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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 mitmik-pistikupesa.  

• Ühendage seade vaid selleks ette nähtud, maandusega varustatud toitepistiku pessa. 

• 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.   

• 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. 

 

 

  



 

 

SEADME OSAD  

1. Ukse lukustussüsteem 

2. Aknake ukses 

3. Pöördaluse telg 

4. Pöördaluse tugi 

5. Pöördalus 

6. Juhtpaneel 

7. Mikrolaine-emitteri kate 

 

Pöördaluse paigaldamine. 

Esmalt paigaldage ahju põhjale pöördaluse tugirõngas. 

Paigutage pöördalus nii, et selle õnarused sobituks pöördteljega. Veenduge, et pöördalus on kindlalt 

oma kohas. 

Pöördalust ei tohi panna ahju kummuli. Pöördaluse pöörlemine ei tohi olla takistatud. 

Pöördaluse all peab olema tugirõngas. 

Mistahes toit tuleb mikroahju asetada pöördalusele. 

Seadet ei tohi kasutada, kui pöördalus või aluse tugirõngas on katki.  

 

JUHTPANEEL  

1 Ekraan 

2 Võimsuse valikunupp (POWER) 

3 Sulatusfunktsioon (DEFROST) 

4 Paus / tühistamine (PAUSE/CANCEL) 

5 Ekspressfunktsiooni nupp (EXPRESS) 

6 Seadistamine / kell (PRE-SET/CLOCK) 

7 Start nupp (START) 

8 Pöördnupp automaatprogrammi/ aja / kaalu seadistamiseks (AUTO 

COOKING/TIME/WEIGHT) 

 

KASUTAMINE 

Esmane sisselülitamine 

Vooluvõrku ühendamisel vilgub seadme ekraan kolm korda. Ekraanil vilgub koolon. Nüüd on võimalik 

seadistada küpsetusrežiim ja aeg. 

 

Pöördnupp: automaatprogrammid / aeg / kaal 

Pöördnuppu vasakule või paremale pöörates saab seadistada küpsetamise aega või kaalu, samuti 

valida automaatsete programmide hulgast. 

 

Paus / tühistamine 

Programmi valimise alguses või programmeerimisel: vajutades üks kord, saate sisestuse tühistada. 

Töötamisel: peatamiseks vajutage üks kord. Programmi tühistamiseks vajutage kaks korda. 

 

Automaatne meeldetuletus. 

Küpsetamise lõppedes kuvatakse ekraanil teadet End. Kolm helisignaali annavad märku sellest, et on 

aeg toit ahjust välja võtta. Kui nuppu ’paus / tühista’ ei vajutata (ühel korral) ega avata mikroahju ust, 

siis hakkab helisignaal iga 3 minuti tagant uuesti kõlama. 

 

 



 

 

Kohene küpsetamine. 

Vajutage nupule Start, kui seade on valmisolekurežiimis. Vaikeseadistus on kõrgeim 

mikrolainevõimsus 100P ja 1 minuti pikkune küpsetamine. Küpsetamise aega saab lisada või 

vähendada pöördnupu keeramisega. 

Kohene küpsetamine on kasutatav 3 tingimuse juures: 

• ahju uks peab olema suletud 

• olete vajutanud nupule ’paus / tühista’ 

• eelvalitud programm on lõppenud. 

 

Küpsetamine mikrolaineahjus 

Võimsuse (POWER) nupu järjestikuste vajutustega saab valida erinevate võimsusastmete vahel: 

100P-80P-60P-40P-20P. 

100P tähendab 100% mikrolainevõimsust. Kiire ja põhjaliku küpsetamise jaoks. 

80P tähendab 80% mikrolainevõimsust. Keskmisel võimsusel kiiresti küpsetamiseks. 

60P tähendab 60% mikrolainevõimsust. Sobib hautamiseks. 

40P tähendab 40% mikrolainevõimsust. Sobib külmutatud toidu sulatamiseks. 

20P tähendab 20% mikrolainevõimsust. Sobib toidu soojashoidmiseks. 

Taimeriga seadistatav maksimaalne küpsetusaeg on 60 minutit. 
Kõrge võimsusega küpsetades väheneb võimsus teatud ajahetkel automaatselt, et vältida 
ülekuumenemist. 
Kui avate ukse ja keerate toidu poole küpsetamise pealt teistpidi, vajutage pärast ukse sulgemist 
nupule START ühe korral, et küpsetamine jätkuks. 
Kui soovite toidu ahjust välja võtta enne, kui küpsetamise aeg on täis saanud, vajutage ühel korral 
’paus / tühista’ -nupule. Nii kustutate seadistatud programmi ära ja väldite sama programmi 
tahtmatut kasutamist järgmisel korral, kui seadet kasutate. 

