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 Ohutusjuhend
Lugege kasutusjuhendit hoolikalt. Hoidke 
kasutus- ja paigaldusjuhend alles. Kui te 
annate seadme kellelegi edasi, siis pange 
juhendid kaasa.
Enne paigaldamist
Transpordikahjustused
Kontrollige seadet pärast lahtipakkimist. Kui esineb 
transpordikahjustus, siis ei tohi seadet ühendada.
Elektriline ühendamine
Seadme tohib ühendada ainult vastava ala spetsial-
ist. Vale ühendamise tõttu tekkinud kahjustuste korral 
garantii ei kehti.
Nõuanded teie turvalisuseks
Seade on ette nähtud kasutamiseks ainult kodumaj-
apidamises. Kasutage seadet eranditult ainult toitude 
valmistamiseks.
Täiskasvanud ja lapsed ei tohi seadet järelevalveta 
kasutada juhul,

 ■ kui nad ei ole selleks kehaliselt või vaimselt 
võimelised või

 ■ kui neil puuduvad teadmised ja kogemused. Ärge 
lubage lastel kunagi seadmega mängida

Kuum küpsetuskamber 
Põletusoht!

 ■ Ärge kunagi puudutage kuuma küpsetuskambri 
sisepindu ega kütteelementi. Avage seadme uks 
ettevaatlikult. Sealt võib välja paiskuda kuum aur. 
Hoidke väikesed lapsed eemal.

 ■ Ärge kunagi valmistage sööke, milles on suures 
koguses kangeid alkohoolseid jooke. Alkoholiau-
rud võivad küpsetuskambris süttida. Kasutage 
kangeid alkohoolseid jooke ainult väikestes kogus-
tes ja avage seadme uks ettevaatlikult.

Tuleoht!
 ■ Ärge hoidke süttivaid esemeid küpsetuskambris. 
Ärge avage seadme ust, kui seadmest tuleb välja 
suitsu. Lülitage seade välja. Tõmmake toitepistik 
välja või lülitage kaitsmekarbist kaitsmed välja.

 ■ Ärge pange eelkuumutuse ajal küpsetusalusele 
kinnitamata küpsetuspaberit. Seadme ukse ava-
misel tekib õhutõmme. Küpsetuspaber võib vastu 
kütteelementi puutuda ja süttida. Pange alati küp-
setuspaberi peale nõu või küpsetusvorm. Pange 
küpsetuspaberit ainult nii suurele alale, nagu vaja 
on. Küpsetuspaber ei tohi ulatuda üle ääre.

Lühiseoht!
Ärge kunagi jätke elektriseadme ühenduskaablit 
seadme ukse vahele. Kaabli isolatsioon võib sulada.
Põletusoht!
Ärge kunagi valage vett kuuma küpsetuskambrisse. 
Nii tekib kuum veeaur.
Kuumad tarvikud ja nõud
Põletusoht!
Ärge kunagi võtke küpsetuskambrist kuumi tarvikuid 
ja nõusid ilma pajakinnasteta.

Asjatundmatu remont
Elektrilöögi oht!
Asjatundmatult teostatud remont on ohtlik. Remont-
töid võib teostada ainult meie koolitatud hooldust-
ehnik. Kui seadmel esineb viga, tõmmake toitepistik 
välja või lülitage kaitsmekarbist kaitsmed välja. 
Teavitage klienditeenindust.
Automaatne puhastus 
Tuleoht!

 ■ Lahtised toidujäägid, rasv ja praeleem võivad 
automaatse puhastuse käigus süttida. Eemaldage 
küpsetuskambrist suurem mustus enne iga automaat-
set puhastust.

 ■ Ärge kunagi riputage ukse käepidemele süttivaid 
esemeid, nagu näiteks nõuderätikuid. Seade läheb 
automaatse puhastuse ajal väljastpoolt väga kuu-
maks. Hoidke lapsed eemal.

Tõsiste terviskahjustuste oht!
Ärge kunagi jätke mittenakkuva kihiga küpsetusplaate 
ja –vorme automaatse puhastuse ajaks küpsetuskam-
brisse. Suure kuumusega hakkab mittenakkuv kiht 
lagunema ja sellest eralduvad mürgised gaasid.

Kahjustuste põhjused
Tähelepanu!

 ■ Tarvikud, foolium, küpsetuspaber või nõud küpse-
tuskambri põhjas: ärge asetage küpsetuskambri 
põhja ühtegi tarvikut. Ärge katke küpsetuskambri 
põhja fooliumiga (ükskõik, mis sorti see ka ei oleks) 
ega küpsetuspaberiga. Ärge asetage ühtegi nõud 
küpsetuskambri põhja, kui temperatuur on seadistatud 
üle 50 °C. See ei lase kuumusel ühtlaselt jaotuda. 
Küpsetus- ja praadimisajad ei kehti enam ja email 
saab kahjustada.

 ■ Vesi kuumas küpsetuskambris: ärge kunagi valage 
vett kuuma küpsetuskambrisse. Nii tekib veeaur. Tem-
peratuurimuutus võib põhjustada emailikahjustusi.

 ■ Niisked toiduained: ärge hoidke niiskeid toiduain-
eid kaua suletud küpsetuskambris. Nii saab email 
kahjustada.

 ■ Puuviljamahl: mahlaste puuviljakookide korral ärge 
pange küpsetusplaati liiga täis. Üle plaadiääre tilkuv 
puuviljamahl jätab plekid, mida ei ole enam võimalik 
eemaldada. Võimalusel kasutage sügavaid unversaa-
lseid panne.

 ■ Avatud uksega jahutamine: laske küpsetuskambril 
jahtuda suletult. Kõrvalolevad mööblipinnad võivad 
selle ajaga kahjustada saada ka siis, kui seadme uks 
on ainult praokil.

 ■ Tugevalt määrdunud küpsetusahju tihend: kui küpse-
tusahju tihend on tugevalt määrdunud, ei sulgu uks 
kasutamisel enam õigesti. Külgnevad mööblipinnad 
võivad kahjustada saada. Hoidke küpsetusahju tihend 
alati puhtana.

 ■ Küpsetusahju uks istumis- või hoiundamiskohana: 
ärge asetage küpsetusahju avatud uksele esemeid 
ega istuge sellele. Ärge asetage küpsetusahju uksele 
nõusid ega tarvikuid.

 ■ Seadme transportimine: ärge tõmmake ega hoidke 
seadet ukse käepidemest. Ukse käepide ei kannata 
seadme raskust välja ja võib katki minna.
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Teie uus küpsetusahi
Siin õpite oma uut küpsetusahju tundma. Selgitame 
teile juhtpaneeli ja üksikuid juhtseadiseid. Saate teavet 
küpsetuskambri ja tarvikute kohta.

Juhtpaneel
Siin näete ülevaadet juhtpaneelist. Näidikule ei ilmu kun-
agi kõik sümbolid samaaegselt. Sõltuvalt seadme tüübist 
võib detailides esineda kõrvalekaldeid.

Lülitusnupud
Lülitusnupud on allavajutatavad. Funktsioonide vali-
miseks vajutage nullasendis lülitusnupule.
Nupud
Üksikute nuppude all on sensorid. Te ei pea tugevalt 
vajutama. Piisab vastava sümboli puudutamisest.

Nupud ja näidikud
Nuppudega saate seadistada lisafunktsioone. Näidikult 
saate näha seadistatud väärtusi.
Nupp Kasutamine

 Kiirkuu-
mutus

Küpsetusahju eriti kiireks kuumu-
tamiseks.

 Aja-
funktsioonid

Äratuskella , kestuse , lõppkel-
laaja  ja kellaaja  valimine.

 Lapselukk Juhtpaneeli blokeerimine ja vabas-
tamine.

- miinus 
+ plus

Sisestatud väärtuse vähendamine. 
Sisestatud väärtuse suurendamine.

Milline ajafunktsioon näidiku esiplaanil on, näete te 
vastava sümboli ümber olevatest sulgudest [ ].  Erand: 
kellaaja juures põleb sümbol  ainult siis, kui teete 
muudatuse.

Funktsioonivaliku nupp
Funktsioonivaliku nupuga saate seadistada kuumutuse liigi.
Asend Kasutamine

 Nullasend Küpsetusahi on välja lülitatud.

  3D kuum 
õhk

Kookidele ja küpsetistele ühel kuni kolmel 
tasandil. Ventilaator jagab tagaseinas asuva 
rõngakujulise küttekeha kuumuse küpsetus-
kambris ühtlaselt.

 kuum õhk 
(säästlik*)

Kookidele ja küpsetistele, vormiroogadele, 
sügavkülmutatud- ja valmistoodetele, lihale 
ja kalale ühel tasandil ilma eelkuumutuseta. 
Ventilaator jagab rõngakujulise küttekeha 
optimaalse kuumusenergia küpsetuskambris 
ühtlaselt.

 Pealt-/
altkuumus

Kookidele, vormiroogadele ja lahjadele 
praetükkidele, nt veise- või ulukilihale, 
ühel tasandil. Ühtlane kuumutus nii ülevalt 
kui ka alt.

 Ringleva 
õhuga grillimine

Praed lihast, linnulihast ja tervest kalast. 
Grilli küttekeha ja ventilaator lülituvad 
vaheldumisi sisse ja välja. Ventilaator 
keerutab kuuma õhku toidu ümber.

Asend Kasutamine
Grill, suured 
pinnad

Lihalõikude, vorstikeste, röstsaiade 
ja kalatükkide grillimiseks. Kogu pind 
grilli küttekeha all läheb kuumaks.

Altkuumus Hoidistamine ja järel küpsetamine või 
järelpr uunistamine. Kuumus tuleb alt.

Automaatne 
puhastus

Küpsetuskambri automaatne 
puhastus. Küpsetusahi kuu meneb, 
kuni mustus laguneb.

Küpsetusahju 
lamp

Küpsetusahju lambi sisse lülitamine.

* Kuumutuse liik, mis on määratud energia efektiivsusklassi 
EN50304 järgi.

Seadistamisel põleb näidikul sümbol  Küpsetusahju 
lamp lülitub küpsetuskambris sisse.
Nõuanne: selleks, et soojus hästi jaguneks, lülitub pealt- 
või altkuumutuse funktsiooni kuumutusfaasis ventilaator 
lühiajaliselt sisse.

Temperatuurivalik
Temperatuurivalikuga saate seadistada temperatuuri, 
grilli- või puhastusastet.
Asend Tähendus
●     Nullasend Küpsetusahi ei kuumene.
50–300 
temperatuu-
rivahemik

Küpsetuskambri temperatuur °C
Erand: maksimaalne temperatuur 
programmiga 3D kuum õhk  ja 

kuum õhk eco (säästlik) H on 275 
°C.

I, II, III     
Grillimisastmed

Grilliaste grillimiseks, 
suurtele pindadele 
I = aste 1, nõrk
II = aste 2, keskmine
III = aste 3, tugev

Puhastusastmed
Puhastusastmed .
I = aste 1, kerge
II = aste 2, keskmine
III = aste 3, intensiivne

Kuumutamise sümbol
Nii kaua, kui küpsetusahi kuumeneb, põleb näidikul 
sümbol . Kui küpsetusahi on saavutanud optimaalse aja 
toidu ahju panemiseks ning hoiab seda temperatuuri, siis 
sümbol  enam ei põle.
Grilli- ja puhastusastmete korral ei põle sümbol s kunagi.
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Küpsetuskamber
Küpsetuskambris on küpsetusahju lamp. Ülekuumen-
emise eest kaitseb küpsetusahju jahutusventilaator.
Küpsetusahju lamp
Kasutamise ajal põleb küpsetuskambris küpsetusahju 
lamp. Lamp lülitub välja, kui seadistatud temperatuur 
on kuni 60 ºC ja automaatse puhastamise ajal. Nii on 
võimalik optimaalne peenseadistus.
Kui funktsioonivaliku nupp on asendis , siis saate 
lampi ilma kuumutuseta sisse lülitada.
Jahutusventilaator
Jahutusventilaator lülitub vajadusel sisse ja välja. Soe 
õhk väljub ukse kohalt. Tähelepanu! Ärge katke õhu-
tusavasid kinni. Muidu kuumeneb küpsetusahi üle.
Selleks, et küpsetuskambrit pärast kasutamist kiiremini 
jahutada, töötab jahutusventilaator teatud aeg veel edasi.

Tarvikud
Tarvikuid on võimalik küpsetusahju lükata viiele erinevale 
kõrgusele.

Kui tarvik on kuum, siis võib selle kuju muutuda. Kui see 
on uuesti jahtunud, siis kujumuutus kaob. See ei mõjuta 
funktsiooni.
Tarvikuid saate te hiljem klienditeenindusest, erikauplu-
sest või internetist juurde osta. Palun lisage HEZ-number.

Rest
Nõude, koogivormide jaoks, praadi-
miseks, grillimiseks ja sügavkülmu-
tatud toitude jaoks.
Lükake rest sisse, kumerus allapoole 

Emailküpsetusplaat
Kookidele ja küpsistele.
Lükake küpsetusplaat ahju, kaldus 
serv küpsetusahju ukse poole.

