, enne 
kui see on volitatud hooldustehniku poolt remonditud.
Ärge kasutage oma mikrolaineahju  koorega või kooreta tervete munade küp-
setamiseks või kuumutamiseks, kuna need võivad plahvatada isegi siis, kui 
kuumutamine on lõppenud.
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TÄHTSAD OHUTUSJUHISED

See seade ei ole mõeldud kasutamiseks välise taimeri või kaugjuhtimispuldi 
abil.
Ärge jätke ahju järelvalveta, kui kasutate rohkelt rasva või õli, kuna need võivad üle kuumeneda ja põhjustada tu-
lekahju!
Ärge kuumutage ahjus ega kasutage  selle lähedal kergestisüttivaid aineid. Aurud võivad põhjustada tuleohu või 
plahvatuse.
Ärge kasutage mikrolaineahju  tekstiilide, paberi, vürtside, taimede, puidu, lillede või teiste süttivate materjalide 
kuivatamiseks. See võib põhjustada tulekahju.

Ärge kasutage selles seadmes  söövitavaid kemikaale ega aure. Sellist tüüpi ahi on mõeldud toidu soojendami-
seks ja küpsetamiseks. See ei ole mõeldud 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.

TÕRKEOTSINGU JUHEND

Kui toitejuhe tuleb välja vahetada , tuleb see asendada originaaltoitejuhtmega, 
mille võite saada kohalikust teeninduskeskusest. Toitejuhtme võib asendada 
ainult väljaõppinud hooldustehnik.
HOIATUS: Hooldustöid võib teha ainult väljaõppinud hooldustehnik.  Kõigi teis-
te jaoks, peale väljaõppinud isikute, on hooldus- või remonttööde tegemine 
ohtlik, kui nende töödega kaasneb katete eemaldamine, mis kaitsevad mikro-
laineenergia eest.
Ärge eemaldage ühtegi katet.

Kui ahi ei tööta,  ärge helistage teenindusse enne, kui olete konrollinud järgmist:
• Pöördalus ja pöördaluse tugi  on oma kohal.
• Pistik  on korralikult pistikupessa sisestatud.
• Uks  on korralikult suletud.
• Kontrollige kaitsmeid  ja veenduge, et toide on olemas.
• Kontrollige, kas  ahju ventilatsioon on piisav.
• Oodake 10 minutit, seejärel püüdke ahju ust veelkord avada.
• Avage ja sulgege  uks, enne kui proovite uuesti.
• Demorežiim on keelatud (vt jaotist “Sätted”).
• Võimalik, et mõnede funktsioonide kasutamisel kuvatakse sümbol “ ”. See on normaalne ja tähendab, et 
ahi teeb mõningaid arvutusi, et jõuda hea lõpptulemuseni.
Selle eesmärgiks on vältida   tarbetuid tasulisi telefonikõnesid. 
Kui helistate teenindusse, teatage palun ahju seerianumber ja tüübi number (vt andmeplaati). Lisateavet leiate 
garantiibrošüürist.
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ETTEVAATUSABINÕUD
ÜLDIST

See seade on ette nähtud koduseks kasutamiseks!  
Seda seadet ei tohi kasutada  ilma toiduta ahjus, kui kasutatakse mikrolaineid. Selline kasutus kahjustaks tõe-
näoliselt seadet.

Ahju ventilatsiooniavad peavad olema katmata. Õhu sissevõtuavade või õhutusavade blokeerimine võib kahjus-
tada ahju ja mõjuda negatiivselt küpsetustulemustele. 
Kui te harjutate  ahju kasutamist, siis pange sellesse klaas vett. Vesi absorbeerib mikrolainete energia ja ahjule ei 
teki kahjustusi.
Ärge hoidke ega kasutage seadet välitingimustes 
Ärge kasutage seda seadet köögikraani lähedal, niiskes keldris ega ujumisbasseini läheduses ega muus selli-
ses kohas.
Ärge kasutage  ahjuõõnsust asjade säilitamiseks.
Eemaldage paberilt või plastikkottidelt traadist sulgurid , enne kui koti ahju panete.
Ärge kasutage mikrolaineahju  sügavaks praadimiseks, kuna õli temperatuuri ei saa kontrollida.
Kasutage ahjulappe või -kindaid , et vältida põletusi, kui puudutate anumaid, ahju osasid või panni pärast küpse-
tamist. 

VEDELIKUD

ntjoogidvõi vesi.   Vedelik võib kuumeneda üle keemispunkti ilma iseloomulike 
mullide tekkimiseta. 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

Pärast beebitoidu või lutipudelis sisalduva vedeliku   või beebitoidu purgi sisu 
kuumutamist segage alati toitu ja kontrollige enne tarvitamist temperatuuri. 
See tagab kuumuse ühtlase jaotumise ja aitab vältida kõrvetamist või põletusi.
Täpsemat teavet leiate alati  mikrolaineahju kokaraamatust. Eriti siis, kui küpsetate või soojendate toitu, mis sisal-
dab alkoholi.
Enne kuumutamist veenduge, et kork ja lutt on eemaldatud!
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TARVIKUD
ÜLDIST
Kaubandusvõrgus on mikrolaineahjule saadaval  palju tarvikuid Enne ostmist 
veenduge, et need on mikrolaineahjus kasutamiseks sobivad.
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 valmistatud metallist või metallosadest.
Kui metalli  sisaldavad nõud satuvad kokkupuutesse ahju sisepindadega ahju töötamise ajal, võib tekkida sädelus 
ja ahi võib kahjustuda.
Enne ahju sisselülitamist veenduge alati,  et pöördalus saab vabalt pöörelda.  Kui pöördalus ei saa vabalt pöörel-
da, peaksite kasutama väiksemat anumat või pöördaluse peatamise funktsiooni (vt jaotist Suured nõud).

Pöördaluse tugi
Kasutage klaasist pöördaluse all  pöördaluse tuge. Ärge kunagi pange pöördaluse toele muid tarvi-
kuid.
• Paigaldage pöördaluse tugi ahju.
Klaasist pöördalus
Kasutage klaasist pöördalust  kõigi toiduvalmistamisviiside korral. Sellele kogunevad toidumahlad ja -osakesed, 
mis muidu määriksid ahju sisemust.
• Asetage klaasist pöördalus pöördaluse toele.

Kaas

Keskmine võre

Alaosa

AURUTAJA
Auruküpsetus, kasutades erifunktsiooni (STEAM). Kui küpsetate kala ja aedvilju, pange toit kesk-
misele restile. Ärge kasutage keskmist resti pasta, riisi või ubade valmistamisel. Paigutage  auru-
taja alati klaasist pöördalusele.
TRAATREST
Kasutage ülemist traatresti , kui küpsetate grilliga või grilli ja mikrolainete kombirežiimis.
Kasutage alumist traatresti , kui küpsetate sundõhuga või sundõhu ja mikrolainete kombirežiimis.
PRUUNISTUSPLAAT
Pange toit otse pruunistusplaadile.  Pruunistusplaati  võib enne kasutamist eelkuumutada (max 3 
minutit).  Pruunistusplaadiga toiduvalmistamisel kasutage alati klaasist pöördalust.
Ärge pange mingeid nõusid pruunistusplaadile , kuna see muutub kiiresti väga kuumaks ja võib tõenäo-
liselt nõusid kahjustada.

PRUUNISTUSKÄEPIDE
Kasutage spetsiaalset pruunistuskäepidet , et pruunistusplaati ahjust eemaldada.

KÜPSETUSPLAAT (müüakse eraldi)
Kasutage küpsetusplaati ainult siis, kui küpsetate sundõhu režiimis. Ärge kasutage seda kunagi koos 
mikrolainetega.
• Pange küpsetusplaat jalasele ahjuõõnsuses.

PLAADI KATE (müüakse eraldi)
Katet kasutatakse ainult toidu katmiseks küpsetamisel ja toidu mikrolainetega soojendamiseks ning 
see aitab vähendada pritsimist, säilitada toidu niiskust ja vähendada toiduvalmistamise aega. 
Kasutage katet soojendamise kahel astmel.
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HOOLDUS JA PUHASTAMINE
Kui ahju ei hoita  puhtana, võib ahju pind kahjustuda, mis avaldab negatiivset 
mõju seadme kasutuseale ja põhjustab ohtlikke olukordi.
Ärge kasutage metallist küürimispatju, abrasiivseid puhastusaineid,  terasvil-
last patju, karedaid pesulappe jne, mis võivad juhtpaneeli ning ahju sise- ja 
välispindu kahjustada. Kasutage pehmetoimelise pesuainega niisutatud lappi 
või klaasipuhastusvahendiga niisutatud paberkäterätikut. Piserdage klaasipu-
hastusvahendit paberkäterätikule.
Eemaldage regulaarsete ajavahemike järel  pöördalus ja selle tugi ning pühki-
ge ahju põhi puhtaks - see eriti oluline juhul, kui toitu on ahju loksunud
Kasutage sisepindade, ukse sise- ja välispinna ning ukseava puhastamiseks 
pehmetoimelise pesuainega niisutatud pehmet lappi.
Ärge kasutage auruga töötavaid puhastusseadmeid  mikrolaineahju puhasta-
miseks.
Ahju tuleb korrapäraselt puhastada ja mis tahes toidujäägid tuleb eemaldada.
Puhastamine on ainus toiming , mida tavaliselt tuleb teha. See tuleb läbi viia siis, kui mikrolaineahi on vooluvõr-
gust lahutatud.
Ärge piserdage  vahendit otse ahju.