 

Näide: küpsetamine 80% võimsusega, 10 minutit. 
1. Pärast sisselülitamist vilgub ekraanil koolon. 
2. Valige soovitud võimsus, POWER- nupu järjestikuste vajutustega (80P). Ekraanil kuvatakse 80P. 
3. Seadistage küpsetamise aeg (10 minutit), kasutades pöördnuppu. Ekraanil kuvatakse 10:00. 
4. Vajutage nupule Start, et küpsetamine algaks. Ekraan näitab allesolevat aega. 

 

Express-funktsioon 
Express-nupule järjestikku vajutades kuvatakse ekraanil 0:30, 1:00 või 1:30. Express-funktsiooniga 
saab kiirelt üles soojendada tassitäie vett või mingit jooki. Millist kestvust kasutada, sõltub vedeliku 
kogusest. 
Näide: Küpsetamine Express-funktsiooniga 1 minuti vältel. 
1. Pärast sisselülitamist vilgub ekraanil koolon. 
2. Valige soovitud küpsetamisaeg, vajutades nupule Express, järjestikuste vajutustega. Ekraanil 
kuvatakse 1:00. 

3. Vajutage nupule Start, et küpsetamine algaks. 

 

Sulatamine 
Vajutage nupule DEFROST (sulatamine) et kasutada sulatusprogrammi. Ekraanil kuvatakse 
järjestikustel vajutustel d.1, d.2 või d.3. 
d.1. Liha sulatamiseks, kaaluga 0,1 kuni 2.0 kg. 
d.2. Linnuliha sulatamiseks, kaaluga 0,2 kuni 3.0 kg. 
d.3. Mereandide sulatamiseks, kaaluga 0,1 kuni 0.9 kg. 
Keerake toitu poole sulatamise pealt teistpidi, et sulatamine oleks ühtlane. 
Sulatamine võtab küpsetamisega võrreldes kauem aega. 



 

 

Kui lihatükk on juba noaga lõigatav, siis on ülessulatamine edukas. 
Mikrolained läbistavad enamikku külmutatud toiduainetest umbes 4 cm sügavuselt. 
Tarvitage ülessulatatud toiduaine võimalikult kiiresti toiduvalmistamiseks ning söömiseks ära. 
Ülessulatatud toiduainet uuesti külmutada ei tohi. 
 
Näide: 0,4 kg linnuliha sulatamine. 
1. Pärast sisselülitamist vilgub ekraanil koolon. 
2. Vajutage nupule DEFROST (sulatamine) et sulatamisprogramm valida. Linnulihale ette nähtud 
programm on d.2. 
3. Reguleerige kaal pöördnupuga. (0,4 kg). 
4. Vajutage nupule Start, et sulatamine algaks. 
5. Helisignaal kõlab sulatamise käigus kahel korral. Avage uks ja keerake toit teistpidi. Sulgege uks ja 
vajutage nupule Start, et jätkata. 

 

Automaatsed programmid 

Kui ekraanil vilgub koolon, keerake pöördnuppu. Ekraanil kuvatakse vastavalt pööramisele erinevaid 

automaatprogramme, vahemikus A.1 kuni A.8. Valige sobiv, vastavalt toidu tüübile ja kaalule. 

Vaadake allolevat juhist. 

 

AUTOMAATSE KÜPSETAMISE SEADISTUSED 

Ekraani indikatsioon, toidu tüüp ja küpsetamise viis. 

A.1 Popkorn. Poes saadaoleva spetsiaalse mikroahju-popkorni tegemiseks, kaal 85 g. Kui programmi 

töötamisel kostev maisiterade plaksumise sagedus on jäänud harvemaks kui iga 1-2 sekundi tagant, 

siis tuleb vajutada ’paus/ tühista’- nupule. 

A.2 Popkorn. Sama, nagu programmi A.1 puhul, aga 100-g popkornipakendite jaoks. 

A.3 Pizza. Sobib 150 g pizzatüki ülessoojendamiseks. 

A.4 Joogid. Kuumutab 250 ml tassitäie vedelikku. Kasutage kruusi. Kruus ei tohi pealt tihedalt suletud 

olla. 

A.5 Joogid. Sama, nagu programmi A.4 puhul, aga 500 ml vedeliku jaoks. 

A.6 Kartulid. Lõigake 450 g kartuleid ribadeks (5 x 5 mm paksud). Pange ribad suurele taldrikule. 

Kuivamise vältimiseks katke taldrik pealt sobiva fooliumiga. 