Universaalpann
Mahlaste kookide, küpsetiste, 
sügavkülmutatud toitude ja suurte 
praadide jaoks. Te võite seda ka 
rasvakogumisnõuna kasutada, kui te 
restil grillite.
Lükake universaalpann ahju, kaldus 
serv küpsetusahju ukse poole.

Eritarvikud
Eritarvikuid saate osta klienditeenindusest või erikauplu-
sest. Oma küpsetusahju jaoks leiate laiaulatusliku valiku 
erinevatest kaupadest meie reklaamlehtedest või inter-
netist. Eritarvikute kättesaadavus online-ostlemisel on eri 
riikides erinev. Palun vaadake müügidokumentidest järele.
Iga eritarvik ei sobi iga seadmega. Palun andke ostmisel 
oma seadme täpne nimetus (E-nr).

Eritarvikud Küpsetuskambr  
i lisad

HEZ number   Kasutamine Automaatseks 
puhastuseks 
sobiv

Rest Raamistik, ribid HEZ334000 
HEZ334001

Nõude, koogivormide jaoks, praadimiseks, grillimiseks ja 
sügavkülmutatud toitude jaoks.
Nõude, koogivormide jaoks, praadimiseks, grillimiseks ja 
sügavkülmutatud toitude jaoks.

ei ei

Email 
küpsetusplaat

- HEZ331070 Kookidele ja küpsistele.
Lükake küpsetusplaat ahju, kaldus serv küpsetusahju 
ukse poole.

jah

Universaalpann - HEZ332070 Mahlaste kookide, küpsetiste, sügavkülmutatud 
toitude ja suurte praadide jaoks. Te võite seda ka 
rasvakogumisnõuna kasutada, kui te restil grillite.
Lükake universaalpann ahju, kaldus serv küpsetusahju 
ukse poole.

jah

Sisestusrest - HEZ324000 Praadimiseks Pange rest alati universaalpanni sisse. Tilkuv 
rasv ja lihaleem koguneb resti alla pannile.

ei

Grilliplaat - HEZ325070 Grillimisel resti asemel või pritsmekaitsmena, selleks, et 
küpsetusahi tugevalt ei määrduks. Kasutage grilliplaati 
ainult universaalpanniga.
Grilliplaadil grillimine: Kasutage ainult sisestuskõrgustel 
1, 2 ja 3.
Grilliplaat pritsmekaitsmena: Lükake universaalpann koos 
grilliplaadiga resti alla.

jah

Klaaspann - HEZ336000 Paks klaasist küpsetusplaat. Sobib hästi ka 
serveerimisnõuks.

ei

Pitsaplaat - HEZ317000 Ideaalne pitsa, sügavkülmutatud toodete või suurte 
ümmarguste kookide jaoks. Te võite pitsaplaati 
universaalpanni asemel kasutada. Asetage plaat restile ja 
toimige vastavalt tabelis toodud andmetele.

ei
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Keraamiline 
küpsetusplaat

- HEZ327000 Keraamiline küpsetusplaat sobib suurepäraselt 
omaküpsetatud leiva tegemiseks ning saiakestele 
ja pitsale, millel peab olema krõbe põhi. Keraamilist 
küpsetusplaati tuleb alati soovitatava temperatuurini 
eelkuumutada.

jah

Sisestusrestiga 
profipann

- HEZ333070 Sobiv eriti just suurte koguste valmistamiseks. jah

Profipanni kaas - HEZ333001 Kaas muudab profipanni profiahjupotiks. ei

Väljatõmbesüsteem Ribid HEZ333100 Sobiv suurte koguste valmistamiseks. Tarvikukomplekti 
hulka kuuluvad sügav sisestusrestiga pann, rest panni 
peale panemiseks ja teleskoop-väljatõmbesüsteem. Panni 
peale pandud restiga on võimalik suurepäraselt grillida.

ei

Väljatõmbesüsteem 
pluss

Ribid HEZ333102 Sobiv suurte koguste valmistamiseks. Tarvikukomplekti 
hulka kuuluvad sügav sisestusrestiga pann, rest panni 
peale panemiseks ja teleskoop-väljatõmbesüsteem. Panni 
peale pandud restiga on võimalik suurepäraselt grillida.

ei

Väljatõmbesüsteemi 
kate

Ribid HEZ333101 Kaas muudab profipanni profiahjupotiks. ei

Klaasist ahjupott - HEZ915001 Klaasist ahjupott on sobiv pajapraadidele ja 
vormiroogadele, mida te valmistate küpsetusahjus. 
Eriti sobiv on see automaatse programmeerimise ja 
praadimise jaoks.

ei

Teleskoop-
väljatõmbesüsteemid 
Kahekordne
Kolmekordne
Kolmekordne täielik 
väljatõmbesüsteem

Raamistik 
Raamistik
Raamistik

HEZ338250 
HEZ338352
HEZ338356

Väljatõmbesiinidel 2 ja 3 võite tarvikut rohkem välja 
tõmmata, ilma et see ümber läheks.
Väljatõmbesiinidel 1, 2 ja 3 võite tarvikut rohkem välja 
tõmmata, ilma et see ümber läheks.
Kolmekordne väljatõmbesüsteem ei ole sobiv 
praevardaga seadmetele. 
Väljatõmbesiinidel 1, 2 ja 3 võite tarviku täiesti välja 
tõmmata, ilma et see ümber läheks.
Kolmekordne väljatõmbesüsteem ei ole sobiv 
praevardaga seadmetele. 

ei ei
ei

Kolmekordne 
väljatõmbesüsteem 
stopp-funktsiooniga

Raamistik HEZ338357 Väljatõmbesiinidel 1, 2 ja 3 võite tarviku täiesti välja 
tõmmata, ilma et see ümber läheks. Väljatõmbesiinid 
fikseeruvad, nii et tarvikuid on võimalik kergesti peale 
asetada.
Kolmekordne, stopp-funktsiooniga väljatõmbesüsteem ei 
ole sobiv praevardaga seadmetele. 

ei

Aurufilter - HEZ329000 Te saate selle hiljem juurde osta. Aurufilter filtreerib 
väljatõmbest rasvaosakesed ja redutseerib lõhnad.
Ainult nendel seadmetel, mille tootenumbri (E-nr) teine 
number on 6, 7 või 8( nt HBA78B750)

jah

Auruahju süsteem - HEZ24D300 Köögiviljade ja kala kergeks valmistamiseks. ei

Klienditeeninduse tooted
Teil on võimalik osta oma kodumasinate jaoks 
sobivaid hooldus- ja puhastusvahendeid

klienditeenindusest, erikauplusest või mõnes 
riigis Interneti e-poest. Palun lisage juurde vastav 
artiklinumber.

Puhastuslapid roostevabast 
terasest pindadele

Artiklinumber 311134 Vähendab ladestunud mustust. Spetsiaalse õliga impregneerides 
saavad roostevabast terasest pinnad optimaalselt hooldatud.

Küpsetusahju- ja 
grillipuhastusgeel

Artiklinumber 
463582

Küpsetuskambri puhastuseks. Geel on lõhnatu.

Kärjestruktuuriga mikrokiudlapp Artiklinumber 
460770

Eriti sobiv selliste õrnade pindade puhastamiseks nagu klaas, 
klaaskeraamika, roostevaba teras või alumiinium. Mikrokiudlapp 
eemaldab ühe tõmbega vee- ja rasvaplekid.

Uksekaitse Artiklinumber 
612594

Nii ei saa lapsed küpsetusahju ust avada. Kaitse kinnitub erinevatele 
seadmeustele erinevalt. Vaadake uksekaitsmega kaasasolevat lehte.

Uksekaitse
Teie seadmega on kaasas uksekaitse. See tuleb 
kinnitada küpsetusahju külge. Palun jälgige pai-
galdusjuhendit.

Avamiseks lükake uksekaitse üles. Kaitse kinnitub 
erinevatele seadmeustele erinevalt.
Vaadake uksekaitsmega kaasasolevat lehte. 
Ukse sulgemisel jälgige, et uks fikseeruks.
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Enne esimest kasutamist
Siit saate teada, mida peate tegema enne, kui 
te esimest korda oma küpsetusahjuga toitusid 
valmistama hakkate. Lugege enne Ohutusjuhendi 
peatükki.
Kellaaja seadistamine
Pärast ühendamist põleb näidikul sümbol  ja 
neli nulli. Seadistage kellaaeg.

1.  Vajutage nupule  
Näidikule ilmub kellaaeg 12:00.

2.  Seadistage kellaaeg nuppudega + või -.
Seadistatud kellaaeg rakendub mõne sekundi 
pärast.

Küpsetusahju kuumutamine
Uue seadme lõhnast vabanemiseks kuumutage 
küpsetusahju tühjalt ja suletult. Selleks oleks 
ideaalne üks tund pealt-/altkuumusega  tempe-
ratuuril 240 °C. Vaadake, et küpsetuskambris ei 
oleks pakendijääke.
1. Seadistage funktsioonivaliku nupuga pealt-/

altkuumus .
2. Seadistage temperatuurivaliku nupuga temper-

atuur 240 °C.
Lülitage küpsetusahi ühe tunni pärast välja. Sel-
leks keerake funktsioonivaliku nupp nullasendisse.
Tarvikute puhastamine
Enne, kui te tarvikut esimest korda kasutate, 
puhastage seda põhjalikult nõudepesulapiga 
kuumas puhastusvahendi lahuses.

Küpsetusahju seadistamine
Teil on küpsetusahju seadistamiseks erinevaid 
võimalusi. Siin me selgitame teile, kuidas te saate 
seadistada soovitud kuumutuse liiki ja temperatuuri 
või grillimisastet. Te saate seadistada oma roa jaoks 
küpsetamise kestuse ja lõppkellaaja. Palun vaa-
dake selleks Ajafunktsiooni seadistamise peatükki.
Kuumutuse liik ja temperatuur
Näide pildil: Pealt-/altkuumus  190 °C juures. 
1. Seadistage funktsioonivaliku nupuga kuumu-

tuse liik.

2. Seadistage temperatuurivaliku nupuga temper-
atuur või grillimisaste.

Küpsetusahi hakkab kuumenema.
Küpsetusahju välja lülitamine
Keerake funktsioonivaliku nupp nullasendisse.
Seadistuste muutmine
Te saate kuumutuse liiki ja temperatuuri või gril-
limisastet igal ajal vastava nupuga muuta.

Kiirkuumutus
Kiirkuumutusega saavutab teie küpsetusahi 
seadistatud temperatuuri eriti kiiresti.
Kasutage kiirkuumutust siis, kui temperatuur on 
seadistatud üle 100 °C. Sobivad kuumutuse liigid:

 ■ 3D kuum õhk 
 ■ Pealt-/altkuumus 

Selleks, et toit küpseks ühtlaselt, pange see esimest 
korda küpsetuskambrisse alles siis, kui kiirkuumutus 
on lõppenud.
1. Kuumutuse liigi ja temperatuuri seadistamine
2. Vajutage nupule 
Näidikul süttib sümbol . Küpsetusahi hakkab 
kuumenema.
Kiirkuumutus on lõppenud
Kõlab signaal. Näidikul kustub sümbol  Pange 
oma roog küpsetusahju.
Kiirkuumutuse katkestamine
Vajutage nupule  Näidikul kustub sümbol 



8

Ajafunktsiooni seadistamine
Teie küpsetusahjul on erinevad ajafunktsioonid. 
Nupuga  saate avada menüü ja vahetada üksi-
kuid funktsioone. Nii kaua, kui te seadistate, võivad 
põleda kõik ajasümbolid. Sulud [ ] näitavad teile, mil-
lise ajafunktsiooni juures te olete. Juba seadistatud 
ajafunktsiooni saate muuta nuppudega + või -, kui 
see ajasümbol on sulgudes.
Äratuskell
Äratuskella saate kasutada köögikellana. See käib 
küpsetusahjust sõltumatult. Äratuskellal on oma 
signaal. Kuulake, kas see on äratuskell või on küp-
setusaeg lõppenud.
1. Vajutage üks kord nupule  

Näidikul põlevad ajasümbolid, sulgudes on 
2. Seadistage äratuskellaaeg nuppudega + või 

A.Soovitatud väärtuse nupp + = 10 minutit Soovi-
tatud väärtuse nupp - = 5 minutit

Mõne sekundi pärast rakendub seadistatud 
kellaaeg. Äratuskell hakkab käima. Näidikul põleb 
sümbol [ ] ja äratuskellaaeg käib nähtavalt. Teised 
ajasümbolid kustuvad.
Äratuskellaaeg on möödunud.
Kõlab signaal. Näidikul on 00:00. Äratuskella saate 
välja lülitada nupuga 
Äratuskellaaja muutmine
Muutke äratuskellaaega nuppudega + või -. Muuda-
tus rakendub mõne sekundi pärast.
Äratuskellaaja kustutamine
Kerige äratuskellaaeg nupuga A tagasi kuni kellaaja-
ni 00:00. Muudatus rakendub mõne sekundi pärast. 
Äratuskell on välja lülitatud.
Ajaseadistuste päring
Kui on seadistatud mitu ajafunktsiooni, siis põlevad 
näidikul vastavad sümbolid. Esiplaanil olev ajafunkt-
sioon on sulgudes.
Selleks, et saada päringut äratuskella , kestuse 
, lõppkellaaja  või kellaaja  kohta, vajutage nupule 

 niikaua, kuni sulgudes on vastav sümbol. Näidikul 
kuvatakse mõneks sekundiks vastav väärtus.
Kestus
Teil on võimalik seadistada oma toidu jaoks 
küpsetamiskestus. Kui kestus on lõppenud, lülitub 
küpsetusahi automaatselt välja. Nii ei pea te teisi 
töid katkestama, et küpsetusahju välja lülitada. 
Küpsetusaega ei saa tahtmatult ületada.
Näide pildil: Kestus 45 minutit.
1. Seadistage funktsioonivaliku nupuga kuumutuse 

liik.
2. Seadistage temperatuurivaliku nupuga tempera-

tuur või grillimisaste.
3. Vajutage nupule   kaks korda. 

