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Enne seadme kasutamist lugege seda 
kasutusjuhendit.
Lugupeetud klient!
Täname, et valisite Beko toote. Loodame, et saavutate enda kõrgekvaliteetselt ja 
moodsa tehnoloogiaga toodetud tootega parimad tulemused. Seetõttu luge palun seda 
kasutusjuhendit ja kõiki teisi kaasasolevaid dokumente enne toote kasutamist hoolikalt 
ja hoidke need edasiseks kasutamiseks alles. Kui annate toote teisele isikule, andke 
neile ka kasutusjuhend. Järgige kõiki kasutusjuhendis sisalduvaid hoiatusi ja teavet.

Sümbolite tähendused
Selle kasutusjuhendi erinevates jaotistes on kasutatud järgmiseid sümboleid:

C Oluline teave ja kasulikud 
näpunäited toote kasutamise kohta.

A Hoiatused annavad märku elu ja vara 
ohustavate situatsioonide kohta.

B Elektrilöögi hoiatus.

Hoiatus kuumade pindade eest. for 
hot surfaces.

See toode on toodetud keskkonnasõbralikes ja tänapäevastes asutustes.

See kodumasin vastab 
WEEE määrusele.

Toode ei sisalda polüklooritud 
bifenüüle (PCB).
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Tähtsad 
ohutusjuhised Lugege 
hoolikalt ja hoidke 
edasiseks 
kasutamiseks alles.
See jaotis sisaldab ohutusjuhiseid, 
mis aitavad vältida isiku- ja 
materjalikahju ning ennetada 
tulekahju, elektrilöögi, lekkiva 
mikrolaineenergia kokkupuute riski. 
Nende juhiste eiramine muudab 
tühiseks tootele antud mistahes 
garantii.
1.1 Üldine ohutus
• Mikrolaineahi on mõeldud toidu ja

jookide soojendamiseks. Toidu
või riietuse kuivatamine,
soojenduspatjade, susside,
käsnade, niiskete lappide vms
kuumutamine võib tekitada
vigastusi või tulekahju.

Seade on mõeldud koduseks või 
sarnaseks kasutuseks, nagu 
näiteks:
• poodide töötajatele mõeldud aladel, 

kontorites ja muudes 
töökeskkondades,

• hotellide ja muude majutusasutuse 
tüüpi asutuste keskkonnas,

• hommikusöögiga öömaja 
pakkuvates keskkondades.

• Ärge üritage ahju käivitada, kui
uks on avatud; muidu võite kokku
puutuda kahjuliku
mikrolaineenergiaga. Turvalukke
ei tohi keelata ega rikkuda.

• Ärge asetage esemeid ahju
esikülje ja ukse vahele.
Sulgemispindadele ei tohi
koguneda mustust ega
puhastusvahendi jääke.

• Mikrolainekiirguse eest kaitsvate
katete eemaldamisega seotud
hooldustöid peavad teostama
volitatud isikud/hooldustöötajad.
Mis tahes muu lähenemine on
ohtlik.

• Teie toode on kavandatud toidu
valmistamiseks, kuumutamiseks ja
sulatamiseks kodus.

• Ärge kasutage seadet
välitingimustes, vannitubades või
niisketes keskkondades või
kohtades, kus see võib märjaks
saada.

• Seadme väärkasutusest või
ebaõigest käsitsemisest
tulenevate kahjude eest ei võeta
vastutust ega garantiinõuet.

• Seadet ei tohi võtta osadeks Vale
käsitlemise tagajärjel tekkinud
garantiinõudeid ei rahuldata.

Olulised ohutuse ja keskkonnaalased juhised 
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• Kasutage ainult originaalosasid või
tootja soovitatud varuosasid.

• Ärge jätke kodumasinat
kasutamise ajal järelevalveta.

• Kasutage kodumasinat stabiilsel,
tasasel, puhtal, kuival ja
libisemiskindla pinnal.

• Seadet ei tohi kasutada taimeriga
või eraldiseisva
kaugjuhtimissüsteemiga.

• Enne kodumasina esimest
kasutamist tuleb kõik osad
puhastada. Vaadake üksikasju
jaotisest „Puhastamine ja
hooldus“.

• Kasutage seadet vaid vastavalt
selles kasutusjuhendis näidatud
kasutusele. Ärge kasutage
seadmel abrasiivseid kemikaale või
auru. See ahi on mõeldud eelkõige
toidu soojendamiseks ja
küpsetamiseks.

• See ei sobi tööstuslikuks või
laboris kasutamiseks.

• Seadet ei tohi kasutada riiete või
köögirätikute kuivatamiseks.

• Kodumasin muutub kasutamise
käigus väga kuumaks. Olge
tähelepanelik ja ärge puudutage
mikrolaineahjus olevaid kuumasid
osi.

• Teie mikrolaineahi ei ole mõeldud
ühegi elusolendi kuivatamiseks.

• Tühja mikrolaineahju ei tohi
kasutada.

• Küpsetusnõu võib kuumeneda
kuumutatud toidust ülekantud
soojuse tõttu. Kööginõu
hoidmiseks võib olla vaja
ahjukindaid.

• Kontrollige abivahendite sobivust
mikrolaineahjudes kasutamiseks.

• Ärge asetage mikrolaineahju
küpsetuspliidile või muule soojust
tekitavale seadmele. Vastasel
juhul võib see kahjustuda ja
garantii muutub kehtetuks.

