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Kombineeritud mikrolaineahi

Kasutusjuhend

Võtke oma
seadmest kõik
Kiire ligipääsu juhenditele, õppevideotele,
abile ja muule saate meie fotoregistreerimise
kaudu aadressil electrolux.com/register

SULLE MÕELDES
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille loomisel on
rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust. Nutika ja stiilse disaini
kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei kasuta – suurepärastes
tulemustes võite te alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop

KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
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1.

OHUTUSINFO

Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev
juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta endale vastutust
vigastuste või varalise kahju eest, mis on tingitud
paigaldusnõuete eiramisest või väärast kasutusest. Hoidke
kasutusjuhend kindlas kohas alles, et saaksite seda vajadusel
vaadata.

1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•

•

•
•
•
•

•
•

Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse
erivajadusega või oskuste ja teadmisteta inimesed võivad
seda seadet kasutada vaid järelvalve olemasolul ja juhul, kui
neid on õpetatud seadet turvaliselt kasutama ning nad
mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte.
Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või keerulise
puudega isikud tuleks hoida eemal, kui neil ei saa pidevalt
silma peal hoida.
Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida, kui
täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
Ärge lubage lastel mängida seadmega ja mobiilseadmetega,
mis kasutavad rakendust My Electrolux.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja
kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui see
töötab või jahtub. Kasutamisel võivad ahju osad minna
kuumaks.
Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see sisse
lülitada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.

1.2 Üldine ohutus
•

Seadet tohib paigaldada ja kaablit vahetada ainult
kvalifitseeritud elektrik!
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•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•

HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad lähevad
kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et te
kütteelemente ei puutuks.
Tarvikute või ahjunõude eemaldamisel või sisestamisel
kasutage alati pajakindaid.
Enne mis tahes hooldustöid ühendage seade vooluvõrgust
lahti.
HOIATUS! Elektrilöögi ärahoidmiseks tuleb seade enne
ahjuvalgusti vahetamist kindlasti välja lülitada.
Ärge kasutage seadet enne, kui see on köögimööblisse
sisse ehitatud.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
Ärge kasutage ukseklaasi puhastamiseks karedaid,
abrasiivseid puhasteid ega teravaid metallist kaabitsaid, sest
need võivad klaasi pinda kriimustada, mille tagajärjel võib
klaas puruneda
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse
tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud
hooldekeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava isiku
poolt.
Tühja seadet ei tohi sisse lülitada. Metallosad seadme sees
võivad tekitada kaarleegi.
Mikrolaineahju ei tohi panna metallist nõusid või karpe ega
joogipurke. See nõue ei kehti juhul, kui tootja on
täpsustanud, millise suuruse ja kujuga metallist nõusid
mikrolaineahjus kasutada tohib.
Kui uks või ukse tihendid on rikutud, ei tohi seadet kasutada,
enne kui pädev isik on selle ära parandanud.
Vaid pädev isik võib teha hooldus- ja remonditöid, mille
puhul eemaldatakse mikrolaineenergia eest kaitset pakkuv
kate.
Ärge soojendage vedelikke ega muid toiduaineid suletud
nõudes. Need võivad lõhkeda.
Kasutage ainult mikrolaineahjus kasutamiseks mõeldud
nõusid.

6/48

OHUTUSINFO
•
•

•
•
•

•

•
•

Soojendades toitu plast- või pabernõudes, hoidke seadmel
silma peal, et vältida süttimist.
Seade on mõeldud toidu ja jookide soojendamiseks. Toidu
või rõivaste kuivatamine ja soojenduspatjade, susside,
käsnade, märgade lappide vms soojendamine võib kaasa
tuua vigastuse, süttimise või tulekahju.
Kui märkate suitsu, eemaldage seade kohe vooluvõrgust ja
hoidke leekide summutamiseks uks kinni.
Mikrolaineahjus vedelike kuumutamisel võib ilmneda
viivitusega keemist. Nõu käsitsemisel tuleb olla ettevaatlik.
Laste lutipudelite ja toidupurkide sisu tuleb raputada või
segada ning temperatuuri tuleb põletuste vältimiseks enne
tarbimist proovida.
Koorega mune ja terveid kõvaks keedetud mune ei tohi
seadmes soojendada, kuna need võivad lõhkeda ka pärast
mikrolainetega kuumutamise lõppu.
Seadet tuleb regulaarselt puhastada ja toidujäägid
eemaldada.
Seadme ebapuhtana hoidmine võib kaasa tuua pinna
kahjustumise, mis võib seadme kasutusiga vähendada ja
tekitada ohtlikke olukordi.
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2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada ainult kvalifitseeritud tehnik.
•
•
•
•
•
•
•
•

Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega kasutada.
Järgige seadmega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
Kuna seade on raske, olge selle liigutamisel ettevaatlik. Kasutage töökindaid ja kinnisi
jalanõusid.
Ärge tõmmake seadet käepidemest.
Tagage minimaalne kaugus muudest seadmetest ja mööbliesemetest.
Paigaldage seade ohutusse ja sobivasse kohta, mis vastab paigaldusnõuetele.
Seade on varustatud elektrilise jahutussüsteemiga. Seda tuleb kasutada elektritoitega.

2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kõik elektriühendused peab teostama kvalifitseeritud elektrik.
Seade peab olema maandatud.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad elektriandmed vastavad teie kohaliku vooluvõrgu
näitajatele.
Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikenduskaableid.
Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut ega -juhet. Kui seadme toitekaabel tuleb välja
vahetada, siis pöörduge meie hoolduskeskusse.
Jälgige, et toitejuhe ei puutuks vastu seadme ust ega oleks uksele lähedal või seadme all
olevas nišis, eriti siis, kui seade töötab või uks on kuum.
Isoleeritud ja isoleerimata osad peavad olema kinnitatud nii, et neid ei saaks eemaldada
ilma tööriistadeta.
Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et pärast
paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.
Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna toitepistikut pange.
Seadet vooluvõrgust eemaldades ärge tõmmake toitekaablist. Võtke alati kinni pistikust.
Kasutage ainult õigeid isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid, kaitsmeid (keermega kaitsmed
tuleb pesast eemaldada), maalekkevoolu kaitsmeid ja kontaktoreid.
Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb varustada mitmepooluselise isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud kontaktide vahemik peab olema vähemalt 3 mm.
See seade vastab EÜ direktiividele.

