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KESKKONNAKAITSE JA KÄITLEMINE 
Euroopa direktiiv, mis käsitleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid, kehtestab, et vanad 

majapidamise elektriseadmed ei kuulu äraviskamisele koos tavaliste olmejäätmetega. Vanu 

elektriseadmeid käideldakse, et optimeerida neis kasutatavate materjalide kasutamist ja 

taaskäitlemist ning vähendada halba mõju inimtervisele ja keskkonnale. Läbikriipsutatud „ratastel 

prügikonteineri” sümbol meenutab kasutajale kohustust elektroonikaseadmete eraldi käitlemise kohta. Tarbija 

võib pöörduda oma vana elektri- ja elektroonikaseadme käitlemist puudutava info saamiseks kohaliku 

omavalitsuse või elektroonikaseadmete müüja poole. 
 

TEHNILINE TEAVE 
Näitaja YC-MG02E-S YC-MS51E-S YC-MG51E-S YC-MG81E-S 

Vahelduvvoolu toide 

Kaitse 
Võimsustarve mikrolained 

Väljundvõimsus mikrolained 
      Grill 

      Välja lülitatuna 
      Energiasäästu režiimis 

Mikrolainete sagedus 
Välismõõtmed (L x K x S) mm 

Õõnsus (L x K x S) mm 

Ahju mahutavus 
Pöördalus 

Kaal 
Ahju valgusti võimsus 

230V 50Hz 1 

faas, 10 A 
1270 W 

800 W 
1000 W 

Alla 1 W 
alla 0,5 W 

2450 MHz 
440 x 258 x 324 

306 x 205 x 304 

20 liitrit** 
Dia. 255 mm 

11,5 kg 
25 W 

230V 50Hz 1 faas, 

10 A 
1450 W 

900 W 
 

Alla 1 W 
alla 0,5 W 

2450 MHz 
513 x 306 x 394 

328 x 206 x 368 

25 liitrit** 
Dia. 315 mm 

14,5 kg 
25 W 

230V 50Hz 1 faas, 

10 A 
1450 W 

900 W 
1000 W 

Alla 1 W 
alla 0,5 W 

2450 MHz 
513 x 306 x 394 

328 x 206 x 368 

25 liitrit** 
Dia. 315 mm 

15,4 kg 
25 W 

230V 50Hz 1 faas, 

10 A 
1450 W 

900 W 
1100 

Alla 1 W 
alla 0,5 W 

2450 MHz 
512 x 300 x 396 

348 x 226 x 356 

28 liitrit** 
Dia. 315 mm 

15,8 kg 
25 W 

Toode vastab Euroopa standardi EN55011 nõuetele. Standardi järgi klassifitseerub seade grupp 2 ja klass B 

seadmeks. Grupp 2 tähendab, et seade tekitab raadiosageduslikku energiat elektromagnetkiirguse näol, mille 

eesmärk on toitude soojendamine. Klass B tähendab, et seade on ette nähtud kasutamiseks kodustes 

tingimustes. 

** Ahjuõõnsuse maht on arvutatud ahjuõõnsuse mõõtmete alusel. Ahju tegelik mahutavus (selles valmistatava 

toidu kogus) on siiski arvestuslikult väiksem. 

Jätkuva tootearenduse nimel jätab tootja endale õiguse teha muudatusi toote omadustes 

ja spetsifikatsioonides ilma vastavasisulise etteteatamiseta. 
  



SEADME OSAD 

AHI  

1. Uks 

2. Uksehinged  

3. Ahju valgusti 

4. Mikrolaine-emitteri kate (mitte avada!) 

5. Juhtpaneel 

6. Pöördaluse telg 

7. Ukse kinnitused 

8. Ahjuõõnsus 

9. Uksetihendid ja tihenduspinnad 

10. Ukse turvalukud 

11. Tuulutusavad 

12. Korpuse välimine osa 

13. Toitejuhe 

14. Ukse avamise nupp 

 

KAASASOLEVAD AHJUTARVIKUD 

Kontrollige, et seadmega oleks kaasas ka 

järgnevad osad:  

 

(15) pöördalus,  

(16) pöördaluse tugi  

(17) pöördaluse telje kattenupp 

(18) grillrest*. 

Paigaldage ahjuõõnsusse pöördaluse tugi nii, et 

see võiks oma kohal vabalt pöörduda. Paigaldage 

pöördalus ahjus aluse toele nõnda, et selle keskel 

asuvad õnarused sobituks pöördaluse telje 

kattenupu kujuga. 

Nõude asetamisel ahju ja ahjust väljavõtmisel 

kindlustage, et pöördaluse servi ei kahjustataks. 

Grillresti* kasutamiseks vaadake grillimist käsitlevat peatükki juhendis edaspidi. Kuuma grilli ei tohi 

paljakäsi puudutada. 

Pange tähele! Mistahes lisatarvikut juurde tellides peab teadma mudeli numbrit, millele tarvik vajalik 

on; ja tarviku nimetust.  

 

MÄRKUSED:  

Mikrolaine-emitteri kate on õrn. Ahjusisemuse puhastamisel tuleb toimida nii, et katet ei vigastataks. 

Kasutage ahju ainult pöördalusega ja pöördaluse toega selle all. See kindlustab ühtlase ja põhjaliku 

küpsemise. Vales asendis olev pöördalus võib ahjus laperdama hakata ja tekitada vigastusi seadmele. 

Toit ja küpsetusnõud asetatakse pöördaluse peale (pöördalus võib pöörelda mõlemat pidi). 

Pöörlemise suund ei avalda mõju küpsetamisele. 

 

* kehtib ainult grilliga mudelite kohta. 

  



JUHTPANEEL 

1 DIGITAALNE EKRAAN 

2 Nupp WEIGHT DEFROST (sulatamine kaalu 

järgi) 

3 Nupp TIME DEFROST (sulatamine aja järgi) 

4 Nupud AUTO MENU (automaatretseptid) 

5 Aja lisamise nupud  

6 Mikrolaine võimsusastme nupp:  vajutusel 

valitakse sobiv võimsusaste. 

