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 KASUTUSJUHEND 
 
OHUTUS 

 Eemaldage seade pakendist ja veenduge, et seade on terve ning kõik selle osad on komplektis.  
 Pakendi osi ei tohi anda väikelaste kätte. Käidelge pakend vastavalt kohalikule 

jäätmeseadusele.  
 Kui voolujuhe on kahjustatud, tuleb see tootja poolt, tootja remondiettevõttes või sarnase 

kvalifikatsiooniga remondiettevõttes lasta välja vahetada, vältimaks ohuolukorra tekkimist.  
 Enne seadme ühendamist vooluvõrku tuleb veenduda, et kasutatava vooluvõrgu näitajad 

vastavad seadme tüübisildi andmetele tarbitava toite kohta.  
 Vale võimsusega elektrivoolu kasutamine võib seadet kahjustada.  
 Kui pistik ei peaks sobima pistikupesaga kokku, pöörduge elektripaigaldiste spetsialisti poole 

abi saamiseks.  
 Üldiselt pole soovitatav ühendada seadet elektrikontakti pikendusjuhtme kaudu. Kui see siiski 

on vältimatu, kasutage pikendusjuhet, mille koormusnäitajad on vastavuses seadme 
tarbimisvõimsusega, et ei tekiks juhtme ülekuumenemisest tulenevaid ohte.  

 Seadet ei tohi kasutada, kui selle toitejuhe või pistik on kahjustunud.  
 Mistahes rikke / tõrke ilmnemisel ärge kasutage seadet edasi. Eemaldage sel juhul seade 

elektrikontaktist. Ärge proovige seadet ise parandada. Pöörduge tootja poolt volitatud 
remondiettevõttesse seadme parandamiseks. Muul juhul riskite isiku- ja varakahjuga 
elektrilöögi- ja tuleohu tõttu.  

 Seadet tohib kasutada ainult juhendis kirjeldatud otstarbel. Mistahes muu kasutusviis on 
ebaõige ja ohtlik.  

 Tootja keeldub vastutusest mistahes võimalike kahjude osas, mis tulenevad seadme valest 
kasutamisest ja/või kasutusjuhendi juhiste eiramisest.  

 Seade on mõeldud ainult kodus kasutamiseks.  
 Seadme korpust ega juhet ei tohi kasta vette ega vedelikesse.  
 Seadet ei tohi kasutada tule- ja plahvatusohtlike ainete või lenduvate gaasidega samas ruumis; 

samuti mitte lahtise tule ega kuumuskiirguse läheduses.  
 Väikelapsed, vähevõimekad isikud või kogemusteta isikud tohivad seadet kasutada 

vastutusvõimelise isiku järelevalve all. Kui seadet kasutavad lapsed, on vajalik täiskasvanu 
poolne tähelepanelik juhendamine.  

 
OHUTU KASUTAMISE REEGLID  

 Kontrollige regulaarselt, et ahju uks sulgeks ahjuõõnsuse tihedalt ega oleks mingilgi moel 
kahjustatud. 

 Tähelepanu: kui uks ise või selle tihend kahjustub, ei tohi ahju enam edasi kasutada, vaid 
tuleb pöörduda remondiabi saamiseks tootja poolt volitatud remondiettevõttesse.  

 Ärge käivitage mikrolaineahju tühjana – seadme kahjustumise oht.  
 Ärge pange seadet tööle ilma klaasist pöördaluse ja selle tugirõngata.  
 Ärge pange ahju tööle, kui ahjuuks on lahti.  
 Kui ahi peaks hakkama eraldama suitsu või kõrbemislõhna, eemaldage ahju toitejuhtme pistik 

kohe elektrikontaktist ning ärge avage ahjuust, muidu võib põleng ahjus hapnikku juurde 
saada.  



 

 

 Ahju pinnad võivad töötamisel muutuda tuliseks. Vältige toitejuhtme kokkupuudet kuumusega 
ja ärge katke ahju millegagi kinni. Ärge laske seadme juhtmel rippuda üle laua või tööpinna 
ääre.  