A.7 Kartulid. Sama, nagu programmi A.6 puhul, aga 650 g kartulite jaoks. 

A.8 Kala. Sobiv kuni 450 g kala hautamiseks. Peske kala ja eemaldage soomused. Tehke kalanaha 

sisse sisselõiked. Asetage kala 22-27 cm läbimõõduga taldrikule. Maitsestage kala ja kuivamise 

vältimiseks katke taldrik pealt sobiva fooliumiga. Laske kalal seista küpsetamise järel 2 minutit. 

Toidu temperatuur peaks enne küpsetamist olema vähemalt 20-25 C kraadi. Kõrgemate või 
madalamate temperatuuride korral tuleb vähendada või lisada küpsetamise aega. 
Tulemust mõjutavad ka toidu temperatuur, kaal ja kuju. Küpsetamise tingimusi saate ise vastavalt 
vajadusele seadistada. 
 
Näide: 450 g kala hautamine. 
1. Pärast sisselülitamist vilgub ekraanil koolon. 
2. Keerake pöördnuppu ja valige küpsetamise režiim A.8 
3. Vajutage nupule Start, et küpsetamine algaks. Ekraan näitab allesolevat aega. 
 
  



 

 

Programmeeritud algusajaga küpsetamine. 
Mikroahju kell peab selle funktsiooni kasutamiseks olema õigeks pandud.  
Näide: Kell on 12:30. Soovite, et seade töötaks alates 14:20, 9 minuti ja 30 sekundi vältel. 
Seadistage võimsus POWER-nupuga. 100P. Seadke küpsetusaeg pöördnupuga. 9:30. Vajutage ja 
hoidke nuppu PRE-SET/CLOCK kolme sekundi vältel, et sisestada küpsetamise käivitumise kellaaeg. 
Seadistage algusaeg 14:20. Vajutage kinnitamiseks nuppu PRE-SET/CLOCK. Programm on 
aktiveeritud. Küpsetamine algab kell 14:20. Viitstardi käivitumisaega saab kontrollida, kui vajutada 
PRE-SET/CLOCK nuppu. 

 

Mitmeetapiline küpsetamine. 

Mõne retsepti puhul on vaja kasutada mitut eri küpsetusmeetodit järjest. 

Näide: Soovite küpsetada toitu võimsusel 100P, 3 minuti vältel ja seejärel võimsusel 20P, 9 minuti 

vältel. Näide käib kaheetapilise programmi kohta. Programmeerida on võimalik kuni 4 eri 

küpsetusfaasi, korrates järgnevaid samme. 

100p võimsust 3 minuti vältel. 

a. Seadistage võimsus POWER-nupuga – 100P. 

b. Seadke küpsetusaeg pöördnupuga. 3:00 

20P võimsust 9 minuti vältel. 

a. Seadistage võimsus POWER-nupuga – 20P. 

b. Seadke küpsetusaeg pöördnupuga. 9:00 

Vajutage nupule Start, et küpsetamine algaks. 

 

Lapselukk 

Aktiveerimine: hoidke kolme sekundi vältel vajutatuna ’paus/tühista’ (PAUSE/CANCEL)-nuppu. 

Deaktiveerimiseks hoidke uuesti sama nuppu kolme sekundi vältel vajutatuna. 

 

Mikrolainetega küpsetamine 

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 ümber. 

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. 

 

 

 

 

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!  

 



 

 

 

MIKROAHJUS KASUTAMISEKS SOBIVAD MATERJALID 

• Alumiiniumfoolium—vaid katmiseks. Väikesi fooliumitükke võib kasutada toidu õhema osa 
katmiseks, vältimaks kõrbemist. Kui foolium on liiga ahjuseinte läheduses, võib tekkida 
kaarleek. Jätke ahjuseinte ja fooliumi vahele vähemalt 2,5 cm ruumi. 

• Pruunistusanumad. Järgige tootja juhiseid. Jätke pruunistusanuma põhja ja pöördtaldriku 
vahele vähemalt 5mm ruumi. Muul juhul võib pöördtaldrik puruneda. 

• Tavalised toidutaldrikud. Sobivad vaid mikrolaineahju-kindlad. Järgige tootja juhiseid. 
Pragunenud taldrikuid ärge mikroahjus kasutage. 

• Klaaspurgid. Eemaldage purgi kaas. Kasutage vaid toidu soojendamiseks. Suurem osa 
klaaspurke pole kuumuskindlast klaasist ja võivad puruneda. 

• Klaasnõud. Kasutage vaid kuumuskindlaid klaasnõusid. Nõudel ei tohi olla metalläärt ega 
pragusid. 