• Mikrolaineahju ei tohi paigutada
kappi, mis ei vasta
paigaldusjuhistele.

• Olge ettevaatlik, kui eemaldate
toidupakendite kaaned pärast
kuumutamist, kuna seal on auru.

• Kasutage kindaid, kui võtate
mikrolaineahjust mis tahes
soojendatud toitu.

• Kõik kodumasina pinnad võivad
seadme kasutamisel kuumeneda.

• Uks ja välisklaas võib muutuda
koduseadme kasutamisel väga
tuliseks.

Olulised ohutuse ja keskkonnaalased juhised 
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1.1.1 Elektriohutus
• Kui voolujuhe on kahjustatud,

tuleb see ohtude vältimiseks
asendada tootja, selle
teenindusesindaja või vastava
kvalifikatsiooniga isikute poolt.

• Beko mikrolaineahjud vastavad
kohaldatavatele
ohutusnormidele; seetõttu tuleb
kahjustatud seade või
toitekaabel ohutuse tagamiseks
remontida või asendada
edasimüüja, hoolduskeskuse või
eksperdi ja volitatud teeninduse
poolt. Vigane või vajaliku
kvalifikatsioonita teostatud
remont võib olla ohtlik ja
ohustada ka kasutajat.

• Veenduge, et teie elektrivõrgu
toiteallika omadused peavad
vastama kodumasina nimeplaadil
toodule.

• Seadme toiteallikast lahti
ühendamiseks eemaldage
toitepistik seinakontaktist.

• Kasutage kodumasinat ainult
maandatud seinakontaktiga.

• Ärge kasutage kodumasinat
juhul kui toitekaabel või
kodumasin ise on kahjustatud.

• Ärge kasutage seadet
pikendusjuhtmega.

• Ärge puudutage kodumasinat
niiskete või märgade kätega.

• Paigutage kodumasin sedasi, et
pistik on alati juurdepääsetav.

• Toitekaabli kahjustamise
vältimiseks ei tohi seda pigistada,
painutada või hõõruda teravatele
servadele. Hoidke toitekaabel
eemale tulistest pindadest ja
lahtisest tulest.

• Veenduge, et kaablit ei ole
võimalik kodumasina kasutamise
ajal juhuslikult tõmmata ja selle
taha ei saa komistada.

• Enne puhastamist ja pikemal ajal
kasutuseta jätmist eemaldage
kodumasin vooluvõrgust lahti.

• Ärge tõmmake seadme
toitekaablist, et see oma
toiteallikast lahti ühendada, ja
ärge kunagi kerige selle
toitekaablit ümber seadme.

• Kodumasinat, toitekaablit, -
pistikut ei tohi sukeldada vette või
muusse vedelikku. Kodumasinat ei
tohi hoida jooksva vee all.

• Plastist või paberist anumates
soojendatava toidu puhul tuleb
ahju jälgida, sest anumad võivad
süttida.

1 Olulised ohutuse ja keskkonnaalased juhised 
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• Veenduge, et anumad sobivad 
mikrolaineahjus kasutamiseks.

• Enne mikrolaineahjus 
kasutamiseks sobivate kottide 
ahju asetamist eemaldage paber- 
või kilekottide traadid ja/või 
metallkäepidemed.

• Suitsu märkamisel lülitage seade 
välja või eemaldage vooluvõrgust 
aga jätke uks suletuks, sest 
sedasi summutate leegid.

• Ärge kasutage mikrolaineahju 
säilitamiseks. Ärge jätke paberit, 
toiduvalmistamismaterjali ega 
toitu ahju, kui seda ei kasutata.

• Lutipudelite ja beebitoidu sisu 
tuleb segada või raputada. 
Põletuste vältimiseks tuleb toidu 
temperatuuri enne tarbimist 
kontrollida.

• See kodumasin on 2. rühma B-
klassi ISM-seade. Rühma 2 
määratlus hõlmab kõiki ISM-
seadmeid, milles tekitatakse ja/
või kasutatakse tahtlikult 
raadiosageduslikku energiat 
materjali töötlemiseks 
elektromagnetkiirguse kujul ning 
kaarkeevitusseadmeid.

• B-klassi seadmed on seadmed, 
mis sobivad kasutamiseks 
kodustes asutustes ja asutustes, 
mis on otseselt ühendatud 
madala pingega vooluvõrku, mis 
varustab kodumajapidamises 
kasutatavaid hooneid.

• Kodumasina uks või välispind 
muutub kasutamise ajal kuumaks.

1.1.2 Tooteohutus
• Olge jookide ja toidu 

mikrolaineahjust eemaldamisel 
ettevaatlik.

• Ärge kasutage ahjus küpsetusõli. 
Kuum õli võib ahju komponente ja 
materjale kahjustada ning 
põhjustada isegi nahapõletusi.

• Läbistage toidu paks koorik nagu 
kartulid, kabatšokid, õunad ja 
kastanid.

• Seade tuleb paigutada nii, et 
tagakülg on suunatud seina poole.

• Enne seadme liigutamist kinnitage 
pöördplatvorm kahjustuste 
vältimiseks.

• Koorimata või kõvaks keedetud 
mune ei tohi mikrolaineahjus 
soojendada, sest need võivad 
plahvatada ja seda ka pärast 
soojendamise lõppu.

