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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. 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 toote disainis või tehnilistes omadustes, mis ei mõjuta 

toodete funktsionaalsust.  

Käidelge seadme pakend vastavalt kohalikule jäätmeseadusele. 



 

 

OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED 

• Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi enne, kui seadme kasutusele võtate. Hoidke käesolev 

juhend alles edaspidiseks.  

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

• 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 ainult sisetingimustes, kodustes majapidamistes.  

• 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. 

• Kasutage seadet ainult 220 – 240 V toitel, 50 Hz sagedusega.  

• Ärge kasutage seadme ühendamiseks pikendusjuhet ja mitmikpesa.  

• Ühendage seade vaid selleks ette nähtud, maandusega varustatud toitepistikusse. 

• Voolupistik peab olema ligipääsetav ka paigaldusjärgselt.  

• Kasutatava vooluvõrgu andmed peavad olema seadme tüübisildil toodud andmetega 

vastavuses.  

• Pealüliti peab olema varustatud kaitsme / katkestuslülitiga.  

• Mistahes hooldamise või parandamise tööd, mis eeldavad seadme korpuse avamist, tuleb 

lasta teostada vaid vastavat kvalifikatsiooni omaval tehnikul.  

• Seadet ei tohi ehitada mööblisse (integreerida). Kasutage seadet vaid vabaltseisva seadmena. 

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

• Järelvalveta jäetud kuumutatav toit pliidil 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.  

• Töötavat seadet ei tohi tuleohu tõttu jätta järelvalveta, eriti kui kasutatakse plast- või 

pabernõusid 

• Enne plast- või paberkottide asetamist mikroahju tuleb eemaldada mistahes metallist detailid 

/ kinnitused nende küljest.  

• Kui seadmest hakkab tulema suitsu, eemaldage seade viivitamatult vooluvõrgust.  

• Hoidke uks suletuna, et võimalik põleng ei saaks hapnikku juurde ega suureneks.  

• Seadet ei tohi kasutada esemete säilitamise kohana. 



 

 

• 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.  

• 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. Lapsed ei tohi omapead teostada seadme puhastamist. 

• Töötava seadme puudutamisel esineb oht vigastusteks. Ärge lubage lastel mikroahjuga 

tegelda ilma vastutusvõimelise isiku järelvalveta, kui lapsi ei ole selleks õpetatud ja kui nad ei 

mõista mikrolaineahju ohutusega kaasnevaid nõudeid.   

• Seadme kasutamisel kombineeritud režiimis (grill + mikrolained) tuleb olla ettevaatlik 

tekkivate kõrgete temperatuuridega. 

• Seade jääb kuumaks ka mõneks ajaks pärast kasutamise lõppu.  

• Paigutage seadme voolujuhe selliselt, et keegi ei saaks sellesse takerduda.  

• 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.  

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

• 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.  

• Regulaarne puhastamine on seadme laitmatu korrasoleku ja aastatepikkuse riketeta 

töötamise eelduseks.  

• Kasutage mikroahjus vaid sobivaid nõusid. 

 

PAIGALDUS 

Eemaldage seadme ümbert ja seest kõik pakendi osad, samuti mistahes kaitsekiled. Kui avastate 

seadmel mingi silmaga nähtava kahjustuse, ärge võtke seadet kasutusele, vaid pöörduge seadme 

edasimüüja poole, kellelt seade osteti.  

Ärge paigaldage seadet kuumuskiirguse mõju all olevasse kohta ega niiskuse kätte.  

Vahemaa teleritest, raadiost ja antennidest peaks olema rohkem kui 5 meetrit, muul juhul võib 

tekkida elektriline interferents.  

Seadme tagakülg tuleb paigutada seina suunas.  

Tootmise käigus jäänud ainejäägid seadme küttekehadel võivad tekitada esmakasutamisel kerget 

põlemislõhna. See on tavaline. Tuulutage ruum. 