7 Nupud WEIGHT/PORTION (kaalu / portsu 

lisamine / vähendamine) 

8 Nupp KITCHEN TIMER: kasutatav 

minutilugejana või programmi kestvusaja 

programmeerimiseks. 

9 Nupp CLOCK SET 

10 Nupp START /  +30s 

11 Nupp STOP / ECO 

 

 

1 DIGITAALNE EKRAAN 

2 Nupp WEIGHT DEFROST (sulatamine kaalu 

järgi) 

3 Nupp TIME DEFROST (sulatamine aja järgi) 

4 Nupud AUTO MENU (automaatretseptid) 

5 Aja lisamise nupud  

6 Grilli nupp 

7 Mix Grill nupp 

8 Mikrolaine võimsusastme nupp:  vajutusel 

valitakse sobiv võimsusaste. 

9 Nupud WEIGHT/PORTION (kaalu / portsu 

lisamine / vähendamine) 

10 Nupp KITCHEN TIMER: kasutatav 

minutilugejana või programmi kestvusaja 

programmeerimiseks. 

11 Nupp CLOCK SET 

12 Nupp START /  +30s 

13 Nupp STOP / ECO

 



OHUTUS 

• Mikrolaineahju ei tohi kasutamise ajaks jätta järelvalveta. Liiga kõrge võimsusaste või liiga 

pikk küpsetusaeg võivad olla toidu süttimise põhjuseks. 

• Mikroahi on ette nähtud kasutamiseks vabaltseisva seadmena, paigaldamiseks lauale / 

tööpinnale. Seda ei tohi ehitada mööblisse.  

• Ärge paigutage seda mikroahju töötama kapis.  

• Seadme ühendamiseks kasutatav elektrikontakt peab olema koheselt ligipääsetav, et seadet 

saaks igal ajal elektrikontaktist eemaldada.  

• Kasutatav elektrivool on 230 V 50 Hz, minimaalselt 10 A kaitsmega. On soovitatav, et seadet 

teenindaks täiesti omaette vooluring.  

• Ärge paigutage ahju kuumuskiirgust eraldavate seadmete ligidusse. Näiteks ärge paigaldage 

seadet mingi teise ahju ligidusse.  

• Ärge paigaldage seadet kõrge niiskustasemega /kondensatsiooniga kohtadesse.  

• Ärge kasutage ahju välitingimustes.  

• Nähes ahjus suitsu tekkivat, eemaldage seade koheselt vooluvõrgust ja hoidke ahjuuks 

süttimise vältimiseks suletuna.  

• Kasutage seadmes vaid mikroahjudesse sobivaid nõusid ja tarvikuid. Kontrollige, et 

kasutatavad anumad ja tarvikud on mikrolaineahjukindlad.  

• Toitu paberist või plastist nõudes soojendades kontrollige soojendusprotsessi ajal pidevalt, et 

ahjus midagi ei süttiks.  

• Puhastage ahjuõõnsust ja mikrolaine-emitteri katet ning pöördalust pärast seadme 

kasutamist. Need peavad olema kuivad ja rasvavabad. Kogunenud rasv võib lõpuks süttida ja 

tekitada tuleohu.  

• Ärge asetage ahju ligidusse ega selle tuulutusavadele süttivaid materjale.  

• Seadme tuulutusavausi ei tohi millegagi kinni katta ega ummistada.  

• Võtke toidupakenditelt, mida kasutatakse mikroahjus, ära mistahes võimalikud metallist / 

traadist kinnitused või osad. Sädemed, mis tekivad metallpindadelt mikrolainetega kokku 

puutudes, võivad tekitada tulekahju.  

• Kunagi ei tohi mikrolaineahju kasutada õli kuumutamiseks ega frittimiseks õlis. Õli võib 

süttida.  

• Popkorni valmistamiseks mikroahjus kasutage vaid spetsiaalset mikroahju-popkorni. 

• Ärge säilitage ahjus toitu ega muid esemeid.  

• Kontrollige pärast ahju käivitamist, et seadistused ja valitud küpsetusaeg oleksid toidule 

vastavad.  

• Kõrge suhkru- või rasvasisaldusega toitude soojendamisel tuleb süttimisohu suhtes olla eriti 

tähelepanelik. 

• HOIATUS: ärge kasutage mikrolaineahju, kui see on kahjustunud või selle töös ilmneb rikkeid. 

Enne mikroahju kasutamist kontrollige järgnevat: 

a) Veenduge, et ahju uks sulgub õigesti ning et uks ei ole viltu ees või kõver. 

b) Uksehinged ja kinnitused – veenduge, et need töötavad ja on kahjustusteta. 

c) Uksetihendid ja tihenduspinnad – veenduge, et need on kahjustusteta. 

d) Ahjuõõnsus ja ukse sisepind – veenduge, et nendel pole mõlke. 

e) Toitejuhe ja pistik – veenduge, et need on terved ja vigastusteta. 

• Kui uks või uksetihend kahjustub, ei tohiks ahju kasutada, kuni see on volitatud 

remonditöökojas parandatud.  

• Kui te pole tootja poolt volitatud remondiettevõtte remondispetsialist, siis ärge parandage 

ahju ise / ärge avage ahju korpust omakäeliselt.  



• Ärge eemaldage mikroahju korpuse katet - on oht mikrolainekiirguse vabanemiseks 

seadmest.  

• Seadet ei tohi käivitada avatud uksega, ukse kinnitusi ei tohi mingil moel ümber ehitada ega 

lõhkuda.  

• Ärge käivitage ahju, kui midagi on uksetihenditele või ukse vahele jäänud.  

• Vältige rasva kogunemist uksetihenditele ja neid ümbritsevatele osadele.  

• Puhastage ahju regulaarselt ja eemaldage kõik kogunenud mustusejäägid.  

• Ahju mittehoidmine puhtas seisukorras võib tekitada selle osade katkimineku, mille 

tulemusel seadme kasutusaeg väheneb ja tekib tulekahju oht.  

• Isikud, kes kasutavad südamestimulaatorit või muud elektroonilist meditsiinilist implantaati, 

peaks enne seadme kasutamist konsulteerima arstiga ja/või kasutama mikroahjusid suure 

ettevaatusega.  