Olulised ohutuse ja keskkonnaalased juhised 1 
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• Ärge kunagi eemaldage seadme 
tagaküljelt ja külgedelt osi, mis 
kaitsevad kapi seinte ja seadme 
vahelist minimaalset vahemaad, 
et võimaldada vajalikku 
õhuringlust.

1.2 Kasutusotstarve
• HOIATUS.  Kui uks või ukse 

tihendid on kahjustatud, ei tohi 
ahju enne asjatundja poolt 
parandamist kasutada.

• HOIATUS. Mikrolainekiirguse 
eest kaitsvate katete 
eemaldamist eeldavate hooldus 
või parandustööde teostamine 
vastava pädevuseta isikute poolt 
on ohtlik.

• HOIATUS. Vedelikke ja 
toiduaineid ei tohi soojendada 
suletud anumates, sest see võib 
lõhkeda.

• Ahju tuleb regulaarselt 
puhastada, eemaldades kõik 
toidujäägid.

• Ahju ülemise pinna kohal peaks 
olema vähemalt 20 cm vaba ruumi.

• Ärge kasutage kodumasinat valel 
kasutusotstarbel.

• Ärge kasutage seadet 
soojusallikana.

• Mikrolaineahi on mõeldud ainult 
toidu sulatamiseks, 
küpsetamiseks ja hautamiseks.

• Ärge küpsetage toiduaineid üle; 
vastasel juhul võite põhjustada 
tulekahju.

• Ärge kasutage seadme 
puhastamiseks auru.

1.3 Laste ohutus
• Laste ja piiratud füüsiliste, 

sensoorsete või vaimsete 
võimetega isikute läheduses 
kasutamisel tuleb olla erakordselt 
ettevaatlik.

• Seda kodumasinat võivad 
kasutada lapsed, kes on 8-
aastased või vanemad, ja 
inimesed, kellel on piiratud 
füüsiline, sensoorne või vaimne 
võimekus või kellel ei ole teadmisi 
ja kogemusi, tingimusel et nad on 
toote ohutu kasutamise ajal 
järelevalve all või neile on antud 
vastavad juhised või nad 
mõistavad toote kasutamisega 
seotud riske. Lapsed ei tohi 
seadmega mängida. Lapsed 
tohivad seadet puhastada või 
hooldada ainult täiskasvanu 
järelevalve all.

Olulised ohutuse ja keskkonnaalased juhised 1 

Mikrolaineahi / Kasutusjuhend
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• Lämbumisoht! Hoidke 
pakkematerjal laste käeulatusest 
eemal.

• Lubage lastel ahju kasutada ilma 
järelevalveta ainult siis, kui on 
antud piisavad juhised, et laps 
saaks mikrolaineahju ohutult 
kasutada ja mõistaks ebaõige 
kasutamise ohte.

• Ülemäärase kuumuse tõttu, mis 
tekib grillimis- ja kombineeritud 
režiimides, peaks lastel olema 
lubatud neid režiime kasutada 
ainult täiskasvanu järelevalve all.

• Hoidke toodet ja selle toitekaablit 
nii, et alla 8-aastased lapsed ei 
pääseks nende juurde.

• Seadme kasutamise ajal võivad 
seade ja selle ligipääsetavad 
pinnad olla väga kuumad. Hoidke 
lapsed eemale.

• Ärge laske vähenenud (füüsilise, 
sensoorse või vaimse) 
võimekusega inimestel (sh lastel) 
või ilma asjakohaste kogemuste ja 
teadmisteta inimestel seadet 
kasutada, välja arvatud juhul kui 
neid on selleks juhendatud nende 
ohutuse eest vastutava isiku 
poolt.

• Valvake lapsi ja hoolitsege selle 
eest, et nad seadmega ei 
mängiks.

• HOIATUS. Lubage lastel ahju 
kasutada ilma järelevalveta 
ainult siis, kui on antud piisavad 
juhised, et laps saaks ahju 
ohutult kasutada ja mõistaks 
ebaõige kasutamise ohte.

Olulised ohutuse ja keskkonnaalased juhised 1 
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1.4 Vastavus WEEE direktiivile 
ja jäätmete kõrvaldamine:
Seade vastab Euroopa Liidu WEEE direktiivile 
(2012/19/EL). Tootel on elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmete 
klassifitseerimise sümbol (WEEE).

See sümbol näitab, et toodet ei tohi 
tööea lõpus kõrvaldada 
olmejäätmetega. Kasutatud toode 
tuleb tagastada elektroonikaromude 
ametlikku kogumispunkti. 

Kogumissüsteemide kohta saate teavet enda 
kohalikult omavalitsuselt või toote müünud 
jaemüüjalt. Igal majapidamisel on vanade 
seadmete kogumisel ja ringlusesse võtmisel 
oluline roll. Kasutatud seadmete õige 
kõrvaldamine aitab vältida võimalikku kahju 
keskkonnale ja inimeste tervisele.

1.5 Vastavus EL-i ROHS 
direktiivile
Teie ostetud toode vastab EL-i ROHS direktiivile 
(2011/65/EL). See ei sisalda kahjulikke ja 
direktiiviga keelatud materjale.

1.6 Pakendi teave
Riiklike keskkonnanõuete kohaselt on 
toote pakend valmistatud 
ringlussevõetavatest materjalidest. 
Ärge kõrvaldage pakkematerjali 

olmejäätmetega.
Kõrvaldage pakkematerjali koos 
kodumajapidamisjäätmete või teiste jäätmetega. 
Viige need enda kohaliku omavalitsuse määratud 
pakkematerjali kogumispunkti.