2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse, elektrilöögi või plahvatuse oht!
•
•
•

See seade on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks.
Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei oleks tõkestatud.

8/48

OHUTUSJUHISED
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta.
Lülitage seade välja pärast igakordset kasutamist.
Olge töötava seadme ukse avamisel ettevaatlik. Välja võib paiskuda tulist õhku.
Ärge kasutage seadet märgade kätega või juhul, kui seade on kontaktis veega.
Äge suruge avatud uksele.
Ärge kasutage seadet tööpinna ega hoiukohana.
Seadme ust avades olge ettevaatlik. Alkoholi sisaldavate komponentide kasutamise
tagajärjel võib alkohol õhuga seguneda.
Kui avate ukse, vältige seadme läheduses sädemeid või lahtist leeki.
Ärge pange süttivaid või süttiva ainega määrdunud esemeid seadmesse, selle lähedusse või
peale.
Ärge oma Wi-Fi parooli jagage.
Ärge kasutage ahju eelkuumutamiseks mikrolainefunktsiooni.

HOIATUS!
Seadme vigastamise või kahjustamise oht!
•

•
•
•
•
•

Et ära hoida emaili kahjustumist või värvi muutumist:
– ärge asetage alumiiniumfooliumit vahetult seadme sisemuse põhjale.
– ärge pange tulist vett vahetult kuuma seadmesse.
– ärge hoidke niiskeid nõusid ja toitu ahjus pärast toiduvalmistamise lõppu.
– olge tarvikute eemaldamisel ja paigaldamisel ettevaatlik.
Emaili või roostevaba terase värvi muutumine ei mõjuta seadme tööd kuidagi.
Vedelikke sisaldavate kookide puhul kasutage sügavat panni. Puuviljamahlad tekitavad
püsivaid plekke.
See seade on ette nähtud ainult toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel, näiteks ruumide
soojendamiseks, seda kasutada ei tohi.
Küpsetamisel peab ahjuuks olema alati suletud.
Kui seade paigaldatakse köögimööbli paneeli (nt ukse) taha, siis jälgige, et seadme
kasutamise ajal oleks uks alati lahti. Vastasel korral võib kinnise mööblipaneeli taha kogunev
niiskus kahjustada nii seadet, mööblit kui ka põrandat. Ärge sulgege paneeli või ust, enne
kui seade pole kasutusjärgselt täielikult maha jahtunud.

2.4 Puhastus ja hooldus
HOIATUS!
Vigastuse, tulekahju või seadme kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
•

Enne hooldust lülitage seade välja ja ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
Veenduge, et seade on maha jahtunud. Klaaspaneelid võivad puruneda.
Kui ukse klaaspaneeli tekib mõra, tuleb see kohe välja vahetada. Pöörduge volitatud
hoolduskeskusse.
Olge ukse seadme küljest eemaldamisel ettevaatlik. Uks on raske!
Kuivatage seadme sisemus ja uks kindlasti pärast iga kasutamist. Kasutamise ajal tekkinud
aur kondenseerub seadme seintele ja võib põhjustada roostet.
Puhastage seadet regulaarselt, et vältida pinnamaterjali kahjustumist.
Seadmes olevad rasva- ja toidujäägid võivad mikrolainefunktsiooni kasutamisel süttida või
põhjustada kaarleeki.
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•
•
•

Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge
kasutage abrasiivseid tooteid, abrasiivseid küürimisšvamme, lahusteid ega metallist
esemeid.
Ahjupihusti kasutamisel järgige pakendil olevaid ohutusjuhiseid.
Katalüütilise emaili (kui see on olemas) puhastamisel ärge kasutage mingeid pesuaineid.

2.5 Sisevalgustus
HOIATUS!
Elektrilöögi oht!
•
•
•

Selles seadmes kasutatav valgustipirn või halogeenlamp on mõeldud kasutamiseks ainult
kodumasinates. Ärge kasutage seda ruumide valgustamiseks.
Enne lambi asendamist ühendage seade vooluvõrgust lahti.
Kasutage ainult samasuguste tehniliste näitajatega lampe .

2.6 Hooldus
•
•

Seadme parandamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.

2.7 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•

Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt läbi ja visake ära.
Eemaldage uksekäepide, et vältida laste või lemmikloomade seadmesse lõksujäämist.
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3. TOOTE KIRJELDUS
3.1 Ülevaade
1

2

3
4
4

8

5
6

3
2
1

7

1 Juhtpaneel
2 Ekraan
3 Kütteelement
4 Mikrolainegeneraator
5 Valgusti
6 Ventilaator
7 Restitugi, eemaldatav
8 Ahjuriiuli tasandid

3.2 Tarvikud
Traatrest
Küpsetusnõudele, koogivormidele, praadidele.

Küpsetusplaat
Kookidele ja küpsistele.
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4. KUIDAS AHJU SISSE JA VÄLJA LÜLITADA
4.1 Juhtpaneel

1

2

Funktsioon

Märkus

1

Sees / Väljas

Vajutage ja hoidke, et ahi sisse ja välja lülitada.

2

Ekraan

Näitab ahju hetkeseadeid.

Viipežestid
3s

Vajutage

Liigutage

Vajutage ja hoidke all

Puudutage pinda sõrmeotsa‐
ga.

Libistage sõrmeotsa mööda
pinda, ilma seda pinnalt tõst‐
mata.

Puudutage pinda 3 sekundi
vältel.

4.2 Ekraan
Pärast sisselülitamist näitab põhiekraan küpse‐
tusfunktsioone ja vaiketemperatuuri.

Conventional cooking

Kui te ahju 2 minuti jooksul kasutama ei hakka,
naaseb ekraan ooterežiimi.

13:00

+5 sec

Microwave
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29sec

+10 sec

STOP

+30 sec

1000 W

Küpsetamise ajal näitab ekraan valitud funkt‐
sioone ja muid saadaolevaid valikuid.

KUIDAS AHJU SISSE JA VÄLJA LÜLITADA

A

Ekraan maksimaalse valitud funktsioonide hul‐
gaga.