• Vältimaks elektrilöögi saamist, ei tohi mingil juhul avada seadme korpust.  

• Ärge kallake ega pillake midagi kõrvalist seadme tuulutus- ega lukustuse avadesse. Kui miski 

peaks seadme sisemusse siiski sattuma, eemaldage seade koheselt toitest (elektrikontaktist) 

ja pöörduge tootja volitatud remondiettevõttesse seadme kontrollimiseks.  

• Seadme pistikut ega juhet ei tohi märjaks teha ega vette / vedelikesse kasta.  

• Ärge laske seadme voolujuhtmel rippuda üle laua või tööpinna ääre ega puudutada kuumi 

pindu. Hoidke juhet eemal kuumadest pindadest, sealhulgas ahju tagumisest küljest.  

• Hoidke seade ja selle toitejuhe eemal väiksemate laste käeulatusest.  

• Ahju valgustit tohib vahetada vaid tootja poolt volitatud remondiettevõtte 

remondispetsialist. Samuti, kui kahjustatud on seadme voolujuhe, tuleb see lasta vahetada 

spetsialistil.  

• Ärge soojendage toite ega jooke tihedalt suletud nõudes – need võivad plahvatada. Jookide 

soojendamisel võib esineda nende pritsimist või ülekeemist, seega käsitsege nende nõusid 

ettevaatusega.  

• Kunagi ärge soojendage mikrolaineahjus ühtegi tihedalt suletud anumat. Eemaldage kaas 

enne soojendamist.  

• Vedelikke tuleb soojendada ettevaatusega. Kasutage avara suudmega vedelikumahutit, et 

keeva vedeliku pritsmed ei paiskuks laiali. Ärge soojendage vedelikke kitsa kaelaga pudelis (nt 

lutipudelis), kuna selle tulemusel võib vedelik kuumenedes pudelikaelast välja paiskuda. 

 

ETTEVAATUSABINÕUD MIKROAHJU KASUTAMISEL 

• Ärge kuumutage vedelikku liiga kaua. Segage kuumutatud vedelikku hoolikalt. Laske vedeliku 

temperatuuril ahjus 20 sekundi vältel ühtlustuda pärast kuumutamist, vältimaks nn. 

hilinenud ülekeemist. 

• Ärge pange mikrolaineahju tervet, toorest ega keedetud koorimata muna, sest need 

plahvatavad (ka pärast kuumutamise lõppemist). Koorige ja viilutage keedumuna, kui seda on 

vaja mikroahjus soojendada. Torgake terve köögivilja või vorstikese koore sisse auk – ka need 

võivad mikrolaineahjus kuumutamisel plahvatada. 

• Beebitoidu pudelite ja purkide sisu tuleb soojendamise järel hoolikalt segada või raputada 

ning enne lapsele andmist kontrollida toidu temperatuuri.  

• Toidu eemaldamiseks mikrolaineahjust kasutage pajalappe või –kindaid. 

• Avage soojendamiseks kasutatud pakendid (nt. popkorni kotid, küpsetuskotid) alati endast ja 

isikutest kaugemal hoides, sest kuum aur võib välja paiskudes põhjustada põletusi.  

• Ligipääsetavad ahjupinnad kuumenevad seadme kasutamise ajal. Hoidke väikelapsed 

töötavast seadmest kaugemal.  



• Kontrollige alati toidu temperatuuri, mis on mikrolaineahjus üles soojendatud enne, kui toitu 

hakatakse manustama.  

• Ahjuukse avamisel hoiduge ahjust väljuva aurupahvaku eest. Hoidke lapsed töötavast 

seadmest alati kaugemal. 

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

ole selleks õpetatud ja kui nad ei mõista mikrolaineahju kasutamisega seonduvaid ohtusid.  

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

tekkivate kõrgete temperatuuride tõttu.  

• Seadet ei või kasutada isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või 

vaimsete võimete poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet ohutult kasutada, 

kui neid ei juhendata ega abistata vastutava isiku poolt. Õpetage lastele, et seadmega 

mängida ei tohi. Mikroahju avatud ust ei tohi väänata, painutada ega sellele raskeid esemeid 

asetada.  

• Lastele tuleb mikroahju kasutamiseks õpetada kõiki ettevaatusabinõusid – pajakinnaste 

kasutamine, toitude kaane eemaldamine, pakendile tähelepanu pööramine jms.  

 

MUUD HOIATUSED 

• Seadet ei tohi mingil viisil modifitseerida. 

• Ahju ei tohi kasutamise ajal ühest kohast teise tõsta ega liigutada. 

• Seade on ette nähtud toidu valmistamiseks ja / või soojendamiseks kodumajapidamisele 

sarnanevates tingimustes. Seade pole ette nähtud kasutamiseks ärieesmärgil ega laborites. 

• Ärge pange mikroahju töötama tühjana.  

• Kui kasutate pruunistusanumat või isesoojendavat nõu, siis paigutage alati selle alla kuumust 

isoleeriv nõu (näiteks fajansstaldrik), et seadme pöördalus ei saaks kuumakahjustusi.  

• Nõude eeldatavat kõrgeimat lubatud kuumutusaega ületada ei tohi.  

• Ärge kasutage mikrolaineahjus metallist nõusid / tarvikuid, millelt mikrolained tagasi 

peegelduvad ja tekitavad sädemeid.  

• Ärge pange mikrolaineahju konservipurke.  

• Kasutage selles ahjus ainult ahju enda pöördalust ja pöördaluse tuge. 

• Ärge käivitage ahju ilma pöördaluseta.  

• Et pöördalus jääks terveks, toimige järgnevalt: 

a) enne pöördaluse pesemist tuleb sel lasta põhjalikult jahtuda. 

b) ärge asetage tuliseid nõusid / toite / köögitarvikuid külmale pöördalusele. 

c) ärge asetage külmi/külmunud toiduaineid / nõusid /köögitarvikuid kuumale pöördalusele. 

• Seadme peale ei tohi (seadme töötamise ajal) midagi asetada. 