Olulised ohutuse ja keskkonnaalased juhised 1 

Mikrolaineahi / Kasutusjuhend
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1. Ukse turvalukk
2. Ahju aken
3. Võll
4. Rullrõngas
5. Juhtpaneel
6. Lainejuhik (ärge eemaldage 

lainejuhikut katvat vilgukivist 
plaati)

7. Klaasalus

Toote märgistusel või teistes dokumentides toodud väärtused on saadud vastavalt asjakohastele standarditele teostatud 
laborikatsetes. Väärtused võivad seadme kasutamise ja ümbritseva keskkonna järgi erineda.

2    Mikrolaineahi  

Nimipinge AC 230 V / 50 Hz,

Nimisisend 1100 W (mikrolaineahi) 
Nimiväljund 700 W
Mikrolainete 
sagedus

2450 MHz

Välismõõtmed 243 mm (K) × 446 mm (L) 
× 340 mm (S)

Ahju õõnsuse 
mõõtmed 

202 mm (K) × 301 mm (L) 
× 311 mm (S)

Ahju mahutavus Kompaktne 20 l

Netokaal Ligikaudu 9,4 kg 

Tehnilised ja disaini andmed võivad muutuda.
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3 Paigaldus ja ühendamine 
3.1 Paigaldamine
1. Veenduge, et kõik pakkematerjalid on ukse 

siseküljelt eemaldatud.

A

HOIATUS. Kontrollige ahju 
kahjustuste suhtes, näiteks valesti 
paigutatud või painutatud uks, 
kahjustatud uksetihendid ja 
tihendid, katkised või lahtised 
uksehinged ja -riivid ning uksel 
olevad mõlgid. Kahjustuste korral 
ärge ahju kasutage ja võtke 
ühendust kvalifitseeritud 
teeninduspersonaliga.

2. See mikrolaineahi tuleb paigutada tasasele ja 
stabiilsele pinnale, et hoida selle kaalu ja 
kõige raskemat toitu, mida tõenäoliselt ahjus 
küpsetatakse.

3. Ärge asetage ahju kohta, kus tekib kuumus, 
niiskus või suur niiskus, ega põlevate 
materjalide lähedusse.

4. Õigeks töötamiseks peab ahjul olema 
tagatud piisav õhuvool. Jätke ahju kohale 20 
cm ruumi, taha 10 cm ja mõlemale küljele 5 
cm. Ärge katke või blokeerige kodumasina 
avasid. Ärge eemaldage jalgu.

5. Ärge kasutage ahju ilma klaasaluse, rulltoe ja 
võllita nende õigetes asendites.

6. Veenduge, et toitejuhe on terve ja ei jookse 
ahju alt ega üle kuuma või terava pinna.

7. Pistikupesa peab olema kergesti 
juurdepääsetav, et seda saaks hädaolukorras 
hõlpsasti lahti ühendada.

8. Ahju ei tohi kasutada õues.

3.2 Raadiohäired
Mikrolaineahju kasutamine võib häirida raadio, 
TV, või sarnaste seadmete tööd.

2. Pöörake raadio või televiisori
       vastuvõtuantenni. 
3.

4.
5.

3.3 Söögi valmistamise 
põhimõtted mikrolaineahjus
1. Paigutage toit hoolikalt. Asetage kõige 

paksemad kohad nõu välisküljele.
2. Vaadake toiduvalmistamise aega. Küpsetage 

lühima näidatud aja jooksul ja lisage vastavalt 
vajadusele aega juurde. Tugevalt 
üleküpsetatud toit võib suitseda või süttida.

3. Katke toit valmistamise ajal kinni. Kaaned 
väldivad pritsmeid ja aitavad toitudel ühtlaselt 
küpseda.

4. Pöörake toiduained mikrolaineahjus 
küpsetamise ajal üks kord ümber, et kiirendada 
selliste toiduainete nagu kana ja hamburgerid 
küpsetamist. Suuri tooteid, nagu röstsaiad, 
tuleb vähemalt üks kord ümber pöörata.

5. Paigutage toidud, nagu lihapallid, poole 
küpsetusaja peal ümber, et need liiguksid alt 
üles ja nõu keskelt välisküljele.

3.4 Juhised maanduse kohta
Kodumasin peab olema maandatud. Selle ahju 
juhtmel on maanduskontakt ja maanduspistik. 
Pistik tuleb ühendada õigesti paigaldatud ja 
maandatud seinakontakti. Elektrilise lühise korral 
vähendab maandus elektrilöögi ohtu, sest 
elektrivoolul on madalama takistusega väljapääs. 

Paigutage mikrolaineahi vastuvõtja suhtes 
ümber.
Liigutage mikrolaineahi vastuvõtja juurest 
eemale.
Ühendage mikrolaineahi teise pistikupessa, et 
mikrolaineahi ja vastuvõtja oleksid erinevates 
vooluringides.

Häirete korral võib neid vähendada või 
kõrvaldada järgmiste meetmetega:

1. Puhastage ahju uks ja tihendid. 
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3 Paigaldus ja ühendamine and connection 

A
HOIATUS. Valesti teostatud 
maandus võib põhjustada 
elektrilöögi.