 Ärge säilitage mikroahjus esemeid ega toiduaineid.  
 Ärge pange esemeid mikrolaineahju peale.  
 Hoidke mikroahi kaugemal süttivatest esemetest (kardinad, pehme mööbel), kergsüttivatest 

ainetest, kuumusallikatest, äärmisest külmast ja aurust.  
 Ärge kasutage seadet vee ligiduses.  
 Paigutage seade kindlale lauapinnale, mis talub raskusteta seadme kaalu, umbes 10 kilo.. 
 Kindlustage mikroahju asukoha ruumis piisav õhuvahetus ja jätke mikroahju ning muude 

esemete vahele vaba ruumi 15 cm külgedel, 10 cm taga ja 30 cm peal.  
 Paigutage mikroahi põrandast vähemalt 85 cm kõrgusele ja eemale väikelaste käeulatusest.   
 Kasutage mikroahjus vaid mikrolainetega kasutamiseks ettenähtud nõusid.  
 Paberist või plastist anumad võivad teatud tingimustel süttida / sulada, seega neid tuleks 

kasutada ettevaatusega.  
 Ärge pange mikrolaineahju ühtegi veekindlalt suletud anumat – paisumise ja lõhkemise oht.  
 Mingeid metallist pakendiosi ei tohi mikrolaineahjus kasutada.  
 Nõud ei tohiks seadme töötamise ajal kokku puutuda ahju siseseintega.  
 Ärge soojendage toite ega jooke tihedalt suletud nõudes – need võivad plahvatada.  
 Beebitoidu soojendamisel tuleb toit pärast mikrolaineahjust välja võtmist hoolikalt läbi segada 

ja proovida selle temperatuuri enne lapsele andmist.  
 Mikroahjus soojendatud vedelikel võib tekkida nn. hilinenud keemine. Seega tuleb vedelikke 

mikroahjus kuumutades olla väga ettevaatlik.  
 Tooreid ega keedetud terveid mune ei tohi mikroahjus kuumutada – need lõhkevad.  
 Mikroahjust võetud nõud võivad olla kuumad – kasutage pajakindaid ja vältige toidust tulevat 

kuuma auru.  
 Ärge kuumutage toitu liiga kaua.  
 Ahjusisemust ei tohi kasutada asjade säilitamiseks. Ärge jätke mingit toitu ahjusisemusse.  
 Vältimaks klaasist pöördaluse purunemist vältige alusele suurte temperatuurierinevuste 

tekitamist - laske jahtuda enne pesemist, ärge asetage kuumale klaasile külmutatud 
toiduaineid jne.  

 Kui mikrolaineahi puhastamata jätta, võib ahi selle tulemusel rikki minna ja / või saada 
pinnakahjustusi.  

 Ärge puhastage ahju kangete puhastusainete ega metallist esemete abil. 
 Väiksemad lapsed võivad seadet kasutada ainult täiskasvanute järelevalve all.  
 Grillküttekeha ei tohi toiduga kokku saada.  

 
Elektriohutus  
Seade tuleb ühendada maandusega varustatud pistikupesasse. Maandus vähendab lühiseohtu 
voolukõikumise või ülekoormuse korral. Seadmel on toitejuhe, mis on varustatud maanduspistikuga. 
Ühendage seade vaid õigesti paigaldatud ja maandatud pistikupesasse. Mistahes küsimuste ja 
probleemide tekkel seoses elektripaigaldisega seadme kasutuskohas, pöörduge kutselise 
elektripaigaldiste spetsialisti poole.  
Toitejuhe on tehtud lühike, silmas pidades ohutust ja vähendamaks võimalust seadet juhtmest 
tõmmata.  
 
 
 
 
 



 

 

MIKROAHJUS KASUTATAVAD NÕUD  
Mikroahjus tohib kasutada järgnevalt loetletud nõusid. 
 
