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Hea klient,  
Täname, et olete ostnud selle toote! Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi enne, kui seadme 

kasutusele võtate. Hoidke juhend alles ka tulevikus lugemiseks. Kui seade antakse edasi uuele 

omanikule, tuleks koos seadmega kaasa anda ka juhend. 

Käesolevas juhendis mainitud mõned üksikasjad toote kohta võivad erineda teie ostetud seadmest. 

Kuid juhiseid tuleks sellegipoolest järgida. Tootja jätab endale õiguse muudatusteks toote disainis või 

tehnilistes omadustes, mis ei mõjuta toodete funktsionaalsust.  

Käidelge seadme pakend vastavalt kohalikule jäätmeseadusele.  

Seade, mille olete ostnud, võib olla juhendis kirjeldatud seadme uuendatud variant. Sellegipoolest on 

funktsioonid ja töötingimused samad. Juhend sobib sellele mudelile. Tootja jätab endale õiguse 
muudatusteks tooteteabes ja juhendis. 

 

Vastavusdeklaratsioon. 
Juhendis kirjeldatud seade on vastavuses ühtlustatud eeskirjadega. 

Vastavat dokumentatsiooni on võimalik edasimüüja kaudu taotleda. 

 

  



 

 

OHUTUS 

• Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi enne, kui seadme kasutusele võtate. Kõiki ohutusjuhiseid 
tuleb järgida, et kasutajate turvalisus oleks tagatud. 

• Seadet ei tohi püüda käivitada, seadme uks avatuna - oht sattuda ohtliku 
mikrolainekiirguse mõju alla. Ärge lõhkuge ega ehitage ümber ahju ukse sulgurmehhanisme. 

• Ahju ukse vahele ega uksetihendile ei tohi panna midagi, mis määriks või kahjustaks 
uksetihendit. 

• Ärge kasutage seadet, kui seade on kahjustunud.  

• On elementaarne, et ahju uks sulguks korralikult ning et mingeid kahjustusi poleks järgnevalt 

loetletud osadel: 

A uks (et poleks paindunud) 

B hinged ja kinnitused (ei tohi olla katki ega logiseda). 

C uksetihendid ja tihenduspinnad peavad alati olema terved ja puhtad. 

• Seadet ei tohi remontida keegi peale tootja poolt volitatud remondiettevõtte spetsialisti. 

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks.  

• Järgige juhendis toodud juhiseid, et seadme kasutamine oleks meeldiv ja ohutu.  

• Kontrollige enne kasutuselevõtmist, et seadmel poleks silmaga nähtavaid kahjustusi. 

• Elektriühendus (ühendamiseks kasutatav seinakontakt ja vooluring) peavad olema 

paigaldatud nõuetekohaselt, professionaalse elektripaigaldaja poolt. Mistahes 

elektrikomponentide ümberehitust elektri tarbimiskohas tuleb lasta teostada 

professionaalsel elektripaigaldajal. 

• Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamise tingimustes või kodumajapidamisele 

sarnanevates tingimustes. 

• Seade on ette nähtud kasutamiseks sisetingimustes. Seadet ei tohi kasutada välistingimustes, 
transpordivahendis ega ärieesmärgil. 

• Kasutage seadet vaid vastavalt juhendis ette nähtud kasutusotstarbele. Seadet kasutavaid 

isikuid tuleb tutvustada kasutusjuhendis sisalduvate juhistega. 

• Seadet ei tohi ühendada vooluvõrku, kui seade ise või selle voolujuhe on kahjustatud. 

• Veenduge, et toitejuhe ei jääks seadme alla kinni ega saaks muul viisil mehaanilisi vigastusi. 

• Ärge proovige seadet ise parandada. Mistahes rikke või häire korral seadme töös tuleks 

pöörduda tootja volitatud remondiettevõttesse.  

• Kasutage seadme varuosadena vaid selle toote originaalvaruosi. Vaid tootja poolt volitatud 

remondiettevõtte tehnikud tohivad vahetada seadme juhet.  

• Ärge eemaldage ahjuõõnsuses asuvat mikrolaine-emitteri katteplaati.  