B C D
Conventional cooking

K
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

J

I

H G FE

Menüü / Tagasi
Wi-Fi
Kellaaeg
Info
Taimer
Mikrolaine kiirkäivitus
KÄIVITA / PEATA
Temperatuur / Mikrolainetaimer
Edenemisriba / Liugriba
Rohkem
Küpsetusrežiimid

Ekraani indikaatorid
Põhiindikaatorid - ekraanil liikumiseks.

Valiku /
seade kin‐
nitami‐
seks.

Valiku / seade
kinnitamiseks
või menüüs
ühe taseme
võrra tagasi
minemiseks.

Menüüs ühe tasandi võrra
tagasi liikumiseks / viima‐
se toimingu tagasivõtmi‐
seks.

Valikute sisse- ja väljalülitamiseks.

Helisignaal funktsiooni indikaatorid – kui valitud küpsetusaeg saab täis, kõlab helisignaal.

+STOP

Funktsioon on sees.

Funktsioon on sees.
Küpsetamine peatub auto‐
maatselt.

Hoiatussignaal on väljas.

Taimeri indikaatorid
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Ekraani indikaatorid

Funktsiooni Käivita valitud
aeg valimiseks.

Seade tü‐
histami‐
seks.

Taimer käi‐
vitub, kui te
ahjuukse
sulgete.

Taimer käivi‐
tub, kui ahi
saavutab vali‐
tud tempera‐
tuuri.

Taimer käivitub
küpsetamise
alustamisel.

Ukse funktsiooni indikaatorid

Ahjuuks on lukustatud.
Wi-Fi indikaatorid – ahju saab ühendada Wi-Fi-ga.

Wi-Fi ühendus on sisse lülitatud.
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Wi-Fi ühendus on välja lülitatud.

5. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

5.1 Esimene puhastamine

1. samm
Eemaldage ahjust kõik tarvi‐
kud ja eemaldatavad resti‐
toed.

2. samm
Puhastage ahju ja tarvikuid
enne esimest kasutamist.
Vt jaotist "Puhastus ja hool‐
dus".

3. samm
Pange tarvikud ja eemaldata‐
vad riiulitoed tagasi oma ko‐
hale.

5.2 Esmakordne ühendamine
Pärast esimest ühendamist kuvatakse ekraanil tervitussõnum.
Peate määrama: Keel, Ekraani heledus, Helitugevus, Kellaaeg.

5.3 Traadita ühendus
Ahju ühendamiseks on vaja:
• WiFi võrku ja Interneti-ühendust.
1. samm

Lülitage ahi sisse.

2. samm

Vajutage Menüü / Seaded / Ühendused.

3. samm

Libistage või vajutage

4. samm

Valige Interneti-ühendusega WiFi võrk. Ahju WiFi-moodul käivitub 90 sekundi jook‐
sul.

, et lülitada sisse Wi-Fi.

WiFi-ühenduse seadistamiseks mõnel muul ajal vajutage ekraanil

.

Kasutage otseteid!

Sagedus

2412 - 2484 MHz

Protokoll

IEEE 802.11b DSSS/802.11g/n OFDM
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Maksimaalne võimsus

EIRP < 20 dBm (100 mW)

5.4 Tarkvaralitsentsid
Käesoleva ahju tarkvara sisaldab autoriõigusega kaitstud tarkvara, millel on BSD, fontconfig, FTL,
GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY ISC, Apache 2.0 ja
muud litsentsid.
Tutvuge litsentsi täistekstiga jaotises: Üldseaded / Hooldus / Litsents.
Avatud lähtekoodiga tarkvara lähtekoodi võite alla laadida, klõpsates toote veebilehel olevat hü‐
perlinki.
Ahju mudeli ja Wi-Fi-mooduli tarkvaraversiooni leiate aadressilt http://electrolux.opensoftwarerepo‐
sitory.com, kaustast "NIUX".
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6. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

6.1 Kuidas valida: Küpsetusrežiimid
1. samm

Lülitage ahi sisse.

2. samm

Valige küpsetusfunktsioon.
Ekraanil kuvatakse küpsetuse vaikefunktsioonid. Täiendavate küpsetusfunktsioone
vaatamiseks vajutage

3. samm

.

Vajutage
.
Ekraan läheb temperatuuriseadetesse.
170°C

70°C

170°C

-5°C

210°C

OK

+5°C

4. samm

Temperatuuri valimiseks libistage sõrme liuguril.

5. samm

Vajutage

6. samm

Vajutage

7. samm

Küpsetusfunktsiooni aktiveerimiseks vajutage

8. samm

Lülitage ahi välja.

.
.
.

Kasutage otseteid!

6.2 Kuidas kasutada: Mikrolaine kiirkäivitus
1.
sam
m

Vajutage ja hoidke ekraanil
.
Mikrolaine töötab 30 sekundit.
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2.
sam
m

Aja lisamiseks:
Vajutage ekraanil ühte ajanäitudest.
+5 sec

Microwave

29sec

+10 sec

STOP

+30 sec

1000 W

Vajutage töötavat ajaväärtust, et minna aja‐
liuguri juurde. Liigutage ajaliuguril olev punkt
soovitud väärtuseni.
18sec

30sec

50sec

Now

Mikrolaine saab sisse lülitada koos Mikrolaine kiirkäivitus igal ajal.
Ainuke erand: ÖKO-režiim.

6.3 Kuidas valida: Juhendatud küpsetamine
Iga alammenüüs oleva toidu juurde kuulub soovitatav funktsioon ja temperatuur. Nii
temperatuuri kui ka aega saab käsitsi alati soovikohaselt muuta.
Toidu küpsetusaste:
• Väheküps või Vähem
• Keskmine
• Täisküps või Veel
1. samm

Vajutage

.

2. samm

Vajutage

, et avada Juhendatud küpsetamine.

3. samm

Valige toit või toidu tüüp.

4. samm

Vajutage

Kasutage otseteid!
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.

2min

+60sec

IGAPÄEVANE KASUTAMINE
6.4 Küpsetusrežiimid
Tavalised küpsetusrežiimid
Küpsetusrežiim

Rakendus
Õhemate toitude grillimiseks ja leiva/saia röstimiseks.