Ärge  kasutage mikrolaineahju, kui pöördalus on puhastamiseks välja võetud.
Ärge laske rasva- või toiduosakestel  koguneda ümber ukse.Raskete plekkide eemaldamiseks  keetke ahjus 2 - 3 minuti 
vältel tassitäis vett. Auruga lähevad plekid pehmeks.
Kui tassitäiele veele lisada pisut sidrunimahla , panna see pöördalusele ja lasta mõni minut keeda, võib see kõr-
valdada ahjus olevad lõhnad.
Grillielement  ei vaja puhastamist, kuna intensiivne kuumus põletab ära kõik pritsmed, kuid lagi grillelemendi all 
võib vajada regulaarset puhastamist. Seda tuleb teha pehme ja niiske lapiga, kasutades lahjat puhastusvahendit.
Kui grilli ei kasutata regulaarselt, tuleb lasta sel töötada 10 minutit kuus, et põletada ära mis tahes pritsmed tu-
leohu vähendamiseks.

ETTEVAATLIK PUHASTUS:

Pruunistusplaati  tuleb puhastada lahja pesuainet sisaldava veega. Tugevalt määrdunud pindasid saab puhasta-
da küürimislapiga ja lahja puhastusvahendiga.
Enne puhastamist laske  pruunistusplaadil alati maha jahtuda.
Ärge  kastke pruunistamisplaati vette ega loputage veega, kui see on tuline Kiire jahtumine võib seda kahjustada.
Ärge kasutage terasvillast patju.  See kriimustab pinda.
NÕUDEPESUMASINAS VÕIB PESTA JÄRGMISI ESEMEID:
 • Pöördaluse tugi.  • Traatrest  • Pruunistuskäepide                                  
• Klaasist pöördalus  • Aurutaja  • Küpsetusplaat (müüakse eraldi)

See ahi on ette nähtud  kasutamiseks koos paigaldatud pöördalusega.
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KÄIVITUSKAITSE/LAPSELUKK.

See automaatne turvafunktsioon aktiveeritakse üks 
minut pärast  ahju lülitumist “ooterežiimi“. (Kui ekraan 
on tühi, on ahi ooterežiimis).

Kui turvafunktsioon on aktiveeritud , tuleb küpsetami-
se alustamiseks uks avada ja sulgeda, muidu kuva-
takse ekraanil:

AVAGE UKS

PAUS VÕI TOIDUVALMISTAMISE PEATAMINE

Toiduvalmistamise katkestamiseks:
Toiduvalmistamise võib katkestada  ukse avamiseks, 
et toitu kontrollida, keerata või segada. Seadistus säi-
lib 10 minuti jooksul.

Toiduvalmistamise jätkamiseks:
Sulgege uks  ja vajutage ÜKS KORD nuppu Jet Start 
(Kiirkäivitus) või kinnitusnuppu. Toiduvalmistamine jät-
kub kohast, kus see katkestati. 

Kui te ei soovi toiduvalmistamist jätkata:
Võtke toit välja,  pange uks kinni ja vajutage nuppu 
STOP.
Kui küpsetamine on lõppenud:
Kui toiduvalmistamine on lõpetatud,  kostab 10 minuti 
vältel kord minutis helisignaal. Signaali tühistamiseks 
vajutage nuppu STOP või avage uks.
Märkus:  Ahi säilitab seadistusi ainult 60 sekundi vältel, 
kui uks pärast toiduvalmistamise lõpetamist avatakse 
ja seejärel suletakse.

OOTEREŽIIM

Pärast nupu Stop vajutamist, või kui kasutaja ei suhtle seadmega teatud aja jooksul, siseneb ahi ooterežiimi ja 
ekraan lülitub välja. Väljumiseks keerake pöördnuppu või vajutage mis tahes nuppu.

KASUTAJA KEELE-EELISTUSE MÄÄRAMINE

Pärast ahju esmakordset sisselülitamist kuvatakse ekraanil teade, mis palub valida keele (vaikimisi on kasutusel 
inglise keel). Keele muutmiseks keerake pöördnuppu ja valige sobiv keel, vajutades kinnitusnuppu.

Märkus:keelt saab millal tahes muuta, sisenedes menüüsse Sätted (vt jaotist Sätted). 

DEMOREŽIIM

Demorežiim on mõeldud selleks, et demonstreerida kaupluses, kuidas toodet kasutada. Kui demorežiim on ak-
tiivne, kuvatakse ekraanil tekst “DEMO”. 
Kui demorežiim on lubatud, ei toodeta mikrolaineenergiat ega soojust. 
Selleks, et ahi korralikult töötaks, tuleb demorežiim keelata (vt jaotist “SÄTTED”).

DEMO
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Sõltuvalt valitud funktsioonist on võimalik, et toitu tuleb küpsetamise ajal lisada/segada/pöörata. Sellistel juhtudel 
ahi peatab küpsetamise ja palub teil teha vajaliku toimingu.
Kui vaja, peaksite:
 Avama ukse.
 Toitu lisama, segama või pöörama (sõltuvalt vajalikust toimingust).
 Sulgema ukse ja käivitama ahju uuesti, vajutades kinnitusnuppu / nuppu Jet Start (Kiirkäivitus).

Märkused: 
 - Kui ust ei avata toidu lisamiseks 2 minuti jooksul, lülitub ahi ooterežiimi.
 - Kui ust ei avata toidu segamiseks või pööramiseks 2 minuti jooksul, jätkab ahi küpsetusprotsessi (sel juhul on 
võimalik, et saavutatav lõpptulemus ei ole optimaalne).

LISA/SEGA/PÖÖRA TOITU

TAIMER

Kasutage seda funktsiooni,  kui vajate köögitaimerit mis tahes põhjusel täpse aja mõõtmiseks, nt taina kergitami-
seks enne küpsetamist jne.
Arvestage, et köögitaimer EI aktiveeri ühtegi küpsetustsüklit.

 Kui seade on ooterežiimis (vt jaotist Ooterežiim), vajutage nuppu Taimer.
 Keerake pöördnuppu, et seada minutid  aja mõõtmiseks.
 Vajutage kinnitusnuppu / nuppu Jet Start (Kiirkäivitus).  Funktsioon käivitub.
Kui taimer on pöördlugemise lõpetanud,  kõlab helisignaal.

Märkus:pärast taimeri käivitamist saab käivitada küpsetusfunktsiooni. Sellisel juhul kuvatakse taimeri nupu vaju-
tamisel mõneks sekundiks taimeri järelejäänud aeg.

PÖÖRDALUSE PEATAMINE

Parimate tulemuste saavutamiseks peab pöördalus küpsetamise ajal pöörlema.
Ent kui te peate kasutama suuri nõusid, mis ei saa vabalt ahjus pöörelda, saab klaasist pöördaluse pöörlemise 
peatada, kasutades funktsiooni Pöördaluse peatamine.
See funktsioon toimib ainult järgmiste küpsetusfunktsioonidega:
- Sundõhk
- Kombirežiim Grill + mikrolained
- Kombirežiim Sundõhk + mikrolained
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SÄTTED

Siin saate te mugavalt oma sätteid vaadata ja muuta (heli, keel, tehase vaikesätted).
Lülitage seade ooterežiimi (vt jaotist Ooterežiim) ja vajutage nuppu Sätted, et siseneda menüüsse Sätted, seejä-
rel kasutage pöördnuppu ja kinnitusnuppu, et muuta järgmisi sätteid:

 • SEA HELI

 Keerake pöördnuppu , et valida funktsiooni Luba/Keela väärtused.
 Vajutage kinnitusnuppu.

 • KEEL

 Keerake pöördnuppu , et valida saadaolevad keeled (vt tabelit).
 Vajutage kinnitusnuppu.

 • TEHASE VAIKESÄTETE TAASTAMINE

 Keerake pöördnuppu , et valida funktsiooni Jah/Ei väärtused. (Valides määrangu Jah, taastatakse seadme 
algsätted).

 Vajutage kinnitusnuppu.

 • DEMOREŽIIM

 Keerake pöördnuppu, et lubada/keelata demorežiim. Valige määrang “LUBATUD”, et aktiveerida demore-
žiim või määrang “KEELATUD”, et seda deaktiveerida. (vt lisateavet jaotisest “DEMOREŽIIM”).

 Vajutage kinnitusnuppu.

 • VÄLJUMINE

 Keerake pöördnuppu , et väljuda.
 Vajutage kinnitusnuppu, et menüüst väljuda.

ÜKSUSED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Keeled Inglise Prantsuse Itaalia Saksa Rootsi Hispaania Hollandi Ungari Slovaki Poola Tšehhi
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Seda funktsiooni kasutatakse  kõrge veesisaldusega toidu kiireks soojendamiseks, nt selged supid, kohv või tee.

 Vajutage nuppu Jet Start (Kiirkäivitus). 

Nupu Jet Start (Kiirkäivitus)  vajutamisel käivitub mikrolainefunktsioon maksimaalsel võimsusel vähemalt 30 
sekundiks ja nupu Jet Start (Kiirkäivitus) iga täiendav vajutus suurendab küpsetusaega 30 sekundi võrra.
Pärast funktsiooni käivitamist saate kasutada ka pöördnuppu, et küpsetusaega suurendada või vähendada.

JET START (KIIRKÄIVITUS)

• Kui ahi on ooterežiimis, saab kasutada funktsiooni Jet Start (Kiirkäivitus) ka pöördnupu abil, et seada 
funktsiooni Jet Start (Kiirkäivitus) kestus, ja vajutades funktsiooni käivitamiseks kinnitusnuppu.

Näpunäited ja soovitused:
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Mikrolainefunktsioon võimaldab kiirelt küpsetada või toitu ja jooke soojendada.

KUI TOIDUVALMISTAMISPROTSESS KÄIVITUS :
Võimsuse reguleerimiseks: Vajutage manuaalfunktsioonide nuppu  ja keerake Pöördnuppu, et reguleerida 
väärtust.
Aja suurendamiseks/vähendamiseks: Keerake pöördnuppu või vajutage kiirkäivitusnuppu/kinnitusnuppu, et pi-
kendada aega 30 sekundi võrra. 

 Vajutage manuaalfunktsioonide nuppu .