• Kasutage seadet ainult 230 – 240 V toitel, 50 Hz sagedusega.  

• Ärge kasutage seadme vooluvõrguga ühendamiseks pikendusjuhet ja mitmikpesa.  

• Ühendage seade ainult eraldi, maandusega varustatud toitepistikusse.  

• Kasutatava vooluvõrgu andmed peavad olema seadme tüübisildil toodud andmetega 

vastavuses.  

• Mistahes hooldamise või parandamise tööd, mis eeldavad seadme korpuse avamist, tuleb 
lasta teostada vaid vastavat kvalifikatsiooni omaval tehnikul. 

• Seadet tohib käivitada vaid siis, kui seadme uks on suletud.  

• Järelvalveta jäetud kuumutatav toit võib õli ja rasva süttimisohtlikkuse tõttu põhjustada 

tulekahju.  

• MITTE KUNAGI ärge kustutage tekkinud toidupõlengut veega – eemaldage seade 
vooluvõrgust ja katke toiduanum kaane või tuletekiga.  

• Ligipääsetavad pinnad kuumenevad seadme kasutamise ajal. Hoidke väikelapsed töötavast 

seadmest kaugemal.  

• Ärge puudutage seadme kuumi pindu. Põletusoht!  

• Seadet ei tohi kasutada märgade esemete kuivatamiseks.  



 

 

• Ärge käivitage seadet tühjana. 

• Tuleohu vältimiseks: 

a. kontrollige toiduvalmistamist kogu aeg, kui kuumutate toitu plast- või pabernõus. 

b. enne plast- või paberkottide asetamist mikroahju tuleb eemaldada mistahes metallist 

detailid / kinnitused nende küljest. 

c. kui seadmest hakkab tulema suitsu, eemaldage seade viivitamatult vooluvõrgust. Hoidke 

uks suletuna, et võimalik põleng ei saaks hapnikku juurde ega suureneks. 
d. seadet ei tohi kasutada esemete säilitamise kohana. 

e. ärge jätke mingeid esemeid mikroahju isegi selleks ajaks, mil seda ei kasutata. 

• Ärge friteerige seadmes. Kuum õli võib hakata pritsima ning põhjustada kahjustusi seadmele 

ja vigastusi kasutajale. 

• Suletud anumatesse pakitud toitu (konservipurgid, kinnised pudelid-purgid) ei tohi 
mikroahjus soojendada.  

• Beebitoidu pudelite ja purkide sisu tuleb soojendamise järel segada või raputada ning enne 
lapsele andmist kontrollida toidu temperatuuri.  

• Jookide soojendamisel mikrolainetega võivad joogid ebaühtlaselt kuumeneda ja keeda 

hilinemisega. Käsitsege vedela toiduainega nõusid äärmise ettevaatusega.  

• Mikroahjus ei tohi kuumutada terveid tooreid ega keedetud mune – lõhkemise oht!  

• Ka nõud võivad mikroahjus kuumeneda. Käsitsege kuumi nõusid pajakinnaste abiga. 

• Ärge kasutage kunagi seadme puhastamisel aurupesurit. Elektrilöögi oht! 

• Enne puhastamist ja hooldust tuleb seade eemaldada pistikupesast.  

• Hoidke seadme pakkematerjalid eemal väikelaste käeulatusest. Lämbumisoht! 

• Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kes oma vähese füüsilise, 

sensoorse või vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet 

iseseisvalt ohutult kasutada - vaid juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme 
turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid. 

• Lapsed ei tohi seadmega mängida ega omapead teostada seadme puhastamist. 

• Ärge lubage lastel mikroahjuga tegelda ilma vastutusvõimelise isiku järelvalveta, kui lapsi ei 

ole selleks õpetatud ja kui nad ei mõista mikrolaineahju ohutu kasutamise põhimõtteid. 

• Seade jääb kuumaks ka mõneks ajaks pärast kasutamise lõppu. 

 

TÄHELEPANU: 

1. Seadet ei tohi tõsta, hoides kinni uksest—uksehingede kahjustamise oht! 

2. Seadet ei tohi ühendada vooluvõrku enne, kui kõik pakendi osad on seadme küljest, seest ja 
ümbert eemaldatud. Kinnituskleebistest jäänud liimi eemaldamiseks ei tohi kasutada kangeid 

puhastusaineid ega lahusteid. 