Näidikul on 00:00. Ajasümbolid põlevad, sümboli 
 ümber on sulud.

4. Seadistage kestus nuppudega + või -. Soovitatud 
väärtuse nupp + = 30 minutit Soovitatud väärtuse 
nupp - = 10 minutit

Mõne sekundi pärast küpsetusahi käivitub. Näidikul 
on nähtav järelejäänud aeg ja põleb sümbol [ ] 
Teised ajasümbolid kustuvad.
Kestus on lõppenud.
Kõlab signaal. Küpsetusahju kuumenemine lõppeb. 
Näidikul on 00:00. Vajutage nupule  Nuppudega 
+ või - saate uuesti kestuse seadistada. Võite ka nu-
pule  vajutada – tehke seda kaks korda ja keerake 
funktsioonivaliku nupp nullasendisse. Küpsetusahi on 
välja lülitatud.
Kestuse muutmine
Muutke kestust nuppudega + või -. Muudatus 
rakendub mõne sekundi pärast. Kui äratuskell on 
seadistatud, siis vajutage enne nuppu .
Kestuse kustutamine
Kerige kestuse aeg nupuga A tagasi kuni ajani 
00:00. Muudatus rakendub mõne sekundi pärast. 
Kestus on kustutatud. Kui äratuskell on seadistatud, 
siis vajutage enne nuppu .
Ajaseadistuste päring
Kui on seadistatud mitu ajafunktsiooni, siis põlevad 
näidikul vastavad sümbolid. Esiplaanil olev aja-
funktsioon on sulgudes.
Selleks, et saada päringut äratuskella , kestuse 

, lõppkellaaja  või kellaaja  kohta, vajutage 
nupule  niikaua, kuni sulgudes on vastav sümbol. 
Näidikul kuvatakse mõneks sekundiks vastav väärtus.
Lõppkellaaeg
Teil on võimalik aega, millal toit valmis peaks olema, 
edasi lükata. Küpsetusahi käivitub automaatselt ja 
on soovitud ajaks valmis.  Näiteks võite toidu hom-
mikul küpsetuskambrisse panna ja seadistada nii, et 
see oleks lõunaks valmis.
Jälgige, et toiduained ei oleks küpsetuskambris liiga 
kaua, nii et need riknevad.
Näide pildil: kell on 10:30, kestus on 45 minutit ja 
küpsetusahi peaks valmis olema kell 12:30.
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1. Seadistage funktsioonivaliku nupp.
2. Seadistage temperatuurivaliku nupp.
3. Vajutage nupule  kaks korda.
4. Seadistage kestus nuppudega + või -.
5. Vajutage nupule . 

Sulud on ümber  . Kuvatakse kellaaeg, millal 
toit valmis on.

6. Mit Taste + oder - die Endezeit auf später 
verschieben

Mõne sekundi pärast rakendab küpsetusahi se-
adistused ja lülitub ootepositsiooni. Näidikul on 
kellaaeg, millal toit valmis on, ja sümbol  on
sulgudes. Sümbol  ja  kustuvad. Kui küpse-
tusahi käivitub, liigub kestuse aeg nähtavalt lõpu 
poole ja sümbol  on sulgudes. Sümbol  kustub.
Kestus on lõppenud.
Kõlab signaal. Küpsetusahju kuumenemine lõppeb. 
Näidikul on 00:00. Vajutage nupule  Nuppudega + 
või - saate kestuse uuesti seadistada. Võite ka vaju-
tada nupule  kaks korda ja keerata funktsioonivaliku 
nupu nullasendisse. Küpsetusahi on välja lülitatud.

Lõppkellaaja muutmine
Muutke lõppkellaaega nuppudega + või -. Muudatus 
rakendub mõne sekundi pärast. Kui äratuskell on 
seadistatud, siis vajutage enne kaks korda nuppu 
. Ärge muutke lõppkellaaega, kui kestuse aeg juba 
käib. Küpsetustulemus ei kehtiks enam.
Lõppkellaaja kustutamine
Kerige nupuga A lõppkellaaeg tagasi kehtiva kel-
laajani. Muudatus rakendub mõne sekundi pärast. 
Küpsetusahi käivitub. Kui äratuskell on seadistatud, 
siis vajutage enne kaks korda nuppu .
Ajaseadistuste päring
Kui on seadistatud mitu ajafunktsiooni, siis põlevad 
näidikul vastavad sümbolid. Esiplaanil olev ajafunkt-
sioon on sulgudes.
Selleks, et saada päringut äratuskella , kestuse 
, lõppkellaaja p või kellaaja  kohta, vajutage nupule 

 niikaua, kuni sulgudes on vastav sümbol. Näidikul 
kuvatakse mõneks sekundiks vastav väärtus.
Kellaaeg
Pärast ühendamist või pärast voolukatkestust 
põleb näidikul sümbol  ja neli nulli. Seadistage 
kellaaeg.
1. Vajutage nupule  

Näidikule ilmub kellaaeg 12:00.
2. Seadistage kellaaeg nuppudega + või -.
Mõne sekundi pärast rakendub seadistatud kellaaeg.
Kellaaja muutmine
Teised ajafunktsioonid ei tohi olla seadistatud.

1.  Vajutage neli korda nupule  
Näidikul põlevad ajasümbolid, sulgudes on 

2.  Muutke kellaaega nuppudega + või -. 
Mõne sekundi pärast rakendub seadistatud kel-
laaeg.

Kellaaja kadumine
Te saate kellaajal lasta aegamisi kaduda. Palun vaa-
dake selleks peatükki Põhiseadistuste muutmine.

Lapselukk
Selleks, et lapsed kogemata küpsetusahju sisse ei 
lülitaks, on olemas lapselukk.
Küpsetusahi ei reageeri ühelegi seadistusele. Kui 
lapselukk on sisse lülitatud, siis äratuskella ja kella-
aega saate te ikka muuta.
Lapseluku sisse lülitamine
Funktsioonivaliku nupp peab olema nullasendis.

Hoidke nuppu  umbes neli sekundit all.
Näidikule ilmub sümbol . Lapselukk on sisse 
lülitatud.
Lapseluku välja lülitamine
Hoidke nuppu  umbes neli sekundit all.
Näidikul kustub sümbol  Lapselukk on välja 
lülitatud.
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Põhiseadistuste muutmine
Teie küpsetusahjul on erinevad põhifunktsioonid. Neid 
seadistusi võite kohandada oma harjumuste järgi.

Põhiseadistus Valik 0 Valik 1 Valik 2 Valik 3

c0  Ekraanivalgustuse heledus - öine keskmine* päevane
c1  Signaali pikkus pärast kestuse või 
äratuskellaaja lõppemist

- u 10 sek u 2 min* u 5 min

c2  Kellaaja näit ainult 
töötamise ajal alati - -

c3  Ooteaeg, kuni seadistus on üle võetud - u 2 sek u 5 sek u 10 sek
c5  Teleskoop-väljatõmbesüsteemiga 
varustatud ei jah* - -

c6  Kõikide väärtuste lähtestamine 
tehaseseadistusele

ei* jah - -

*    tehaseseadistus

Küpsetusahi peab olema välja lülitatud.
1. Hoidke nuppu  umbes neli sekundit all.
Näidikule ilmub signaali pikkuse praegune 

põhiseadistus, nt c1 2 valikule 2.
2. Muutke põhiseadistust nuppudega + või -.
3. Kinnitage valik nupuga .

Näidikule ilmub järgmine põhiseadistus. Nupuga 
 saate läbida kõik tasandid ja nupuga + või - 

muuta.
4. Lõpuks hoidke nuppu  umbes neli sekundit 

all. Kõik põhiseadistused on üle võetud.
Põhiseadistusi saate igal ajal muuta.

Automaatne väljalülitus
Kui te ei ole oma seadme seadistusi mitu tundi 
muutnud, aktiveerub automaatne väljalülitus. 
Küpsetusahju kuumenemine lõppeb. Millal see 
toimub, sõltub seadistatud temperatuurist või 
grillimisastmest.
Automaatne väljalülitus aktiveerub.
Kõlab signaal. Näidikule ilmub F8. Küpsetusahi ei 

kuumene enam.
Keerake funktsioonivaliku nupp nullasendisse. 
Küpsetusahi on välja lülitatud.
Automaatse väljalülituse tühistamine. Kui te ei 
soovi, et automaatne väljalülitus aktiveeruks, 
seadistage kestus. Küpsetusahi kuumeneb, kuni 
kestus on lõppenud.

Automaatne puhastus
Automaatse puhastuse korral kuumeneb küpse-
tusahi umbes temperatuurini 500 °C. Nii põlevad 
praadimis-, grillimis- või küpsetamisjäägid ära ja teie 
peate ainult tuha küpsetuskambrist ära pühkima.
Te saate valida kolme puhastusastme vahel.

Aste Puhastuse 
tõhusus Kestus

1 kerge u 1 tund ja 15 minutut

2 keskmine u 1 tund ja 30 minutut

3 intensiivne u 2 tundi
Mida tugevam ja vanem on mustus, seda suurem 
peab olema puhastusaste. Piisab, kui puhastate 
küpsetuskambrit iga kahe kuni kolme kuu järel. 
Vajadusel võite ka sagedamini puhastada. Puhas-
tuseks kulub ainult umbes 2,5 – 4,7 kilovatttundi.
Olulised märkused
Teie turvalisuse huvides lukustub küpsetusahju 

uks automaatselt. Küpsetusahju ust saab avada 
alles siis, kui küpsetuskamber on veidi jahtunud ja 
lukusümbol kustub. 
Küpsetusahju lamp küpsetuskambris ei põle 
automaatse puhastuse ajal.

 Põletusoht!
Küpsetuskamber läheb automaatse puhastuse 
ajal väga kuumaks. Ärge kunagi avage seadme 
ust ega lükake lukustusriivi käsitsi. Laske sead-
mel jahtuda. Hoidke lapsed eemal.
Seade läheb automaatse puhastuse ajal väljast-
poolt väga kuumaks. Ärge kunagi puudutage 
seadme ust. Laske seadmel jahtuda. Hoidke 
lapsed eemal.

 Tuleoht!
Seade läheb automaatse puhastuse ajal väljast-
poolt väga kuumaks. Ärge kunagi riputage ukse 
käepidemele süttivaid esemeid, näiteks nõuderä-
tikuid. Hoidke seadme esikülg vabana.
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Enne automaatset puhastust
Küpsetuskamber peab olema tühi. Võtke tarvikud, 
nõud ja raamistik küpsetuskambrist välja. Raamistik-
ku eemaldamise kohta lugege peatükist Hooldus ja 
puhastus. Kui raamistikku ei ole eemaldatud, kõlab 
signaal. Automaatne puhastus ei käivitu.
Puhastage ka küpsetuskambri uks ja selle äärepin-
nad tihendi piirkonnas. Tihendit ärge puhastage.

 Tuleoht!
Lahtised toidujäägid, rasv ja praeleem võivad süt-
tida. Pühkige küpsetuskamber ja tarvikud, mida 
automaatse puhastuse käigus puhastada tahate, 
niiske lapiga üle.
Tarvikute puhastamine
Raamistik ei sobi automaatseks puhastuseks. 
Eemaldage see küpsetuskambrist. Tarvikute automaat-
seks puhastuseks on võimalik osta tarvikuhoidikuid.
Tarvikuhoidikuid saate klienditeenindusest või Inter-
netist materjalinumbriga 466546.
Tarvikuhoidikud kinnitatakse vasakule ja paremale 
poole.

Nii saate puhastada emailtarvikuid, nt mittenakkuva 
kihita universaalpanni. Puhastage automaatse 
puhastamise käigus alati ainult ühte tarvikut.
Mitteemailitud tarvikud, nt rest, ei sobi automaatseks 
puhastuseks. Eemaldage see küpsetuskambrist.

 Tõsiste tervisekahjustuste oht!
Ärge kunagi puhastage automaatses puhastuses 
mittenakkuva kihiga plaate ja vorme. Suure kuumu-
sega hakkab mittenakkuv kiht lagunema ja sellest 
eralduvad mürgised gaasid.
Nõuanne: missugused tarvikud automaatseks 
puhastuseks sobivad, vaadake ka kasutusjuhendi 
alguses olevast eritarvikute tabelist.