 Ekraanil kuvatakse: “MICROWAVE (MIKROLAINED)”, kinnitamiseks vajutage kinnitusnuppu.

 Keerake pöördnuppu  mikrolainete võimsuse seadmiseks (vt alltoodud tabelit).

 Vajutage kinnitusnuppu. 

 Keerake pöördnuppu  aja seadmiseks.

 Vajutage kinnitusnuppu / nuppu Jet Start (Kiirkäivitus).  Funktsioon käivitub.

VÕIMSUS SOOVITATAV KASUTUS:

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, köögiviljade jne valmistamine.

650 W Selliste toitude valmistamiseks, mida ei saa segada.

500 W Ettevaatlikum toiduvalmistamine,  nt kõrge valgusisaldusega kastmed, juustu- ja munaroad ning vor-
miroogade viimistlemine.

350 W Hautiste valmistamine,   või sulatamine.
160 W Sulatamine. 
90 W Või, juustu ja jäätise  pehmendamine.

Soovitatav tar-
vik:

MICROWAVE (MIKROLAINED)

Plaadi kate 
(müüakse eraldi)
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Ülemine rest

See funktsioon kasutab toidu pruunistamiseks võimsat kvartsgrilli, tekitades grilli või gratineerimise efekti.
Grilli funktsioon võimaldab pruunistada selliseid toite nagu juustu-röstsai, kuumad võileivad, kartulikotletid, vors-
tid, köögiviljad.

 Vajutage manuaalfunktsioonide nuppu  .

 Keerake pöördnuppu , et kuvada funktsioon “GRILL (GRILL)” ja vajutage kinnitamiseks kinnitusnuppu.

 Keerake pöördnuppu, et valida  grilli võimsustase (vt alltoodud tabelit) ja vajutage kinnitamiseks kinnitus-
nuppu.

 Keerake pöördnuppu  aja seadmiseks.

 Vajutage kinnitusnuppu / nuppu Jet Start (Kiirkäivitus).  Funktsioon käivitub.

• Sellise toidu nagu juustu, röstsaia või -leiva ja vorstide puhul paigutage toit ülemisele traatrestile.
• Veenduge, et kasutatavad tarvikud  on kuumuskindlad, kui seda funktsiooni kasutate.
• Ärge kasutage  grillimisel plastnõusid. Need sulavad. Ei sobi ka puidust või paberist esemed.
• Olge ettevaatlik ja ärge puudutage lage allpool grillelementi. 

VÕIMSUSTASE

  1 Madal

2 Keskmine

3 Kõrge

Näpunäited ja soovitused:

GRILL

Sihtotstarbeline 
tarvik:
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Ülemine rest

See funktsioon kombineerib mikrolained ja grilli, võimaldades gratineerida lühema aja jooksul.

 Vajutage manuaalfunktsioonide nuppu  .
 Keerake pöördnuppu , et kuvada kombifunktsioon “COMBI GRILL + MICROWAVE (GRILL + MIKROLAI-

NED)” ja vajutage kinnitamiseks kinnitusnuppu.
 Keerake pöördnuppu , et seada mikrolainete võimsustase (vt alltoodud tabelit) ja vajutage kinnitamiseks 

kinnitusnuppu.
 Keerake pöördnuppu  aja seadmiseks.
 Vajutage kinnitusnuppu / nuppu Jet Start (Kiirkäivitus)..  Funktsioon käivitub.
KUI TOIDUVALMISTAMISPROTSESS KÄIVITUS :
Võimsuse reguleerimiseks: Vajutage manuaalfunktsioonide nuppu   ja keerake Pöördnuppu, et reguleerida 
väärtust.
Aja suurendamiseks/vähendamiseks: Keerake pöördnuppu või vajutage kiirkäivitusnuppu/kinnitusnuppu, et pi-
kendada aega 30 sekundi võrra. 

VÕIMSUSTASE SOOVITATAV KASUTUS:
650 W Köögiviljad 
500 W Linnuliha ja lasanje
350 W Kala 
160 W Liha
  90 W Gratineeritud puuviljad

• Ärge jätke ahju ust pikaks ajaks  lahti, kui grill töötab, kuna see toob kaasa temperatuuri languse.
Kui te valmistate suures koguses gratääni, mis nõuab pöördaluse seiskamist, siis keerake toitu, kui küp-
setusajast on pool kulunud. See on vajalik selleks, et kogu ülapind värvuks. 

• Veenduge, et kasutatavad nõud  on mikrolaine- ja kuumuskindlad, kui seda funktsiooni kasutate.
• Ärge kasutage  grillimisel plastnõusid. Need sulavad. Ei sobi ka puidust või paberist esemed.
• Olge ettevaatlik ja ärge puudutage lage allpool grillelementi. 

Näpunäited ja soovitused:

COMBI GRILL + MICROWAVE (KOMBIREŽIIM GRILL + MIKROLAINED)

Sihtotstarbeline 
tarvik:
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VÕIMSUSTASE SOOVITATAV KASUTUS:

350 W Linnuliha, koorimata kartulid, lasan-
je ja kala

160 W Röstliha ja puuviljakoogid
90 W Koogid ja kondiitritooted

 Vajutage manuaalfunktsioonide nuppu  .

 Keerake pöördnuppu  , et kuvada kombifunktsioon “COMBI FORCED AIR + MICROWAVE-USE LOW RACK 
(SUNDÕHK + MIKROLAINED; KASUTAGE ALUMIST RESTI)” ja vajutage kinnitamiseks kinnitusnuppu.

 Keerake pöördnuppu , et seada temperatuur (valige sobiv temperatuur vahemikus 50°C kuni 200°C”)  ja 
vajutage kinnitamiseks kinnitusnuppu.

 Keerake pöördnuppu , et seada mikrolainete võimsustase (vt alltoodud tabelit) ja vajutage kinnitamiseks 
kinnitusnuppu.

 Keerake pöördnuppu  aja seadmiseks.

 Vajutage kinnitusnuppu / nuppu Jet Start (Kiirkäivitus). Funktsioon käivitub.

See funktsioon kombineerib mikrolained ja sundõhu, võimaldades valmistada ahjuroogasid lühema aja jooksul. 
Kombirežiim Sundõhk + mikrolained võimaldab küpsetada selliseid toite nagu röstliha, linnuliha, koorimata kartu-
lid, eelküpsetatud külmutatud toidud, kala, koogid ja kondiitritooted.

KUI TOIDUVALMISTAMISPROTSESS KÄIVITUS :
Võimsuse reguleerimiseks: Vajutage manuaalfunktsioonide nuppu   ja keerake Pöördnuppu, et reguleerida 
väärtust.
Aja suurendamiseks/vähendamiseks: Keerake pöördnuppu või vajutage kiirkäivitusnuppu/kinnitusnuppu, et pi-
kendada aega 30 sekundi võrra. 
Temperatuuri reguleerimiseks:vajutage nuppu Sundõhk ja keerake  pöördnuppu, et reguleerida väärtust.

Alumine rest

• Kasutage alumist traatresti, et asetada sellele toit ja lasta õhul korralikult toidu ümber ringelda.
• Veenduge, et kasutatavad nõud  on mikrolaine- ja ahjukindlad, kui seda funktsiooni kasutate.

Näpunäited ja soovitused:

COMBI FORCED AIR + MICROWAVE (KOMBIREŽIIM SUNDÕHK + MIKROLAINED)

Sihtotstarbeline 
tarvik:
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Sihtotstarbeli-
sed tarvikud:

Kui kuumutamisprotsess on alanud, saab temperatuuri lihtsalt reguleerida, pöörates pöördnuppu.
Kuumutamisprotsesi ajal kuvatakse tekst “PREHEATING (EELKUUMUTUS)” ja edenemisriba, kuni saavutatak-
se määratud temperatuur.

Kui temperatuur on saavutatud, kuvatakse tekst “END (LÕPP)” Selles olekus ei saa määrata ühtegi küpsetuspa-
rameetrit. 

 Vajutage manuaalfunktsioonide nuppu  .

 Keerake pöördnuppu , etkuvada funktsioon “QUICK HEAT (KIIRKUUMUTUS)” ja vajutage kinnitamiseks 
kinnitusnuppu.

 Keerake pöördnuppu , et seada temperatuur.

 Vajutage kinnitusnuppu / nuppu Jet Start (Kiirkäivitus). Funktsioon käivitub.

Kasutage seda funktsiooni tühja ahju kiireks eelkuumutuseks. Te saate seada temperatuuri ja ahi teatab teile 
kohe, kui temperatuur on saavutatud.

Näpunäited ja soovitused:

• Ärge pange toitu ahju enne eelkuumutamist ega selle ajal. See võib tugeva kuumuse tõttu ära kõrbeda.

Alumine rest

QUICK HEAT (KIIRKUUMUTUS)

Plaadi kate 
(müüakse eraldi)
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See funktsioon võimaldab toitu kiiresti käsitsi või automaatselt sulatada. 
Kasutage seda funktsiooni liha, linnuliha, kala, köögiviljade või leiva sulatamiseks.

1: KÄSITSI SULATAMINE
 Vajutage sulatusnuppu  .
 Keerake pöördnuppu , et kuvada funktsioon “MANUAL,DEFROST (KÄSITSI SULATAMINE)” ja  vajuta-

ge kinnitamiseks kinnitusnuppu.
 Keerake pöördnuppu  aja seadmiseks.
 Vajutage kinnitusnuppu / nuppu Jet Start (Kiirkäivitus).  Funktsioon käivitub.

2-6: 6. MEELE SULATUSFUNKTSIOON
 Vajutage sulatusnuppu  .
 Keerake pöördnuppu , et valida toidu tüüp (vt alltoodud tabelit) ja vajutage kinnitamiseks kinnitusnuppu.
 Keerake pöördnuppu , et seada kaal ja vajutage kinnitamiseks kinnitusnuppu.
 Vajutage kinnitusnuppu / nuppu Jet Start (Kiirkäivitus). Funktsioon käivitub.