3. Regulaarne puhastamine on seadme laitmatu korrasoleku ja aastatepikkuse riketeta töötamise 

eelduseks. 

4. Kasutage mikroahjus vaid sobivaid nõusid. 

 

  



 

 

SEADME OSAD  

1 Turvalukusti  

2 Aknake 
3 Pöördaluse tugi  

4 Pöördaluse telg 

5 Juhtpaneel  

6 Mikrolaine-emitteri kate 

7 Pöördalus  

8 Grillküttekeha 

9 Grillrest - ainult grilliga kasutamiseks. 

 

PAIGALDUSKOHT JA MÕÕTMED 

JOONIS 

Seadme ümber tuleb võimaldada piisav 

ruum ventileerumiseks. Järgige 

minimaalseid vahemaasid: 

• Seadme peal: 20 cm 

• Taga: 10 cm 

• Külgedele: 5 cm 

 

 

 



 

 

JUHTPANEEL 

1 Nupp POWER. Vajutage, et valida mikrolaine-energia. 

2 Nupp GRILL. Vajutage, et valida grillimine. 
3 Nupp COMBI. Vajutage, et valida üks kahest kombineeritud 

küpsetamise viisist. 

4 Nupp Wei.Def. Vajutage, et valida sulatamine kaalu järgi. 

5 Nupp CLOCK /KITCHEN TIMER. Vajutage kella või taimeri 

seadistamiseks. 

6 Nupp Wei.Adj. Nupu vajutusel saab seadistada kaalu järgi 

sulatamist või valida automaatne küpsetusprogramm. 

7 Nupp TIME / MENU. Pöördnupu keeramisel reguleeritakse 

küpsetamise aeg või valitakse üks automaatse küpsetamise 

programmidest. 
8 Nupp STOP / CANCEL. Nupu vajutusel katkestatakse ahju töö või 

tühistatakse eelnev seadistus. 

9 Nupp START / QUICK START. Vajutage, et programm käivitada või 

kasutada kohese käivitamise funktsiooni. 

 

3.1 Kella seadistamine 
Kella saab kuvada 12 või 24 h režiimis. Seadistamine toimub nii: 

1. Vajutage CLOCK/KITCHEN TIMER kolme sekundi vältel. Ekraanil kuvatakse Hr 12. Teise vajutusega 
valitakse 24 h režiim. 

2. Reguleerige kellaaja tunninäidik pöördnupuga TIME /MENU. 

3. Vajutage CLOCK/KITCHEN TIMER. 

4. Reguleerige minutid pöördnupuga. 

5. Kinnitage kella seadistused nupu CLOCK/KITCHEN TIMER vajutusega. 

 

3.2 Toiduvalmistamine mikrolainetega 
Vajutage nuppu POWER kuni ekraanil on soovitud võimsusaste (vt allolevat tabelit). Maksimaalne 

küpsetusaeg on 95 minutit. 

 
Mikrolainete võimsusastmed  
1 vajutus 100% (ekraanil kuvatakse p-100) 
2 vajutust 80% (ekraanil kuvatakse p-80) 

3 vajutust 60% (ekraanil kuvatakse p-60) 

4 vajutust 40% (ekraanil kuvatakse p-40) 

5 vajutust 20% (ekraanil kuvatakse p-20) 

6 vajutust 0% (ekraanil kuvatakse p-0) 

Näide: võimsusaste = 60%, küpsetamise aeg = 5 minutit. 

 

1. Avage ahjuuks ja asetage toit ahju. Sulgege uks. 

2. Vajutage nuppu POWER kolm korda - ekraanil on soovitud võimsusaste. 

3. Seadistage küpsetusaeg pöördnupuga. 

4. Vajutage käivitamiseks nuppu START/QUICK START. Eelnenud seadete tühistamiseks vajutage 
STOP/CANCEL. 

Et kontrollida, milline on käimasoleva programmi võimsusaste, vajutage POWER. Küpsetamise 

lõppedes kostab helisignaal, ekraanile ilmub teade END. Enne kui uuesti küpsetamist alustada, tuleb 

avada ahju uks või mistahes nupule vajutada. 