Ohutud vahekaugused ümbritsevate objektideni: tagakülg ↔ sein 10 cm; vasak/parem külg ↔ 

kõrvalasuv ese/sein 5 cm;  seadme kohale kuni lähima objekti või mööbliosani 20 cm. 

 



 

 

KASUTAMINE 

SEADME OSAD 

 

1 Ukses olev aknake  

2 Pöördalus  

3 Korpus  

4 Pöördaluse tugi  

5 Pöördtelg  

6 Ahjuõõnsus  

7 Ukse lukustusmehhanism  

8 Grillrest  

9 Mikrolaine-emitteri kate 

 

Ärge kunagi eemaldage mikrolaine-emitteri katet. Kontrollige, et 

mikrolaine-emitteri kate poleks  kahjustunud.  

 

JUHTPANEEL 

1 Mikrolainevõimsuse / grillrežiimi seadistamine 

2 Kella seadistamine /  sulatusrežiimi seadistamine 

3 Start-nupp 

4 Vajutades üks kord: küpsetamine peatub; vajutades kaks korda - 

alglülitamine.  

5 Pöördnupp küpsetamise aja ja kaalu seadistamiseks, samuti 

automaatrežiimi valimiseks. 

 

 

 

  



 

 

Kui olete seadme vooluvõrku ühendanud, vilgub ekraan kolm korda. Kellaaja asemel kuvatakse 1:00 

ja koolon vilgub. Nüüd on võimalik seadistada küpsetusrežiim ja aeg.  

Ühendatuna vooluvõrku on seade valmisolekurežiimis.  

 

MEENUTUSSIGNAAL 

Kui küpsetamine lõpb, kuvatakse ekraanil teadet End ja kostab 3 piiksu. Piiksumine jätkub iga 3 

minuti tagant, kuni vajutatakse PAUSE/CANCEL või avatakse uks. 

 

KELLAAJA SEADISTAMINE 

Näide: kellaaja 12:30 seadistamine. 

Pärast sisselülitamist vilgub koolon. Vajutage ja hoidke PRESET/CLOCK/DEFROST nuppu 3 sekundi 

vältel. Ekraanil kuvatakse 0:00. Keerake pöördnuppu tundide seadistamiseks (12:00). Vajutage jälle 

PRESET/CLOCK/DEFROST. Keerake pöördnuppu minutite seadistamiseks (12:30). Vajutage 

PRESET/CLOCK/DEFROST veelkord või oodake 5 sekundit. Kellaaeg salvestatakse. 

 

Mikrolainetega küpsetamine 

Toidu küpsetamine ja soojendamine. Vajutage nupule MICRO POWER.GRILL/COMBI; ekraanil 

kuvatakse järjestikuste vajutustega erinevaid režiime: 100P-80P-60P-40P-20P-G-C.1-C.2. 

100%  Kõrge võimsus  Kiire ja põhjaliku küpsetamise jaoks.  

80%  Keskmine, kõrgem võimsus  Lühemalt küpsetamine keskmisel kuumusel.  

60%  Keskmine võimsus  Toidu aurutamine.  

40%  Keskmine madalam võimsus  Toiduainete ülessulatamine.  

20%  Madal võimsus  Soojashoidmise funktsioon.  

G  Grill.  Kuumutuselement töötab. Õhukeste lihatükkide 

vms grillimine.  

C1  Grillimise ja mikrolainetega 

küpsetamise kombinatsioon.  

30 % küpsetamine → mikrolained,  

70 % küpsetamine → grillküOekeha.  

C2  Grillimise ja mikrolainetega 

küpsetamise kombinatsioon.  

55 % küpsetamine → mikrolained,  

45 % küpsetamine → grillküOekeha.  

 

Ärge käivitage seadet tühjana. Mikrolainetega küpsetamisel ei tohi kasutada grillresti.  Kui kehtestate 

maksimaalse võimsuse, vähendab seade teatud aja möödudes võimsust automaatselt, et tagada 

häireteta töötamine. Kui avate ukse ja keerate toidu poole küpsetamise pealt teistpidi, vajutage 

pärast ukse sulgemist nupule INSTANT/START ühe korral, et küpsetamine jätkuks.  Kui soovite toidu 

enne aja täitumist välja võtta, vajutage ühel korral nupule PAUSE/CANCEL, et tühistada eelnev 

seadistus. Muul juhul kehtivad eelnevad seaded ka siis, kui küpsetate järgmisel korral.  