• Parimate tulemuste saamiseks on soovitatav sulatada toitu otse klaasist pöördalusel. Vajaduse korral 
saab kasutada mikrolaneahju jaoks sobivat kergest plastikust anumat.

• Selles tabelis   loetlemata toiduainete puhul ja siis, kui kaal on soovitatust väiksem või suurem, peaksite 
valima manuaalse funktsiooni.

• Kui toit on soojem kui  sügavkülmutamise temperatuur (-18°C) , valige toidu väiksem kaal.
• Kui toit on külmem  kui sügavkülmutamise tempepratuur (-18°C), , valige toidu suurem kaal.
• Keedetud toit, hautised ja lihakastmed  sulavad paremini, kui neid sulamise käigus segada.
• Eraldage tükid,  kui need hakkavad sulama. Üksikud lõigud sulavad kiiremini.
• Toidu lisamise/segamise/pööramise kohta leiate täpsemat teavet tabelist lk 11.

Näpunäited ja soovitused:

DEFROST (SULATUS (MANUAALNE JA 6. MEELE SULATUS))

SULATUSE TÜÜP TOIDU KATEGOORIA KAAL

  1 Käsitsi - -

2 6. meel Liha 100g - 2kg

3 6. meel Kodulinnuliha 100g - 2kg

4 6. meel Kala 100g - 2kg

5 6. meel Köögiviljad 100g - 2kg

6 6. meel Leib 100g - 2kg
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CRISP (PRUUNISTAMINE)

Sihtotstarbeli-
sed tarvikud:

See eksklusiivne Whirlpooli funktsioon võimaldab küpsetada toidu ala- ja ülapinna täiuslikult kuldpruuniks. Ka-
sutades küpsetamiseks nii mikrolaineid kui ka grilli, saavutab pruunistusplaat kiiresti õige temperatuuri ja hakkab 
toitu pruunistama.

Pruunistusfunktsiooniga tuleb kasutada järgmisi tarvikuid:
- pruunistusplaat
- pruunistuskäepide pruunistusplaadi ahjust eemaldamiseks.

Kasutage seda funktsiooni, et pitsasid, plaadipirukat ja teisi taignaroogasid soojendada ja küpsetada. See sobib 
hästi ka peekoni ja munade, vorstide, kartulite, friikartulite, hamburgeride ja teiste lihatoitude praadimiseks ilma 
õli lisamata (või lisades ainult vähesel määral õli). 

 Vajutage nuppu Crisp (Pruunistamine) . 
 Keerake pöördnuppu toiduvalmistamise aja valimiseks.
 Vajutage kinnitusnuppu / nuppu Jet Start (Kiirkäivitus).  Funktsioon käivitub.

Kasutage selle funktsiooniga ainult  pruunistusplaati. Muude kaubandusvõrgus saadavalolevate pruunistusplaati-
dega ei saavutata seda funktsiooni kasutades õiget tulemust.

• Veenduge,  et pruunistusplaat on õigesti klaasist pöördaluse keskele asetatud.
• Ahi ja pruunistusplaat  muutuvad seda funktsiooni kasutades väga tuliseks.
• Ärge asetage tulist pruunistusplaati  kuumatundlikele pindadele.
• Olge ettevaatlik ja ärge puudutage  lage allpool grillelementi.
• Kasutage kuuma pruunistusplaati välja võttes pajakindaid või pruunistuskäepidet.
• Enne kui küpsetate toitu, mis ei vaja pikka küpsetusaega (pitsa, koogid…), on soovitatav pruunistusplaati 2 

- 3 minutit eelkuumutada.

Näpunäited ja soovitused:

Pruunistus-
plaat

Pruunistus-
käepide
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Sihtotstarbeli-
sed tarvikud:

See eksklusiivne Whirlpooli funktsioon võimaldab sulatada külmutatud leiba. Kombineerides sulatamis- ja pruu-
nistamistehnoloogiaid, maitseb ja tundub leib värskelt küpsetatuna.
Kasutage seda funktsiooni, et kiirelt sulatada ja kuumutada külmutatud kukleid, pikki saiu ja croissant'e. 
6. meele leivasulatuse funktsiooni saab kasutada, kui netokaal on vahemikus 50g - 400g.

Selle funktsiooniga tuleb kasutada järgmisi tarvikuid:
- pruunistusplaat
- pruunistuskäepide pruunistusplaadi ahjust eemaldamiseks.

 Vajutage 6. meele leivasulatuse nuppu . 
 Keerake pöördnuppu kaalu valimiseks.
 Vajutage kinnitusnuppu. Enne küpsetuse alustamist läbib ahi eelkuumutuse etapi. Kui temperatuur on saa-

vutatud, kuvab seade teate, mis palub lisada toidu (leiva). Eelkuumutusprotsessi ajal kuvatakse ekraanil 
vahelduvalt teade “PREHEATING” (Eelkuumutus).

 Vajutage kinnitusnuppu / nuppu Jet Start (Kiirkäivitus).  Funktsioon käivitub.

Pange tühi pruunistusplaat klaasist pöördalusele ahjus.

Ahi kasutab automaatselt mikrolaineid ja grilli, et eelkuumutada pruunistamisplaati. Sellisel viiisil jõuab pruunis-
tusplaat kiirelt vajaliku töötemperatuurini. Kui eelkuumutamine on lõpetatud, palub ahi lisada toidu. 

Näpunäited ja soovitused:

• Veenduge , et pruunistusplaat on õigesti klaasist pöördaluse keskele asetatud.

• Ahi ja pruunistusplaat  muutuvad seda funktsiooni kasutades väga tuliseks.
• Ärge asetage tulist pruunistusplaati  kuumatundlikele pindadele.
• Kasutage kuuma pruunistusplaati välja võttes pajakindaid või pruunistuskäepidet.
• Kasutage  selle funktsiooniga ainult seadmega kaasnenud pruunistusplaati. Muude kaubandusvõrgus saa-

davalolevate pruunistusplaatidega ei saavutata seda funktsiooni kasutades õiget tulemust. 
• Toidu lisamise/segamise/pööramise kohta leiate täpsemat teavet tabelist lk 11.

6TH SENSE BREAD DEFROST (6. MEELE LEIVASULATUSE FUNKTSIOON)

Pruunistus-
plaat

Pruunistus-
käepide
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Sihtotstarbeline 
tarvik:

KUI TOIDUVALMISTAMISPROTSESS KÄIVITUS:  
Temperatuuri reguleerimiseks: Vajutage sundõhu nuppu ja keerake reguleerimisnuppu, et reguleerida väärtust.
Aja suurendamiseks/vähendamiseks: Keerake pöördnuppu või vajutage kiirkäivitusnuppu/kinnitusnuppu, et pi-
kendada aega 30 sekundi võrra. 

See funktsioon võimaldab saavutada ahjurooga meenutava tulemuse. Kasutades võimsat kütteelementi ja venti-
laatorit, sarnaneb küpsetustsükkel traditsioonilise ahju küpsetuskeskkonnale. Kasutage seda funktsiooni, et val-
mistada beseed, lehttainast, kooke, sufleed, linnuliha ja röstliha.
Sundõhu funktsiooni saab kasutada koos eelkuumutuse etapiga või ilma selleta. Eelkuumutuse faasis kasutatak-
se nii ventilaatorit kui ka grilli, et ahju enne küpsetamise alustamist kiirelt eelkuumutada, et saavutada parimaid 
võimalikke küpsetustulemusi.

Alumine rest

 1: EELKUUMUTUSEGA:
 Vajutage nuppu Sundõhk .
 Ekraanil kuvatakse järgminefunktsioon: “WITH PREHEAT FORCED AIR-USE LOW RACK (EELKUUMU-

TUSEGA SUNDÕHU KORRAL KASUTAGE ALUMIST RESTI)”, vajutage kinnitamisekskinnitusnuppu.
 Keerake pöördnuppu , et seada temperatuur ja vajutage kinnitamiseks kinnitusnuppu.
 Keerake pöördnuppu  aja seadmiseks. 
 Vajutage kinnitusnuppu / nuppu Jet Start (Kiirkäivitus).  Funktsioon käivitub.
Märkus: Enne küpsetuse alustamist läbib ahi eelkuumutuse etapi. Kui temperatuur on saavutatud, kuvab 
seade teate, mis palub sisestada toidu. 
 2: EELKUUMUTUSETA
 Vajutage nuppu Sundõhk .
 Keerake pöördnuppu , et kuvada funktsioon “WITHOUT PREHEAT FORCED AIR-USE LOW RACK 

(EELKUUMUTUSETA SUNDÕHU KORRAL KASUTAGE ALUMIST RESTI)” ja vajutage kinnitamiseks 
kinnitusnuppu.

 Keerake pöördnuppu , et seada temperatuur  ja vajutage kinnitamiseks kinnitusnuppu.
 Keerake pöördnuppu  aja seadmiseks. 
 Vajutage kinnitusnuppu / nuppu Jet Start (Kiirkäivitus).  Funktsioon käivitub.

• Kasutage alumist traatresti, et asetada sellele toit ja lasta õhul korralikult toidu ümber ringelda.
• Veenduge, et kasutatavad nõud  on ahjukindlad, kui seda funktsiooni kasutate.
• Saate kasutada pruunistusplaati küpsetusplaadina, kui valmistate väikseid küpsetisi nagu küpsiseid ja muf-

fineid. Asetage toit alumisele traatrestile.

Näpunäited ja soovitused:

FORCED AIR (SUNDÕHK)
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Kaas

Keskmine võre

Alaosa

Sihtotstarbeline 
tarvik:

Köögiviljade valmistamine:
Asetage köögiviljad keskmisele restile. Valage põhjale 50 - 100 ml vett. Katke kaanega ja seadke aeg. 
Pehmed köögiviljad nagu brokoli ja porrulauk vajavad 2 - 3 minutilist küpsetusaega. 
Kõvemad köögiviljad nagu porgandid ja kartulid vajavad 4 - 5 minutilist küpsetusaega.