Grill
Suuremate kondiga liha- või linnulihatükkide röstimiseks ühel riiuli‐
tasandil. Gratineerimiseks ja pruunistamiseks.
Turbogrill

Pöördõhk

Küpsetamiseks korraga kuni kolmel tasandil ja toidu kuivatami‐
seks.Seadke ahju temperatuur 20–40 °C madalamaks kui Ülemine
+ alumine kuumutus.
Kiirtoidu (nt friikartulite, kartuliviilude, kevadrullide) krõbedaks val‐
mistamiseks.

Külmutatud toiduained
Ühel riiulitasandil küpsetamiseks ja röstimiseks.
Ülemine + alumine kuu‐
mutus
Pitsa küpsetamiseks. Intensiivseks pruunistamiseks ja krõbeda
põhja saavutamiseks.
Pitsa
Krõbeda põhjaga kookide küpsetamiseks ja toidu hoidistamiseks.
Alumine kuumutus
Toidu kuumutamiseks ja küpsetamiseks.Mikrolainevõimsus on
100-1000 W.
Mikrolaine
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Spetsiaalsed küpsetusrežiimid
Küpsetusrežiim

Rakendus
Köögiviljade hoidistamiseks (nt marineerimiseks).

Hoidistamine
Viilutatud puuviljade, juurviljade ja seente kuivatamiseks.
Kuivatamine
Taldrikute soojendamiseks enne serveerimist.
Nõude soojendamine
Pärmitaina kerkimise kiirendamiseks. See hoiab ära taigna pinna
kuivamise ja hoiab selle elastse.
Taina kergitamine
Vormiroogade (nt lasanje või kartuligratään) valmistamiseks. Grati‐
neerimiseks ja pruunistamiseks.
Gratineerimine
Eriti õrnade, mahlaste praadide valmistamiseks.
Küpsetamine madalal t°
Toidu soojashoidmiseks.
Soojashoidmine
Kasutage seda funktsiooni siis, kui soovite eriti professionaalset tu‐
lemust – krõbedust, kaunist värvi ja läikivat koorikut.
Leib

Mikrolaineahjufunktsioonid
Küpsetusrežiim

Rakendus
Liha, kala, puuvilja, kookide, leiva ja või sulatamiseks. Võimsus on
100 - 200 W.

Sulatamine
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Küpsetusrežiim

Rakendus
Valmis- ja õrnade toitude kuumutamiseks.Võimsus on 300 - 700
W.

Soojendamine
Jookide ja suppide soojendamiseks. Võimsus on 800 - 1000 W.
Vedelik
Ühel tasandil küpsetamiseks. Funktsioon kõrgeima ML-režiimiga.
Pöördõhk + ML
Ühel riiulitasandil küpsetamiseks ja röstimiseks. Funktsioon kõr‐
geima ML-režiimiga.
Ülemine + alum. kuumu‐
tus + ML
Õhemate toitude grillimiseks ja leiva/saia röstimiseks. Funktsioon
kõrgeima ML-režiimiga.
Grill + ML
Suuremate lihatükkide küpsetamiseks ühel tasandil. Gratineerimi‐
seks ja pruunistamiseks. Funktsioon kõrgeima ML-režiimiga.
Turbogrill + ML
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7. KELLA FUNKTSIOONID
7.1 Kellafunktsioonide kirjeldus
Kellafunktsioon

Rakendus

Küpsetusaeg

Küpsetamise pikkuse valimiseks. Maksimum on 23 h 59 min.

Taimeri seadistus

Taimeri loendusaja alguse valimiseks.

Lõpetamise tingimused

Taimeri loenduse lõpus toimuva määramiseks.

Sisesta algusaeg

Küpsetamise alguse ja / või lõpu edasilükkamiseks.

Küpsetusaja pikendus

Küpsetusaja pikendamiseks.

Meeldetuletus

Pöördloenduse seadistamiseks Maksimum on 23 h 59 min. See funkt‐
sioon ei mõjuta ahju tööd.

Alustamise kriteeriumid, Toimingu lõpetamine ja Küpsetamise edasilükkamine ei ole
mikrolainefunktsioonidega saadaval.

7.2 Kuidas valida: Kella funktsioonid
Kuidas seadistada kella
1. samm

Vajutage ekraanil

2. samm

Vajutage: Seaded / Seadistamine / Kellaaeg.

3. samm

Libistage ja vajutage, et seadistada kell.

.

Kuidas valida küpsetusaega
1. samm

Määrake ahju funktsioon ja valige temperatuur.

2. samm

Küpsetusaja valimiseks vajutage nuppu

3. samm

Liigutage liuguril olevat punkti või vajutage sobivat ajaikooni.

4. samm

Vajutage

Kasutage otseteid!

70°C
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.

. Taimer alustab kohe pöördloendust.

KELLA FUNKTSIOONID

Kuidas valida küpsetusaja algust / lõppu
1. samm

Määrake ahju funktsioon ja valige temperatuur.

2. samm

Küpsetusaja valimiseks vajutage

3. samm

Vajutage

4. samm

Vajutage Taimeri seadistus / Lõpetamise tingimused.

5. samm

Valige sobiv Taimeri seadistus / Lõpetamise tingimused.

6. samm

Vajutage

.

.

või .

Vajutage

, et tühistada valitud algus- või lõpuaeg.

Algus‐
kriteeriu‐
mid

Märkus

-

Taimer käivitub, kui te selle sisse lülitate.
Taimer käivitub, kui te ukse sulgete.
Taimer käivitub küpsetamise alustamisel.
Taimer käivitub, kui saavutatakse valitud temperatuur.

Toimin‐
gu lõpe‐
tamine

Märkus

Kui valitud küpsetusaeg saab täis, kõlab helisignaal.

+STOP

Kui valitud küpsetusaeg saab täis, kõlab helisignaal. Küpsetamine peatub automaat‐
selt.
Kui valitud küpsetusaeg saab täis, kuvatakse ekraanil sõnum ilma helisignaalita.
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Kuidas valida viitkäivitust ja küpsetuse lõpuaega
1. samm

Vajutage ekraanil

2. samm

Liigutage liuguril olevat punkti või vajutage sobivat ajaikooni.

3. samm

Vajutage

.

.

Kasutage otseteid!