 

Näide: küpsetamine võimsusel 80P, 10 minuti vältel. Pärast sisselülitamist vilgub koolon. Valige 

soovitud mikrolainete võimsus nupu MICRO POWER.GRILL/COMBI järjestikuse vajutamisega. Ekraanil 

kuvatakse 80P. Keerake pöördnuppu, et valida küpsetamise aeg (10:00). Vajutage INSTANT/START. 

Ekraanil kuvatakse küpsetamisaja allaloendust. 

Soovitatav on toit poole küpsetamise pealt teistpidi keerata. Pärast seda, kui olete toidu ümber 

pööranud, vajutage nupule INSTANT/START. 

 

 

 

 



 

 

Kohene küpsetamine. 

Vajutage seadme valmisolekurežiimil nupule INSTANT/START. Seade alustab tööd kõrge võimsusega. 

Vaikimisi küpsetusaeg on on 1 minutit. Küpsetamise aega saab lisada / vähendada nupuga 

WEIGHT/TIME. 

 

Sulatamine 

Vajutage nupule PRESET/CLOCK/DEFROST. Ekraanil vahelduvad iga vajutusega d.1-d.2-d.3. 

d.1 Liha. Kaal vahemikus 0,1 kuni 2 kg.  

d.2 Linnuliha. Kaal vahemikus 0,2 kuni 3 kg.  

d.3 Mereannid. Kaal vahemikus 0,1 kuni 0,9 kg. 

 

Keerake toit sulatamise poole peal ringi. Kui toitu saab juba noaga lõigata, võib sulatamise edukaks 

lugeda.  

Mikrolained tungivad toidusse umbes 4 cm sügavuselt. Ülessulatatud toiduaine tuleks ära tarvitada 

nii kiiresti kui võimalik. Ärge pange seda külmikusse tagasi, ärge ka külmutage uuesti. 

 

Näide: 0,4 kg kanaliha sulatamine. Pärast sisselülitamist vilgub koolon. Vajutage nupule PRESET 

CLOCK /DEFROST, et valida töörežiim. Ekraanil kuvatakse d.2. keerake pöördnuppu, et seadistada 

kaal 0.4. Alustamiseks vajutage INSTANT/START. Ekraanil kuvatakse 5:16. Kuulete kahte piiksu, kui 

pool sulatamisajast on läbi. Avage uks ja keerake toit teistpidi. Sulgege uks. Vajutage INSTANT/START. 

 

Automaatprogrammid 

Kui koolon vilgub, keerake pöördnuppu vastupäevasuunaliselt. Ekraanil vahelduvad režiimid A1 kuni 

A12. Vajutage pöördnupule oma valiku kinnitamiseks ja toiduaine kaalu seadistamiseks.  

Valige oma toiduaine jaoks vastav programm ja kaal. Järgige allolevat skeemi – muul juhul võib 

küpsetamisviis osutuda täiesti ebasobivaks. 

Ekraanil kuvatakse    / toidu liik                                            / toidu kaal  

A.1                                Popkorn, 2 võimalikku seadistust: 3.0 untsi või 3.5 untsi.  

A.2                                Kartulid, 2 võimalikku seadistust: 0.45 kg või 0.65 kg  

A.3                                Köögivili, 5 võimalikku seadistust: 0.1 kg. 0.2 kg → 0.5 kg.  

A.4                                Liha, 6 võimalikku seadistust: 0.2 kg. 0.3 kg → 0.7 kg.  

A.5                                Kala, 6 võimalikku seadistust: 0.2 kg. 0.3 kg → 0.7 kg.  

A.6                                Kanaliha, 6 võimalikku seadistust: 0.2 kg. 0.3 kg → 0.7 kg.  