Kala küpsetamine:
Valage vett kuni tasemeni “Steam” aurutaja põhjal (ca 100ml). 
Pange kala keskmisele restile, katke kaanega ja seadke küpsetusaeg. 
See funktsioon võimaldab toitu automaatselt soojendada. Ahi arvutab automaatselt vajaliku mikrolainete 
võimsustaseme ja aja, mis on vajalik parima võimaliku tulemuse saavutamiseks lühima ajaga.

See funktsioon võimaldab valmistada tervislikke ja loomuliku maitsega toitusid, küpsetades neid auruga. Kasuta-
ge seda funktsiooni selliste toitude nagu köögiviljade ja kala auruküpsetuseks.  
Selle funktsiooniga tuleb alati kasutada aurutajat. 
See funktsioon töötab kahes etapis.
 • Esimeses etapis viiakse vesi kiiresti keemistemperatuurile.
 • Teises etapis viiakse vedelik automaatselt rahuliku keemise temperatuurile, et vältida ülekeemist. Ekraanil ku-
vatakse aurutamisaeg ja pöördloenduse lõpuni jäänud aeg selles etapis.

 Vajutage 6. meele aurutamisnuppu . 
 Keerake pöördnuppu, et seada küpsetusaeg.(Kui aega pole seatud, lõpetab funktsioon kohe pärast seda, 

kui vesi on jõudnud keemispunktini).
 Vajutage kinnitusnuppu / nuppu Jet Start (Kiirkäivitus).  Funktsioon käivitub.

• Aurutaja on ette nähtud kasutamiseks ainult koos mikrolainetega!
• Ärge kunagi kasutage aurutajat mõne teise funktsiooniga. Aurutaja kasutamine mõnes teises funktsioonis 

võib põhjustada kahjustusi. 
• Asetage aurutaja alati klaasist pöördalusele.

Näpunäited ja soovitused:

6TH SENSE STEAM (6. MEELE AURUTUSFUNKTSIOON)

Aurutaja
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Kasutage seda funktsiooni, et soojendada külmutatud, jahutatud või toatemperatuuril valmistoitu.
Pange toit mikrolaine- ja kuumuskindlasse söögitaldrikusse või -nõusse.

 Vajutage 6. meele soojenduse nuppu .

 Vajutage kinnitusnuppu / nuppu Jet Start (Kiirkäivitus).  Funktsioon käivitub.

• Selle funktsiooni kasutamisel peaks toidu netokaal olema vahemikus 250g - 600g. 
• Parima tulemuse saavutamiseks veenduge enne selle funktsiooni kasutamist, et ahi on toatemperatuuril.
• Paigutage paksem, tihedam toit plaadi äärtesse ning õhem ja väiksema tihedusega toit plaadi keskele. 
• Asetage õhukesed lihalõigud üksteise peale või vaheliti.
• Paksemad tükid, nt pikkpoiss ja vorstikesed, tuleb asetada üksteise lähedale külg-külje kõrvale.
• Kui enne soojendatud toidu serveerimist 1 - 2 minutit oodata, siis toidu maitseomadused paranevad, eri-

ti külmutatud toidu puhul.
• Rõhu vabastamiseks ja lõhkemise vältimiseks tuleb plastikkile kahvliga katki teha või läbi torgata.

Näpunäited ja soovitused:

6TH SENSE REHEAT (6. MEELE SOOJENDUS)

Soovitatav tar-
vik:

Plaadi kate 
(müüakse eraldi)
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Funktsioon Favourites (Lemmikud) võimaldab kiiresti salvestada ja esile tuua 10 kohandatud retsepti.
Iga Lemmik võib sisaldada ühte tsüklit või tsüklite jada (kuni 6).
Tsükkel koosneb küpsetusfunktsioonist ja seotud parameetritest, nt võimsus ja aeg...

ÜHILDUVAD KÜPSETUSFUNKTSIOONID
On võimalik salvestada mis tahes funktsiooni järgmistest: 
Mikrolained / Grill / Sundõhk / Käsitsi sulatus / Kiirkuumutus / Pruunistamine / Kombirežiim Grill + mikrolained / 
Kombirežiim Sundõhk + mikrolained
Märkus:lemmikut ei saa salvestada, kui:
 - kasutatakse 6. meele funktsiooni 
 - on kasutatud funktsiooni Pöördaluse peatamine
 - tsükli mis tahes parameetreid (nt aeg, võimsus) muudeti pärast tsükli käivitamist 
 - seade lülitus ooterežiimi (automaatselt või pärast nupu STOP vajutamist)

FAVOURITES (LEMMIKUD)

KUIDAS SALVESTADA ÜHTE TSÜKLIT:

 Käivitage tsükkel nende tsüklite seast, mis ühilduvad Lemmikfunktsioonidega (vt eespool).
 Oodake, kuni tsükkel lõpeb, seejärel vajutage ja hoidke mõned sekundid nuppu Lemmikud .
 Ekraanil kuvatakse esimene tühi koht, kui üldse, kuhu saab Lemmiku salvestada. Vajutage kinnitusnuppu, 

et salvestada Lemmik pakutud kohas või keerake pöördnuppu, et valida teine koht, seejärel vajutage kinni-
tusnuppu.

Märkus:olemasoleva lemmiku saab asendada uuega:teil palutakse seda toimingut kinnitada, vajutades uues-
ti kinnitusnuppu. 

KUIDAS SALVESTADA TSÜKLITE JADA: 
 Käivitage tsükkel nende tsüklite seast, mis ühilduvad lemmikfunktsioonidega .
 Oodake, kuni tsükkel lõpeb, seejärel valige järgmine tsükkel, mida soovite jadasse salvestada.
 Korrake sammu 2, kui soovite lisada jadasse veel ühe tsükli, seejärel minge sammu 4 juurde.
 Vajutage ja hoidke mõne sekundi jooksul nuppu Lemmik . 
 Keerake pöördnuppu javalige käsk “SAVE CYCLE SEQUENCE (SALVESTA TSÜKLITE JADA)”, vajutades 

kinnitusnuppu.
 Ekraanil kuvatakse esimene tühi koht, kui üldse, kuhu saab Lemmiku salvestada. Vajutage kinnitusnuppu, 

et salvestada Lemmik pakutud kohas või kasutage pöördnuppu, et valida teine koht, seejärel vajutage kin-
nitusnuppu.

Märkus: olemasoleva lemmiku saab asendada uuega:teil palutakse seda toimingut kinnitada, vajutades uues-
ti kinnitusnuppu.

KUIDAS LEMMIKUT ESILE TUUA:

 Vajutage nuppu Lemmik .
 Keerake pöördnuppu ja vajutage kinnitusnuppu, et loendist soovitud lemmik valida ja käivitada.
Märkus: kui lemmik koosneb tsüklite jadast, vajutage nuppu Jet Start (Kiirkäivitus), et käivitada iga etapp tsüklis.  
Kui iga etapi lõpus ei tehta ühtegi toimingut, käivitub järgmine etapp automaatselt 2 minuti pärast.
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6. meele peakoka menüü on lihtne ja intuitiivne juhend, mis pakub automaatretsepte, et tagada iga kord täiuslik tu-
lemus.
Kasutage seda menüüd, et valmistada järgmises tabelis loetletud toite. Valige lihtsalt retsept ja järgige ekraaniju-
hiseid: 6. meele peakoka menüü reguleerib automaatselt küpsetusparameetreid, et saada parimaid tulemusi.

 Vajutage 6. meele peakoka menüü nuppu .  

 Keerake pöördnuppu, et valida Toidu kategooria..

 Kinnitamiseks vajutage kinnitusnuppu.

 Keerake pöördnuppu retsepti valimiseks.

 Kinnitamiseks vajutage kinnitusnuppu. 

 Sõltuvalt valitud retseptist on võimalik, et kuvatakse teade, mis palub seada aja/koguse/kaalu/küpsusast-
me. Kasutage kinnitusnuppu ja pöördnuppu vajalike väärtuste määramiseks.

 Vajutage kinnitusnuppu / nuppu Jet Start (Kiirkäivitus).  Funktsioon käivitub.

• Suuremate koguste/toidulõikude jaoks nagu praetükid ja ahjus küpsetatud kala on soovitatav lasta toidul 
seista 8 - 10 minutit. 

• Köögiviljade, hot dogide ja aurutatud kala puhul on soovitatav lasta toidul seista 2 - 3 minutit.
• Toidu lisamise/segamise/pööramise kohta leiate täpsemat teavet tabelist lk 11.

Näpunäited ja soovitused:

TARVIKUD

Mikrolainekindel nõu
Mikrolaine- ja ahju-

kindel nõu Pruunistusplaat Aurutaja
Aurutaja

(alaosa ja kaas)

Alumine rest Ülemine rest Küpsetusplaat Ilma katteta Kõrgete äärtega nõu

6TH SENSE CHEF MENU (6. MEELE PEAKOKA MENÜÜ)
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TOIDU 
KATEGOORIA TARVIKUD RETSEPT KOGUS VALMISTAMINE

 
1. VEGETABLES
(KÖÖGIVILJAD)

1.  Potatoes [Baked] 
(Kartulid [küpsetatud]) 200g - 1000g  Sobiv kartulitele: 200 - 300g igaüks. Peske ja lõikuge. 

Ahju märguande peale pöörake toitu.

  

2.  Potatoes gratin [Ba-
ked] 
(Kartuligratään [küp-
setatud])

4 - 8 portsjonit 
Viilutage toored kartulid ja sättige need sibulatega vahe-
liti. Maitsestage soola, pipra ja küüslauguga ning valage 
koorega üle. Raputage juustu peale.