B
Kui teil on küsimusi maanduse või 
elektrijuhiste kohta, konsulteerige 
kvalifitseeritud elektriku või 
hoolduspersonaliga.

B
Tootja ega edasimüüja ei vastuta 
ahju kahjustamise või elektrilise 
ühendamise protseduuride 
täitmata jätmisest tulenevate 
vigastuste eest.

Juhtmete värvikood on järgmine:
Roheline ja kollane = MAANDUS 
Sinine = NEUTRAALNE
Pruun = TOIDE

3.5 Sööginõude juhend
1. Mikrolained ei läbi metalli. Kasutage ainult 

mikrolaineahjude jaoks sobivaid toidunõusid. 
Mikrolaineahjus ei tohi kasutada metallist 
toidu- ja jooginõusid. Seda nõuet ei kohaldata, 
kui tootja määrab mikrolaineahjus 
küpsetamiseks sobivate metallmahutite 
suuruse ja kuju.

2. Mikrolained ei läbi metalli, mistõttu ei tohi 
kasutada metallist söögiriistu ega metallist 
kaunistusega nõusid.

Allolev loend on üldine juhend, mis aitab teil 
õigeid nõusid valida.

Kööginõud Mikrolaineahi
Kuumuskindel klaas Jah
Mitte-kuumuskindel klaas Ei
Kuumuskindel keraamika Jah
Mikrolaineahju sobiv 
plastnõu

Jah

Köögipaber Jah
Metallalus Ei
Metallrest Ei
Foolium ja 
fooliumkonteinerid

Ei

3. Ärge kasutage mikrolaineahjus küpsetamisel 
ringlussevõetud paberit, sest see võib 
sisaldada väikeseid metallikilde, mis võivad 
põhjustada sädemeid ja/ või tulekahjusid.

4. Soovitatakse pigem ümaraid/ovaalseid 
nõusid kui kandilisi/piklikke, sest nurkades 
olev toit kipub üle küpsetama.

5. Alumiiniumfooliumist kitsaid ribasid võib 
kasutada, et vältida katmata alade 
üleküpsetamist. Kuid olge ettevaatlik, ärge 
kasutage liiga palju ja hoidke fooliumi ja 
õõnsuse vahel 2,54 cm.

Soovitatav on kasutada eraldi ahelat, milles on 
ainult ahi. Kõrgepinge kasutamine on ohtlik ja 
võib põhjustada tulekahju või muu 
ahjukahjustuse.
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4 Kasutamine
4.1 Juhtpaneel Ekraan

Kuvatakse küpsetusaeg, võimsus, näidikud ja 
kellaaeg.
Automaatse toiduvalmistamise 
menüüd
Saadaval on 6 erinevat automaatse 
toiduvalmistamise menüüd. Kasutage automaatse 
toiduvalmistamise programmi seadistamiseks.
Numbriklahvid (0–9)
Kasutage aja või toidu kaalu määramiseks. 
Kasutage numbreid 1 kuni 6, et valida kiirküpsetus.
Kell
Kasutage kellaaja määramiseks.
Võimsuse tase
Kasutage mikrolaineahju võimsuse taseme 
valimiseks.
Aja järgi küpsetamine
Kasutage mikrolainetega toiduvalmistamise ja 
mitmeastmelise toiduvalmistamise programmi 
seadistamiseks.
Aja järgi sulatamine
Vajutage aja järgi sulatamise programmi 
seadistamiseks.
Köögitaimer
Vajutage, et seadistada köögitaimeri funktsioon.
Kaalu järgi sulatamine
Kasutage kaalu järgi sulatamise programmi 
seadistamiseks.
Stopp/tühjendus
Toiduvalmistamise ajutiseks peatamiseks vajutage 
üks kord või toiduvalmistamise täielikuks 
tühistamiseks kaks korda.
Start / +30 s
Vajutage toiduvalmistamise programmi 
käivitamiseks. Seda kasutatakse ka 
toiduvalmistamise aja pikendamiseks.
4.2 Kasutamine
• Ahju esmakordsel ühendamisel kõlab piiks ja 

ekraanil kuvatakse „1:01“.
• Küpsetusprotsessi lõppedes naaseb ahi 

umbes 25 sekundi pärast ooterežiimi.
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4 Kasutamine
•

 •

 •

Kui vajutate toiduvalmistamise ajal ühe korra 
nuppu STOPP/TÜHJENDUS, siis programm 
peatatakse, seejärel vajutage jätkamiseks 
nuppu START / +30 S, kuid kui vajutate nuppu 
STOPP/TÜHJENDUS kaks korda, siis programm 
tühistatakse.
Pärast toiduvalmistamise lõpetamist kuvatakse 
ekraanil iga kahe minuti järel teade „End“ (Lõpp) 
ja kõlab heli, kuni kasutaja vajutab nuppu 
STOPP/TÜHJENDA või avab ukse.
Tööprotsessi ajal vajutage õigele nupule, 
sumisti heliseb üks kord, vale nupu vajutamisel 
kõlab sumisti kaks korda

4.2.1 Kellaaja seadistamine
See on 12- või 24-tunnine kell: saate valida 
kellaaja 12- või 24-tunnise vormingu, vajutades 
ooterežiimis nuppu KELL.
1. Vajutage ooterežiimis nuppu KELL üks või kaks 

korda, et valida 12- või 24-tunnine kell.
2. Kasutage õige aja sisestamiseks numbriklahve.
3. Kinnitamiseks vajutage nuppu KELL.