Seadistamine
Kui olete valinud puhastusastme, seadistage küp-
setusahi.
1.Seadke funktsioonivaliku nupp automaatsele 
puhastusele .
2. Seadistage funktsioonivaliku nupuga puhastusaste.
Näidikule ilmub kellaaeg, millal automaatne puhas-
tus lõppeb ja sümbol  on sulgudes. Mõne sekundi 
pärast käivitub automaatne puhastus. Kestuse 
kulgemist kuvatakse visuaalselt ja sümbol   on 
sulgudes. Sümbol  kustub.
Küpsetusahju uks lukustub varsti pärast käivitust. 
Näidikul põleb sümbol . Alles siis, kui sümbol  
kustub, saab küpsetusahju ust jälle avada.
Automaatne puhastus on lõppenud.
Näidikul on 00:00. Küpsetusahju kuumenemine lõp-
peb. Keerake funktsioonivaliku nupp nullasendisse. 
Küpsetusahi on välja lülitatud. Küpsetusahju ust 
saab avada alles siis, kui sümbol  näidikul kustub.
Puhastusastme muutmine
Pärast käivitamist ei saa enam puhastusastet muuta.
Automaatse puhastuse katkestamine
Keerake funktsioonivaliku nupp nullasendisse. Küp-
setusahi on välja lülitatud. Küpsetusahju ust saab 
avada alles siis, kui sümbol  näidikul kustub.
Lõppkellaaja edasilükkamine
Te saate automaatse puhastuse lõppemise aega 
edasi lükata. Nii on võimalik teha automaatset 
puhastust öösel, et saaksite oma küpsetusahju kogu 
päeva kasutada.
Seadistage, nagu on kirjeldatud punktides 1 ja 2. 
Enne automaatse puhastuse käivitamist lükake 
nupuga + või - lõppkellaaeg hilisemale ajale.
Küpsetusahi lülitub ooteasendisse. Näidikule ilmub 
kellaaeg, millal automaatne puhastus lõppeb ja 
sümbol  on sulgudes. Kui automaatne puhastus 
käivitub, liigub kestuse aeg nähtavalt lõpu poole ja 
sümbol  on sulgudes. Sümbol p kustub.
Pärast automaatset puhastust
Kui küpsetuskamber on jahtunud, pühkige küpsetus-
kambrisse jäänud tuhk niiske lapiga ära.

Hooldus ja puhastus
Põhjaliku hoolduse ja puhastuse korral püsib küpsetu-
sahi kaua ilus ja töökorras. Siit leiate selgitused, kui-
das oma küpsetusahju õigesti hooldada ja puhastada.
Märkused

 ■ Küpsetusahju väikesed värvierinevused tulenevad 
erinevatest materjalidest, nt klaas, plast või metall.

 ■ Varjud ukseklaasil, mis paistavad triipudena, on 
küpsetusahju lambi valguspeegeldus.

 ■ Email kuivab väga kõrgetel temperatuuridel. Sel-
lest võivad tekkida väikesed värvimuutused. See 
on normaalne ega mõjuta ahju talitlust. Õhukeste 
plaatide servi ei saa täielikult emailiga katta. See-

tõttu võivad need olla karedad. See ei vähenda 
korrosioonikindlust.

Puhastusvahendid
Järgige tabelis toodud andmeid, et mitte kahjustada 
erinevaid pindu valesti valitud puhastusvahendiga. 
Ärge kasutage

 ■ teravaid ega abrasiivseid puhastusvahendeid,
 ■ kanget alkoholi sisaldavaid puhastusvahendeid,
 ■ kõvu küürimiskäsnu ega –svamme,
 ■ survepesurit ega aurupesurit.

Peske uued svammlapid enne kasutamist põhjalikult 
puhtaks.
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Piirkond Puhastusvahendid

Küpsetusahju 
esikülg

Kuum nõudepesuvahendi lahus
Puhastage pesulapiga ja kuivatage 
pehme lapiga. Ärge kasutage 
klaasipuhastusvahendit ega klaasikaabitsat.

Roostevaba 
teras

Kuum nõudepesuvahendi lahus
Puhastage pesulapiga ja kuivatage pehme 
lapiga. Eemaldage lubja-, rasva-, tärklise- ja 
munavalgeplekid kohe. Selliste plekkide alla 
võib tekkida korrosioon.
Klienditeeninduses või erikauplustes on 
saadaval spetsiaalsed roostevaba terase 
hooldusvahendid, mis sobivad soojade pindade 
puhastamiseks. Kandke hooldusvahend pehme 
lapiga õhukese kihina peale.

Ukseklaasid Klaasipuhastusvahend
Puhastage pehme lapiga. Ärge
kasutage klaasikaabitsat.

Uksekate Roostevaba terase puhastusvahend 
(saadaval klienditeeninduses või 
erikaupluses) Järgige tootja märkusi.

Küpsetuskamber Kuum nõudepesuvahendi või äädikalahus 
Puhastage pesulapiga.
Tugeva mustuse korral kasutage 
roostevabast terasest küürimisnuustikut või 
küpsetusahju puhastusvahendit. Kasutage 
vaid külma küpsetusahju korral.
Kõige parem on kasutada automaatset 
puhastust. Selleks järgige peatükki 
Automaatne puhastus!

Küpsetusahju 
lambi klaaskate

Kuum nõudepesuvahendi lahus
Puhastage pesulapiga.

Raamistik Kuum nõudepesuvahendi lahus
Leotage ja puhastage pesulapi või
harjaga.

Teleskoop-
väljatõmbe  
süsteemid

Kuum nõudepesuvahendi lahus
Puhastage pesulapi või harjaga.
Ärge leotage ega peske nõudepesumasinas, 
ärge kasutage automaatset puhastust. 
Väljatõmbesüsteem saab kahjustada ja 
blokeerub.

Tarvikud Kuum nõudepesuvahendi lahus
Leotage ja puhastage pesulapi või
harjaga.

Raamistiku vabastamine ja kinnitamine
Puhastamiseks saate raamistiku välja võtta. Küpsetusahi 
peab olema jahtunud.
Raamistiku vabastamine
1. Tõstke raamistikku eest üles
2. ja vabastage kinnitusest (pilt A).
3 . Seejärel tõmmake kogu raamistikku ettepoole
4. ja võtke välja (pilt B).

Puhastage raamistikku nõudepesuvahendi lahuse ja 
pesusvammiga. Kõvasti külgehakanud mustuse korral 
kasutage harja.

Raamistik sobib ainult paremale või vasakule poole. 
Jälgige, et kõrgus 1 ja 2 oleks all ning kõrgus 3, 4 ja 5 
ülal, nagu pildil B näidatud. Väljatõmbesiine peab olema 
võimalik ette välja tõmmata.

Küpsetusahju ukse äravõtmine ja 
kinnitamine
Puhastamiseks ja ukseklaasi eemaldamiseks saate 
küpsetusahju ukse ära võtta.
Mõlemal küpsetusahju šarniiril on lukustushoob. Kui lu-
kustushoovad on kinni pööratud (pilt A), on küpsetusahju 
uks kindlalt kinni. Seda ei saa ära võtta. Kui lukustush-
oovad on küpsetusahju ukse äravõtmiseks lahti pööratud 
(pilt B), on šarniirid ohutud. Need ei saa kinni klõpsatada.

 Vigastusoht!
Kui šarniirid ei ole kaitstud, klõpsatavad need suure 
jõuga kokku. Jälgige, et lukustushoovad oleks alati täie-
likult kinni pööratud või küpsetusahju ukse äravõtmisel 
täiesti lahti pööratud.
Ukse äravõtmine
1. Tehke küpsetusahju uks täiesti lahti.
2. Pöörake vasakul ja paremal pool olevad lukustush-

oovad lahti (pilt A).
3. Sulgege küpsetusahju uks kuni piirikuni. Võtke kahe käega 

vasakult ja paremalt poolt kinni. Lükake ust veel veidi kinni 
ja tõmmake välja (pilt B).

Raamistiku kinnitamine
1. Asetage raamistik kõigepealt tagumisse pessa, suru-

ge veidi tahapoole (pilt A) 
2. ja kinnitage siis eesmisse pessa (pilt B).
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Ukse kinnitamine
Kinnitage küpsetusahju uks vastupidises järjekorras.
1. Küpsetusahju ukse kinnitamisel jälgige, et 

mõlemad šarniirid läheksid otse avasse (pilt A).
2. Šarniiril olev sälk peab mõlemal küljel fikseeru-

ma (pilt B).

3. Pöörake mõlemad lukustushoovad jälle kinni 
(pilt C). Sulgege küpsetusahju uks.

 Vigastusoht!
Kui ahjuuks kogemata välja kukub või šarniir kinni 
klõpsatab, ärge šarniiri puudutage. Teavitage 
klienditeenindust.

Uksekatte eemaldamine
Küpsetusahju ukse kate võib värvi muuta. Põhjali-
kuks puhastamiseks saab katte eemaldada.
1. Tehke küpsetusahju uks täiesti lahti.
2. Kruvige küpsetusahju ukse kate ära. Selleks 

keerake vasakul ja paremal pool olevad kruvid 
lahti (pilt A).

3. Võtke kate ära (pilt B).

Jälgige, et te ei sulgeks küpsetusahju ust enne, 
kui kate on eemaldatud. Sisemine klaas võib 
kahjustada saada. Puhastage katet roostevaba 
terase puhastusvahendiga.
4. Asetage kate tagasi ja kinnitage.
5. Sulgege küpsetusahju uks. 

Ukseklaaside eemaldamine ja paigal-
damine
Puhastamise lihtsustamiseks võib küpsetusahju 
ukseklaasid ära võtta.
Eemaldamine
1. Võtke küpsetusahju uks ära ja asetage see, 

käepide allpool, rätile.
2. Kruvige küpsetusahju ukse ülaosalt kate ära. 

Selleks keerake lahti vasakul ja paremal olevad 
kruvid (pilt A).

3. Tõstke ülemist klaasi ja tõmmake see välja (pilt B).

4. Keerake paremal ja vasakul pool olevad kin-
nitusklambrid lahti. Tõstke klaasi ja tõmmake 
hoidikud klaasilt ära (pilt C). Võtke klaas ära.

Puhastage klaase klaasipuhastusvahendi ja 
pehme lapiga.
Ärge kasutage teravaid või abrasiivseid vahendeid 
ega klaasikaabitsat. Klaas võib kahjustada saada.
Paigaldamine
Paigaldamisel jälgige, et vasakul all olev tekst 
“right above“ oleks tagurpidi.
1. Lükake klaas viltu taha sisse (pilt A).
2. Asetage paremal ja vasakul pool olevad 

kinnitusklambrid klaasile, nii et vedrud oleksid 
kruviaugu kohal, ja keerake kinni (pilt B).

3. Lükake ülemine klaas viltu taha sisse. Sile pind 
peab olema väljapoole.

4. Asetage kate peale ja keerake kini. 
5. Kinnitage küpsetusahju uks.
Võtke küpsetusahi uuesti kasutusele alles siis, kui 
klaasid on nõuetekohaselt paigaldatud.



Tekkis tõrge, mida teha?
Kui tekib tõrge, siis on sageli tegemist vaid mõne 
pisiasjaga. Enne klienditeenindusse pöördumist 
vaadake tabelist järele. kas tõrget on võimalik ise 
kõrvaldada.
Tõrgete tabel
Kui toit ei õnnestu nii nagu peaks, lugege peatük-
ki Meie läbiproovitud valmistusviisid. Sealt leiate 
palju nõuandeid ja märkusi toiduvalmistamiseks.
Tõrge Võimalik 

põhjus
Abinõu/märkused

Küpsetusahi
ei
tööta.

Kaitse on läbi 
põlenud.

Kontrollige 
kaitsmekarbist, kas 
kaitse on korras.

Voolukatkestus. Kontrollige, kas 
köögituli või mõni teine 
kodumasin töötab.

Näidikul põleb 
 ja neli 

nulli.

Voolukatkestus. Seadistage kellaaeg 
uuesti.

Küpsetusahi 
ei kuumene.

Kontaktidel on 
tolm.

Keerake lülitusnuppe 
mitu korda ühele ja 
teisele poole.

Küpsetusahju 
ust ei saa 
avada. 
Näidikul põleb 
sümbol 

Küpsetusahju 
uks on 
automaatseks 
puhastuseks 

 lukustatud.

Oodake, kuni 
küpsetusahi on 
jahtunud ja sümbol 
sümbol  kustub.

Küpsetusahi 
ei kuumene. 
Näidikul 
vilgub 
kaksikpunkt.

Küpsetusahi on 
demorežiimis.

Lülitage kaitse 
kaitsmekarbis välja 
ja umbes 20 sekundi 
pärast uuesti sisse. 
Nüüd hoidke umbes 
2 jooksul nuppu  
umbes 4 sekundit 
all, kuni kaksikpunkt 
hakkab püsivalt 
põlema.

Näidikule 
ilmub F8.

Automaatne 
väljalülitus on 
aktiveerunud.

Keerake 
funktsioonivaliku nupp 
nullasendisse.

Veateated
Kui näidikule ilmub veateade ja , vajutage 
nuppu . Seejärel seadistage kellaaeg uuesti. 
Kui veateade ilmub uuesti, pöörduge klienditee-
nindusse.
Järgmiste veateadete korral saate ise hakkama.
Veateade Võimalik põhjus Abinõu/märkused

Nuppu on liiga 
kaua vajutatud 
või see on kinni 
kaetud.