Keraamilised nõud  Nende kasutamisel järgige tootja juhiseid. Vältige klaasaluse 

kahjustamist liiga rohmakate nõudega  
Lauaserviisi taldrikud  Võib kasutada neid, mis mikrolaineid taluvad. Nende kasutamisel 

järgige tootja juhiseid. Ärge kasutage katkist ega killuveaga taldrikut.  
Klaasist nõud  Sobivad kuumuskindlast klaasist, mikrolaineid taluvad nõud. Nõudel 

ei tohi olla metalldetaile. Ärge kasutage katkist ega killuveaga nõu.  
Ahjus kasutatavad 
praekotid  

Nende kasutamisel järgige tootja juhiseid. Ärge kasutage metallist 
kinnitusi. Lõigake auru jaoks koti sisse avad.  

Paberist taldrikud /topsid  Ainult lühiajaliseks kasutamiseks ülessoojendamisel. Ärge jätke 
pabernõude kasutamisel töötavat ahju järelevalveta.  

Paberrätid  Ainult toidu katmiseks ülessoojendamisel ja rasva imamiseks. Ainult 
lühiajaliseks kasutamiseks.  

Tavaline plastik  Plastik peab olema mikroahjukindel. Järgige tootja juhiseid. Nõu / 
karp peaks olema vastava märgistusega mikroahjukindluse kohta. 
Mõni plastnõu võib mikroahjus üles sulada. Kinnised küpsetuskotid 
või karbid tuleb vastavalt juhistele enne soojendamist augustada.  

Õhuke plastkile  Kasutage ainult sellist, mis sobib mikroahjus kasutamiseks. Toidu 
katmiseks ja kaitsmiseks kuivamise eest. Ärge laske toiduga otseselt 
kokku puutuda.  

Küpsetuspaber  Toidupritsmete eest kaitsmiseks ja toidu kuivamise vältimiseks. 
 
Materjalid, mida ei tohi kasutada mikroahjus  
Ärge kasutage metallist / alumiiniumist nõusid ega ühtegi nõu, millel on metallist detaile; samuti mitte 
metallist söögiriistu, paberkotte, polüstüreenkarpe, polüuretaanist / puidust nõusid. Osad neist võivad 
tekitada tuleohu, teised jällegi sulada ja saastada toidu kahjulike kemikaalidega.  
Elektromagnetlained ei läbista metalle, vaid hakkavad mikroahjus tekitama sädemeid. Isegi 
kristallesemetes võib sisalduda pliid, plastikus melaniini. Alumiiniumfoolium ei sobi samuti mikroahju. 
Portselani ja keraamiliste nõude puhul tuleb jälgida, et neil pole metallvärviga maalinguid peal.  
 
Mikrolaineahjust üldiselt  
Mikrolained on teatava lainepikkusega raadiolained, millel on omadus kuumutada toitu.  
Toidus sisalduvad veemolekulid pannakse liikuma ja tootma kuumust, mis jaotub ühtlaselt toidu kõigis 
osades. Toit kuumeneb kiiremini, mida rohkem selles sisaldub vett. 
Mikrolainetega küpsetamise / kuumutamise põhieelis on, et selleks kulub vähem aega võrreldes 
tavalise küpsetamisega ja säästetakse energiat. Paremini säilib ka toiduaine toiteväärtus.  
Mikrolaineahi teeb külmutatud toidu ülessulatamise ja külma toidu soojendamise väga lihtsaks.  
Mikrolained on turvaline toiduvalmistamisviis, mis ei muuda toidu molekulaarset struktuuri.  
 
Toiduained  
On väga vähe neid toiduaineid, mida ei saa valmistada mikroahjus – näiteks munad (plahvatavad). 
Terved koorega puuviljad ja terved vorstikesed tuleb enne kuumutamist augustada. 
Suletud pudeleid / õhukindlalt suletud karpe ei tohi samuti mikros kuumutada, ega ka alkoholi – 
süttimisoht!  
 