• Ärge kasutage plastnõusid mikrolaineahjus siis, kui grillfunktsiooni on just kasutatud ja ahi on 

seest veel tuline.  

• Grillfunktsiooni kasutamisel ei tohi ahjus kasutada plastiknõusid. 

• Seadme tootja ega müüja ei vastuta kahjude eest, kui seadme ühendamisel vooluvõrku pole 

järgitud ohutusnõudeid ja kui seade ühendatakse vale toitega. 

• Ahjuõõnsusse võib koguneda niiskus ja kondensatsioon, mida tuleks kuiva lapiga ära pühkida. 

See on toiduvalmistamisel tavaline ega ole märgiks rikkest.  

•  See sümbol annab märku, et antud pind võib seadme töötamise ajal olla väga 

kuum. 

 



PAIGALDAMINE ASUKOHTA 

1. Eemaldage seadme ümbert ja seest kogu pakkematerjal, tõmmake ära kaitsekile mikrolaineahju 

ukse pinnalt. 

2. Kontrollige seadet nähtavate vigastuste suhtes. 

3. Paigutage ahi kindlale ja tasasele aluspinnale, mis on piisavalt tugev seadme kaalu ja selle sees 

valmistatava toidu kaalu kandmiseks. Ärge paigutage seda mikroahju töötama kapis. 

4. Valige seadme asukohaks tasane aluspind, kus on piisavalt ruumi õhu ringlemiseks seadme ümber. 

Ahju tagaosa peab olema paigutatud seina poole. 

 

• Minimaalne kõrgus, kuhu seade paigutatakse, on 85 cm.  

• Mikroahju külgedele tuleb jätta 20 cm vaba ruumi lähimate seinte või esemeteni.  

• Jätke seadme peale 30 cm vaba ruumi.  

• Ärge eemaldage ahju jalgu. 

• Tuulutusavade kinnikatmine võib põhjustada seadme kahjustuse.  

• Paigutage seade kaugemale raadioseadmetest. Mikrolained võivad põhjustada 

raadiointerferentsi. 

 

 

5. Ühendage seadme pistik standardse maandatud elektrikontakti pistikupesaga.  

 

HOIATUS: ärge paigutage ahju sinna, kus on oht kõrgete temperatuuride, suure niiskuse tekkeks või 

kus asuvad kergesti süttivad materjalid (näiteks kardinad). Ärge tõkestage ega ummistage seadme 

tuulutusavausi. Ärge säilitage ahju peal mingeid esemeid. 

  

KASUTUSELE VÕTMINE 

Ühendage ahi vooluvõrku. Kostab üks helisignaal ja ekraanile ilmub 0:00. Mudelil on kella kuvamise 

funktsioon ja elektrikulu seoses sellega on alla 1 W ööpäevas valmisolekurežiimis. Kella 

seadistamisest on juttu järgnevas osas. 

 

 



KELLA SEADISTAMINE 

Mikrolaineahi kuvab kella 24 tunni režiimis. Vajutage nuppu CLOCK SET  ühel korral ja ekraanil 

vilguvad numbrid 00:00. Vajutage aja nuppe ja sisestage õige kellaaeg. Tundide reguleerimiseks 

vajutage 10 min nuppu ja minutite reguleerimiseks 1 min ja 10 s nuppu. Seejärel vajutage nuppu 

CLOCK SET , et kella seadistus kinnitada. 

Kui kell on seadistatud, kuvatakse ekraanil kogu aeg õiget aega (välja arvatud mikrolaineahju 

töötamise ajal). Ilma kella seadistamata saab ahju samuti kasutada, aga ekraanil kuvatakse kella 

asemel 0:00.  

Kui soovite mikroahju töötamise ajal selle kella vaadata, vajutage nuppu CLOCK SET  ja ekraan 

kuvab 2-3 sekundi vältel kellaaega. See ei mõjuta ahju tööd. 

Kui kella seadistamise poole pealt vajutada nupule STOP või ühtegi nuppu ühe minuti vältel ei 

vajutatagi, jääb kella seadistamine pooleli ja ekraan naaseb eelmise seadistuse kuvamisele.  

Kui peaks toimuma elektrikatkestus või mikroahju pistik eemaldatakse elektrikontaktist, siis kellaaeg 

kustub mälust ja tuleb seadistada uuesti. 

MIKROLAINETE VÕIMSUSASTMED 

Mikrolaineahjul on 11 mikrolaine-võimsusastet. 

Võimsusaste Vajutage võimsusastme nuppu 

 nii mitu korda kui: 

Ekraanil kuvatakse võimsust 

(number osutab protsendile) 

Kõrge x 1 100 P 

x 2 90 P 

Keskmine kõrgem x 3 80 P 

x 4 70 P 

Keskmine x 5 60 P 

x 6 50 P 

Keskmine madalam (sulatus) x 7 40 P 

x 8 30 P 

Madal x 9 20 P 

x 10 10 P 

 x 11 0 P 

 

Võimsusastme vahetamiseks tuleb vajutada MICROWAVE POWER LEVEL nuppu , kuni soovitud 

võimsusastet ekraanil kuvatakse. Nuppude TIME vajutusega valige küpsetamise aeg. Nupu START 

vajutusega käivitage küpsetamine.  

Valitud võimsusastet kuvatakse ekraanil, kui hoiate MICROWAVE POWER LEVEL nuppu 

vajutatuna. 

Kui valitud on võimsusaste 0P, siis tähendab see seda, et ainult ahjuventilaator töötab, aga mitte 

mikrolainekiirgus. 

 

Soovitused eri võimsusastmete kasutamiseks: 

100 P / 90 P – kõrgeim võimsus. Ahjuroogade, kuumade jookide, köögiviljade valmistamine ja 

ülessoojendamine kiiresti. 

80 P / 70 P - keskmine võimsus. Tihedate toiduainete (liha) või õrnemate toiduainete (biskviitkook) 

küpsetamine pikemalt, aga väiksema võimsusega. Toit küpseb ilma kõrvetamata, aga ühtlaselt. 



60 P / 50 P – keskmine madalam võimsus. Tiheda tekstuuriga toitudele, mis vajavad kauem 

küpsemist, aga mitte liiga suurel kuumusel. 