A.7                                Soojendamine, 5 võimalikku seadistust: 0.2 kg. 0.4 kg → 1.0 kg.  

A.8                                Joogid, 2 võimalikku seadistust: 250 ml või 500 ml.  

A.9                                Riis, 5 võimalikku seadistust: 0.1 kg. 0.2 kg → 0.5 kg.  

A.10                              Pasta, 5 võimalikku seadistust: 0.1 kg. 0.2 kg → 0.5 kg.  

A.11                              Leib, 5 võimalikku seadistust: 0.1 kg. 0.2 kg → 0.5 kg. 

A.12                              Pizza, 2 võimalikku seadistust: 1 lõik ja 2 lõiku. 

 

Kui seade on valmisolekurežiimis, saate valida automaatprogrammi, keerates pöördnuppu 

vastupäevasuunaliselt. Kui keerate nuppu päripäeva, aktiveerub aja seadistamine.  

Toidu temperatuur küpsetamisel peaks olema 200-250C. Kõrgemad või madalamad temperatuurid 

mõjutavad küpsetamise kestvust. Toidu temperatuur, kaal ja kuju mõjutavad küpsetusprotsessi.  

Kui leiate et küpsetama peaks teiste parameetrite alusel, kui ülaltoodud tabelis, siis kohandage 

parameetrid (kestvus) vastavalt oma äranägemisele.  

 



 

 

Näide: 0,4 kg kala aurutamine. Pärast sisselülitamist vilgub koolon. Keerake pöördnuppu 

vastupäevasuunaliselt, et valida automaatprogramm. Ekraanil kuvatakse A5. Kinnitage pöördnupu 

vajutusega. Seadistage kaal pöördnupuga (0,4 kg). Vajutage INSTANT/START. Ekraanil kuvatakse 

10:00. 

 

Auto-start (viitkäivitus) 

Võite valida mikroahju käivitumise seadistatud aja möödudes. Selleks tuleb teha järgnevat: hetke 

kellaaeg kindlaks määrata ja seadistada ning valida küpsetusrežiim ja kestvus. 

 

Näide: kell on 12:30. Soovite, et seade käivituks võimsusel 100P, alates kella 14:20, 9 minutiks ja 30 

sekundiks. Pärast sisselülitamist vilgub koolon. Vajutage ja hoidke PRESET/CLOCK/DEFROST nuppu 3 

sekundi vältel. Ekraanil kuvatakse 0:00. Keerake pöördnuppu, et tunnid seadistada. Kell kuvab 12:00. 

Vajutage veel PRESET/CLOCK/DEFROST. Keerake pöördnuppu minutite seadistamiseks. Kell kuvab 

12:30. Vajutage veel PRESET/CLOCK/DEFROST või oodake 5 sekundit. Kellaaeg salvestub, ekraanil 

kuvatakse 12:30. Valige küpsetamisviis ja kestvus. Valige võimsusaste, kasutades nuppu MICRO 

POWER.GRILL/COMBI. Ekraanile ilmub 100P. Pöördnupu abil seadistage küpsetusaeg. Ekraanil 

kuvatakse 9:30. Vajutage ja hoidke PRESET/CLOCK/DEFROST nuppu kolme sekundi vältel, et siirduda 

tagasi kella kuvamisele. Seadistage algusaeg, nagu eelnevalt kirjeldatud. Vajutage nupule 

PRESET/CLOCK/DEFROST, et kinnitada viitstardi aeg. Seadistus on nüüd aktiveeritud. Küpsetamine 

algab kell 14:20. Viitstardi käivitumisaega saab kontrollida, kui vajutada PRESET/CLOCK/DEFROST. 

 

Mitmeetapiline küpsetamine. 

Soovi korral saab seadistada küpsetamise mitmes etapis. Kui mikrolainetega küpsetamine on läbi, 

algab grillimine automaatselt. Võimalik on kuni 4 etappi seadistada. 