Toiduainete ülessulatamine  
Külmutatud toiduaineid tohib sulatada plastpakendis, kui pakendil pole metallosi.  
Mõni toiduaine võib enne söögivalmistamist vajada täielikku ülessulatamist. Mõni toiduaine vajab 
poole sulatuse peal ümberpööramist.  



 

 

Pange toiduaine mikroahju sulatamiseks vaid sobivas nõus, sest sulamisvedelik võib eraldumisel 
saastada mikroahju sisemuse. 
Mikrolainetega sulatamisel ei teki bakterite kasvu.  
 
SEADME KIRJELDUS, JOONIS A 
1A  Võimsuse valiku nupp  
1B. Taimeri nupp  
2. Ukse avamise nupp  
3. Pöördtelg  
4. Pöördaluse tugi  
5. Klaasist pöördalus  
6. Uks aknakesega  
7. Ukse lukustusmehhanism  
8. Õhuavad  
9. Toitejuhe  
 
 
 
 
KASUTAMINE  
Asukoht, joonis B 

 
Võtke seade välja pakendist. Kontrollige, et seade on kahjustusteta ja kõik osad on olemas. Kahjustatud 
seadet ärge kasutusele võtke.  
Leidke mikroahjule asukohaks kindel lauapind ja jätke seadme ümber piisav ruum õhuvahetuseks.  
Mikroahju külgedele tuleb jätta umbes 7 cm vaba ruumi lähimate seinte või esemeteni. Esikülg peab 
olema vaba. Jätke seadme peale 30 cm vaba ruumi. Ärge eemaldage ahju jalgu.  
Paigutage mikroahi telekommunikatsiooniseadmetest kaugemale – signaali häirumise oht. 
Ühendage seade elektrikontakti. 
 
Pöördalus joonis D  
Asetage pöördaluse tugi ahju põhjale nii, et telg sobituks aluse 
õnarustega.  
Aluse õige asend on oluline, et toit saaks mikroahjus õigesti 
pöörelda. Alus ei tohi asuda ahjus kummuli. Katkiläinud alust ei tohi 
kasutada.  
Alati peab mikroahjus toiduvalmistamisel olema paigaldatud nii 
tugirõngas kui ka pöördalus. Toit ja küpsetusnõud asetatakse pöördaluse peale.  

Joon. D 



 

 

KÜPSETAMINE  
Võimsuse valiku nuppu keerates valige soovitud võimsusaste või küpsetusviis.  
Keerake taimerinuppu ja valige küpsetamise kestvus. Võimsusastme ja küpsetusaja valimise järel algab 
küpsetamine kohe. Sisevalgus ahjus põleb. Aja lõppedes peatub küpsetamine ja kostab helisignaal.  
Kui ahju parajasti ei kasutata, kontrollige et taimeri nupp oleks alati nullil.  
Ahju turvafunktsioon ei võimalda ahju käivitada, kui uks on avatud. Kui uks avatakse keset küpsetamist, 
seiskub küpsetamine kuniks uks uuesti suletakse.  
 
SULATAMINE  
Valige võimsusastme nupuga sümbol .  
Sulatamise aeg oleneb toidu mahust / kaalust (8 minutiga sulatatakse umbes 500 g külmutatud toitu). 
Sulgege uks ja sulatamine algab.  
Sulatada on võimalik kuni 1,5 kg korraga. 
 