40 P / 30 P – keskmine madalam võimsus. Külmutatud toitude sulatamiseks ühtlaselt. Ideaalne riisi / 

teraviljatoidu keetmiseks madalal temperatuuril. 

20 P / 10 P – madal võimsus. Väga õrnaks sulatamiseks (külmutatud taigen vms). 

 

AHJU JUHTIMINE 

Ahjuukse avamiseks vajutage ukse avamise nuppu. 

Valmistage toit ette ja paigutage sobivas nõus pöördaluse keskele. Sulgege uks ja 

vajutage nuppu START/ +30s pärast seda, kui sobiv küpsetusrežiim on välja 

valitud. Kui nuppu ei vajutata 1 minuti jooksul, tühistub tehtud seadistus.  

Kui mikroahju ust poole küpsetusprogrammi ajal avatakse, tuleb nuppu START/ +30s pärast ukse 

sulgemist uuesti vajutada, sest muidu programm ei jätku iseenesest. Nupu vajutusel kostab 

helisignaal. 

Vajutage nuppu STOP, kui:  

1 soovite programmeerimisel tehtud viga parandada 

2 peatada ahju tööd ajutiselt, küpsetamise ajal 

3 tühistada küpsetamise käigus programm (vajutage STOP nuppu kaks korda) 

4 lapseluku seadistamiseks ja tühistamiseks (sellest on juttu edaspidi). 

 

MIKROLAINETEGA TOIDUVALMISTAMINE (KÜPSETAMINE / SULATAMINE) 

Ahju on võimalik programmeerida töötama kuni 99 minutiks ja 50 sekundiks. 

Sisestage eeldatav küpsemisaeg ja mikrolaine võimsusaste vahemikus 100 – 10 P, vastavalt sellele kas 

toitu on vaja küpsetada või sulatada. 

Võimalusel segage toitu või keerake seda teistpidi 2 kuni 3 korral protsessi käigus. 

Küpsetamise järel katke toit kinni ja laske veidi aega seista. 

Sulatamise järel katke toit fooliumi / kilega ja laske kuni täieliku sulamiseni seista. 

Näide: küpsetada tuleb 2 minutit ja 30 sekundit mikrolainete võimsusel 70 %. 

Sisestage võimsusaste, vajutades nuppu MICROWAVE POWER LEVEL  neljal korral, kuni 

ekraanile ilmub 70 P.  

Sisestage küpsetamise aeg, vajutades nuppu 1 min kahel korral ja 10 sec kolmel korral.  

Vajutage nuppu START/  +30s, et taimer alustaks. Ahi alustab küpsetamist ja taimer loendab alla 2 

minutit ja 30 sekundit.  

 

TEADMISEKS 

Kui ahi alustab töötamist, süttib ahjuvalgustus ja pöördalus pöörleb emmas-kummas suunas. 

Kui küpsetamise poole peal ust avatakse, siis peatub ekraanil aja allaloendamine. Ukse sulgemise 

järel tuleb uuesti vajutada START nuppu, et küpsetamine jätkuks. 

Kui küpsetamine / sulatamine on lõppenud, avage ahjuuks või vajutage STOP nupule, seejärel 

kuvatakse ekraanil uuesti kellaaega. 

Kui soovite küpsetamise ajal võimsusastet kontrollida, vajutage nupule MICROWAVE POWER LEVEL

. Nupu vajutuse ajal kuvatakse võimsusastet ekraanil. 

 

 

 



OLULINE 

Sulgege ahjuuks seadme kasutamise järel. Pange tähele, et kuni ahjuuks on lahti, jääb sisevalgustus 

põlema, mis on turvalisuse tagamise huvides meeldetuletuseks kasutajale. 

Kui toitu küpsetatakse standardsest küpsetamisajast kauem (vt allolev tabel), aktiveeruvad ahju 

turvamehhanismid. Mikrolainete võimsust vähendatakse ning grillküttekeha lülitub vaheldumisi sisse 

ja välja. 

Küpsetusrežiim Standardne küpsetusaeg 

Võimsusaste 100 P 30 minutit 

Grilliga küpsetamine* Vahelduv töötamine, temperatuuri poolt juhitav 

Mix Grill funktsioon* 99 minutit 50 sekundit 

* kehtib ainult grilliga mudelite puhul. 

GRILL JA MIX GRILL FUNKTSIOONIDEGA KÜPSETAMINE* 

1. GRILLIGA KÜPSETAMINE 

Ahju laes asetseval grillküttekehal on vaid üks võimsuse seadistus. Grilliga samaaegselt töötab 

pöördalus, mis toittu aeglaselt pöörlema pannes kindlustab selle ühtlase pruunistumise. Kasutades 

grillresti, asetage väiksemad toidupalad pöördalusele. Toidu võib ahju panna otse restil või restile 

paigutatud madalas anumas. 

Näide: et grillida toitu 20 minuti vältel, kasutades nuppu GRILL. 

1. Vajutage ühel korral nupule GRILL  

2. Valige soovitud küpsetusaeg, vajutades nuppu 10 min kahel korral. Ekraanil kuvatakse  

3. Grillimise alustamiseks vajutage nuppu START/ +30s. (Ekraanil hakatakse seadistatud aega alla 

loendama.) 

 

2. MIX GRILL FUNKTSIOON 

MIX GRILL kujutab endast küpsetamist mikrolainete ja grilli abil, neid omavahel kombineerides. 

Mõlemad küpsetamismeetodid toimivad MIX GRILL puhul vaheldumisi. 

Funktsioon vähendab toidu küpsemisele kuluvat aega ja annab toidu pinnale krõbedust. 

Valikus on kaks kombineeritud küpsetamise viisi: 

COMBINATION 1 (ekraanil: C-1) 

55% küpsetamisele kuluvast ajast toimub mikrolainetega, 45% ajast grilliga. Kasutamiseks näiteks 

kala ja gratääni valmistamisel. 

COMBINATION 2 (ekraanil: C-2) 

36% ajast mikrolainetega, 64% ajast grilliga. Kasutatav omlettide, linnuliha valmistamiseks. 