3. Potatoes [Steam] 
(Kartulid [aurutamine]) 300g - 1000g Pange aurutaja põhjale ja lisage 100ml vett. Katke kaa-

nega.
4.  Potato wedges [Crisp] 

(Kartuliviilud [pruunis-
tamine])

300g - 800g
Koorige ja tükeldage kartulid. Maitsestage ja määrige 
pruunistusplaat kergelt õliga + piserdage õli ülapinnale. 
Ahju märguande peale segage toitu.

5. Frozen vegetables 
[Steam] 

(Külmutatatud köögivil-
jad [aurutamine]) 

300g - 800g Pange aurutusresti. Lisage põhjale 100ml vett ja kat-
ke kaanega.

6. Frozen vegetables gra-
tin [Baked] 

(Külmutatud köögivil-
jad [küpsetatud]) 

400g - 800g Eemaldage alumiiniumkile.

  
7. Tomatoes [Baked] 

(Tomatid [küpsetatud]) 300g - 800g Lõigake pooleks, maitsestage ja raputage peale juustu.

8. Pepper [Crisp] 
(Paprika [pruunista-
mine])

200g - 500g 
Määrige pruunistusplaati kergelt õliga. Lisage viilutatud 
toit, kui pruunistusplaat on eelkuumutatud. Maitsestage ja 
piserdage õliga. Segage ahju märguande peale.

9. Egg plant [Crisp] 
(Baklažaan [pruunis-
tamine])

300g - 800g
Lõigake pooleks, raputage soolaga üle ja jätke mõneks 
ajaks seisma, et niiskus välja läheks. Määrige pruunis-
tusplaati kergelt õliga ja lisage toit, kui pruunistusplaat on 
eelkuumutatud. Ahju märguande peale pöörake toitu.

10. Carrots [Steam] 
(Porgandid [auruta-
mine])

200g - 500g Pange aurutusresti. Lisage põhjale 100ml vett ja kat-
ke kaanega.

11. Green beans [Steam] 
(Rohelised oad [auru-
tamine])

200g - 500g Pange aurutaja põhjale ja lisage 100ml vett. Katke kaa-
nega.

12. Broccoli [Steam] 
(Brokoli [aurutamine]) 200g - 500g Pange aurutusresti. Lisage põhjale 100ml vett ja kat-

ke kaanega.
13. Cauliflower [Steam] 

(Lillkapsas [auruta-
mine])

200g - 500g Pange aurutusresti. Lisage põhjale 100ml vett ja kat-
ke kaanega.

14. Pepper [Steam] 
(Paprika [auruta-
mine])

200g - 500g Pange aurutusresti. Lisage põhjale 100ml vett ja kat-
ke kaanega.

15. Squash [Steam] 
(Kabatšokk [auruta-
mine])

200g - 500g Pange aurutusresti. Lisage põhjale 100ml vett ja kat-
ke kaanega.

16. Corn on cob [Steam] 
(Maisitõlvik [auruta-
mine])

300g - 800g Pange aurutusresti. Lisage põhjale 100ml vett ja kat-
ke kaanega.

6TH SENSE CHEF MENU (6. MEELE PEAKOKA MENÜÜ)

Mikrolainekin-
del nõu

Mikrolaine- ja ah-
jukindel nõu

Pruunistus-
plaat Aurutaja

Aurutaja
(alaosa ja kaas) Alumine rest Ülemine rest Küpsetusplaat Ilma katteta

Kõrgete äärte-
ga nõu
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TOIDU 
KATEGOORIA TARVIKUD RETSEPT KOGUS VALMISTAMINE

 
2.

CHICKEN
(KANA)

  
1. Roasted 

(Röstitud)
800g - 
1500g  

Maitsestage ja pange külma ahju, rinnaga 
ülespoole

2. Pieces [Crisp] 
(Tükid [pruunista-
mine])

400g - 
1200g 

Maitsestage tükid ja asetage pruunistusplaa-
dile, nahaga külg ülespoole.

3. Legs [Crisp] 
(Koivad [pruunista-
mine])

400g - 
1000g 

Maitsestage kanakoivad. Määrige pruunistus-
plaat rasvaga. Lisage koivad, kui pruunistus-
plaat on eelkuumutatud; ahju märguande pea-
le pöörake toitu.

4. Wings [Crisp] 
(Kanatiivad [pruu-
nistamine])

400g - 
1000g 

Maitsestage kanakoivad. Määrige pruunistus-
plaat rasvaga. Lisage kanatiivad, kui pruunis-
tusplaat on eelkuumutatud; ahju märguande 
peale pöörake toitu.

5. Fillets [Crisp] 
(Fileetükid [pruunis-
tamine])

300g - 
1000g

Määrige pruunistusplaat kergelt rasvaga kok-
ku. Maitsestage ja lisage fileetükid, kui pruu-
nistusplaat on eelkuumutatud. Ahju märguan-
de peale pöörake toitu.

6. Fillets [Steam] 
(Fileetükid [auruta-
mine])

300g - 
800g

Maitsestage ja asetage aurutusrestile. Lisage 
põhjale 100ml vett ja katke kaanega.

7.  Fillets with bacon 
[Crisp] 
(Fileetükid peekoni-
ga [pruunistamine])

200g - 
500g 

Lõigake värske kanafilee ribadeks.  Mähki-
ge fileetükk peekoniviilu sisse. Lisage liha, kui 
pruunistusplaat on eelkuumutatud; ahju mär-
guande peale pöörake toitu.

8. Kebab [Grilled] 
(Kebabid [grillitud])

2 - 6 ports-
jonit 

6 portsjoni jaoks: 400g kanafileed: 2 papri-
kat, 2 sibulat ja maitseained. Lõigake kanafi-
lee tükkideks ja maitsestage. Lõigake paprika 
ja sibul tükkideks. Ajage kanafilee tükid, pap-
rika ja sibul puupulkade otsa. Pange toit ahjus 
ülemisele restile. Ahju märguande peale pöö-
rake toitu

 
3. MEAT
(LIHA)

  
1. Beef [Roasted] 

(Loomaliha [rös-
titud])

800g - 
1500g

Maitsestage praeliha ja pange see eelkuumu-
tatud ahju. Ahju märguande peale pöörake 
praeliha. Prantsuse rostbiifi puhul seadke küp-
susaste funktsiooni võrra madalamaks.

  
2. Pork [Roasted] 

(Sealiha [röstitud])
800g - 
1500g

Maitsestage praeliha ja pange see külma 
ahju. Ahju märguande peale pöörake praeliha.

  
3. Lamb [Roasted] 

(Lambaliha [rös-
titud])

1000g - 
1500g

Maitsestage praeliha ja pange see külma 
ahju. Ahju märguande peale pöörake praeliha.

4.  Lamb cutlet [Gril-
led] 
(Lambakotletid [gril-
litud])

2 tk - 6 tk 
Pintseldage õliga ja pange see külma ahju. 
Ahju märguande peale pöörake toitu. Mait-
sestage.

  
5. Veal [Roasted] 

(Vasikaliha [rös-
titud])

800g - 
1500g 

Maitsestage praeliha ja pange see eelkuu-
mutatud ahju. Ahju märguande peale pööra-
ke praeliha.
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3. MEAT
(LIHA)

6. Ribs [Crisp] 
(Ribitükid [pruunistamine])

700g - 
1200g Maitsestage ja asetage pruunistusplaadile.

  

7.  Meat loaf traditional [Ba-
ked] 
(Traditsiooniline pikkpoiss 
[küpsetatud])

4 - 8 ports-
jonit 

Lemmikretsepti järgi pikkpoisi valmistami-
seks vormige see pätsiks.

  
8. Meatballs [Baked] 

(Hakklihapallid [küpse-
tatud])

200g - 400g
Lemmikretsepti järgi hakklihapallide valmis-
tamiseks vormige pallid, mis kaaluvad iga-
üks 20g.

9. Entrecote [Grilled] 
(Antrekoot [grillitud]) 2 tks - 4 tks 

Pintseldage õliga ja pange see külma ahju. 
Ahju märguande peale pöörake toitu. Mait-
sestage.

10.  Frozen hamburgers 
[Crisp] 
(Külmutatud hamburgerid 
[pruunistamine])  

100g - 500g
Määrige pruunistusplaat kergelt rasvaga 
kokku. Lisage liha, kui plaat on eelkuumuta-
tud. Ahju märguande peale pöörake toitu.

11. Bratwurst [Crisp] 
(Praevorst [pruunista-
mine])

200g - 800g 

Augustage vorstid kahvliga, et vältida pra-
gunemist. Määrige pruunistusplaat kergelt 
rasvaga kokku. Lisage vorstid, kui pruunis-
tusplaat on eelkuumutatud ja ahju märguan-
de peale pöörake neid.

12. Hot dogs [Steam] 
(Hot dogid [aurutamine]) 4 - 8 tk

Valage aurutaja põhja 1 liiter vett ja kat-
ke kaanega. Ahju märguande peale lisage 
vorstid ja katke kaanega.

13. Bacon [Crisp] 
(Peekon [pruunistamine]) 50g - 150g 

Lisage liha, kui pruunistusplaat on eelkuu-
mutatud ja ahju märguande peale pööra-
ke toitu.

 
4. FISH & SEA-

FOOD
(KALA JA ME-

REANNID)

1. Fish fillets [Steam] 
(Kalafilee tükid [auruta-
mine])

300g - 800g Maitsestage ja asetage aurutusrestile. Lisa-
ge põhjale 100ml vett ja katke kaanega.

  
2. Whole fish [Baked] 

(Terve kala [küpsetatud])
600g - 
1200g 

Maitsestage ja piserdage peale võid. Lõ-
puks puistake üle riivsaiaga.

3. Whole fish [Boiled] 
(Terve kala [keedetud])

600g - 
1200g

Maitsestage ja lisage 100ml kalaleent. Küp-
setage kaane all.