Funktsioon / võimsusaste  Kasutusviis  
Madal  Toidu soojashoidmine  
Sulatamine  Sulatamine  
Keskmine madalam  Liha, koogid  
Keskmine  Riis, liha, kala, küpsetised  
Keskmine kõrgem  Riis, liha, kala, küpsetised  
Kõrge  Ülessoojendamine, vee keetmine, köögiviljad, kana, ulukiliha  
Grill  Liha röstimine, kartulid  
Combi 1  Steigid, sealihalõigud, linnuliha jne  
Combi 2  Steigid, sealihalõigud, linnuliha jne  
Combi 3  Kana- ja pardiliha, toidu pinna krõbedaks muutmine 
 
PUHASTAMINE JA HOOLDUS  
Mikrolaineahi töötab laitmatult siis, kui seda regulaarselt puhastatakse.  
Enne puhastamist eemaldage seadme toitejuhtme pistik elektrikontaktist. Ahi peab olema jahtunud.  
Puhastage ahju pehme lapi või käsnaga, mida on niisutatud lahjas puhastusaine lahuses. Ärge 
pihustage ahjule mingeid vedelikke otse. Ahjusisemuse puhastamiseks kasutage niisket lappi.  
Peske pöördalust ja tugirõngast nõudepesuaine ja sooja veega. Ukse ümbrus, tihend ja selle ääred 
puhastatakse hoolikalt niiske lapiga. Ärge ajage vett / vedelikke seadme korpusesse.  
Grillküttekeha puhastamiseks kasutage samuti pehmet lappi või käsna.  
Kasutage ahjus tekkivate lõhnade eemaldamiseks naturaalset sidrunimahla. Pühkige kõik ahju osad 
korralikult kuivaks enne, kui hakkate ahju uuesti kasutama. 
 
VEAOTSING 
Probleem  Võimalik põhjus  Lahendus  
Seade ei lülitu sisse  Pistik pole elektrikontaktis  

Kaitse on läbi läinud  
Pistikupesa rike  

Eemaldage pistik pesast, ühendage 
uuesti 10 sekundi pärast.  
Kontrollige vooluringi kaitsmeid  
Kontrollige pistikupesa toimivust 
mõne teise elektriseadmega.  

Seade ei kuumuta  Uks pole päris kinni  Sulgege uks õigesti  
Pöördalus kriiksub  Tugirõnga rattad on määrdunud  Puhastage ahi nagu eelnevalt 

kirjeldatud  
 
 
 



 

 

Elektrointerferents (signaalisegamine) teleril või 
raadiol  

Võib tuleneda sellest, et mikroahi on liiga ligi 
telerile või raadiole. See on tavaline.  

Valgus sees põleb tuhmilt  Küpsetamise käigus võib sisevalgustus natuke 
hämarduda. See on tavaline.  

Aur kondenseerub uksele, soe õhk tuleb 
tuulutusavadest välja  

Toidust auruna eralduv niiskus tavaliselt väljub 
tuulutusavadest. Osa aurust võib kondenseeruda 
ka ukse klaasile. See on tavaline.  

Ahi lülitati kogemata tühjalt sisse.  Midagi ei juhtu, kui see korraks toimub, aga tühjalt 
sisselülitamist pikemaks ajaks tuleks siiski vältida.  

 
TEHNILINE TEAVE  
Mahutavus 20 liitrit  
Mikrolaineahju võimsustarve 1100 W  
Võimsus (mikrolained) 700 W  
Grilli võimsus 900 W  
Sagedus: 2450 MHz  
Toide: 230V~ 50Hz.  
 
Tootja jätab endale õiguse muudatusteks seadme spetsifikatsioonides ilma vastavasisulise 
etteteatamiseta. 
 
KESKKONNAKAITSE 

Euroopa direktiiv 2011/65/EU elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemisest (WEEE) 
sätestab, et vanad koduseadmed ei kuulu äraviskamisele olmejäätmete sekka. Elektri- ja 
elektroonikaseadmete kogumiseks on eraldi süsteem, mis aitab säästa loodusvarasid ja 
väldib kahjulike ainete loodusesse sattumise kahjulikku mõju nii loodusele kui ka 

inimtervisele. Läbikriipsutatud prügikonteinerit kujutav sümbol meenutab kohustust käidelda elektri- 
ja elektroonikaseadmeid õigesti. 