C Toiduvalmistamise ajal saate kellaaega 
kontrollida nupule KELL vajutades.

4.2.2 Ekspressküpsetus
Otse ooterežiimis, kui vajutate numbriklahvidele 
(1, 2, 3, 4, 5 või 6) ühe korra, algab vastav 
küpsetusaeg vastavalt 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 minutit.
Mikrolaineahi hakkab täisvõimsusel küpsema.

4.2.3 Köögitaimeri seadistamine
1. Vajutage ooterežiimis või toiduvalmistamise 

ajal üks kord nuppu KÖÖGITAIMER.
2. Soovitud aja sisestamiseks vajutage 

numbriklahvidele. Pikim aeg on 99 minutit ja 
99 sekundit.

3. Vajutage kinnitamiseks START / +30 S.

C

Kui loendur lõpeb, esitab sumisti 
meeldetuletuse. Loenduri aega 
saate kontrollida, vajutades nuppu 
KÖÖGITAIMER, kuid kui vajutada 
nuppu STOPP/TÜHJENDUS, kui 
ekraanil kuvatakse kellaaeg, saab 
funktsiooni tühistada.

4.2.4 +30 s funktsiooni 
seadistamine
Vajutage ooterežiimis korduvalt klahvi START / 
+30 S, et sisestada küpsetusaeg, mikrolaineahi 
hakkab automaatselt küpsetama täisvõimsusel. 
Pikim küpsetusaeg on 99 minutit ja 99 sekundit.

C
Toiduvalmistamise ajal (mikrolainetega 
küpsetamine ja kiirküpsetus) saate 
toiduvalmistamise aega lisada, 
vajutades nuppu START / +30 S.

4.2.5 Söögi valmistamine 
mikrolaineahjus
1.

2.

Vajutage ooterežiimis üks kord nuppu AJA 
JÄRGI KÜPSETAMINE.
Kasutage numbriklahve küpsetusaja 
määramiseks. Pikim küpsetusaeg aeg on 99 
minutit ja 99 sekundit.
Kui soovite seadistada võimsustaseme, mis ei 
ole 100%, vajutage VÕIMSUSE TASEME 
nuppu ja seejärel kasutage valiku 
sisestamiseks numbriklahve.
Toiduvalmistamisega alustamiseks vajutage 
nuppu START / +30 S

3.

4.  
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Kasutage võimsustaseme määramiseks numbreid:

Vajutage 
numbriklahvidele

Küpsetusvõimsus 
(ekraanil)

1,0 100 % (P10)
9 90 % (P-9)
8 80 % (P-8)
7 70 % (P-7)
6 60 % (P-6)
5 50 % (P-5)
4 40 % (P-4)
3 30 % (P-3)
2 20 % (P-2)
1 10 % (P-1)
0 0 % (P-0)

C
Toiduvalmistamise ajal saate 
kontrollida võimsuse taset, vajutades 
VÕIMSUSE TASEME nuppu.

4.2.6 Aja järgi sulatamine
1.

2.

Vajutage ooterežiimis üks kord nuppu AJA 
JÄRGI SULATAMINE.
Sulatamisaja sisestamiseks kasutage 
numbriklahve. Pikim aeg on 99 minutit 99 
sekundit.
Vajutage kinnitamiseks START / +30 S.3.

C
Sulatusprogrammi ajal peatab süsteem töö 
ja esitab piiksu, et tuletada kasutajale 
meelde toidu ümberpööramist, ning seejärel 
vajutage jätkamiseks nuppu START / +30 S.

4.2.7 Kaalu järgi sulatamine
Aeg ja sulatusvõimsus reguleeritakse 
automaatselt, kui kaal on programmeeritud. 
Külmutatud toidu maksimaalne kaal on 5 naela ja 
16 untsi.

1. Asetage sulatatav toit ahju.
2. Vajutage üks nupule KAALU JÄRGI 

SULATAMINE.
3. Toidu kaalu sisestamiseks vajutage 

numbriklahvidele.
4. Vajutage kinnitamiseks START / +30 S.

C
Sulatusprogrammi ajal peatab süsteem töö 
ja esitab piiksu, et tuletada kasutajale 
meelde toidu ümberpööramist, ning seejärel 
vajutage jätkamiseks nuppu START / +30 S.

C
Kaal peab olema naeltes ja untsides. 
Kui etikett annab kaalu ainult 
naeltes, muutke naela murdosa 
untsideks, kasutades järgmist 
tabelit.

Naela murdosade teisendamine untsideks

Naela murdosad Untsid
Alla ,03 0
,03 kuni ,09 1
,10 kuni ,15 2
,16 kuni ,21 3
,22 kuni ,27 4
,28 kuni ,34 5
,35 kuni ,40 6
,41 kuni ,46 7
,47 kuni ,53 8
,54 kuni ,59 9
,60 kuni ,65 10
,66 kuni ,71 11
,72 kuni ,78 12
,79 kuni ,84 13
,85 kuni ,90 14
,91 kuni ,97 15
Üle ,97 järgmise paarisarvuni

4 Kasutamine
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4.2 8 Mitme-etapiline küpsetus
Ahju saab programmeerida kuni kolmeks 
automaatseks küpsetusjärjestuseks. See võib 
koosneda aja järgi sulatamisest ühe või kahe 
mikrolainetega küpsetamise programmiga või 
kahest mikrolainetega küpsetamise programmist.