 
  



 

 

3.3 Grill 
Maksimaalne grillimise aeg on 95 minutit. 

Näide: grillimine 12 minutit. 

1. Avage ahjuuks ja asetage toit ahju. Sulgege uks. 

2. Vajutage üks kord nuppu GRILL. 

3. Seadistage küpsetusaeg pöördnupuga – 12:00 

4. Vajutage käivitamiseks nuppu START/QUICK START. Eelnenud seadete tühistamiseks vajutage 

STOP/CANCEL. 

Grillida võib kaasasoleval restil, mis asetatakse pöördtaldriku peale. 
 

3.4 Kombineeritud küpsetamine mikrolainete ja grilliga 
Maksimaalne küpsetusaeg on 95 minutit. Näide: kombineeritud küpsetamine 25 minutit. 

1. Avage ahjuuks ja asetage toit ahju. Sulgege uks. 

2. Vajutage ühel või kahel korral nuppu COMBI. 

3. Seadistage küpsetusaeg pöördnupuga - 25:00 

4. Vajutage käivitamiseks nuppu START/QUICK START. Eelnenud seadete tühistamiseks vajutage 

STOP/CANCEL (8). 

 
Programm                             Mikrolained / Grill               Kasutamine  
Ühekordne vajutus CO-1     30% / 70%                             Kala, gratään 

Kaks vajutust           CO-2      55% / 45%                            Puding, kanaliha, omlett, küpsekartul 

 

3.5 Taimer 
Maksimaalne taimeri aeg on 95 minutit. Näide: taimer 30 minutit 

1. Vajutage üks kord nuppu CLOCK/KITCHEN TIMER. 

2. Reguleerige minutid pöördnupuga (30 min). 

3. Vajutage kinnitamiseks START/QUICK START nuppu. 

 
3.6 Kohene käivitus nupuga START / QUICK START. 
1. Nupu START/QUICK START vajutusel saab mikrolainerežiimi üheks minutiks täisvõimsusel tööle 

panna. 

2. Iga järgmine vajutus pikendab küpsetamist 1 minuti võrra. 

3. Maksimaalne küpsetusaeg mikrolainetega täisvõimsusel on 10 minutit. 

 
3.7 Sulatusfunktsioon 
Sulatada saab külmunud toiduainet kaaluga vahemikus 100 – 1800 g. 

Keset sulatamisfaasi läheb ahi pausile. Kõlab helisignaal, mis annab märku sellest, et toit tuleks 
ümber pöörata. Pöörake toidul teine külg ja vajutage taaskäivitamiseks nuppu START/QUICK START. 

Näide: 200 g toiduaine ülessulatamine. 

1. Avage ahjuuks ja asetage toit ahju. Sulgege uks. 

2. Vajutage üks kord nuppu WEI.DEF. 

3. Seadistage toiduaine kaal nupuga WEI.ADJ. 

4. Vajutage START/QUICK START. 

 
3.8 Mitmeastmeline küpsetamine 
Võimalik on programmeerida 3-etapiline küpsetamine. Funktsioone AUTO-MENU, DEFROST ja QUICK 

START/START ei saa siin kasutada. 
Näide: Esimene etapp võimsusel 100% ja teine etapp võimsusel 60% 

1. Avage ahjuuks ja asetage toit ahju. Sulgege uks. 

2. Vajutage  POWER ja valige võimsusaste 100 %. 

3. Seadistage küpsetusaeg pöördnupuga. 

4. Vajutage POWER ja valige võimsusaste 60 %. 



 

 

5. Seadistage küpsetusaeg pöördnupuga. 

6. Vajutage käivitamiseks nuppu START/QUICK START. Eelnenud seadete tühistamiseks vajutage 

STOP/CANCEL. 

 

3.9 Automaatmenüü 
Automaatmenüü korral ei pea võimsusastet ja küpsetusaega ise seadistama. Valima peab toidu liigi ja 

selle kaalu. Ahi arvutab ise kokku kui kaua ja mis võimsusel küpsetatakse. 