4. Cutlets [Steam] 
(Kotletid [aurutamine]) 300g - 800g Maitsestage ja asetage aurutusrestile. Lisa-

ge põhjale 100ml vett ja katke kaanega.

5. Cutlets [Crisp] 
(Kotletid [pruunistamine]) 300g - 800g 

Määrige pruunistusplaat kergelt rasvaga 
kokku. Maitsestage ja lisage toit, kui pruu-
nistusplaat on eelkuumutatud. Ahju märgu-
ande peale pöörake toitu.

6. Frozen gratin [Baked] 
(Külmutatud gratään [küp-
setatud]) 

600g - 
1200g Eemaldage alumiiniumkile.
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4. FISH & 
SEAFOOD

(KALA JA ME-
REANNID)

7.  Frozen coated fillets 
[Crisp] 
(Kattega fileetükid, külmu-
tatud [pruunistamine]) 

200g - 600g
Määrige pruunistusplaati kergelt rasva-
ga. Lisage toit, kui pruunistusplaat on eel-
kuumutatud. Ahju märguande peale pöö-
rake toitu.

8. Mussels [Steam] 
(Karbid [aurutamine]) 100g - 400g Pange 100 - 400g toitu ja 400ml vett põh-

jale, katke kaanega.
9.  Precooked mussels 

[Crisp] 
(Eelküpsetatud karbid 
[pruunistamine])

100g - 400g
Määrige pruunistusplaati kergelt rasva-
ga. Lisage toit, kui pruunistusplaat on eel-
kuumutatud. Ahju märguande peale pöö-
rake toitu.

10. Shrimps [Steam] 
(Krevetid [aurutamine]) 100g - 400g Pange põhjale 100 - 400g toitu, lisage 

400 - 700ml vett, katke kaanega.

11. Shrimps [Crisp] 
(Krevetid [pruunistami-
ne])

100g - 400g
Kasutage suuri krevette. Määrige pruu-
nistusplaati kergelt rasvaga. Lisage toit, 
kui pruunistusplaat on eelkuumutatud. 
Ahju märguande peale pöörake toitu.

5.
HEALTH FRY
(TERVISLIK 
FRITÜÜR)

1. French fries [Crisp] 
(Külmutatud friikartulid 
[pruunistamine]) 

300g - 600g Enne küpsetamist raputage soolaga üle.

2. Frozen fish fingers [Crisp] 
(Külmutatud kalapulgad 
[pruunistamine]) 

200g - 500g Lisage toit, kui ahi on eelkuumutatud. 
Ahju märguande peale pöörake toitu.

3. Sliced chorizo [Grilled] 
(Viilutatud chorizo [gril-
litud])

200g - 800g Ahju märguande peale pöörake toitu

4.  Frozen buffalo wings 
[Crisp] 
(Buffalo kanatiivad [pruu-
nistamine]) 

300g - 600g Eemaldage pakend.

5. Frozen nuggets [Crisp] 
(Külmutatud nagitsad 
[pruunistamine]) 

250g - 600g
Lisage nagitsad, kui pruunistusplaat on 
eelkuumutatud. Ahju märguande peale 
pöörake toitu.

 
6. PITSA & 
QUICHE 

(PLAADIPI-
RUKAS)

1. Frozen pan pizza [Crisp] 
(Külmutatud pannipitsa 
[pruunistamine]) 

300g - 800g Eemaldage pakend.

2. Frozen thin pizza [Crisp] 
(Külmutatud õhuke pitsa 
[pruunistamine]) 

250g - 500g Eemaldage pakend.

3. Home made pizza [Crisp] 
(Kodune pitsa [pruunista-
mine])

1 plaaditäis 

Valmistage tainas, kasutades 150ml vett, 
15g värsket pärmi, 200 - 225g jahu ning 
soola ja õli. Laske kerkida. Rullige see 
rasvaga määritud pruunistusplaadile laia-
li ja torgake taignasse augud. Lisage kate 
nagu tomatid, mozzarella juust ja sink.

4. Chilled pizza [Crisp] 
(Jahutatud pitsa [pruunis-
tamine])

200g - 500g Lisage pitsa, kui pruunistusplaat on eel-
kuumutatud.
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6. PITSA & 
QUICHE 

(PLAADIPI-
RUKAS)

5. Thin vegetarian pizza 
[Crisp] 
(Õhuke taimetoitlas-
te pitsa [pruunista-
mine])

1 plaaditäis 

Valmistage pitsatainas 10g pärmi, 1dl vee, 
1ml soola, 145g nisujahu ja 1 sl õliga. Rul-
lige tainas tainarulliga lahti, pange see ker-
gelt määritud pruunistusplaadile ja augus-
tage kahvliga. Katke taina pealispind 1dl to-
matikastmega. Pange kastmele 50g riivitud 
riivitud porgandiviilusid, 50g pipart, 50g si-
bulat ja 50g seeni. Lõpuks lisage 150g juus-
tu ja oreganot.

6.  Quiche Lorraine 
[Crisp] 
(Quiche Lorraine 
[pruunistamine])

1 plaaditäis

Valmistage lehttainas (250g jahu, 150 g 
võid + 2½ sl vett) või kasutage valmis leht-
tainast .(400 - 450g). Katke pruunistusplaat 
lehttainaga. Tehke sellesse augud. Eelküp-
setage lehttainas. Ahju märguande pea-
le lisage täidis, seejärel lisage 200g sinki ja 
175g juustu ja valage üle seguga, mis koos-
neb kolmest munast ja 300 ml kohvikoorest. 
Pange tagasi ahju ja jätkake küpsetamist.

7. Prebaked frozen 
quiche [Crisp] 
(Eelküpsetatud kül-
mutatud quiche 
[pruunistamine]) 

200g - 800g Eemaldage pakend.

 
7. RICE & 
CEREALS

(RIIS JA TE-
RAVILJAHEL-

BED)

1. Rice [Steam] 
(Riis [aurutamine])

1 - 4 ports-
jonit

Pange 1 kuni 4 riisiportsjonit aurutaja põh-
ja, arvestades et iga portsjon on ca 100g. 
Lisage soolane vesi kuni sobiva taseme-
ni, mis on märgitud aurutaja sisepinnale, all-
pool teksti “Riis + vesi” (1 = 1 portsjon, 2 = 2 
portsjonit jne). Katke toit aurutaja kaanega. 
Ärge kasutage keskmist aurutaja resti. 
Kui ekraanil kuvatakse sellekohane teade, 
valige küpsetatavate portsjonite arv (L1 = 1 
portsjon, L2 = 2 portsjonit jne).

2.  Rice porridge 
[Steam] 
(Riisipuder [auruta-
mine])

1 - 2 ports-
jonit

Lisage riis ja vesi auruti põhja. Katke kaa-
nega. Ahju märguande peale lisage piim ja 
jätkake küpsetamist. 2 portsjoni puhul võt-
ke 75ml riisi, 200ml vett ja 300ml piima. 4 
portsjoni puhul võtke 150ml riisi, 300ml vett 
ja 500ml piima.

 
3. Oat porridge 

(Kaerapuder)
1 - 2 ports-

jonit
Segage oahelbed, sool ja vesi vastavalt pa-
kendil toodud mikrolaineahjus valmistami-
se õpetusele.
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8. PASTA & 
LASAGNA

(PASTA JA LA-
SANJE)

1. Pasta [Steam] 
(Pasta [auruta-
mine])

1 - 3 ports-
jonit

Pange 1 kuni 3 pastaportsjonit aurutaja põh-
ja, arvestades et iga portsjon on ca 70g. Lisa-
ge soolane vesi kuni sobiva tasemeni, mis on 
märgitud aurutaja sisepinnale, allpool teksti 
“Pasta + vesi” (1 = 1 portsjon, 2 = 2 portsjonit 
jne). Katke toit aurutaja kaanega. Ärge kasuta-
ge keskmist aurutaja resti. 
Kui ekraanil kuvatakse sellekohane teade, 
valige küpsetatavate portsjonite arv (L1 = 1 
portsjon, L2 = 2 portsjonit jne).

  

2.  Vegetarian la-
sagna 
(Taimetoitlaste la-
sanje)

8 portsjonit

Valmistage köögiviljakaste 1 sibula, 6 küüslau-
guküüne, 1 porgandi, 1 baklažaani, 400g värs-
ke seenesegu, 600g hakitud tomatite, 4 klaa-
si tomatimahla, 1 rosmariini oksa, 2 magnoolia 
lehe, 3 tüümiani oksa, 1/2 sl mee ja soolaga.  
Juustukaste 6 klaasi piima, 2 klaasi kohvikoo-
re, 50g või, 1/2 klaasi jahu, 2 klaasi riivjustu ja 
purustatud musta pipraga. Pange juustukast-
mele korrapäraselt köögiviljasegu ja lasanje 
plaadid. Katke kastme- ja riivjuustu kihiga.

  
3. Meat lasagna 

(Lihalasanje)
4 - 8 ports-

jonit
Valmistage toit oma lemmikretsepti kohaselt 
või järgige lasanje pakendil toodud retsepti.

  
4. Frozen lasagna 

(Külmutatud la-
sanje)  

500g - 
1200g Eemaldage alumiiniumkile.

 
9. BREAD

(LEIB)

1. Rolls 
(Kuklid)

1 plaadi-
täis

Valmistage tainas vastavalt koheva saia lem-
mikretseptile. Vormige tainas rullideks ja pan-
ge küpsetusplaadile kerkima. Lisage, kui ahi 
on eelkuumutatud.

2. Bread loaf 
(Saiapäts) 1 tk - 2 tk

Valmistage tainas vastavalt koheva saia lem-
mikretseptile. Asetage küpsetusplaadile kerki-
ma. Lisage, kui ahi on eelkuumutatud.