Vajutage kõiki nuppe 
ükshaaval. Kontrollige, 
ega mõni nupp ei ole 
kinni jäänud, kaetud või 
määrdunud.

Küpsetuskambri 
temperatuur on 
liiga kõrge.

Küpsetusahju uks on 
lukus ja kuumutus 
katkeb. Oodake, 
kuni küpsetusahi on 
jahtunud. Vajutage 
nuppu  ja seadistage 
kellaaeg uuesti.

 Elektrilöögi oht!
Asjatundmatult teostatud remont on ohtlik. 
Remnttöid võib teostada ainult meie koolitatud 
hooldustehnik.

Küpsetusahju lambi vahetamine
Kui küpsetusahju lamp on läbi põlenud, tuleb see 
välja vahetada. Kuumakindlaid varulampe (40 
W) saate klienditeenindusest või erikauplusest. 
Kasutage ainult neid lampe.

 Elektrilöögi oht!
Lülitage kaitse kaitsmekarbis välja.
1. Asetage külma küpsetusahju nõuderätik, et 

vältida kahjustusi.
2. Võtke klaaskate ära. Selleks vajutage pöidlaga 

metallist lapatseid tahapoole (pilt A).
3. Keerake lamp välja ja asendage sama tüüpi 

lambiga (pilt B).

4. Asetage klaaskate tagasi. Seejuures asetage 
see ühelt poolt sisse ja suruge teiselt poolt 
tugevasti vastu. Klaas fikseerub.

5. Võtke nõuderätik välja ja lülitage kaitse sisse.
Klaaskate
Kahjustatud klaaskate tuleb välja vahetada. So-
bivaid klaaskatteid saate klienditeenindusest. Tea-
tage meile oma seadme E-number ja FD-number.
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Klienditeenindus
Kui teie seade vajab remonti, aitab teid klienditeenindus. 
Leiame alati sobiva lahenduse ja aitame vältida asjatult 
tehniku kutsumist.

E-number ja FD-number
Helistades teatage meile tootenumber (E-nr) ja tootmis-
number (FD-nr), et saaksime pakkuda oskuslikku teenin-
dust. Tüübisildi vajalike numbritega leiate paremalt poolt 
küpsetusahju ukse kõrvalt. Et te ei peaks vajaduse korral 
kaua otsima, võite oma seadme andmed ja klienditeenin-
duse telefoninumbri siia kirjutada.

E-nr FD-nr

Klienditeenindus 

Arvestage, et hooldustehniku kutsumine seadme valesti 
kasutamise tõttu ei ole ka garantiiajal tasuta.
Kõikide riikide lähimate klienditeeninduste kontaktand-
med leiate siit või kaasasolevast klienditeeninduste 
loendist.
Usaldage tootja pädevust. Sellega on tagatud, et remonti 
teostavad väljaõppinud hooldustehnikud, kes on varusta-
tud teie kodumasina jaoks vajalike originaalvaruosadega.

Energia ja keskkond
Teie uus seade on väga energiatõhus. Siit leiate andmed 
optimaalse energiakasutusega kuumutusrežiimi Heißluft 
eco (kuum õhk (säästlik)) kohta. Lisaks leiate nõuandeid, 
kuidas oma seadmega rohkem energiat säästa ja kuidas 
seadet keskkonnateadlikult jäätmekäitlusse suunata.

Kuumutusrežiim Heißluft eco (kuum 
õhk (säästlik))
Energiatõhusa kuumutusrežiimiga Heißluft eco (kuum 
õhk (säästlik)) saate valmistada ühel tasandil mitu 
toitu. Ventilaator jagab tagaseinas asuva rõngakujulise 
küttekeha energiatõhusa kuumuse küpsetuskambris üh-
tlaselt. Küpsetamine, praadimine ja hautamine õnnestub 
ilma eelkuumutamiseta.
Märkused

 ■ Asetage toidud tühja külma küpsetuskambrisse. Ainult 
siis toimib optimeeritud energiakasutus.

 ■ Avage küpsetusahju ust toidu küpsemise ajal ainult 
siis, kui vaja on.

Tabel
Tabelist leiate valiku roogadest, mis sobivad kõige pare-
mini režiimi Heißluft eco (kuum õhk (säästlik)) jaoks. Siit 
saate andmed sobiva temperatuuri ja küpsetusaja kohta 
ning näete, milliseid tarvikuid ja millist sisestustasandit 
peaksite kasutama.
Temperatuur ja küpsetusaeg sõltuvad toiduainete 
kogusest, omadustest ja kvaliteedist. Seetõttu on tabelis 
antud vahemikud. Katsetage algul madalama väärtuse-
ga. Madalam temperatuur annab ühtlasema pruunistuse. 
Vajadusel seadistage järgmisel korral kõrgem tempera-
tuur.
Asetage vormid ja nõud resti keskele. Kui asetate toidu-
aine otse restile, pange lisaks kõrgusele 1 ka universaal-
pann. Sinna koguneb rasv ja mahl ning küpsetusahi jääb 
puhtaks.

Toidud režiimiga Heißluft eco e

/eco

Tarvikud Kõrgus Temperatuur °C Kestus minutites

Koogid ja küpsetised
Keeksitainast plaadikook kuiva kattega küpsetusplaat 3 170-190 25-35
Keeksitainas vormides kandiline vorm 2 160-180 50-60
Tordipõhi, keeksitainas ümmargune koogivorm 2 160-180 20-30

Pidulik puuviljakook, keeksitainas lahtikäiv või keeksivorm 2 160-180 50-60

Pärmitainast plaadikook kuiva kattega küpsetusplaat 3 170-190 25-35

Muretainast plaadikook kuiva kattega küpsetusplaat 3 180-200 20-30
Rullbiskviit küpsetusplaat 3 170-190 15-25
Biskviittainast tordipõhi 2 munast ümmargune koogivorm 2 150-170 20-30
Biskviittort 6 munast lahtikäiv koogivorm 2 150-170 40-50
Lehttainast küpsetised küpsetusplaat 3 180-200 20-30
Küpsised küpsetusplaat 3 130-150 15-25
Pritskoogid küpsetusplaat 3 140-150 30-45
Keedutainaküpsetised küpsetusplaat 3 210-230 35-45
Rukkijahust kuklid küpsetusplaat 3 200-220 20-30
Vormiroad
Kartuligratään vormiroa vorm 2 160-180 60-80
Lasanje Vormiroa vorm 2 180-200 40-50
Sügavkülmutatud tooted
Õhukese põhjaga pitsa universaalpann 3 190-210 15-25
Paksu põhjaga pitsa universaalpann 2 180-200 20-30
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Friikartulid universaalpann 3 200-220 20-30
Kanatiivad universaalpann 3 220-240 20-30
Kalapulgad universaalpann 3 220-240 10-20
Saiakesed universaalpann 3 180-200 10-15
Liha
Pajapraad veiselihast, 1,5 kg kaanega nõu 2 190-210 130-150
Sea kaelakarbonaad, 1 kg kaaneta nõu 2 190-210 110-130
Vasikapraad, sisetükk 1,5 kg kaaneta nõu 2 190-210 110-130
Kala
Kuld-merikoger, 2 tükki à 750 g universaalpann 2 170-190 50-60
Soolakoorikuga kuld-merikoger 900 g universaalpann 2 170-190 60-70
Haug 1000 g universaalpann 2 170-190 60-70
Forell, 2 tükki à 500 g universaalpann 2 170-190 45-55
Kalafilee, 100 g tükid kaanega nõu 2+1 190-210 30-40

Energiasääst
 ■ Eelkuumutage küpsetusahju vaid siis, kui seda 
on retseptis või kasutusjuhendi tabelites nõutud.

 ■ Kasutage tumedaid, musta värvkattega või 
emailitud küpsetusvorme. Need kuumenevad 
eriti hästi.

 ■ Avage hautamise, küpsetamise või praadimise 
ajal küpsetusahju ust võimalikult harva.

Keskkonnasäästlik jäätmetest vab-
anemine
Suunake pakend keskkonnateadlikult jäätmekäit-
lusse.

See seade vastab Euroopa Liidu vanade 
elektri- ja elektroonikaseadmete (WEEE – 
waste electrical and electronic equipment) 
direktiivile 2002/96/EÜ.  Direktiiv kehtestab 
raamtingimused ELi piires kehtiva vanade 
seadmete tagasivõtmise ja utiliseerimise 
kohta.

Siit leiate valiku toitudest ja optimaal-
setest seadistustest. Näitame teile, milline 
kuumutusrežiim ja temperatuur teie toidu jaoks 
kõige paremini sobib. Leiate andmeid sobivate 
tarvikute ja nende sisestustasandite kohta. Saate 
nõuandeid toiduvalmistamise ja nõude kohta.
Märkused

 ■ Tabelis toodud väärtused kehtivad alati tühja ja 
külma küpsetuskambri korral. 
Eelkuumutage vaid siis, kui tabelis on nii öel-
dud. Katke tarvik pärast esimest eelkuumutust 
küpsetuspaberiga.

 ■ Tabelis toodud andmed aegade kohta on 
ligikaudsed. See sõltub toiduaine kvaliteedist ja 
omadustest.

 ■ Kasutage kaasasolevat tarvikut. Täiendavad 
tarvikud on saadaval erikaupluses või kliendi-
teeninduses eritarvikutena.

 ■ Võtke enne kasutamist need tarvikud ja nõud, 
mida te ei vaja, küpsetuskambrist välja.

 ■  Kasutage kuumade tarvikute või nõude küpse-
tuskambrist välja võtmisel alati pajakindaid.

Koogid ja küpsetised
Ühel tasandil küpsetamine
Kookide küpsetamine õnnestub kõige paremini 
režiimiga Ober-/Unterhitze  (pealt-/altkuumus). 
Režiimi 3D-Heißluft  (3D kuum õhk) kasutades 
järgige küpsetamisel järgmisi sisestuskõrgusi:

 ■ Vormikoogid: kõrgus 2
 ■ Plaadikoogid: kõrgus 3

Mitmel tasandil küpsetades kasutage režiimi 
3D-Heißluft  (3D kuum õhk).  
Sisestuskõrgused kahel tasandil küpsetades:

 ■ Universaalpann: kõrgus 3
 ■ Küpsetusplaat: kõrgus 1 

Sisestuskõrgused kolmel tasandil küpsetades:
 ■ Küpsetusplaat: kõrgus 5
 ■ Universaalpann: kõrgus 3
 ■ Küpsetusplaat: kõrgus 1

Samal ajal ahju pandud plaatidel olevad küpse-
tised ei pea samal ajal valmis saama.
Tabelist leiate arvukalt näiteid oma toitude jaoks.
Kui küpsetate korraga kolme kandilise vormiga, siis 
asetage need restile nii, nagu pildil on näidatud.

Meie läbiproovitud valmistusviisid
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Küpsetusvormid
Kõige paremini sobivad tumedad metallist küpse-
tusvormid.
Heledate ja õhukeste seintega metall- või 
klaasvormidega pikeneb küpsetusaeg ja kook ei 
pruunistu ühtlaselt.
Kui soovite kasutada silikoonvorme, toimige vas-
tavalt tootja andmetele ja retseptidele. Silikoon-

vormid on sageli väiksemad kui teised vormid. 
Taigna kogus võib erineda retsepti andmetest.
Tabelid
Tabelist leiate optimaalse kuumutuse liigi erine-
vate kookide ja küpsetiste jaoks. Temperatuur ja 
küpsetusaeg sõltuvad taigna kogusest ja oma-
dustest. Seetõttu on tabelites antud vahemikud. 
Katsetage algul madalama väärtusega. Mada-
lam temperatuur annab ühtlasema pruunistuse. 
Vajadusel seadistage järgmisel korral kõrgem 
temperatuur.
Küpsetusajad lühenevad 5–10 minuti võrra, kui te 
kasutate eelkuumutust.
Täiendavat teavet leiate pärast tabelit peatükist 
Nõuandeid küpsetamiseks.

Vormikoogid Vorm Kõrgus Kuumutuse liik Temperatuur °C Kestus
minutites

Keeks, lihtne Pärjakujuline või kandiline vorm 2 160-180 50-60

3 kandilist vormi 3+1 140-160 60-80

Keeks, pidulik Pärjakujuline või kandiline vorm 2 150-170 60-70

Tordipõhi, keeksitainas Ümmargune koogivorm 3 160-180 20-30

Pidulik puuviljakook, keeksitainas Lahtikäiv või keeksivorm 2 160-180 50-60

Biskviittainast tordipõhi 2 munast 
(eelkuumutusega) Ümmargune koogivorm 2 150-170 20-30

Biskviittainast tordipõhi 6 munast 
(eelkuumutusega) Lahtikäiv koogivorm 2 150-170 40-50

Üleskeeratud servaga muretaignapõhi Lahtikäiv koogivorm 1 180-200 25-35

Puuvilja- või kohupiimatort, muretaignast põhjaga* Lahtikäiv koogivorm 1 160-180 70-90

Šveitsi õhuke plaadikook Pitsaplaat 1 220-240 35-45

Rõngaskeeks Rõngaskeeksivorm 2 150-170 60-70

Pitsa, õhukese põhja ja vähese kattega 
(eelkuumutusega) Pitsaplaat 1 280-300 10-15

Soolased koogid Lahtikäiv koogivorm 1 170-190 45-55

Laske kookidel umbes 20 minutit väljalülitatud suletud küpsetusahjus jahtuda.