Kanaliha ja steikide puhul tehakse poole programmi pealt paus ja antakse helisignaal, et kasutaja 

pööraks toidu ümber. Pöörake toidul teine külg ja vajutage taaskäivitamiseks nuppu START/QUICK 
START. 

1. Avage ahjuuks ja asetage toit ahju. Sulgege uks. 

2. Keerake pöördnuppu vastupäevasuunaliselt. Seadistage pöördnupuga soovitud kood (alljärgneva 

tabeli alusel). 

3. Vajutage WEI.ADJ. Kontrollige, kas ekraanil on portsude arv / toidu kaal õige.  

4. Vajutage käivitamiseks nuppu START/QUICK START. 

 

Kood, toit ja küpsetusrežiim 
A-1 Popkorn (99g) - mikrolained 

A-2 Kohv (200 ml/tassitäis) - mikrolained 
A-3 Värsked köögiviljad (g) - mikrolained 

A-4 Kartulid (g) - mikrolained 

A-5 Pizza (g) - mikrolained 

A-6 Ülessoojendamine (g) - mikrolained 

A-7 Grill/kanaliha (g) - kombineeritud küpsetamine 

A-8 Grill/steik  (g) – kombineeritud küpsetamine 

 

3.10 Nuppude lukustus 
Vajutage ooterežiimis nuppu STOP/CANCEL kolme sekundi jooksul. Kostab helisignaal.  

Lukustuse eemaldamine: vajutage taas nuppu STOP/CANCEL kolme sekundi jooksul. Kostab 
helisignaal, lukustus on kõrvaldatud.  

 
3.11 Peatamine poole programmi pealt 
1. Vajutage STOP/CANCEL. Jätkamiseks vajutage START/QUICK START. Nupu STOP/CANCEL vajutusel 

kustuvad eelnevad seadistused ära. 

2. Avage ahjuuks. Taaskäivitamiseks tuleb pärast ukse sulgemist uuesti vajutada START/QUICK START. 

3. Kui uks avatakse, peatub mikroahju töö. 

 

4. Mikrolainetega küpsetamine 
4.1 Mikrolainetega küpsetamise peamised aspektid. 
1. Toit tuleb taldrikul/nõus ühtlaselt jaotada. Paksemad tükid tuleks asetada servadesse. 

2. Kaaluge küpsetamise aega. Valige esialgu lühem aeg. Vajadusel saab aega alati juurde lisada. 

Mistahes toit, mida mikroahjus liiga kaua küpsetatakse, võib süttida. 

3. Katke toit küpsetamise ajaks spetsiaalse kupliga. Kate väldib pritsmeid ahjusisemusele ja tagab 

ühtlasema tulemuse. 

4. Keerake toit teistpidi vähemalt ühel korral. Siis on küpsemine ka kiirem. Suuri ühes tükis 

toiduaineid tuleb vähemalt kord küpsetamise ajal pöörata. 

5. Kile ei tohiks mikrolaineahjus kokku puutuda toiduga, muul juhul võib hakata sulama. 

6. Mõned mikroahjukindlad plastnõud ei pruugi olla sobivad kõrge rasva- ja suhkrusisaldusega 

toitude kuumutamiseks. Nõude eeldatavat kõrgeimat lubatud kuumutusaega ületada ei tohi. 
 
4.2 Mikroahjus kasutamiseks sobivad materjalid 
1. Kasutage kuumuskindlaid, mikroahjudes kasutamiseks sobivaid klaas-, keraamilisi või plastnõusid. 



 

 

2. Ärge kasutage metallist nõusid, nõusid metalldetailidega ega nõusid, millel on kuld- ja 

hõbeornamente. Mikrolainekiirgus ei läbi metalli. 

3. Hoiatus: metall hakkab mikrolainete mõjul pilduma sädemeid. Süttimisoht! 

 

Teadmiseks materjalide kohta, mida mikroahjus kasutada 
Alumiiniumfoolium 

Võib vaid toidu osaliseks kinnikatmiseks kasutada. Näiteks linnuliha küpsetamisel õhemate tükkide 

katmiseks, kaitsmaks neid kõrbemise eest. Kui foolium on ahjuseinale liiga ligi, võivad tekkida 

sädemed. Jätke seinte ja fooliumi vahele vähemalt 2,5 cm vahemaa. 
 