• Küpsetuskotid. Järgige tootja juhiseid. Ärge sulgege kotti metallikinnitusega. Tehke koti sisse 
auke, et aur võiks väljuda. 

• Paberist taldrikud /topsid. Kasutage vaid lühiajaliseks soojendamiseks. Ärge jätke 
pabernõude kasutamisel töötavat ahju järelvalveta. 

• Paberrätid. Vaid toidu kinnikatmiseks ja rasva imamiseks soojendamise ajal. Jälgige, et paber 
ei süttiks. 

• Küpsetuspaber. Kinnikatmiseks, vältimaks pritsmeid. 

• Plastik. Sobivad vaid mikrolaineahju-kindlad plastiknõud. Järgige tootja juhiseid. Plastiknõu 
peal peaks olema mikrolaineahjukindluse kohta märge. Mõned plastiknõud pehmenevad 
kuumenedes. 

• Plastkile. Sobib vaid mikrolaineahju-kindel kile. Vaid toidu kinnikatmiseks, niiskuse 
aurustumise vältimiseks. Ärge laske kilel toiduga kokku puutuda. 

• Termomeetrid. Sobivad vaid spetsiaalsed mikroahjukindlad toidutermomeetrid. 
 
MIKROAHJU MITTESOBIVAD MATERJALID 

• Alumiiniumnõud 

• Metallist, metallkäpidemega või –äärega nõud 

• Metalldetailidega pabernõud 

• Metallist kinnitused 

• Paberkotid 

• Vahtplast-nõud 

• Puitnõud 
 

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 

Tüüp: mikrolaineahi 
Maht 20 l 
Maksimumvõimsus 700W 
Toitepinge / sagedus 230 V- 50 Hz 
Mikrolaine võimsusastmed 6 
Automaatprogrammid 8 
Ekraan - jah 
Helisignaal - jah 
Lapselukk - jah 
Digitaalne taimer kuni 60 min 
Pöördalus 
Voolujuhtme pikkus 85 cm 
Mõõtmed K x L x S: 25,65 x 45,10 x 32,70  cm 

Neto- / brutokaal 10,50/11,30 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. 

 

  



 

 

GARANTII JA HOOLDUS  
• Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul eesmärgil kasutamisest ja kasutamisjuhendi 

eiramisest tingitud vigade puhul garantii ei kehti. 

• Garantii ei kehti järgmistel juhtudel: 
- kohvimasina küttekeha ummistused 
- rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine 
- seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda 
- mehaaniliste vigastuste korral 
- seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne. 
- juhtmepistiku sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesa kasutamine. 

• Garantii 2 aastat 

• Garantiiremont: AS Speleta, Akadeemia tee 20, tel. 654 6543 
 
HOOLDUSPARTNERID 

Linn  Firma  Aadress  Kontakt 

TALLINN:  AS Speleta  Akadeemia tee 20  tel. 654 6543 

TARTU:   OÜ Arwest  Aleksandri 6, Tartu tel/faks 7 34 34 94 

PÄRNU:   OÜ Centralservice  Laine 4, Pärnu  tel/faks 44 27 231 

HAAPSALU:  OÜ Teco Kodumasinad  Nelgi 1, Paralepa tel. 56678902 

NARVA:   OÜ Sipelgas Maurinte  Tallinna mnt. 6a-19, Narva  tel. 35 60 708, 56 498 697 

VILJANDI:  OÜ Aaberi Kodumasinad  Raua tn.3  tel. 43 33 802 

PAIDE:   OÜ Oolberg ja Ko  Vainu tn. 9, Paide  tel. 38 50 010, 56 664 467 

JÕGEVA:   OÜ Levotek  Rohu 6-28. Jõgeva  tel. 58 372 823 

KURESSAARE:  OÜ Tedre Kodumasinad  Pikk 1b, Kuressaare  tel. 45 55 978, 50 87 912 

 OÜ Kodumasinate Remondikeskus  Tallinna 80A, Kuressaare  tel. (45) 31 627 

KÄRDLA:  FIE Enno Tuulik  Vabaduse tn.8, Kärdla  tel. 46 963 06 

VÕRU:  OÜ Võru Polar  Oja 1, Võru  tel. 78 21 461 

IDA-VIRUMAA:  OÜ Edelweis-Nord  Lehe 7, Kukruse  tel. 33 41318 

 
 
 
 

TOOTEKAART 
 

TOOTE NIMETUS: _______________________________________________________ 
 
MUDEL: _______________________________________________________________ 
 
KAUPLUS______________________________________________________________ 
 
MÜÜGIKUUPÄEV: ______________________________________________________ 
 
 
 
KAUPLUSE PITSAT: 

 
 
 

 