Kuidas valida viitkäivitust ja küpsetuse lõpuaega
1. samm

Valige küpsetusrežiim ja temperatuur.

2. samm

Vajutage

3. samm

Vajutage

4. samm

Vajutage Vali algusaeg.

5. samm

Liigutage vasakpoolne punkt sobivale väärtusele.

6. samm

Vajutage

.
.

.

Kuidas valida lisaaega
Kui 10% küpsetusaega on alles ja teile tundub, et toit pole veel valmis, võite aega pikendada. Sa‐
muti võite muuta ahjufunktsiooni.
1. samm

Vajutage sobivat ajaikooni, et küpsetusaega pikendada.

2. samm

Ahjufunktsiooni muutmiseks vajutage sobivat funktsiooni.

Kui aga soovite valitud lisaaega muuta?
Teil on võimalik valida uus lisaaeg.
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Kuidas valida lisaaega
1. samm

Vajutage

2. samm

Liigutage liuguril olevat punkti ja vajutage sobiva aja valimiseks vastavat ajai‐
kooni.

3. samm

Vajutage

.

.

Taimeriseadete muutmine
1. samm

Liigutage liuguril olevat punkti või kasutage taimeri väärtuse muutmiseks otse‐
teid.

2. samm

Vajutage

või vajutage

, et valida uus väärtus.

Küpsetamise ajal võite te valitud aega alati muuta.
Kuidas tühistada valitud taimerit
1. samm

Vajutage

.

2. samm

Vajutage

, et taimer tühistada.

3. samm

Vajutage

.

Kasutage otseteid!
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8. KUIDAS KASUTADA: TARVIKUD
8.1 Tarvikute sisestamine
Kasutage ainult sobivast materjalist nõusid ja tarvikuid. Vt "Vihjeid ja näpunäiteid",
Mikrolaineahju sobivad nõud ja materjalid.
Väike ülaosas asuv sälk suurendab turvalisust. Need sälgud aitavad ära hoida ka kaldumist.
Kõrged servad aitavad ära hoida ahjunõude restilt mahalibisemist.
Traatrest:

Lükake rest ahjuriiuli toe juhtsoontele ja jälgige, et restikumerused oleksid all‐
pool.

Küpsetusplaat:

Lükake küpsetusplaat ahjuriiuli tugede juhikute vahele.

Traatrest ja
küpsetus‐
plaatkoos:

Lükake küpsetusplaat ahjuriiuli tugede vahele ja traatrest selle kohal oleva‐
tesse juhikutesse.
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9. LISAFUNKTSIOONID
9.1 Automaatne väljalülitus
Turvakaalutlustel lülitub ahi mõne aja pärast automaatselt välja, kui küpsetusrežiim töötab ja te
ühtegi seadet ei muuda.

(°C)

(h)

30 - 115

12.5

120 - 195

8.5

200 - 230

5.5

Automaatne väljalülitus ei tööta funktsioonidega: Sisevalgustus, Kestus, Lõpp.

9.2 Jahutusventilaator
Ahju töö ajal lülitub jahutusventilaator automaatselt sisse, et hoida seadme pinnad jahedana.
Kui lülitate ahju välja, siis jätkab jahutusventilaator töötamist kuni seadme mahajahtumiseni.
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10. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

10.1 Soovitused küpsetamiseks
Teie uus ahi võib küpsetada erinevalt kui teie varasem seade. Alltoodud tabelites on toodud
kindlat tüüpi toitude temperatuuri, küpsetusaja ja riiulitasandite soovitatavad seaded.
Täiendavaid küpsetussoovitusi leiate meie veebilehel olevatest küpsetustabelitest.
Küpsetussoovituste leidmiseks otsige üles seadme PNC-number, mis asub andmeplaadil
ahjuõõnsuse esiküljel.

10.2 Soovitused mikrolainefunktsiooni kasutamiseks
Asetage toit taldrikuga ahju põhjale.
Küpsetamise või sulatamise poole aja möödumisel pöörake või segage toitu.
Küpsetamiseks või soojendamiseks katke toit kinni.
Jookide soojendamisel asetage kuumuse ühtlasemaks jaotumiseks pudelisse või klaasi lusikas.
Eemaldage ahju pandavatelt toitudelt pakend. Pakendatud valmistoitu võib mikrolaineahju
panna ainult siis, kui tegu on mikrolainekindla pakendiga (vaadake pakendil olevat infot).
Toidu valmistamine mikrolainetega
Valmistage toitu kaetult. Küpsetage ilma kaaneta juhul, kui soovite krõbedat koorikut.
Ärge toitu üle küpsetage, määrates liiga kõrge võimsuse ja aja. Toit võib kuivada, kõrbeda või
süttida.
Ärge kasutage ahju koorega munade ja karpide valmistamiseks, sest need võivad lõhkeda. Kui
soojendate praetud muna, torgake munakollasesse augud.
Koore või nahaga toiduained tuleks koorida või neisse kahvliga augud torgata.
Võimalusel lõigake juurviljad sarnase suurusega tükkideks.
Vedelikke tuleks aeg-ajalt segada.
Enne serveerimist tuleks toitu segada.
Pärast ahju väljalülitamist võtke toit välja ja laske sel mõni minut seista.
Sulatamine mikrolaineahjus
Asetage külmutatud pakkimata toit väiksele kummuli pööratud taldrikule, mille all on anum või
sulatusalusele või plastiksõelale, et sulatusvedelik saaks ära joosta.
Eemaldage sulanud osad jupphaaval.
Ilma eelnevalt sulatamata võite puuvilja ja juurvilja küpsetades kasutada kõrgemat
mikrolainevõimsust.