Pruunistusanumad. 

Järgige anuma tootja instruktsioone selle kohta, kas ja kuidas anumat mikrolaineahjus kasutada 

tohib. Jätke pruunistusanuma põhja ja pöördtaldriku vahele vähemalt 5mm ruumi. Vastasel juhul 

võib pöördtaldrik katki minna. 

 

Praetaldrik. 

Kasutage vaid mikrolaineahjukindlaid taldrikuid. Järgige tootja instruktsioone selle kohta, kas ja 

kuidas taldrikut mikrolaineahjus kasutada tohib. Mitte kasutada pragunenud nõusid! 

 
Klaaspurgid. 

Eemaldage purgi kaas. Kuumutage, kuni toit on soe. Suurem osa klaaspurke pole kuumuskindlast 

klaasist ja võivad puruneda. 

 

Klaasnõud. 

Kasutage vaid kuumuskindlast klaasis nõusid. Nõu küljes ei tohi olla ühtki metallist osa. Mitte 

kasutada pragunenud nõusid! 

Ahjus kasutatavad praekotid 

 

Järgige tootja instruktsioone selle kohta, kas ja kuidas praekotti mikrolaineahjus kasutada tohib. Ärge 
sulgege kotti metallist kinnitusega. Tehke koti pealmisse ossa paar auku auru eraldumiseks. 

 

Paberist taldrikud /topsid. 

Lühiajaliseks soojendamiseks! Ärge jätke seadet töötamise ajal järelvalveta, eriti kui pabernõu on 

kasutusel. 

 

Paberrätid. 

Lühiajaliseks soojendamiseks! Ärge jätke seadet töötamise ajal järelvalveta, eriti kui pabernõu on 

kasutusel. 

 
Küpsetuspaber. 

Kinnikatmiseks, vältimaks pritsmeid. 

 

Plastik. 

Kasutage mikroahjus vaid mikrolainekindlast plastist nõusid. Järgige tootja instruktsioone, kuidas 

antud nõusid mikrolaineahjus kasutada tohib. Plastik peaks olema varustatud infoga, et see talub 

mikrolaineid. Mõni plastik võib kuumuses sulama hakata. 

 

Plastkile. 

Kasutage mikroahjus vaid mikrolainekindlat toidukile. Kile peaks kaitsma toitu ärakuivamise eest. Kile 
ei tohi toiduga kokku puutuda!  

 

Termomeetrid.  



 

 

Mikrolaineahjus tohib kasutada vaid vastavat mikrolaineahju-termomeetrit. 

 

4.3 Mikroahjus kasutamiseks mittesobivad materjalid 
Teadmiseks materjalide kohta, mida mikroahjus kasutada ei tohi 
Alumiiniumnõud. 

Alumiinium, nagu ka muu metall, hakkab mikrolainete mõjul sädemeid pilduma. 

 

Metallist, metallkäpidemega või –äärega nõud. 

Mistahes metallist detailid hakkavad mikrolainetega kokku puutudes sädemeid pilduma. 
 

Paberkotid 

Paber võib mikroahjus põlema minna. Süttimisoht! 

 

Vahtplast-nõud. 

Vahtplastist nõud võivad sulada ja toidu saastada. 

 

Puitnõud. 

Puitnõud võivad mikroahjus ära kuivada ja praguneda. Puit võib mikroahjus ka põlema minna. 

Süttimisoht! 
 

5. Puhastamine ja hooldus. 
Hoiatus: enne puhastamist ja hooldamist eemaldage seade vooluvõrgust. 

1. Seadme sisemus tuleb hoida puhtana. Toidupritsmed tuleb ahjusisemuse pindadelt eemaldada 

niiske lapiga. Võib kasutada lahjat nõudepesuainelahust, kui plekid on raskestieemaldatavad. Vältige 

pihustatavate ainete või kangete puhastusvahendite kasutamist, kuna need võivad kahjustada pindu. 