Plaadikoogid Tarvikud Kõrgus Kuumutuse 
liik Temperatuur °C Kestus

minutites

Kuiva kattega keeksitainas Küpsetusplaat 2 170-190 20-30

Unversaalpann + küpsetusplaat 3+1 140-160 35-45
Mahlase katte ja puuviljadega 
keeksitainas Universaalpann 2 170-190 25-35

Unversaalpann + küpsetusplaat 3+1 140-160 40-50

Kuiva kattega pärmitainas Küpsetusplaat 3 170-180 25-35

Unversaalpann + küpsetusplaat 3+1 150-170 35-45

Mahlase katte ja puuviljadega pärmitainas Universaalpann 3 160-180 40-50

Unversaalpann + küpsetusplaat 3+1 150-160 50-60

Kuiva kattega muretainas Küpsetusplaat 1 180-200 20-30

Mahlase katte ja puuviljadega muretainas Universaalpann 2 160-180 60-70

Šveitsi õhuke plaadikook Universaalpann 1 210-230 40-50

Rullbiskviit (eelkuumutusega) Küpsetusplaat 2 170-190 15-20
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Stritsel 500 g jahuga Küpsetusplaat 2 170-190 25-35

Saksa jõulusai (Stollen) 500 g jahuga Küpsetusplaat 3 160-180 60-70

Saksa jõulusai (Stollen) 1 kg jahuga Küpsetusplaat 3 150-170 90-100

Magus struudel Universaalpann 2 190-210 55-65

Pitsa Küpsetusplaat 2 200-220 25-35

Unversaalpann + küpsetusplaat 3+1 180-200 40-50

Õhuke lahtine pirukas (eelkuumutusega) Universaalpann 2 280-300 10-12

Börek (filotaignast pirukas) Universaalpann 2 180-200 40-50

Väikeküpsetised Tarvikud Kõrgus Kuumutuse liik Temperatuur °C Kestus
minutites

Küpsised Küpsetusplaat 3 140-160 15-25

Unversaalpann + küpsetusplaat 3+1 130-150 25-35

2 küpsetusplaati + universaalpann 5+3+1 130-150 30-40

Pritskoogid (eelkuumutusega) Küpsetusplaat 3 140-150 30-40

Küpsetusplaat 3 140-150 25-35

Unversaalpann + küpsetusplaat 3+1 140-150 30-45

2 küpsetusplaati + universaalpann 5+3+1 130-140 35-50

Makaronid Küpsetusplaat 2 110-130 30-40

Unversaalpann + küpsetusplaat 3+1 100-120 35-45

2 küpsetusplaati + universaalpann 5+3+1 100-120 40-50

Besee Küpsetusplaat 3 80-100 100-150

Muffinid Muffiniplaadiga rest 3 180-200 20-25

2 muffiniplaadiga resti 3+1 160-180 25-30

Keedutainaküpsetised Küpsetusplaat 2 210-230 30-40

Lehttainast küpsetised Küpsetusplaat 3 180-200 20-30

Unversaalpann + küpsetusplaat 3+1 180-200 25-35

2 küpsetusplaati + universaalpann 5+3+1 170-190 35-45

Pärmitainast küpsetised Küpsetusplaat 2 190-210 20-30

Unversaalpann + küpsetusplaat 3+1 160-180 25-35

Leib ja kuklid Leiva küpsetamisel tuleb ahju eelkuumutada, kui ei ole 

teisiti öeldud.
Ärge kunagi valage vett kuuma küpsetusahju.

Leib ja kuklid Tarvikud Kõrgus Kuumutuse 
liik Temperatuur °C Kestus

minutites
Sai 1,2 kg jahuga Universaalpann 2 300 200 5 30-40
Juuretisega valmistatud leib 1,2 
kg jahuga Universaalpann 2 300 200 8 35-45

Hapendamata leib Universaalpann 2 300 10-15

Kuklid (eelkuumutuseta) Küpsetusplaat 3 200 20-30

Magusad saiakesed Küpsetusplaat 3 180-200 15-20
Unversaalpann + 
küpsetusplaat 3+1 150-170 20-30
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Nõuandeid küpsetamiseks
Te soovite küpsetada oma retsepti järgi. Vaadake küpsetustabelist sarnaseid küpsetisi.

Nii saate kindlaks teha, kas keeks on läbinisti 
küpsenud.

Pistke umbes 10 minutit enne ettenähtud küpsetusaja lõppu koogi kõrgeimasse kohta 
puutikk. Kui tikule ei kleepu enam tainast, siis on kook valmis.

Kook vajub kokku. Kasutage järgmine kord vähem vedelikke või seadistage küpsetusahju temperatuur 
10 kraadi madalamaks. Järgige retseptis antud segamisaegu.

Kook on keskelt kõrgeks küpsenud ja äärtest 
mitte.

Ärge määrige lahtikäiva vormi ääri rasvainega. Pärast küpsetamist vabastage kook 
ettevaatlikult noa abil.

Kook on pealt liiga tume. Asetage kook madalamale, valige madalam temperatuur ja küpsetage kooki kauem.

Kook on liiga kuiv.
Kui kook saab valmis, torgake sellesse hambaorgiga väiksed augud. Piserdage 
koogile puuviljamahla või mõnda alkohoolset jooki. Valige järgmine korda 10 kraadi 
kõrgem temperatuur ja lühendage küpsetamisaega.

Leib või kook (nt juustukook) näeb hea välja, aga 
on seest nätske (kerkimata).

Kasutage järgmine kord vähem vedelikke ja küpsetage madalamal temperatuuril 
kauem. Mahlase kattega kookide puhul küpsetage põhja eelnevalt. Pudistage peale 
mandleid või leivapuru ja lisage siis kate. Järgige retsepti ja küpsetusaegu.

Küpsetis on ebaühtlaselt 
pruunistunud.

Valige madalam temperatuur, siis küpseb see ühtlasemalt. Küpsetage õrnu küpsetisi 

ühel tasandil režiimil Ober-/Unterhitze  (pealt-/altkuumus). Õhuringlust võib 
mõjutada ka üle äärte ulatuv küpsetuspaber. Lõigake küpsetuspaber alati plaadi järgi 
parajaks.

Puuviljakook on alt liiga hele. Pange kook järgmine kord ühe tasandi võrra madalamale.

Puuviljamahl läheb üle ääre. Võimalusel kasutage järgmine kord sügavamat universaalpanni.

Pärmitaignast väikeküpsetised kleepuvad 
küpsedes üksteise külge kinni.

Iga üksiku küpsetise vahele peaks jääma vähemalt 2 cm. Siis on piisavalt ruumi, 
kui küpsetised kenasti kerkivad ja üleni pruunistuvad.

Te küpsetasite mitmel tasandil. Ülemisel plaadil 
on küpsetis tumedam kui alumisel.

Mitmel tasandil küpsetades kasutage alati režiimi 3D-Heißluft (3D kuum õhk):  
Samal ajal ahju pandud plaatidel olevad küpsetised ei pruugi samal ajal valmis 
saada.

Mahlaste kookide küpsetamisel tekib 
kondensvesi.

Küpsetamisel võib tekkida veeaur. See väljub ukse kohalt. Veeaur võib koguneda 
juhtpaneelile või kõrvalolevatele mööblipindadele ja kondensveena alla nõrguda. See 
tuleneb füüsikaseadustest.

Liha, linnuliha, kala
Nõud
Te võite kasutada iga nõud, mis on kuumakindel. Suurte 
praadide jaoks sobib ka universaalpann.
Kõige paremini sobib klaasist nõu. Vaadake, et ahjupoti 
kaas oleks sobiv ja sulguks korralikult.
Kui te kasutate emailitud ahjupotti, siis lisage rohkem 
vedelikku.
Roostevabast terasest ahjupottidega ei ole pruunistus 
nii tugev ja liha võib olla vähem küpsenud. Pikendage 
küpsetusaega.
Andmed tabelis: Ilma kaaneta nõu = kaaneta Kaanega 
nõu = kaanega
Asetage nõu alati resti keskele.
Asetage kuum klaasnõu kuivale kuumaalusele. Kui alus 
on märg või külm, võib klaas puruneda.
Praadimine
Lisage tailihale veidi vedelikku. Nõu põhjas peaks olema 
umbes ½ cm vedelikku.
Pajapraele lisage rikkalikult vedelikku. Nõu põhjas peaks 
olema 1–2 cm vedelikku.
Vedeliku kogus sõltub liha liigist ja nõu materjalist. 
Kui te valmistate liha emailitud ahjupotis,
siis lisage rohkem vedelikku kui klaasnõusse.
Roostevabast terasest ahjupott sobib ainult teatud 
tingimustel. Liha küpseb aeglasemalt ja pruunistub 
vähem. Kasutage kõrgemat temperatuuri ja/või pikemat 
küpsetusaega.

Grillimine
Eelkuumutage ahju grillimisrežiimil umbes 3 minutit, 
enne kui te grillitava toidu küpsetuskambrisse panete.
Grillige alati suletud küpsetusahjus.
Valige võimalikult ühepaksused lihatükid. Nii pruunistu-
vad need ühtlased ja jäävad mahlaseks.
Pöörake lihatükke pärast Z küpsetusaega.
Lisage lihalõikudele soola pärast grillimist.
Asetage lihatükid otse resti peale. Üksik lihatükk küpseb 
kõige paremini resti keskel.
Pange ahju lisaks ka universaalpann kõrgusele 1. Sinna 
koguneb lihaleem ning küpsetusahi jääb puhtaks.
Grillimisel ärge pange küpsetusplaati või universaalpanni 
kõrgustele 4 või 5. Suure kuumusega võib see kõver-
duda ja välja võtmisel võib küpsetuskamber kahjustada 
saada.
Grilli küttekeha lülitab end pidevalt sisse ja välja. See 
on normaalne. Kui sageli see toimub, sõltub seadistatud 
grillimisastmest.
Liha
Pöörake lihatükke, kui pool aega on möödunud.
Kui praad on valmis, peaks see veel 10 minutit välja-
lülitatud suletud küpsetusahjus seisma. Nii jaotuvad 
lihamahlad paremini.
Mähkige rostbiif pärast küpsetamist alumiiniumfoolium-
isse ja laske sellel 10 minutit küpsetusahjus seista.
Kamaraga seaprael tehke kamarasse sisselõiked ja 
asetage praad, kamar allpool, küpsetusnõusse.



Liha Kaal Tarvikud ja nõud Kõrgus Kuumutuse 
liik

Temperatuur Kestus
°C, grillimisaste minutites

Veiseliha
Pajapraad veiselihast 1,0 kg kaanega 2 200-220 100

1,5 kg 2 190-210 120

2,0 kg 2 180-200 140

Veisefilee, poolküps 1,0 kg kaaneta 2 210-230 60

1,5 kg 2 200-220 80

Rostbiif, poolküps 1,0 kg kaaneta 1 220-240 60
Lihalõigud, 3 cm paksused, 
poolküpsed Rest + universaalpann 5+1 3 15

Vasikaliha

Vasikapraad 1,0 kg kaaneta 2 190-210 110

1,5 kg 2 180-200 130

2,0 kg 2 170-190 150

Vasikakoot 1,5 kg kaaneta 2 210-230 140

Sealiha

Praad ilma kamarata 1,0 kg kaaneta 1 190-210 120

(nt kaelakarbonaad) 1,5 kg 1 180-200 150

2,0 kg 1 170-190 170

Kamaraga seapraad 1,0 kg kaaneta 1 190-210 130

(nt esikints) 1,5 kg 1 180-200 160

2,0 kg 1 170-190 190

Seafilee 500 g Rest + universaalpann 3+1 230-240 30

Seapraad, lahja 1,0 kg kaaneta 2 190-210 120

1,5 kg 2 180-200 140

2,0 kg 2 170-190 160

Suitsuliha kondiga 1,0 kg kaanega 2 210-230 70

Lihalõigud, 2 cm paksused Rest + universaalpann 5+1 3 15
Seamedaljonid, 3 cm 
paksused Rest + universaalpann 5+1 3 10

Lambaliha
Lambaselg kondiga 1,5 kg kaaneta 2 190-210 60
Lambakints ilma kondita, 
poolküps 1,5 kg kaaneta 1 160-180 120

Liha Kaal Tarvikud ja nõud Kõrgus Kuumutuse 
liik

Temperatuur Kestus
°C, grillimisaste minutites

Ulukiliha

Hirve seljatükk kondiga 1,5 kg kaaneta 2 200-220 50

Hirvekints kondiga 1,5 kg kaanega 2 210-230 100

Metsseapraad 1,5 kg kaanega 2 180-200 140

Hirvepraad 1,5 kg kaanega 2 180-200 130

Küülik 2,0 kg kaanega 2 220-240 60
Hakkliha
Hakkpraad 500 g lihast kaaneta 1 180-200 80

Vorstikesed

Vorstikesed Rest + 
universaalpann 4+1 3 15
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Linnuliha
Tabelis toodud kaaluandmed kehtivad täitmata, ahju-
panekuks valmis linnuliha kohta.
Asetage terve lind restile, algul rinnaosa allapoole. Pöö-
rake, kui ettenähtud ajast 2/3 on möödas.
Selliseid praetükke nagu kalkunipraad või -rind pöörake, 

kui on möödas pool etteantud ajast. Linnulihatükke 
pöörake, kui etteantud ajast on möödas 2/3.
Torgake pardil või hanel tiibade all naha sisse augud. Nii 
saab rasv välja voolata.
Linnuliha pruunistub eriti krõbedaks, kui seda enne praa-
dimisaja lõppu soolvee või apelsinimahlaga piserdada.