10.3 Mikrolaineahju sobivad nõud ja materjalid
Mikrolainefunktsiooni kasutamisel tarvitage ainult sobivaid nõusid ja materjale. Tutvuge
alltoodud tabeliga.
Keedunõu/materjal

Ahjukindel klaas ja portselan ilma
metallosadeta, nt kuumakindel klaas
Mitte-ahjukindel klaas ja portselan il‐
ma hõbedast, kullast, plaatinast või
metallist katete/kaunistusteta

28/48

X

X
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Keedunõu/materjal

Ahjukindel/külmumiskindel klaas ja
klaaskeraamika
Keraamika ja savinõud ilma kvartsvõi metallosadeta või metallisisaldu‐
seta glasuurita
Keraamika, portselan ja savinõud
glasuurita põhjaga või väikeste au‐
kudega, nt käepidemetel

X

X

X

Kuumakindel plastik kuni 200 °C (en‐
ne kasutamist kontrollige alati plas‐
tist nõudel olevat tähistust)

X

X

Papp, paber

X

X

Pakkekile

X

X

Küpsetuskile mikroahjukindla sulguri‐
ga (enne kasutamist kontrollige alati
tähistust)

X

Metallist küpsetusnõud, nt emailitud,
malmist

X

X

X

Küpsetusvormid, musta email- või si‐
likoonkattega (enne kasutamist kont‐
rollige alati küpsetusvormi tähistust)

X

X

X

Küpsetusplaat

X

X

X

Traatrest

X

X

Mikrolaineahjus kasutamiseks mõel‐
dud nõud, nt krõbestamisalus

X

X

10.4 Soovitatud võimsustasemed erinevatele toitudele
Tabelis toodud andmed on ainult orientiirid.
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700 vatti

800 vatti

Köögivilja valmistamiseks

900 vatti

1000 vatti

Kõrvetamiseks küp‐
setuse alguses

Vedelike soojendami‐
ne

500 vatti

Munaroogade valmis‐
tamiseks

600 vatti

Hautise kuumutami‐
seks

Ühe taldrikutäie toidu
soojendamiseks

300 vatti

Juustu, šokolaa‐
di, või sulatami‐
ne

Riisi kuumuta‐
miseks

Üles sulatamiseks ja
külmutatud toidu soo‐
jendamiseks
400 vatti

Lapsetoidu soo‐
jendamiseks

100 vatti

Õrnade toitude val‐
mistamiseks / soo‐
jendamiseks

Küpsetamise
jätkamine

200 vatti

Sulatamine

Leiva sulatamine

Puuviljade ja kookide
sulatamine

Juustu, koore, või su‐
latamine

10.5 Küpsetustabelid testimisasutustele
Teave testimisasutustele
Testid vastavalt standardile IEC 60705.
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Liha, kala sulatamine
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MIKROLAINEFUNKTSIOON

Kasutage traatresti, kui pole teisiti soovitatud.

(W)

(kg)

Tordipõhi

600

0.475

Alumine
kuumu‐
tus

7-9

Umbes poole küpsetusa‐
ja möödudes pöörake
nõud 1/4 võrra.

Pikkpoiss

400

0.9

2

25 - 32

Umbes poole küpsetusa‐
ja möödudes pöörake
nõud 1/4 võrra.

Munahüüve

500

1

Alumine
kuumu‐
tus

18

-

Liha sulata‐
mine

200

0.5

Alumine
kuumu‐
tus

7-8

Pöörake liha ümber poo‐
le valmistamise peal.

(min)

Testid vastavalt standardile IEC 60705.
MIKROLAINE-KOMBIFUNKTSIOON

Kasutage traatresti.

(W)

(°C)

(min)

Kook, 0,7
kg

Ülemine +
alum. kuu‐
mutus + ML

100

200

2

23 - 27

Umbes poole küp‐
setusaja möödu‐
des pöörake nõud
1/4 võrra.

Kartuli‐
gratään,
1,1 kg

Pöördõhk +
ML

300

180

2

38 - 42

Umbes poole küp‐
setusaja möödu‐
des pöörake nõud
1/4 võrra.
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MIKROLAINE-KOMBIFUNKTSIOON

Kasutage traatresti.

Kana, 1,1
kg
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Turbogrill +
ML

(W)

(°C)

400

230

(min)
1

35 - 40

Pange liha ümmar‐
gusse klaasnõus‐
se ja pöörake poo‐
le valmistusaja
möödumisel ringi.

11. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

11.1 Juhised puhastamiseks
Puhastage ahju esikülge pehme lapiga ning sooja vee ja pehmetoimelise pesu‐
vahendiga.
Kasutage metallpindade puhastamiseks vastavat puhastusainet.
Puhastusva‐
hendid

Eemaldage tugev mustus spetsiaalse ahjupuhastiga.
Puhastage ahju sisemust pärast iga kasutuskorda. Toidujääkide kogunemine
võib kaasa tuua tulekahju.
Kuivatage pärast kasutamist ahju sisemust pehme lapiga.

Igapäevane
kasutamine

Puhastage ahju lagi hoolikalt küpsetusjääkidest ja rasvast.
Pärast iga kasutuskorda puhastage kõik ahjutarvikud ja laske neil kuivada. Ka‐
sutage pehmet lappi sooja vee ja puhastusvahendiga. Ärge peske tarvikuid
nõudepesumasinas.

Tarvikud

Ärge puhastage mittenakkuva pinnaga tarvikuid tugevatoimeliste puhastusva‐
henditega ega teravate esemetega või nõudepesumasinas.

11.2 Kuidas eemaldada: riiulitugesid
Enne hooldust veenduge, et ahi on maha jahtunud. Põletusoht!
Ahju puhastamiseks eemaldage riiulitoed.
1. samm

1
3
2

Tõmmake tugesid ettevaatlikult üles, eesmisest fiksaatorist välja.
2. samm

Tõmmake ahjuriiuli toe esiosa külgseina küljest lahti.

3. samm

Tõmmake toed tagumisest fiksaatorist välja.

Paigaldage ahjuplaadi toed tagasi vastupidises järjekorras.
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11.3 Kuidas asendada: lampi
HOIATUS!
Elektrilöögi oht!
Lamp võib olla kuum.
1. Lülitage ahi välja.
Oodake, kuni ahi on jahtunud.
2. Eemaldage ahi vooluvõrgust.
3. Pange ahju põhjale riie.
ETTEVAATUST!
Hoidke halogeenlampi alati riidelapiga, et lambile ei sattuks rasvajääke.

Ülemine valgusti
1. samm

Keerake valgusti klaaskatet selle eemaldamiseks.

2. samm

Puhastage klaaskate.

3. samm

Eemaldage metallrõngas ja puhastage klaaskate.

4. samm

Asendage lamp sobiva 300 °C taluva kuumakindla lambiga.