4.2.8.1 Aja järgi sulatamine ühe- või 
kaheetapilise mikrolainetega 
küpsetamisega
1. Avage uks ja pange toit ahju, sulgege uks.
2. Vajutage üks kord nuppu AJA JÄRGI 

SULATAMINE.
3. Soovitud sulatusaja sisestamiseks vajutage 

õigeid numbriklahve.
4. Sisestage mikrolainetega küpsetamise 

programmi esimene etapp.
5. Sisestage mikrolainetega küpsetamise 

programmi teine etapp.
6. Alustamiseks vajutage nuppu START / +30 S.

C
Samm 5 ei ole vajalik, kui teil on 
ainult üks mikrolainetega 
küpsetamise programm. Aja järgi 
sulatamist saab seadistada ainult 
esimeses etapis.

4.2.8.2 Kahe etapiga 
mikrolainetega küpsetamine
Mõned retseptid nõuavad erinevaid 
küpsemisetappe erinevatel temperatuuridel.
1. Sisestage mikrolainetega küpsetamise 

programmi esimene etapp.
2. Sisestage mikrolainetega küpsetamise 

programmi teine etapp.
3. Alustamiseks vajutage nuppu START / +30 S.

4.2.9 Lapseluku seadistamine
Lapselukk takistab kodumasina laste poolt 
järelevalveta kasutamist.
• Lapseluku seadistamine: Kui ooterežiimis ei 

tehta ühe minuti jooksul ühtegi toimingut, 
aktiveeritakse lapselukk automaatselt. 
Suvalisele nupule vajutades kuvatakse 
ekraanil 3 sekundiks luku sümbol, mis tuletab 
meelde lapseluku tühistamise vajadust.

• Lapseluku tühistamiseks: lapseluku režiimis 
avage või sulgege ahju uks, et tühistada 
programm. Indikaator kustub.

4 Kasutamine
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4.3 Automaatse toiduvalmistamise menüüd
Automaatse toiduvalmistamise sätted võimaldavad toitu automaatselt valmistada või soojendada, 
ilma et peaksite võimsuse taset või aega sisestama. KÜLMUTATUD ÕHTUSÖÖK, KARTUL ja JOOK 
võimaldavad valmistada mitu kogust sama toitu.

Kartul
Kartulite puhul (4 kuni 6 untsi/osa):
1. Vajutage üks kord nuppu KARTUL.
2. Sisestage kartulite arv, vajutades 

numbriklahvidele 1 kuni 4.
3. Vajutage kinnitamiseks START / +30 S.

Suuremate kartulite puhul 
(8 kuni 10 untsi/osa):
1. Vajutage kaks kord nuppu KARTUL.
2. Sisestage kartulite arv, vajutades 

numbriklahvidele 1 kuni 4.
3. Vajutage kinnitamiseks START / +30 S.

Jook
Tassid (5 kuni 7 untsi/tass):
1. Vajutage üks kord nuppu JOOK.
2. Sisestage tasside arv, vajutades 

numbriklahvidele 1 kuni 4.
3. Vajutage kinnitamiseks START / +30 S.

Suuremad tassid (9 kuni 11 untsi/tass):
1. Vajutage kaks korda nuppu JOOK.
2. Sisestage tasside arv, vajutades numbriklahvidele 1 

kuni 4.
3. Vajutage kinnitamiseks START / +30 S.

Popkorn
1. Vajutage üks kord nuppu POPKORN. POPKORN 

määrab automaatselt toiduvalmistamise aja 3,5 
untsisele mikrolaineahjupopkorni kotile.

2. Vajutage kinnitamiseks START / +30 S.
Parema toiduvalmistamise efekti saavutamiseks 
tuleb lahti voltida popkornipaki neli nurka.
MÄRKUS. Eelmääratud POPKORNI aja muutmiseks 
tehke järgmist. Vajutage kaks korda nuppu 
POPKORN. Minutite ja sekundite sisestamiseks 
vajutage numbriklahvidele. Vajutage START / +30 S. 
Uus küpsetusaeg jääb vaikimisi väärtuseks, kuni 
järgmise muutmise või sisse lülitamiseni.

Külmutatud õhtusöök
Ühe või kahe väikese külmutatud 
õhtusöögi jaoks (7 kuni 9 untsi/osa):
1. vajutage üks kord nuppu KÜLMUTATUD ÕHTUSÖÖK.
2. 1 roa valimiseks vajutage numbriklahvil „1“. 2 roa 

valimiseks vajutage numbriklahvil „2“.
3. Vajutage kinnitamiseks START / +30 S.
Ühe või kahe suurema külmutatud 
õhtusöögi küpsetamiseks (10 kuni 12 
untsi/osa):
1. Vajutage kaks korda nuppu KÜLMUTATUD 

ÕHTUSÖÖK.
2. 1 roa valimiseks vajutage numbriklahvil „1“. 2 roa 

valimiseks vajutage numbriklahvil „2“.
3. Vajutage kinnitamiseks START / +30 S.

Pitsa
Pitsaviilu uuesti soojendamine (5 untsi): 

1. Vajutage üks kord nuppu PITSA.
2. Vajutage kinnitamiseks START / +30 S.
Terve külmutatud pitsa soojendamine 
(16 untsi):
1. Vajutage kaks korda nuppu PITSA.
2. Vajutage kinnitamiseks START / +30 S.

