MIKROLAINEAHI
SCMWN20SMG
SCMWN20SMW
KASUTUSJUHEND

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.
OHUTUS
 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 0-10 cm; vasak/parem külg ↔
kõrvalasuv ese/sein 20 cm; seadme kohale kuni lähima objekti või mööbliosani 30 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
TAIMERINUPP
- maksimaalne seadistatav aeg 30 minutit.
- alla 10 minuti lisatakse iga astmega 1 minut.
Kui taimeriga seadistatud aeg on möödunud, kostab helisignaal.
FUNKTSIOON / 6 VÕIMSUSASTET
HIGH

700W

Väga kiire kuumutamine

M.HAUTE

600W

Kiire kuumutamine

AVERAGE

460W

Keskmine kuumutamine

M.BASSE

280W

Aeglane keetmine

THAW

260W

Ülessulatamine

LOW

120W

Soojashoidmine

emitter

ERINEVATE KÜLMUTATUD TOIDUAINETE ÜLESSULATAMISE AJAD
Kaal

Sulatamise aeg (minutites)

Liha

0.1 ~ 1.0 kg

1: 30 ~ 26: 00

Linnuliha

0.2 ~ 1.0 kg

2: 30 ~ 22: 00

Mereannid

0.1 ~ 0.9 kg

1: 30 ~ 14: 00

KASUTAMINE
Ühendage mikrolaineahi elektrikontakti. Enne seda veenduge, et taimeri nupp on asendis 0.
Ärge katke kinni seadme tuulutusavausi (töötava ahju peal / vahetult kõrval ei tohi asuda muid
esemeid).
Asetage toit pöördalusele ja sulgege mikrolaineahju uks. Toit peab ahjus asuma eraldi, selleks sobivas
nõus või taldrikul.
Seadistage nuppude abil soovitud võimsusaste ja küpsetamisaeg.
Kui küpsetamise aeg on alla 10 minuti, keerake esmalt nupp rohkem kui 10 minuti positsioonile ja
seejärel tagasi, soovitud minutite arvule. Kohe, kui aeg on seadistatud, käivitub küpsetamine.
Kui on vaja küpsetamine katkestada, avage lihtsalt uks. Ukse sulgemise järel küpsetamine jätkub.
Aja täitumisel kostab helisignaal, kustub ahju sisevalgustus.
Kui küpsetamine katkestatakse enne, kui taimeriga seadistatud aeg lõppeb, keerake taimeri nupp
tagasi asendisse 0, et vältida ahju käivitamist tühjana. Ettevaatust kuuma toiduga – kasutage anuma
väljatõstmisel pajakindaid.
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 metallist kinnitusega. 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 aurustumise tagajärjel 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 SCMWN20SMG / SCMWN20SMW
Toide 230V ~ 50 Hz
Võimsuskoormus 1150W
Mikrolainete võimsus 700W
Mahtuvus 20L
Mikrolainete sagedus 2450 MHz
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.