Linnuliha Kaal Tarvikud ja 
nõud Kõrgus Kuumutuse 

liik
Temperatuur        Kestus
°C, grillimisaste minutites

Terve kana 1,2 kg Rest 2 220-240 60-70

Terve broiler 1,6 kg Rest 2 210-230 80-90

Pool kana à 500 g Rest 2 220-240 40-50

Kanatükid à 150 g Rest 3 210-230 30-40

Kanatükid à 300 g Rest 3 210-230 35-45

Kanarind à 200 g Rest 3 3 30-40

Terve part 2,0 kg Rest 2 190-210 100-110

Pardirind à 300 g Rest 3 240-260 30-40

Terve hani 3,5-4,0 kg Rest 2 170-190 120-140

Hanekints à 400 g Rest 3 220-240 40-50

Terve kalkun (noor) 3,0 kg Rest 2 180-200 80-100

Kalkunipraad 1,5 kg kaaneta 1 200-220 110-130

Kalkunirind 1,0 kg kaanega 2 180-200 90

Kalkunikints 1,0 kg Rest 2 180-200 90-100

Kala
Pöörake kalatükke pärast 2/3 küpsetusaega.
Tervet kala ei pea pöörama. Asetage kala küpsetusahju 

ujumisasendisse, seljauim ülespoole. Kala kõhtu ase-
tatud kartul või kuumakindel anum hoiab kala stabiilses 
asendis.
Kalafileed hautades lisage üks supilusikatäis vedelikku.

Kala Kaal
Tarvikud ja 
nõud

Kõrgus Kuumutuse 
liik

Temperatuur        Kestus
°C, grillimisaste minutites

Terve kala à u 300 g Rest 2 2 20-25

1,0 kg Rest 2 200-220 45-55

1,5 kg Rest 2 190-210 60-70

2,0 kg kaanega 2 190-210 70-80

Kalakarbonaad, 3 cm paksune Rest 3 2 20-25

Kalafilee kaanega 2 210-230 25-30

Nõuandeid praadimiseks ja grillimiseks
Tabelis ei ole andmeid prae kaalu kohta. Valige kõige ligilähedasem kaal ja pikendage küpsetusaega.

Te soovite kontrollida, kas praad on valmis. Kasutage lihatermomeetrit (saadaval erikaupluses) või tehke 
„lusikaproov“. Vajutage lusikaga praele. Kui praad tundub tugev, siis 
on see valmis. Kui praad annab lusikale järele, siis on vaja seda veel 
küpsetada.

Praad on liiga tume ja koorik kohati 
kõrbenud.

Kontrollige sisestuskõrgust ja temperatuuri.

Praad näeb hea välja, aga kaste on põhja 
kõrbenud.

Valige järgmine kord väiksem praenõu või lisage rohkem vedelikku.

Praad näeb hea välja, aga kaste on hele 
ja vesine.

Valige järgmine kord suurem praenõu ja lisage vähem vedelikku.

Prae kastmisel tekib veeaur. See tuleneb füüsikaseadustest ja on normaalne. Suurem osa veeaurust 
väljub auru väljavooluava kaudu. See võib jahedamale esipaneelile või 
kõrvalolevatele mööblipindadele koguneda ja kondensveena alla nõrguda.
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Vormiroad, gratäänid, röstsaiad
Asetage nõu alati restile.
Kui asetate toiduaine ilma nõuta otse restile, 
pange lisaks kõrgusele 1 ka universaalpann. Nii 
jääb küpsetusahi puhtaks.

Vormiroa küpsetustingimused sõltuvad nõu 
suurusest ja vormiroa kõrgusest. Tabeliandmed 
on ligikaudsed.

Roog Tarvikud ja nõud Kõrgus Kuumutuse 
liik

Temperatuur °C, 
grillimisaste

Kestus
minutites

Vormiroad
Magusad vormiroad Vormiroa vorm 2 180-200 50-60

Suflee Vormiroa vorm 2 180-200 35-45

Ühe portsjoni vormid 2 200-220 25-30

Nuudlivormiroog Vormiroa vorm 2 200-220 40-50

Lasanje Vormiroa vorm 2 180-200 40-50

Gratään
Kartuligratäänid, toorest kartulist 1 vormiroa vorm 2 160-180 60-80
kuni 4 cm kõrgune 2 vormiroa vormi 3+1 150-170 60-80
Röstsai
4 tükki, üleküpsetatud Rest + universaalpann 3+1 160-170 10-15
12 tükki, üleküpsetatud Rest + universaalpann 3+1 160-170 15-20

Valmistoidud
Vaadake tootja andmeid pakendilt.
Kui te asetate tarvikule küpsetuspaberi, siis jälgige, 
milliste temperatuuride jaoks see mõeldud on. Valige 
küpsetuspaberi suurus sõltuvalt roast.

Küpsetustulemus sõltub toiduainest. Juba toores toode 
võib olla ebaühtlase struktuuriga ja eelnevalt pruuni-
statud.

Roog Tarvikud Kõrgus Kuumutuse 
liik Temperatuur °C Kestus

minutites
Sügavkülmutatud pitsa
Õhukesepõhjaline pitsa Universaalpann 2 200-220 15-25

Universaalpann + rest 3+1 180-200 20-30

Paksupõhjaline pitsa Universaalpann 2 190-210 20-30
Universaalpann + rest 3+1 170-190 25-35

Pitsa-baguette Universaalpann 3 190-210 20-30
Minipitsa Universaalpann 3 190-210 10-20
Külmutatud pitsa
Pitsa (eelkuumutusega) Universaalpann 3 190-210 10-15

Sügavkülmutatud tooted kartulitest

Friikartulid Universaalpann 3 190-210 20-30
Unversaalpann + 
küpsetusplaat 3+1 180-200 30-40

Kroketid Universaalpann 3 200-220 20-25

Kartulipannkook, täidetud kartulitaskud Universaalpann 3 210-230 15-25

Sügavkülmutatud pagaritooted

Saiakesed, baguette Universaalpann 3 180-200 10-20

Kringlid (küpsetamata) Universaalpann 3 210-230 15-25
Eelküpsetatud pagaritooted
Saiakesed, baguette’id Universaalpann 2 190-210 10-20

Universaalpann 
+ rest 3+1 160-180 20-25
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Sügavkülmutatud kotletid (küpsetamata) 

Kalapulgad Universaalpann 2 220-240 10-20

Kanapulgad, kananagitsad Universaalpann 3 200-220 15-25

Sügavkülmutatud struudel

Struudel Universaalpann 3 200-220 35-40

Eriroad
Madalal temperatuuril õnnestuvad teil režiimiga 3D-
Heißluft (3D kuum õhk) sama hästi nii kreemine jogurt 
kui ka õhuline pärmitainas.
Kõigepealt eemaldage küpsetuskambrist tarvikud, kinni-
tusvõred või teleskoop-väljatõmbesüsteemid küpsetus-
kambrist.
Jogurti valmistamine
Laske 1 liiter piima (3,5% rasvasisaldusega) keema 
tõusta ja jahutage see temperatuurile 40 °C.
Segage hulka 150 g jogurtit (külmikutemperatuuril).

Valage segu tassidesse või väikestesse keeratava 
kaanega purkidesse ja katke toidukilega.
Kuumutage küpsetuskamber ettenähtud temperatuurini.
Asetage tassid või topsid küpsetuskambri põhja ja kuu-
mutage, nagu retseptis kirjeldatud.
Pärmitaina kergitamine
Valmistage pärmitainas tavalisel viisil, asetage kuumak-
indlasse keraamilisse nõusse ja katke kinni.
Kuumutage küpsetuskamber ettenähtud temperatuurini.
Lülitage küpsetusahi välja ja asetage tainas kerkimiseks 
küpsetuskambrisse.

Roog Nõud Kuumutuse 
liik Temperatuur Kestus

Jogurt Tassid või keeratava 
kaanega purgid

Asetage küpsetus-
kambri põhja

50 °C eelkuumutusega 
50 °C

5 min 
8 tundi

Pärmitaina 
kergitamine Kuumakindel nõu Asetage küpsetus-

kambri põhja

50 °C eelkuumutusega
Lülitage seade välja ja ase-
tage pärmitainas küpsetus-
kambrisse.

5–10 min  
20–30 min

Sulatamine
Sulatusaeg sõltub toiduaine liigist ja kogusest.
Vaadake tootja andmeid pakendilt.
Võtke külmutatud toiduaine pakendist välja ja asetage 

sobiva nõuga restile.
Asetage lind taldrikule, rinnaosa allapoole.
Nõuanne: kuni temperatuurini 60 °C küpsetusahju lamp 
ei põle. Nii on võimalik optimaalne peenseadistus.

Roog Tarvikud Kõrgus Kuumutuse 
liik Temperatuur

Õrnad külmutatud toiduained
Nt vahukooretordid, kreemitordid, šokolaadi- või suhk-
ruglasuuriga tordid, puuviljad ja marjad jms.

Rest 1 Temperatuurivaliku 
nuppu ei lülitata

Muud sügavkülmutatud tooted
Kana, vorst ja liha, leib ja kuklid, koogid ja
muud küpsetised

Rest 1 50 0C

Kuivatamine
Režiimil 3D-Heißluft  (3D kuum õhk) on võimalik 
suurepäraselt puu- ja köögivilju kuivatada.
Kasutage ainult kvaliteetseid puu- ja köögivilju ning 
peske need põhjalikult puhtaks.

Nõrutage ja kuivatage.
Katke universaalpann ja rest küpsetus- või pärgament-
paberiga.
Väga mahlaseid puu- või köögivilju tuleb mitu korda 
keerata.
Kuivatatud viljad tuleb kohe pärast kuivatamist paberilt 
eemaldada.

Puuviljad ja maitsetaimed Tarvikud Kõrgus Kuumutuse liik Temperatuur Kestus
600 g õunaviile Universaalpann + rest 3+1 80 °C u 5 tundi

800 g pirnilõike Universaalpann + rest 3+1 80 °C u 8 tundi

1,5 kg kreeke või ploome Universaalpann + rest 3+1 80 °C u 8–10 tundi

200 g puhastatud maitsetaimi Universaalpann + rest 3+1 80 °C u 1½ tundi
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Hoidistamine
Hoidistamiseks peavad purgid ja kummitihendid olema 
puhtad ja terved. Kasutage võimalikult ühesuuruseid 
purke. Tabelis toodud andmed kehtivad ümmarguste 
üheliitriste purkide kohta.
Tähelepanu!
Ärge kasutage suuremaid ega kõrgemaid purke. Kaaned 
võivad pealt ära lennata.
Kasutage ainult kvaliteetset puu- ja köögivilja. Peske 
neid põhjalikult.
Tabelis toodud ajad on ligikaudsed. Need sõltuvad ruumi 
temperatuurist, purkide arvust, purgi sisu kogusest ja 
soojusest. Enne kuumuse muutmist või väljalülitamist 
kontrollige, kas purkides tekivad keemismullid.
Ettevalmistamine
1. Täitke purgid, aga mitte liiga täis.
2. Pühkige purgi serv puhtaks.
3. Asetage igale purgile märg kummitihend ja kaas.

4. Sulgege purgid klambriga.
Ärge pange küpsetuskambrisse korraga üle kuue purgi.
Seadistamine
1. Asetage universaalpann kõrgusele 
2.Paigutage purgid nii, et need üksteise külge ei puutuks.
2. Valage universaalpannile ½ liitrit kuuma vett (u 80 °C).
3. Sulgege küpsetusahju uks.
4. Seadistage altkuumus .
5. Seadistage temperatuur 170 kuni 180 °C.
Hoidistamine
Puuviljad
Umbes 40 kuni 50 minuti pärast hakkavad lühikeste 
vahedega kerkima mullid. Lülitage küpsetusahi välja.
Hoidke purke 25 kuni 35 minutit järelkuumuses ja võtke 
need seejärel küpsetuskambrist välja. Pikemaajalise jah-
tumise korral küpsetuskambris võivad tekkida mikroobid, 
mis soodustavad hoidise riknemist.

Puuviljad üheliitristes purkides Alates mullide moodustumisest Järelkuumus
Õunad, sõstrad, maasikad lülitage välja u 25 minutit

Kirsid, aprikoosid, virsikud, karusmarjad lülitage välja u 30 minutit

Õunapüree, pirnid, ploomid lülitage välja u 35 minutit

Köögiviljad
Kohe, kui purkides hakkavad mullid üles kerkima, 
vähendage kuumust temperatuurile 120 kuni 140 °C. 