Näide: küpsetamine 15 minuti vältel, kasutades MIX GRILL funktsiooni 55% mikrolainete ja 45% 

grilliga (C-1). 

1. Vajutage ühel korral nuppu MIX GRILL . Ekraanil kuvatakse  

2. Sisestage küpsetamise aeg, vajutades ühel korral nupule 10 min ja viiel korral nupule 1 min. 

Ekraanil kuvatakse . 

3. Vajutage nuppu START/ +30s, küpsetamine algab. Ekraanil toimub seadistatud aja allaloendus. 

 

Märkused grillimise ja kombineeritud küpsetamise kohta: 

Grill ei vaja eelkuumutamist. Sügavamas nõus pruunistamiseks ei ole vaja kasutada grillresti, vaid 

asetage nõu otse pöördalusele. Kui grilli kasutatakse esmakordselt, eraldub sellest mingil määral 

põlemislõhna. See on normaalne ja möödub mõne minuti pikkuse kuumutamise järel. Soovitatav on 



uut grillküttekeha kuumutada ilma toiduta 20 minutit. TÄHTIS: tuulutage ruum, et eemaldada 

küpsetamise / grillimise käigus tekkida võiv suits. 

Grilli kasutamisel kuumenevad ahju osad rohkem, kui mikrolainete kasutamisel. Ettevaatust 

kuumade ahjupindade ja anumatega! 

*Kehtib ainult grilliga mudelite puhul. 

 

MUUD MUGAVUSFUNKTSIOONID 

JÄRJESTIKUNE KÜPSETAMINE 

Funktsioon võimaldab kaht erinevat režiimi rakendada – sulatamine ja küpsetamine järjest. Kui see 

järjestus on programmeeritud, ei tule kasutajal vahepeal sekkuda, vaid ahi läheb automaatselt üle 

ühelt režiimilt teisele. Seega, kui külmunud toitu peab enne küpsetamist üles sulatama, saab valida 

esmalt sulatamise ja seejärel küpsetamise. 

Kuid automaatseid menüüsid ei saa järjestikusesse programmi kaasata. 

 

Näide: vaja on toitu esmalt 5 minuti vältel sulatada ja seejärel küpsetada 80 % mikrolainete võimsuse 

juures 7 minuti vältel. Toimige nõnda: 

1 vajutage nuppu TIME DEFROST ühel korral, ekraan kuvab dEF2. 

2 sisestage sulatamise aeg, vajutades 1 min nuppu viiel korral. 

3 sisestage võimsusaste 80P, vajutades nuppu MICROWAVE POWER LEVEL kolmel korral. 

4 sisestage küpsetamise aeg, vajutades nuppu 1 min seitsmel korral. 

5 nüüd vajutage nuppu START/  +30s ühel korral ja programm käivitub. 

 

2. AUTOMAATNE START EHK +30s FUNKTSIOON 

Nupp START/  + 30s võimaldab kasutades järgnevalt: 

a. kohene käivitus. Nupu START/  + 30s vajutusel valitakse küpsetusajaks 30 sekundit 

täisvõimsusel 100 P. Iga vajutus lisab 30 sekundit. 

b. küpsetusaja lisamine. Küpsetusaega saab juurde lisada nii käsitsiseadistatud küpsetamise, ajalise 

sulatamise ja automaatse menüüga küpsetamise korral poole minuti kaupa, iga vajutusega nupule 

START /  +30s, samuti saab küpsetusaega lisada ajanuppude (10 min, 1 min, 10s) abil. Kaalu järgi 

sulatamisel ei ole küpsetusaja lisamine võimalik. 

Küpsetusaega saab pikendada kuni 99 minuti ja 50 sekundini. 

 

3. KÖÖGITAIMERI FUNKTSIOON 

Köögitaimeri funktsioon on praktiline, kui valmistatakse toitu mingi teise seadmega ja on tarvis 

lihtsalt mõõta aega minutites (nt. muna keetmine vms).  

Näide: vaja on seadistada taimer 5 minutile.  

1 vajutage köögitaimeri nupule  ühel korral. 

2 sisestage soovitud aeg, vajutades 1 min nupule viiel korral. 

3 vajutage START /  +30s nupule taimeri käivitamiseks. 

Ekraanil loendatakse aega alla. Ajaloenduse lõppemisel kostab 5 piiksu ja ekraanil kuvatakse 

kellaaega nagu tavaliselt. Taimerit saab peatada STOP nupu vajutusega. Köögitaimer ei ole kasutatav 

siis, kui mikrolaineahi on parajasti töötamas. 

  

4. LAPSELUKU FUNKTSIOON 

Ahju nuppude volitamata kasutamise vältimiseks saab nupud lukustada. Vajutage ja hoidke nuppu 

STOP vajutatuna 3 sekundi vältel, kuni kostab pikk helisignaal (piiks). Ekraanil kuvatakse . 



Lapseluku tühistamiseks tuleb taas vajutada nuppu STOP, kuni kostab pikk helisignaal. Siis on ahju 

nupud jälle kasutatavad. 

 

5. ECO REŽIIM 

Kui mikrolaineahi on valmisolekurežiimil, vajutage ühel korral nupule ECO . Ekraanikuva 

lülitub välja ja mikrolaineahi ei kuluta valmisolekurežiimis nii palju elektrit, kui see kella kuvades 

kulutaks. Kui ahju mistahes nuppu vajutatakse, kuvatakse ekraani jällegi tavalisel viisil. 

 

AJALINE SULATAMINE JA KAALU JÄRGI SULATAMINE 

AJALINE SULATAMINE 

See funktsioon sulatab toidu kiiresti üles, võimaldades toidu tüübile vastava sulatamise aja valida. 

Järgige allolevat näidet. Ajavahemik on 10 sekundit kuni 99 minutit 50 sekundit. 

Näide: toidu sulatamine 10 minuti vältel. 

Vajutage üks kord nupule TIME DEFROST . Ekraanil kuvatakse  

Sisestage soovitud sulatamisaeg, vajutades ühel korral nuppu 10 min.  