3. Prebaked rolls 
(Eelküpsetatud 
kuklid)

1 plaadi-
täis

Vaakumpakendis kuklite jaoks. Lisage, kui ahi 
on eelkuumutatud.

4. Frozen rolls 
(Külmutatud kuk-
lid) 

1 plaadi-
täis Lisage, kui ahi on eelkuumutatud.
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10.

CAKES & 
PASTRIES

(KOOGID JA 
KONDIITRI-
TOOTED)

  
1. Sponge cake 

(Keeks) 1 plaaditäis Valmistage retsepti kohaselt 700g - 800g 
segu. Lisage kook, kui ahi on eelkuumutatud.

2.  Chocolate cake 
[Crisp] 
(Šokolaadikook 
[pruunistamine])

1 plaaditäis

Sulatage mikrolaineahjus 150g võid. Segage 
mass 4,5 dl suhkrust, 2,5 dl nisujahust, 3 mu-
nast, 4,5 sl kakaost, 2,5 teelusikatäiest va-
niljesuhkrust. Katke pruunistusplaat ühtlaselt 
pannkoogitainaga. 

3. Carrot cake [Crisp] 
(Porgandikook 
[pruunistamine])

1 plaaditäis

Lõigake ribadeks 600 ml porgandeid ja lisa-
ge 450 ml nisujahu, 3 teelusikatäit söögisoo-
dat, 1,5 teelusikatäit vaniljesuhkrut, 300 ml 
kastoorsuhkrut, 2 teelusikatäit jahvatatud ka-
neeli, 0,5 teelusikatäit purustatud ingverit, 
3 muna ja 150 ml rapsiseemneõli (või mõn-
da muud küpsetusõli). Valage segu rasvaga 
määritud pruunistusplaadile.

4. Scones [Crisp] 
(Teeküpsised [pruu-
nistamine])

1 plaaditäis
Vormige üheks suureks tükiks või väiksema-
teks tükkideks rasvaga määritud pruunistus-
plaadil.

5. Muffins 
(Muffinid) 1 plaaditäis

Valmistage plaaditäis (16 - 18 tk) ja täitke pa-
bervormid. Lisage toit, kui ahi on eelkuumu-
tatud.

6. Cookies 
(Küpsised) 1 plaaditäis Aseage küpsetuspaberile ja lisage, kui ahi on 

eelkuumutatud.

  
7. Brownies 

(Šokolaadikoogi-
kesed)

1 plaaditäis

Segage pannkoogitainas 120g šokolaadi,  
120g või, 3 muna, 200g suhkru, 100g jahu, 
5g küpsetuspulbri, 50g kreeka pähklitega. 
Valage pannkoogitainas rasvaga määritud 
pruunistusplaadile. Asetage alumisele restile, 
kui ahi on eelkuumutatud.

8. Swiss roll 
(Rullbiskviit) 1 plaaditäis

Vispeldage 3 muna ja 135g suhkrut, kasu-
tades elektrilist miksrit. Lisage 135g nisuja-
hu, 7,5g küpsetuspulbrit ja 45 ml külma vett. 
Valage rasvaga määritud pruunistusplaadile. 
Ahju märguande peale pange toit ahju.

9. Meringues 
(Beseed) 1 plaaditäis

Valmistage mass 2 munavalgest, 80g suhk-
rust ja 100g riivitud kookospähklist. Maitses-
tage vanilje ja mandliessentsiga. Vormige 
20 - 24 tk rasvaga määritud küpsetusplaadi-
le või küpsetuspaberile. Pange toit eelsoo-
jendatud ahju.

10.  Home made fruit 
pie 
(Kodune puuviljapi-
rukas)

1 plaaditäis

Valmistage lehttainas 180g jahust, 125g võist 
ja 1 munast. (või kasutage valmis lehttai-
nast). Katke pruunistusplaat lehttainaga, teh-
ke sellesse augud ja täitke 700 - 800g õu-
naviiludega, mis on segatud suhkru ja ka-
neeliga.
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10. CAKES & 

PASTRIES
(KOOGID JA 
KONDIITRI-
TOOTED)

11. Prebaked frozen 
fruit pie [Crisp] 
(Eelküpsetatud 
külmutatud puuvil-
japirukas [pruunis-
tamine]) 

400g - 800g Eemaldage pakend.

 
11.

DESSERT & 
SNACKS

(MAGUSTOIT 
JA SUUPIS-

TED)

1. Baked apples 
(Küpsetatud õunad) 4 tk - 8 tk Eemaldage torud ja täitke need martsipa-

ni või kaneeli, suhkru ja võiga.
2.  Fruit compote 

[Steam] 
(Puuviljakompott 
[aurutamine])

300g - 800g
Koorige puuviljad, eemaldage südamikud 
ja lõigake puuviljad tükkideks. Pange au-
rutusresti. Lisage põhjale 100ml vett ja 
katke kaanega.

  
3. Crème brûlée

(Crème brûlée)
2 - 6 ports-

jonit

4 portsjoni jaoks kuumutage 100ml koh-
vikoort + 200ml piima. Vahustage 2 muna 
+ 2 munakollast 3 sl suhkru ja 1 teelusi-
katäie vaniljega. Vispeldage kuum vede-
lik munadesse. Täitke seguga 4 portsjoni 
nõud (mikrolaine- ja ahjukindlad) ja pan-
ge need pruunistusplaadile. Keetke ½ liit-
rit vett ja valage nõude kõrvale pruunis-
tusplaadil. Küpsetage ja laske maha jah-
tuda. Raputage pealispinnale pruuni või 
valget suhkrut + pruunistatud suhkrut.

  
4. Soufflé 

(Suflee)
2 - 6 ports-

jonit

Valmistage suflee segu sidruni, šokolaa-
di või puuviljadega ja valage kõrge serva-
ga kuumakindlasse nõusse. Ahju märgu-
ande peale pange toit ahju.

  
5. Hot fudge sauce 

(Hot Fudge kaste) 4 portsjonit

Sulatage mikrolaineahjus 50g võid. Se-
gage mikrolainekindlas nõus sulatatud 
või, lisage teised koostisained (1 dl suhk-
rut, 0,5 dl kohvikoort, 0,5 dl kerget sii-
rupit, 1 spl kakaopulbrit,1 teelusikatäi-
us vaniljesuhkrut) ahju märguande pea-
le. Serveerige jäätise, värskete puviljade 
ja pähklitega.

6. Pop corn 
(Paismais) 100g Pange kott pöördalusele. Kuumutage ai-

nult ühte kotti korraga.
7.  Nuts roasted 

[Crisp] 
(Röstitud pähklid 
[pruunistamine])

50g - 200g
Lisage pähklid, kui pruunistusplaat on 
eelkuumutatud. Segage ahju märguan-
de peale.

8.  Pumpkin seeds 
roasted [Crisp]
(Röstitud kõrvitsa-
seemned [pruunis-
tamine])

50g - 200g Lisage toit, kui pruunistusplaat on eelkuu-
mutatud. Segage ahju märguande peale.
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KESKKONNAALASED SOOVITUSED
Pakendikarp  on täielikult taaskasutatav, mida kinnitab vastav sümbol. Järgige kohalikke jäätmekäitluse eeskirju. 
Hoidke pakend, mis võib olla ohtlik (kilekotid, polüstüreen jne), lastele kättesaamatus kohas.
See seade  on tähistatud vastavalt Euroopa direktiivile 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätme-
te kohta (WEEE). Tagades toote nõuetekohase utiliseerimise aitate ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi 
keskkonnale ja inimeste tervisele, mida vale jäätmekäitlus selle toote puhul võib kaasa tuua.
Sümbol  tootel või tootega kaasnevates dokumentides tähendab, et seda seadet ei tohi hävitada 
koos olmejäätmetega. Selle asemel tuleb toode viia elektri- ja elektrooniliste seadmete kogumis-
punkti. 
Kõrvaldamine  tuleb läbi viia vastavalt kohalikele jäätmekäitlusmäärustele.
Üksikasjalikuma teabe  saamiseks toote jäätmekäitluse, taastamise ja korduvkasutusse saatmise 
kohta pöörduge kohalikku omavalitsusse, kohaliku majapidamisjäätmete käitlusega tegeleva ette-
võtte poole või kauplusse, kust te toote ostsite.
Enne äraviskamist  lõigake ära toitekaabel, et seadet ei saaks uuesti elektrivõrku ühendada.

Vastavalt standardile IEC 607054, väljaanne 4.0 2010–04
Rahvusvaheline elektrotehnika komisjon  on töötanud välja erinevate mikrolaineahjude küttesoorituse võrdleva 
testimise standardi. Soovitame selle ahju puhul järgmist:

TEHNILISED NÄITAJAD

Toitepinge 230 V/50 HZ
Nimisisendvõimsus 2200 W
Mikrolainete väljundvõimsus 1000 W
Grill 1200 W
Sundõhk 1500 W
Võimsus ooterežiimis <2,0 W
Võimsus off-režiimis <0,5 W
Välismõõtmed (kõrgus x laius x 
sügavus)

379 X 491 X 540

Sisemõõtmed (kõrgus x laius x 
sügavus)

210 X 395 X 370

KONTROLL KOGUS
LIGIKAUDNE 

AEG VÕIMSUSTASE KONTEINER
12.3.1 1000 g 14 min 750 W  Kuumakindel klaas 3.227
12.3.2 475 g 6,5 min 750 W Kuumakindel klaas 3.827
12.3.3 900 g 13 min 750 W  Kuumakindel klaas 3.838
12.3.4 1100 g 28 - 30 min Sundõhk 200°C + 350 W  Kuumakindel klaas 3.827
12.3.5 700 g 25 min Sundõhk 200°C + 90 W Kuumakindel klaas 3.827
12.3.6 1000 g 30 - 35 min Sundõhk 200°C + 350 W Kuumakindel klaas 3.827
13.3 500 g 2 min 12 sek JET DEFROST (KIIRSULATUS)
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