5. samm

Kinnitage metallrõngas klaaskattele.

6. samm

Paigaldage klaaskate.
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12. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

12.1 Mida teha, kui...
Ahi ei lülitu sisse või ei kuumene

Võimalik põhjus

Lahendus

Ahi ei ole elektrivõrku ühendatud või ei ole
ühendus korralik.

Kontrollige, kas ahi on õigesti elektrivõrku
ühendatud.

Kell ei ole seadistatud.

Seadistage kell; lisateavet vt jaotisest "Kella
funktsioonid", Kuidas valida: Kella funktsioonid.

Seadme uks ei ole korralikult suletud.

Sulgege uks korralikult.

Kaitse on vallandunud.

Tehke kindlaks, kas tõrke põhjustas kaitse. Kui
probleem tekib uuesti, pöörduge elektriku poo‐
le.

Lapselukk on sisse lülitatud.

Vt jaotis "Menüü", alammenüü: Funktsioonid.

Komponendid tuleb asendada

Kirjeldus
Lamp on läbi põlenud.

Lahendus
Asendage lamp; lisateavet vt jaotisest "Hool‐
dus ja puhastamine", Kuidas asendada: Lamp.

Probleemid Wi-Fi signaaliga

Võimalik põhjus
Probleem WiFi-võrgu signaaliga

Lahendus
Kontrollige oma WiFi-võrku ja ruuterit.
Taaskäivitage ruuter.
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VEAOTSING

Probleemid Wi-Fi signaaliga

Lahendus

Võimalik põhjus
Paigaldatud on uus ruuter või on ruuteri konfi‐
guratsiooni muudetud.

Ahju ja mobiilseadme uuesti konfigureerimi‐
seks vt peatükki "Enne esimest kasutamist",
WiFi-ühendus.

WiFi-võrgu signaal on nõrk.

Viige ruuter ahjule võimalikult lähedale.

WiFi-võrgu signaali häirib ahju lähedale paigu‐
tatud mikrolaineahi.

Lülitage mikrolaineseade välja.

12.2 Kuidas hallata: veakoode
Tarkvaravea puhul kuvab ekraan veateadet.
Siit leiate probleemide loendi, mille lahendamisega võite ise hakkama saada.

Kood ja kirjeldus

Tegevus

F240, F439 – ekraani puutetundlikud väljad ei tööta
korralikult.

Puhastage ekraani pinda. Veenduge, et
puuteväljadel poleks mustust.

F601 – probleem Wi-Fi signaaliga.

Kontrollige oma võrguühendust. Vt jaotist
"Enne esimest kasutamist", WiFi-ühen‐
dus.

F604 – Wi-Fi esimene ühendus nurjus.

Lülitage ahi välja ja sisse ja proovige
uuesti. Vt jaotist "Enne esimest kasuta‐
mist", WiFi-ühendus.

F908 – ahjusüsteem ei suuda juhtpaneeliga ühen‐
dust luua.

Lülitage ahi välja ja sisse.

Sellest jaotisest leiate probleemide loendi, mille puhul tuleks pöörduda kvalifitseeritud tehniku
poole.

Kood ja kirjeldus
F131 – magnetronianduri temperatuur on liiga kõrge.
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Tegevus
Lülitage ahi välja ja oodake, kuni see ma‐
ha jahtub. Lülitage ahi uuesti sisse.

VEAOTSING

Kood ja kirjeldus
F602, F603 – Wi-Fi ei ole saadaval.

Tegevus
Lülitage ahi välja ja sisse.

Kui mõni nendest veateadetest korduvalt ekraanile ilmub, tähendab see, et rikkis alamsüsteem
võib olla välja lülitunud. Sel juhul pöörduge edasimüüja või volitatud teeninduskeskuse poole.
Kui ilmneb mõni loetletud viga, jätkavad ülejäänud ahjufunktsioonid oma tavalist toimimist.

12.3 Hooldusteave
Kui te ei suuda probleemile ise lahendust leida, siis võtke ühendust edasimüüja või
teeninduskeskusega.
Teeninduskeskuse jaoks vajalikud andmed leiate andmesildilt. Andmesilt asub ahjuõõne raami
esiküljel. Ärge andmesilti ahju sisemusest eemaldage.
Soovitame märkida siia järgmised andmed:
Mudel (MOD.)

.........................................

Tootenumber (PNC)

.........................................

Seerianumber (S.N.)

.........................................
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13. ENERGIATÕHUSUS
13.1 Energia kokkuhoid
Ahjul on omadused, mis aitavad säästa energiat igapäevasel toiduvalmistamisel.
Veenduge, et ahju töötamise ajal oleks ahjuuks korralikult kinni. Ärge küpsetamise ajal ust liiga
tihti avage. Jälgige, et uksetihend oleks puhas ja korralikult omal kohal.
Energia kokkuhoiu tagamiseks kasutage metallnõusid (kuid ainult siis, kui kasutate mittemikrolainefunktsiooni).
Ärge eelkuumutage ahju enne küpsetamist, kui võimalik.
Kui valmistate järjest mitu küpsetist, püüdke need ahju panna võimalikult lühikeste vahedega.
Küpsetamine pöördõhuga
Võimalusel kasutage energia kokkuhoiuks pöördõhuga küpsetusrežiime.
Jääkkuumus
Kui on valitud programm koos valikuga Kestus või Lõpp ja kui küpsetusaeg ei ületa 30 minutit,
lülituvad kuumutuselemendid mõne ahjufunktsiooni puhul automaatselt varem välja.
Ventilaator ja valgusti jäävad sisselülitatuks. Ahju väljalülitamisel kuvatakse ekraanil
jääkkuumuse näit. Seda soojust saab kasutada toidu soojashoidmiseks.
Kui küpsetusaeg on üle 30 minuti, vähendage vähemalt 3 - 10 minutit enne küpsetusaja lõppu
ahju temperatuuri. Ahjus olev jääkkuumus võimaldab küpsetamist jätkata.
Muude toitude soojendamiseks kasutage jääkkuumust.
Toidu soojashoidmine
Jääkkuumuse kasutamiseks ja toidu soojashoidmiseks valige madalaim võimalik temperatuur.
Ekraanile ilmub jääkkuumuse indikaator või temperatuurinäit.
Küpsetamine väljalülitatud valgustiga
Lülitage küpsetamise ajaks valgusti välja. Pange see põlema ainult siis kui vaja.
Ooterežiim
Ekraan lülitub ooterežiimi 2 minuti pärast.
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14. MENÜÜ STRUKTUUR
14.1 Menüü
Vajutage ekraanil

, et avada Menüü.