2. Puhastage seadme pealispind niiske lapiga. Ärge laske vedelikel tungida seadme tuulutusavadesse, 

muul juhul võib tekkida kahjustusi seadme sisemistele osadele. 

3. Puhastage hoolikalt uksetihendid. Ärge kasutage puhastamisel abrasiivseid aineid. 

4. Juhtpaneeli ei tohi märjaks teha. Pühkige juhtimispaneeli vaid niiske lapiga. Juhtpaneeli 
puhastades hoidke mikroahju ust lahti, siis ei reageeri nupud pühkimisel vajutamisele. 

5. Kui ukse ümber tekib kondensatsioonivee kogunemine, pühkige see kuiva lapiga ära. 

6. Eemaldage pöördalus ja aluse tugirõngas ning peske need sooja vee ja nõudepesuainega. Loputage 

ja kuivatage hoolikalt. Veenduge, et aluse tugi ja pöördalus asetatakse seadmesse õiges asendis. 

7. Hoiatus: kui seadme valgusti vajab vahetamist, tuleb seda lasta teostada tootja poolt volitatud 

remondiettevõttes. 

 
6. Tehniliste probleemide lahendamine 
Tavalised töötamisel ette tulevad häired 
Mikrolaineahju töö võib häirida raadio- ja telesignaali sagedusi, samuti muude elektriseadmete tööd. 
Hoidke need seadmed üksteisest kaugel. 

Ahjuvalgus on hämaram. Ahju sisevalgus võib olenevalt küpsetamise võimsusastmest hämaram olla. 

Niiskuse kogunemine uksele. Toidust auruna eralduv niiskus tavaliselt väljub tuulutusavadest. 

Mõnikord sadestub niiskus ahju jahedamatel osadel, nt. uksel.  

Ahju käivitamine tühjana. Hoiatus: ärge käivitage ahju kunagi tühjana. 

 

  



 

 

Probleem / Võimalik põhjus ja selle lahendus 
 
Seade ei lülitu sisse

1. Pistik ei ole elektrikontaktis. 

2. Läbipõlenud vooluringi kaitse. 

3. Pistikupesa viga. 

 

1. Võtke pistik kontaktist, ühendage hetke pärast uuesti. 

2. Kontrollige vooluringi kaitsmeid. 

3. Proovige samasse pistikupessa mõnd teist elektriseadet ühendada

Ahi ei kuumuta. 
Uks ei ole korralikult kinni. 

Sulgege uks hoolikalt. 

 
Pöördtaldrik kriiksub või teeb müra. 
Pöördaluse tugirõngas on määrdunud või vales asendis. 

Puhastage pöördtaldrikut ja tugirõngast. 

 

7. TEHNILINE TEAVE 
Tüüp: integreeritav mikrolaineahi 

Maht 23 L 

Maksimaalvõimsus / mikrolained 900 W 

Maksimaalvõimsus / grill 1000 W 

Toitepinge / sagedus 230 - 240V / 50 Hz 
Võimsusastmed mikro/grill/kombineeritud 6 / 1 / 2 

Automaatseid programme 8 

Ekraan  

Helisignaal  

Lapselukk  

Digitaalne taimer / maksimaalselt 95 min. 

Pöördalus / grillrest 

Toitejuhe 100 cm 

Mõõtmed (KxLxS) 39 x 59,5 x 38 cm 

Kaal (neto/bruto) 15,30 / 17,10 kg 
 

Keskkonnakaitse 
Hoidke seadme pakkematerjalid eemal väikelaste käeulatusest. Lämbumisoht! Seadme 

pakendi osad võib visata vastavatesse kogumiskonteineritesse. 

Vananenud ja kasutuskõlbmatud elektriseadmed tuleb toimetada nõuetekohasele 

käitlusele jäätmekäitlusettevõtete kogumispunkti.  

Vältige seadme kokkupuudet lahtise tulega.  

Enne seadme andmist käitlusse tehke see kasutuskõlbmatuks (eemaldage toitejuhe).  

Täpsemat teavet jäätmekäitluse kohta saab kohalikust omavalitsusest. 