Sõltuvalt köögivilja liigist kulub hoidise valmimiseks u 
35 kuni 70 minutit. Pärast selle aja möödumist lülitage 
küpsetusahi välja ja kasutage järelkuumust.

Köögivili külmas leemes üheliitristes purkides Alates mullide moodustumisest Järelkuumus
Kurgid - u 35 minutit
Punapeet u 35 minutit u 30 minutit
Rooskapsas u 45 minutit u 30 minutit
Oad, nuikapsas, punane kapsas u 60 minutit u 30 minutit
Herned u 70 minutit u 30 minutit

Purkide väljavõtmine
Pärast hoidistamist võtke purgid küpsetuskambrist välja.
Tähelepanu!
Ärge asetage kuumi purke külmale ega märjale aluspin-
nale. Need võivad lõhkeda.

Akrüülamiid toiduainetes
Akrüülamiid tekib eelkõige kõrgel temperatuuril valmist-
atavates teravilja- ja kartulitoodetes, nt kartulikrõp-

sudes, friikartulites, röstsaias, kuklites, saias, leivas või 
peenemates pagaritoodetes (küpsistes, piparkookides, 
präänikutes).

Nõuandeid väiksema akrüülamiidi sisaldusega toitude valmistamiseks

Üldine teave
 ■ Kasutage võimalikult lühikest küpsetusaega.
 ■ Pruunistage toidud kuldkollaseks, mitte tumedaks.
 ■ Suur küpsetatud toiduaine sisaldab vähem akrüülamiidi.

Küpsetamine Pealt-/altkuumusega kuni 200 °C.
3D kuuma õhu või kuuma õhuga kuni 180 °C.

Küpsised
Pealt-/altkuumusega kuni 190 °C.
3D kuuma õhu või kuuma õhuga kuni 170 °C.
Muna või munavalge vähendab akrüülamiidi teket.

Küpsetusahjus valmistatavad friikartulid Jaotage ühtlaselt ja ühe kihina plaadile. Küpsetage vähemalt 
400 g plaadi kohta, et friikartulid liiga ei kuivaks.
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Kontrollroad
Käesolevad tabelid on koostatud kontrollasutuste 
jaoks, et hõlbustada erinevate seadmete kontrollimist ja 
katsetamist.
Vastab standardile EN 50304/EN 60350 (2009) või IEC 
60350.

Küpsetamine
Küpsetamine kahel tasandil.
Asetage universaalpann alati küpsetusplaadi kohale.
Küpsetamine kolmel tasandil.
Asetage universaalpann keskele.
Pritskoogid
Korraga ahju pandud plaatidel olevad road ei tarvitse 
korraga valmis saada.
Kaetud õunakook ühel tasandil
Asetage tumedad lahtikäivad koogivormid nihkes 
üksteise kõrvale.
Kaetud õunakook kahel tasandil
Asetage tumedad lahtikäivad koogivormid nihkes ük-
steise kohale, vt pilti.

Koogid heledates lahtikäivates koogivormides Küpsetage 
pealt-/altkuumusega  tasandil 1. Kasutage resti 
asemel universaalpanni ja asetage lahtikäiv koogivorm 
selle peale.
Nõuanne: Kasutage küpsetamiseks kõigepealt madala-
mat etteantud temperatuuri.

Roog Tarvikud ja vormid Kõrgus Kuumutuse 
liik

Temperatuur 
°C

Kestus 
minutites

Pritskoogid (eelkuumutusega*)
2 nera Küpsetusplaat 3 140-150 30-40

Unversaalpann + küpsetusplaat 3+1 140-150 30-45

2 küpsetusplaati + universaalpann 5+3+1 130-140 35-50

Pritskoogid Küpsetusplaat 3 e /eco 140-150 30-45
Väikesed koogid (eelkuumu-
tusega*) Küpsetusplaat 3 150-170 20-30

Küpsetusplaat 3 150-160 20-30

Unversaalpann + küpsetusplaat 3+1 140-160 25-40

2 küpsetusplaati + universaalpann 5+3+1 130-150 25-40
Biskviittainas veega (eelkuu-
mutusega*) Lahtikäiv koogivorm restil 2 150-160 30-40

Biskviittainas veega Lahtikäiv koogivorm restil 2 e /eco 160-180 30-40

Kaetud õunakook Rest + 2 lahtikäivat koogivormi 
Ø 20 cm 1 180-200 70-90

2 resti + 2 lahtikäivat koogivormi 
Ø 20 cm 3+1 170-190 70-90

*   Ärge kasutage eelkuumutamiseks kiirkuumutust.

Grillimine
Kui asetate toiduaine otse restile, pange lisaks 
kõrgusele 1 ka universaalpann. Sinna koguneb 
vedelik ning küpsetusahi jääb puhtaks.
Roog Tarvikud Kõrgus Kuumutuse 

liik
Grillimisaste Kestus 

minutites
Röstsaia pruunistamine
10 minutit eelkuumutuseta

Rest 5 3 ½-2

Pihvid, 12 tükki* eelkuumutuseta Rest + universaalpann 4+1 3 25-30

*   Keerake pärast 2/3 aja möödumist.
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Paigaldusjuhised
Hoidke need alles
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Köögikappide 
ettevalmistamine - joonis 1

  Seadme ohutu kasutamine 
on tagatud ainult juhul, kui 
pliit on paigaldatud vastavalt 
paigaldusjuhistele. Valest 
paigaldamisest tulenevate kahjude 
eest vastutab seadme paigaldaja.

  Köögikapid, kuhu seade 
paigaldatakse, peavad olema 
kuumakindlad kuni 90 °C, 
seadmega külgnevate kappide 
esiosad vähemalt kuni 70 °C.

  Tehke köögikappidesse ja 
tööpinda sisselõiked enne seadme 
paigaldamist. Eemaldage kõik 
lõikejäägid, sest need võivad 
mõjutada elektriosade tööd.

  Olge paigaldamisel ettevaatlik. 
Paigaldamisel juurdepääsetavad 
osad võivad olla teravate 
servadega. Lõikehaavade 
vältimiseks kandke kaitsekindaid.

  Seadme pistikupesa peab 
paiknema viirutatud alal B või mujal 
paigaldusalast eemal.

  Seadme ja külgnevate kappide 
esiosade vahel peab olema 
vähemalt 5 mm.

  Kinnitage eraldiolevad köögikapid 
seina külge. Kasutage selleks 
tavalist kinnitusvahendit C.

Ahju paigaldamine tööpinna 
alla -joonis 1
Ümbritseva köögikapi vahepõrandasse 
tuleb lõigata ventilatsiooniava.
Kinnitage tööpind köögikappide peale.
Kui ahi paigaldatakse pliidi alla, pöörake 
tähelepanu pliidi paigaldusjuhistele.
Seadme paigaldamine kõrgesse kappi 

-joonised 2+4
Seadme võib paigaldada ka kõrgesse 
kappi.
Ahju ventilatsiooni tagamiseks peab 
vahepõrandate ja paigaldusseina vahel 
olema ligikaudu 20 mm.
Paigaldage seade kõrgusele, 
mis võimaldab küpsetusplaatide 
probleemideta eemaldamist.
Nurka paigaldamine – joonis 3
Selle tagamiseks, et nurka 
paigaldatava seadme ust oleks 
võimalik avada, järgige mõõtmeid E. 
Mõõtmed E sõltuvad käepideme all 
oleva väljaulatuva osa paksusest.

Seadme ühendamine
See seade vastab I ohutusklassile 
ning seda võib kasutada ainult koos 
maandusterminaliga. Seade peab 
kogu paigaldamisaja vooluvõrgust lahti 
ühendatud olema.
Seadme ühendamiseks tohib kasutada 
ainult kaasasolevat toitejuhet. 
Ühendage toitejuhe seadme taha 
(kuulete klõpsu). Pikemat toitejuhet 
on võimalik osta müügijärgsest 
teenindusosakonnast.
Kasutada tohib ainult seadme 
tootja toitejuhet, mille saate osta 
müügijärgsest teenindusosakonnast. 
Paigaldamisel tuleb tagada 
kontaktikaitse.

Toitejuhe koos maandatud 
pistikuga
Seadme tohib ühendada ainult 
pistikupessa, millel on nõuetekohaselt 
paigaldatud maanduskaitse.
Kui pistik ei ole pärast seadme 
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paigaldamist vabalt ligipääsetav, siis 
tuleb paigaldusküljele paigaldada 
katkesti, mille kontaktiava on vähemalt 
3 mm.

Toitejuhe koos maandamata 
pistikuga
Seadme tohib vooluvõrku ühendada 
ainult vastava litsentsiga spetsialist. 
Seejuures peab ta järgima kohaliku 
elektritootja juhiseid.
Paigaldada tuleb isolaatorlüliti, mille 
kontaktide lahutusvahem on vähemalt 
3 mm. Määrake kindlaks pistikupesa 
faasijuhe ja nulljuhe. Valesti ühendamine 
võib seadet kahjustada.
Ühendage seade ainult elektriskeemi 
kohaselt. Tööpinget vt andmeplaadilt. 
Voolujuhtme traatide värvus vastab 
järgnevale koodile:
Roheline / kollane maandusjuhe  
Sinine nulljuhe
Pruun faasijuhe

  
Suurbritannia ja Austraalia:
Ärge ühendage seadet vooluvõrku 13A 
pistikuga ega kasutage 13A kaitset.

Rootsi, Soome ja Norra:
Seadme võib ühendada ka 
kaasasoleva pistiku abil, millel on 
maanduskontaktsüsteem. See peab 
pärast paigaldamist kättesaadaval 
olema. Kui pistik ei ole pärast seadme 
paigaldamist vabalt ligipääsetav, siis 
tuleb paigaldusküljele paigaldada 
katkesti, mille kontaktiava on vähemalt 
3 mm.

Seadme oma kohale 
kinnitamine -joonis 5

  Vajadusel paigaldage vahetükk.
  Paigaldage seade täielikult oma 

kohale.
  Kruvige seade oma kohale kinni.
  Tööpinna ja seadme vahelist 

tühimikku ei tohi põikliistudega 
sulgeda.

Äravõtmine
Ühendage seade vooluvõrgust lahti. 
Kruvige kinnituskruvid lahti. Tõstke 
seadet veidi ja tõmmake see täielikult 
välja.



Kallis klient, 
Sõltumata teie elukohast on meie klienditeenindus alati teie käeulatuses ja üks meie 
hooldustehnikutest vastutab just teie piirkonna eest. 
Meie soovitus teile: 
Palun kontrollige enne klienditeenindusse helistamist, kas saate oma seadme töös tekkinud 
häire kõrvaldamisega iseseisvalt hakkama. Nii hoidute kohustusest maksta hooldustehniku 
visiidist tulenevat väljakutsetasu. Vastavad nõuanded leiate oma seadme kasutusjuhendist. 
Meil on hea meel teid aidata – kiiresti, asjatundlikult ja mõistliku hinnaga! 
Meie kvalifitseeritud hooldustehnikud on teie käsutuses igas riigis. Neil on olemas vajalikud 
originaalvaruosad kõikide seadmete remontimiseks. See säästab aega ja kulutusi. 
 

Rike? See saab kõrvaldatud! 
Käesolevas voldikus on toodud klienditeeninduste aadressid ja telefoninumbrid riikide kaupa. 

Järgnevate andmete edastamisega saate 
oma probleemi lahendamist veelgi 
kiirendada. 
Palun edastage meile järgnev info: Seadme tüübisildi näide 
1. Oma täpne aadress ja telefoninumber 
2. Täpne probleemi kirjeldus 
3. Ostukuupäev 
4. Tootenumber (E-number) tüübisildilt 
5. Tootmiskuupäev (FD-number) 

tüübisildilt 

Vaadake oma seadme kasutusjuhendist, kus 
asub teie seadme tüübisilt.   

Käesolevas voldikus loetletud teeninduskeskused on ette nähtud ainult meie ametlike kohalike 
edasimüüjate kaudu müüdud seadmete hooldamiseks ja remontimiseks. 
Sellegipoolest püüame me vajadusel hankida varuosi ja sooritada vajalikke remonttöid ka teistes 
riikides ostetud ning kaudsel teel imporditud seadmetele. 
 
Garantii tingimused 
Sellele seadmele antava garantii tingimused määrab kindlaks meie edasimüüja selles riigis, kus 
seadet müüakse. Täpsemat infot garantii tingimuste kohta saate igal hetkel seadme 
edasimüüjalt/ kauplusest, kellelt te oma seadme ostsite, või meie ametlikust müügiesindusest 
teie riigis. Garantiinõuete korral peab esitama ostukviitungi. 
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TEENINDUSKESKUSED 

Tallinn

Tel 627 8730
GSM 512 6655

teenindus@simson.ee
 

Tartu
Aleksandri 6
Tel 734 4299
Tel 734 4337

GSM 5669 7843
 

Pärnu
Laine 4

Tel 442 7231
GSM 5661 2104

 
Võru
Oja 1

Tel 782 1461
 

Viljandi
Männimäe tee 4

Tel 433 6644
 

Kuressaare
Tallinna mnt 80A

Tel 453 1627

Narva
Tallinna mnt 6A
Tel 356 0708

GSM 5625 3020

Türi 5
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