Choose dish
Cleaning
Options

Menüü
Menüü-üksus

Rakendus

Juhendatud küpsetamine

Sisaldab automaatprogrammide
loendit.

Funktsioonid

Ahju konfiguratsiooni määramiseks.

Seaded

Ühendused

Võrgu konfiguratsiooni määramiseks.

Seadistamine

Ahju konfiguratsiooni määramiseks.

Hooldus

Kuvab tarkvara versiooni ja konfigu‐
ratsiooni.

14.2 Alammenüü: Funktsioonid
Alammenüü

Rakendus

Sisevalgustus

Lambi sisse- ja väljalülitamiseks.

Valgusti ikoon nähtaval

Lambi ikoon ilmub ekraanile.

Kiirkuumutus

Lühendab kuumutusaega. Pange tähele, et see on saada‐
val ainult mõne ahjurežiimiga.

Lapselukk

Hoiab ära ahju soovimatu sisselülitamise. Kui valik on sees,
ilmub ahju sisselülitamisel ekraanile tekst "Lapselukk". Ahju
sisselülitamiseks kasutage koodi tähti tähestikujärjekorras.

ÖKO-režiim

Lüliatb Wi-Fi ja ekraani välja, et säästa võimalikult palju
energiat. Mikrolaine kiirkäivitus ei ole ÖKO-režiim puhul oo‐
terežiimis saadaval.

14.3 Alammenüü: Ühendused
Alammenüü

Kirjeldus

Wi-Fi

Wi-Fi lubamiseks ja keelamiseks.
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MENÜÜ STRUKTUUR

Alammenüü

Kirjeldus

Võrk

Võrguoleku ja Wi-Fi signaali võimsuse kontrollimiseks.

Tühista võrk

Praeguse võrgu keelamiseks ahjuga automaatset ühendust
luua.

14.4 Alammenüü: Seadistamine
Alammenüü

Kirjeldus

Keel

Valige ahju keel.

Kellaaeg

Valib kehtiva kellaaja ja kuupäeva.

Aja näitamine

Lülitab kella sisse ja välja.

Kellanäit

Muudab kuvatava kellaaja vormingut.

Nuputoonid

Lülitab puuteväljade tooni sisse ja välja. Väljade SISSE /
VÄLJA ja PEATA tooni ei saa välja lülitada.

Hoiatustoonid

Lülitab hoiatustoonid sisse ja välja.

Helitugevus

Reguleerib klahvitoonide ja signaalide helitugevust.

Ekraani heledus

Reguleerib ekraani heledust.

14.5 Alammenüü: Hooldus
Alammenüü

Kirjeldus

Demorežiim

Aktiveerimis-/deaktiveerimiskood: 2468

Litsents

Info litsentside kohta.

Tarkvaraversioon

Info tarkvaraversiooni kohta.

Taasta tehaseseaded

Taastab tehaseseaded.

Lähtesta kõik hüpikaknad

Taastab kõik hüpikakende algseaded.
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15. LIHTNE!
Alustage ahju kasutamist
Kiirkäivitus

Lülitage ahi sis‐
se ja alustage
küpsetamist, ka‐
sutades funkt‐
siooni vaiketem‐
peratuuri ja -ae‐
ga.

1. samm

2. samm

3. samm

Vajutage ja hoid‐

Vajutage sobivat
funktsiooni

Vajutage

ke

.

Kiirväljalülitus

Lülitage ahi välja
mis tahes hetkel,
mis tahes ekraa‐
ni või teatega.

Vajutage ja hoidke

Kiire ML

Käivitage mikro‐
lainefunktsioon
igal ajal vaikesä‐
tetega: 30 s /
1000 W.

Vajutage

.

, kuni ahi lülitub välja.

.

Alustage küpsetamist
1. samm

2. samm

3. samm

4. samm

5. samm

6. samm

Vajutage ah‐
ju aktiveeri‐
miseks.

Vajutage va‐
litud funkt‐
siooni.

Vajutage, et
minna tem‐
peratuurisea‐
detesse.

Temperatuuri
valimiseks li‐
bistage sõr‐
me liuguril.

Kinnitami‐
seks vajuta‐
ge.

Vajutage, et
alustada küp‐
setamist.

Vaadake, kuidas kiirelt küpsetada
Kasutage automaatprogramme, et valmistada toitu vaikeseadetega:
Juhendatud küpse‐
tamine

1. samm
Vajutage

.

2. samm

3. samm

Vajutage
Juhen‐
datud küpsetamine.

Valige toit.

Kasutage kiirfunktsioone, et valida küpsetusaeg või muuta küpsetusrežiimi
Taimeri kiirseaded
Valige otseteede kaudu kõige enam kasutatud
taimeriseaded.

1. samm
Vajutage

2. samm
.

Vajutage sobivat tai‐
meriväärtust.
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LIHTNE!

Kasutage kiirfunktsioone, et valida küpsetusaeg või muuta küpsetusrežiimi
10% lõpuviimistlus
Kasutage 10% lõpuviimistlust, et lisada aega
või muuta küpsetusrežiimi, kui jäänud on 10%
küpsetusaega.

Lisaaeg:
Vajutage sobivat lisaaega

+1 min +5 min +10 min

Muutke funktsiooni:
Vajutage sobivat funktsiooni
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16. KASUTAGE OTSETEID!
Siin võite näha kõiki kasulikke otseteid. Samuti võite need leida kasutusjuhendi vastavatest
peatükkidest.
Traadita ühendus

Kuidas valida: Ahju funktsioonid

Kuidas valida: Juhendatud küpsetamine

Kuidas valida küpsetusaega

70°C

Kuidas valida viitkäivitust ja küpsetuse lõpuaega

Kuidas tühistada valitud taimerit
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17. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse
konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake sümboliga tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete
hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku
omavalitsusse.
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