Soojendamine
Toidu (12 kuni 18 untsi) uuesti 
soojendamiseks:
1.
2.

Vajutage üks kord nuppu SOOJENDUS.
Vajutage kinnitamiseks START / +30 S.

4 Kasutamine
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5.1 Puhastamine ja hooldus
1. Lülitage ahi enne puhastamist välja ja 

lahutage toitejuhe vooluvõrgust.
2. Hoidke ahju sisemus puhas. Kui ahju seintele 

on kogunenud toidu pritsmeid, pühkige seinu 
niiske lapiga. Kui ahi on väga määrdunud, võib 
kasutada kerget puhastusvahendit. Vältige 
pihustite ja muude tugevate 
puhastusvahendite kasutamist, kuna need 
võivad uksepinda määrida, triibutada või 
tuhmistada.

3. Välispindu võib puhastada niiske lapiga. Ahjus 
olevate tööosade kahjustuste ennetamiseks 
ei tohi vesi imbuda ventilatsiooniavadesse.

4. Pühkige ust ja akent mõlemalt poolt, 
uksetihendeid ja nende kõrval olevaid osi 
sageli niiske lapiga, et eemaldada kõik lekked 
ja pritsmed. Ärge kasutage abrasiivseid 
puhastusaineid.

5. Aurupuhasti kasutamine ei ole lubatud.
6. Ärge laske juhtpaneelil märjaks saada. 

Pühkige pehme ja niiske lapiga. Juhtpaneeli 
puhastamisel jätke ahjuuks lahti, et vältida 
ahju juhuslikku sisselülitamist.

7. Kui ahju ukse sisse või ümber koguneb auru, 
pühkige seda pehme lapiga. See võib juhtuda 
siis, kui mikrolaineahju kasutatakse suure 
niiskusega tingimustes. See on täiesti 
tavapärane.

8. Mõnikord tuleb klaasalus puhastamiseks 
eemaldada. Peske alust sooja veega või 
nõudepesumasinas.

9. Liigse müra vältimiseks tuleb rullrõngast ja 
ahjuõõnsuse põhja regulaarselt puhastada. 
Pühkige ahju põhja õrnatoimelise 
puhastusvahendiga. Rullrõngast võib pesta 
õrna seebiveega või nõudepesumasinas. 
Rullrõnga eemaldamisel õõnsuse põhjalt, 
puhastamiseks, paigaldage kindlasti tagasi 
õiges asendis.

5    Puhastamine ja hooldus 
10.Ahjust lõhnade eemaldamiseks segage klaas 

vett ühe sidruni koore ja mahlaga ning 
asetage see sügavas mikrolaineahjus 
kasutamiseks sobivas kausis ahju. Pühkige 
ahju põhjalikult ja kuivatage pehme lapiga.

11.Kui ahju tuli on vaja välja vahetada, pidage 
nõu edasimüüjaga, et see välja vahetada.

12.Ahju tuleb regulaarselt puhastada, 
eemaldades kõik toidujäägid. Ahju 
puhastamata jätmine võib põhjustada 
pindade kulumist, mis omakorda vähendab 
kodumasina tööiga ja võib tekitada ohtliku 
olukorra.

13.Ärge visake seadet olmeprügikasti, vaid viige 
see kohalikku jäätmekäitluskeskusesse.

5.2 Hoiustamine
Kui te ei kavatse kodumasinat pikema aja jooksul 
kasutada, hoiustage see hoolikalt.
• Enne seadme tõstmist ühendage see 

vooluvõrgust lahti ja laske sellel täielikult 
jahtuda.

• Tühjendage veepaak.
• Hoiustage kodumasin ja selle tarvikud 

originaalpakendis.
• Hoidke jahedas ja kuivas.
• Hoidke kodumasin lastele kättesaamatus 

kohas.

5.3 Käitlemine ja transport
• Käsitlemise ja transpordi ajal tuleb seadet 

kanda originaalpakendis. Kodumasina 
pakend kaitseb seda füüsiliste kahjustuste 
eest.

• Kodumasinale või pakendile ei tohi asetada 
raskeid esemeid. See võib kodumasinat 
kahjustada.

• Kodumasina mahapillamine võib muuta selle 
kasutuskõlbmatuks või tekitada püsivaid 
kahjustusi.
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6    Tõrkeotsing

Probleem Võimalik lahendus

Kui ahi ei tööta

Veenduge, et ahi on korralikult vooluvõrku ühendatud. Kui ei ole, eemaldage 
pistik pistikupesast, oodake 10 sekundit ja ühendage see korralikult uuesti.
Kontrollige võimalikke läbipõlenud kaitselüliteid või aktiveeritud voolukatkesteid. 
Kui need paistavad korralikult töötavat, testige pistikupesa teise seadmega.
Veenduge, et juhtpaneel on õigesti programmeeritud ja taimer on 
seadistatud.
Veenduge, et uks on turvaliselt suletud ja ukse turvalukk on aktiveeritud. 
Vastasel juhul ei vooga mikrolaineenergia ahju.

Kui ükski ülaltoodutest ei paranda olukorda, võtke ühendust vajaliku kvalifikatsiooniga tehnikuga. Ärge proovige 
ahju ise remontida.
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