 

Näide: 3 minutit mikrolainetega küpsetamist, siis 9 minutit grillimist (2 etappi). 

100P mikrolainevõimsust 3 minuti vältel. Vajutage nuppu MICRO POWER.GRILL/COMBI ja valige 

võimsusaste. Ekraanil kuvatakse 100P. Seadke küpsetusaeg pöördnupuga. Ekraanil kuvatakse 3:00. 

Grillimine 9 minutit. Vajutage nupule MICRO POWER.GRILL/COMBI ja valige grill. Ekraanil kuvatakse 

G. Pöördnupu abil seadistage küpsetusaeg. Ekraanil kuvatakse 9:00. Alustamiseks vajutage 

INSTANT/START. 

 

Lapselukk 

Paneeli nupud saab puhastamise ajaks või tahtmatute nupuvajutuste vältimiseks lukustada.  

Vajutage ja hoidke nuppu PAUSE/CANCEL, kolme sekundi vältel. Sama nupu vajutusega kolme 

sekundi vältel saate lukustuse eemaldada. 

 

Mikrolainetega küpsetamisel tasub meeles pidada järgnevat: 

Toit tuleb taldrikul/nõus ühtlaselt jaotada. Paksemad tükid tuleks asetada servadesse.  

Kaaluge küpsetamise aega ja valige esialgu lühem aeg. Vajadusel saab aega alati juurde lisada. 

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

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

ühtlasema tulemuse. Keerake toit teistpidi vähemalt ühel korral. Siis on küpsemine ka kiirem. Suuri 

ühes tükis toiduaineid tuleb vähemalt kord küpsetamise ajal teistpidi pöörata.  

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

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

kuumutamiseks. Nõude eeldatavat kõrgeimat lubatud kuumutusaega ületada ei tohi. 

 



 

 

Sobivad keedunõud 

Kasutage kuumuskindlaid, mikroahjudes kasutamiseks sobivaid klaas-, keraamilisi või plastnõusid. 

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

hõbeornamente. Mikrolainekiirgus ei läbi metalli.  

Hoiatus: metall hakkab mikrolainete mõjul pilduma sädemeid. Süttimisoht!  

 

Õigete nõude valimine erinevate küpsetusrežiimide jaoks.  

Kuumuskindel keraamika  

Mikrolained  Grill  Pöördõhk*  Kombineeritud 

küpsetamine  

Jah  Jah Jah Jah 

Ärge kasutage sellist nõu, millel on metalldetaile või metallglasuuri.  

Kuumuskindel plastik  

Mikrolained  Grill  Pöördõhk*  Kombineeritud 

küpsetamine  

Jah  ei ei ei 

Ei tohi kasutada liiga pikka aega mikrolainetega küpsetamisel.  

Kuumuskindel klaas  

Mikrolained  Grill  Pöördõhk*  Kombineeritud 

küpsetamine  

Jah  Jah Jah Jah 

Grillrest 

Mikrolained  Grill  Pöördõhk*  Kombineeritud 

küpsetamine  

ei  Jah ei ei 

Plastkile  

Mikrolained  Grill  Pöördõhk*  Kombineeritud 

küpsetamine  

Jah  ei ei ei 

Ei tohiks kasutada liha küpsetamisel – kõrged temperatuurid sulatavad kile.  

Metallanumad  

Mikrolained  Grill  Pöördõhk*  Kombineeritud 

küpsetamine  

ei ei ei ei 

Ei tohiks üldse mikrolaineahjus kasutusel olla. Mikrolainekiirgus ei läbi metalli.  

Lakitud anumad  

Mikrolained  Grill  Pöördõhk*  Kombineeritud 

küpsetamine  

ei ei ei ei 

Talub halvasti kuumust. Ei saa kasutada kõrgetel temperatuuridel.  

Bambuspuit ja paber  

Mikrolained  Grill  Pöördõhk*  Kombineeritud 

küpsetamine  

ei ei ei ei 

Talub halvasti kuumust. Ei saa kasutada kõrgetel temperatuuridel.  