Vajutage START/  +30s, sulatamine algab. Sulatamise korral on mikrolainete võimsusaste 30 P ja 

seda ei saa muuta. 

Sulatamise lõppedes kostab viis helisignaali (piiksu) ja ekraanil kuvatakse taas kellaaega. Vaikimisi on 

sulatamise korral mikrolainete võimsuseks valitud 30P ja see pole muudetav. 

 

KAALU JÄRGI SULATAMINE 

Hõlpsasti saab sulatada külmutatud sea-, veise- või kanaliha, kui sisestada toiduaine kaal vahemikus 

100 g – 2 kg, 100 g täpsusega.  

Näide: 1,2 kg külmunud liha sulatamine kaalu järgi. Paigutage liha lamedasse nõusse või taldrikule ja 

asetage mikrolaineahjus pöördalusele. Vajutage nuppu WEIGHT DEFROST ühel korral. Ekraanil 

kuvatakse . Sisestage nuppude WEIGHT / PORTION vajutustega sulatatava 

lihatüki kaal. Ekraanil kuvatakse .  Vajutage nuppu START/  +30s, sulatamine algab. 

Ekraanil loendatakse alla aega, mille mikrolaineahi on vastava kaaluga külmunud toidu sulatamiseks 

välja arvestanud, võttes aluseks külmunud toidu temperatuuri -18 C. 

 

Olulist seoses kaalu järgi sulatamisega. 

Enne toiduainete külmutamist tuleb veenduda, et need on kindlasti värsked. 

Ülessulatamisel arvestatakse toidu kaaluks üles- või allapoole ümardatud kaalu 0,1 kg täpsusega – 

näiteks 0,65 kg loetakse 0,7 kg kaaluvaks toiduaineks.  

Vajadusel kaitske ülessulatatavat toiduainet alumiiniumfooliumiga. See hoiab ära ülessulanud osade 

soojenemise mikrolainekiirguse mõjul. Vältige fooliumi ja ahjuseinte kontakti sattumist. 

 

AUTOMAATSETE RETSEPTIDE (AUTO MENU) KASUTAMINE 

Nupud AUTO MENU võimaldavad valida õige küpsetusrežiimi automaatselt vastavalt toidule (vt 

järgnevat tabelit).  

Näide: kahe mundris kartuli küpsetamine (kokku 0,46 kg) automaatsel režiimil. 

Valige vastav režiim nupu Jacket Potato  vajutamisega ühel korral. Ekraanil kuvatakse . 

Vajutage nuppe WEIGHT/PORTION  veel üks kord, et valida kartulite arv 2 (saab kuni 3 

tk). Ekraanil kuvatakse . 



Vajutage nuppu START/  30s, küpsetamine algab. Ekraanil loendatakse alla aega, mille 

mikrolaineahi on vastava hulga mundris kartulite küpsetamiseks välja arvestanud. 

 

MÄRKUSED 

Toiduaine kaalu / portsjoneid saab sisestada nuppude WEIGHT/PORTION vajutustega, 

kuni ekraanil kuvatakse vastavat kaalu või koguseid. Sisestage ainult toidu kaal / kogus, jättes välja 

anuma kaalu. 

Kui on vaja küpsetada toitu, mille kogus jääb väljapoole automaatse küpsetamise koguste / kaalu 

vahemikku, siis tuleb seadistused teha käsitsi. 

 

AUTO MENU TABEL 

AUTO MENU KAAL/KOGUS /ANUM TEGUTSEMISJUHEND 

Popkorn 0,05 kg, 0,1 kg Pange popkornikott otse pöördaluse 

peale 

Mundris kartulid 1,2,3 kartulit (tükki) 

1 kartul kaalub umbes 0,23 

kg, algne temperatuur 20 C. 

Kasutage ühesuuruseid kartuleid, 230 g. 

Kartulid asugu pöördaluse servade pool. 

Pöörake neid poole küpsetamise pealt 

ringi ja laske enne serveerimist 3-5 

minutit seista. 

Pizza 0,1 kg, 0,2 kg, 0,4 kg. 

Algtemperatuur 5 C. Taldrik.  

Paigutage pizza pöördalusel keskele 

taldrikul. Ärge katke kinni. 

Külmutatud 

köögiviljad (brüsseli 

kapsas, rohelised oad, 

herned, segu). 

0,15 kg, 0,35 kg, 0,5 kg. 

Algne temperatuur – 18 C. 

Kasutage kaanega kaussi. 

Paigutage köögivili mikroahju selleks 

sobivas nõus. Lisage 100 g köögiviljade 

kohta 1 spl vett, katke nõu kaanega ja 

asetage pöördalusele. Poole küpsetamise 

ajal ning lõpus segage. 

Kohvi ja tee 

ülessoojendamine 

(120 ml tassis) 

1, 2, 3 (algne temperatuur 5 

C). Kasutage kruusi. 

Paigutage kruus(id) pöördalusele ja 

segage pärast soojendamist. 

Lõunasöök taldrikul 0,25 kg, 0,35 kg, 0,5 kg 

(algne temperatuur 5 C).  

Kasutage taldrikut 

Paigutage taldrik toiduga pöördaluse 

keskele ja ärge katke kinni. Segage 

soojendamise järel. 

 

Küpsetamise tulemused võivad oleneda toiduaine algsest temperatuurist, toiduaine kujust ja 

suurusest. Vajadusel võib küpsetamise aega pikendada.  

 

Olulist mikrolaine-popkorni küpsetamise kohta  

 

Hakates valmistama 100 g mikro-popkorni (paberkotis), on soovitatav koti 

nurgad kolmnurkselt alla voltida, nagu joonisel.  

 

 

 

Kui kott paisub ja ei taha ahjus hästi pöörelda, vajutage korraks STOP ja 

sättige koti asendit. Muul juhul ei toimu küpsemine ühtlaselt. 

 

 



MIKROAHJUS KASUTAMISEKS SOBIVAD ANUMAD 

Toidu küpsetamiseks / sulatamiseks mikrolainetega peab mikrolainekiirgusel olema võimalik 

läbistada anumat, milles toit asetseb. Seetõttu ei ole mitte igasugune anum sobiv. Ümarad ja 

ovaalsed anumad on paremad, kui kandilised, kuna kandilise anuma nurkades kipub toit kõrbema. 