 

*Olenevalt mudelist 



 

 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

Enne puhastamist ja hooldamist eemaldage seade vooluvõrgust.  

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

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

Vältige pihustatavate /abrasiivainete või kangete puhastusvahendite kasutamist, kuna need võivad 

kahjustada pindu.  

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

muul juhul võib tekkida kahjustusi seadme sisemistele osadele.  

Puhastage hoolikalt uksetihendeid ja ärge kasutage nende puhastamisel abrasiivseid aineid. 

Juhtpaneeli ei tohi märjaks teha. Pühkige juhtimispaneeli vaid niiske lapiga. Juhtpaneeli puhastades 

hoidke mikroahju ust lahti, siis ei reageeri nupud pühkimisel vajutamisele.  

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

võib tekkida siis, kui seade töötab väga niisketes tingimustes. Eemaldage, peske ja kuivatage ka 

pöördalus ja pöördaluse tugi. Enne tagasipanekut seadmesse peavad kõik detailid olema põhjalikult 

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

 

Lõhnade eemaldamine seadmest 

• Asetage tassi sidruniviile ja pange ahju. Kuumutage 2-3 minutit kõrgel võimsusel.  

• Asetage tass musta teed ahju. Kuumutage 1 minut kõrgel võimsusel.  

• Asetage taldrikule apelsinikoori ja pange ahju. Kuumutage 1 minut kõrgel võimsusel.  

 

Kui seadme valgusti vajab vahetamist, tuleb seda lasta teostada tootja poolt volitatud 

remondiettevõttes. 

 

Võimalike rikete tuvastamine.  

Enne remondiettevõttesse pöördumist tehke järgnev kontrollprotseduur:  paigutage üks klaasitäis 

vett (150 ml) mikroahju ja sulgege uks. Ukse sulgemisel peaks sisevalgustus kustuma. Valige 

kuumutus mikrolainetega ja käivitage ahi 1 minutiks. Kas sisevalgustus süttis?  Kas jahutusventilaator 

töötab? (Katsuge käega seadme taga tuulutusavade juures, kas on tunda õhuliikumist). Kas pöördalus 

pöörleb? (Pöördalus võib pöörelda mõlemat pidi). Kas vesi kuumenes?  

Kui mõnele eeltoodud küsimusele on vastuseks ei, siis kontrollige seadme elektriühendust (pistikut 

seinakontaktis) või vooluringi kaitsmeid.  Kui nii pistikupesa kui ka kaitse on korras, pöörduge tootja 

poolt volitatud remondiettevõttesse seadme kontrollimiseks. 

 

  



 

 

TEHNILINE TEAVE 

Mudel  Vabaltseisev mikrolaineahi  

Maht  23 l  

Maksimaalvõimsus / mikrolained  800W  

Maksimaalvõimsus / grill  1000W  

Võimsustarve  1280W  

Toitepinge ja sagedus:  230V/50Hz  

Mikrolainete sagedus  2450 MHz  

Võimsusastmed mikro/grill/kombineeritud  5/1/2  

Automaatprogrammid  12  

Ekraan  Jah 

Helisignaal  Jah 

Lapselukk  Jah 

Taimer  Digitaalne / maksimaalselt 60 min.  

Pöördalus / grillrest  Jah 

Mõõtmed (K x L x S)  27,8 x 48,2 x 38,5 cm 

Kaal neto / bruto  12.60/14.20 kg 

 

KESKKONNAKAITSE 

 Hoidke seadme pakkematerjalid eemal väikelaste käeulatusest. Lämbumisoht!. Vananenud ja 

kasutuskõlbmatud elektriseadmed tuleb toimetada nõuetekohasele käitlusele 

jäätmekäitlusettevõtete kogumispunkti. Vältige seadme kokkupuudet lahtise tulega.  

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

Seadme pakendi osad võib visata vastavatesse kogumiskonteineritesse.  

Täpsemat teavet jäätmekäitluse kohta saab kohalikust omavalitsusest. 

 