Allolev tabel on juhiseks, mis funktsiooniga milline anum sobib ja milline mitte. 

 

Anum Mikrolainetega 
sobiv 

Grillimiseks 
sobiv 

Kommentaarid 

Fooliumist anumad Jah / ei Jah Toidu kaitsmiseks kõrbemise eest võib 

alumiiniumfooliumi tükke kasutada. 

Hoidke foolium ahjuseintest vähemalt 2 
cm eemal – sädemete tekke oht. 

Fooliumnõud pole soovitatavad, kui need 

pole spetsiaalselt mikroahju jaoks 
mõeldud (Microfoil) 

Pruunistusanumad Jah Ei Järgida tootja juhiseid. Mitte ületada 

kuumutusaega. Need anumad muutuvad 

väga tuliseks. 

Portselan, keraamika Jah / ei Ei Portselan, keraamika, glasuuritud anum 
sobivad mikrolainetega, kui neil pole 

metalldetaile / metallvärviga maalinguid 

Klaasanum (Pyrex) Jah Jah Kuumuskindel klaas sobib. Ettevaatust 

hapramate anumatega, mis võivad 
temperatuurišoki tulemusel puruneda. 

Metallanum Ei Jah Mikrolainetega metallanumad ei sobi. 

Sädemete oht! 

Plast/ polüstüreen 

(kiirtoidu anumad) 

Jah Ei Kõrgel temperatuuril kipuvad sulama. 

Toidukile  Jah Ei Kile ei tohiks olla toiduga kontaktis ja auru 
eraldumiseks tuleks kile sisse torgata 

augud 

Sügavkülmutus- ja 

küpsetuskotid 

Jah Ei Kile tuleb auru eraldumise 

võimaldamiseks augustada. Kindlustada, 
et kile on mikroahjus kasutamiseks sobivat 

tüüpi. 

Pabertaldrikud, tassid, 

köögipaber 

Jah Ei Metallist detaile (kinnitusklambrid vms) 

mikrolainetega küpsetamisel kasutada ei 
tohi – sädemete oht! 

Õlest, bambusest, 

puidust anum 

Jah Ei Ainult soojendamiseks. Kõrgel 

temperatuuril on süttimise oht! 

Taaskasutatud paber  / 

ajalehepaber 

Ei Ei Ülekuumenemisel süttimise oht. Võivad 

sisaldada metallijääke, mis tekitavad 
sädemete ohu! 

 

Süttimisohu vältimiseks tuleb pabernõus toitu soojendades protsessi pidevalt jälgida. 

 

  



PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE 

HOIATUS: ärge kasutage seadme puhastamiseks kaubanduses saadaolevaid ahjupuhastusaineid, 

aurupuhasteid, abrasiivaineid, kangeid keemilisi puhastusaineid, ükskõik millist soodiumhüdroksiidi 

sisaldavat ainet või küürimisvahendit (mistahes ahjuosa puhastamisel). 

Enne puhastamist veenduge, et ahjuõõnsus, uks, korpus ja kõik osad on jahtunud. 

Puhastage ahju regulaarselt ja eemaldage kõik kogunenud mustusejäägid. 

Mustus mõjutab seadme kasutusiga ja võib kaasa tuua võimalikke ohuolukordi, nt tuleoht. 

 

Väliskülg. Ahju välispinda võib puhastada lahja seebiveega. Pühkige üle puhtas vees niisutatud lapiga 

ja kuivatage pehme kuiva lapiga. 

 

Juhtpaneel. Enne juhtpaneeli puhastamiseks avage ahjuuks, et juhtpaneel ei oleks aktiivne.. 

Puhastage paneeli vaid niiske lapiga ja kuivatage kuiva lapiga. Vältige liigniiske lapi kasutamist, et vesi 

ei satuks paneeli lülitite alla seadme korpusse. Ärge kasutage keemilisi puhastusaineid ega 

abrasiivseid puhastajaid. 

 

Ahjusisemus. 

1. Pühkige lapiga ära mistahes toidupritsmed ja -jäägid iga kord pärast ahju kasutamist, kuni ahi on 

veel soe. Raskestieemaldatavate plekkide jaoks kasutage seebivett ja hõõruge niiske lapiga, kuni 

ainejäägid on eemaldatud. Kogunenud ja kuivanud jäägid võivad suitsema hakata või isegi põlema 

süttida. Ärge kunagi eemaldage emitteri katet. 

2. Kindlustage, et seebilahus ega vesi ei satuks ahju tuulutusavadest sisse – kahjustuste oht 

seadmele! 

3. Ärge kasutage ahjusisemuse puhastamisel pihustatavaid puhastuslahuseid. 

4. Kuumutage ahju grillküttekeha vahetevahel 20 minuti vältel ilma toiduta – puhastamise eesmärgil. 

Hoidke ka emitteri kate alati puhtana. See on tehtud õrnast materjalist ja seda tuleks puhastada väga 

ettevaatlikult. Vältige katte liigset leotamist. 

 

Ahjutarvikud. Lisaosad nagu pöördtaldrik, selle tugi ja rest on pestavad tavalise viisil 

nõudepesuainega käsitsi või nõudepesumasinas. Osad tuleb enne mikroahju tagasipanekut hoolikalt 

kuivatada. 

 

Uks. Ukselt mustuse eemaldamiseks puhastage ust niiske lapiga nii seest kui väljast, hoidke puhtad 

uksetihendid ja nende ümbrus. Ärge kasutage puhastamisel abrasiivseid aineid. Pange tähele! Ärge 

kasutage ahju puhastamiseks aurupuhastit. 

 

Nõuanne mikroahju puhastamiseks hõlpsasti ja kiirelt. 

Pange kausikesse pool sidrunit ja poolteist klaasi vett, soojendage 100% mikrolaine võimsusel 10 

minutit. Nüüd on mustus väga lihtsalt eemaldatav pehme kuiva lapi abil. 

 

 


