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LUGUPEETUD KLIENT

Hansa pliit kujutab endast äärmise lihtsuse ja ideaalse efektiivsuse kombinatsiooni. Kui olete 
käesoleva juhendi läbi lugenud, ei kujuta pliidi kasutamine Teile mingit probleemi.

Enne tehasest väljumist ja pakkimist teeb iga pliit läbi katsetused ohutustehnika ja toimimise 
alal.

Enne pliidi sisselülitamist palume Teid käesolev juhend hoolikalt läbi lugeda.
Siintoodud juhiste järgimine võimaldab vältida vigu pliidi kasutamisel.

Hoidke käesolevat juhendit nii, et see oleks alati käepärast.
Õnnetusjuhtumite vältimiseks palume siintoodud juhiseid täpselt järgida.

Tähelepanu!
Pliiti võib kasutada alles pärast käesoleva kasutusjuhendiga tutvumist.
Pliit on ette nähtud kasutamiseks üksnes koduses majapidamises.
Valmistaja jätab endale õiguse teha toote juures muudatusi, mis ei mõjuta selle
toimimist.
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OHUTUSJUHISED

Tähelepanu. Seade ja selle osad lähevad kasutamise käigus 
kuumaks. Kütteelementide puudutamisel olge eriti ettevaatli-
kud. Lapsed alla 8 eluaastat  tuleb hoida seadmest eemal, 
kui nad ei viibi pideva järelvalve all.
Käesolevat seadet tohivad kasutada üle 8 aastased lapsed 
ja füüsiliste, tunde- ja teadmishäiretega või kogemusteta ja 
teadmisteta isikud, kui see toimub järelvalve all ja on kooskõlas 
seadme kasutamisjuhendiga, mille on edastanud ohutuse eest 
vastutavad isikud. Pöörake tähelepanu sellele, et lapsed ei 
mängiks seadmega. Koristamist ja hooldustöid ei tohiks teha 
ilma järelvalveta lapsed.
Kasutamisel seade kuumeneb. Põletuste vältimiseks ahju 
kasutamisel tuleb olla väga
ettevaatlik.
Ahju kasutamisel kuumenevad selle osad tugevasti. Soo-
vitame lapsed ahjust eemale hoida.
Tähelepanu. Ärge kasutage karedaid puhastusvahendeid 
või teravaid metallesemeid ukseklaasi puhastamiseks, kuna 
nad võivad kriipida klaasi ja tekitada hiljem selle pragunemist.

Tähelepanu. Enne lambi vahetamist veenduge, et seade 
on välja lülitatud.
Köögi koristamiseks ei tohiks kasutada auruga puhastavaid 
seadmeid.



                                    5

OHUTUSJUHISED

Kasutage vaid ahju tarvikute hulka kuuluvat termosondi.
Põletuste oht! Ukse avamise ajal võib ahjust väljuda kuum 
aur. Keetmise ajal või pärast selle lõpetamist tuleb ahju uksi 
avada ettevaatlikult. Avamise ajal ärge kummarduge ukse 
kohale. Pidage meeles, et aur võib sõltuvalt temperatuurist 
olla nähtamatu .

● Kasutamisel seade kuumeneb. Põletuste vältimiseks ahju kasutamisel tuleb olla väga
ettevaatlik.
● Palume erilist tähelepanu pöörata läheduses viibivatele lastele. Otsene kokkupuude
töötava pliidiga võib tähendada põletusohtu!
● Jälgige, et muu kodutehnika ning sellega seotud kaablid ei puutuks vastu kuuma ahju
ega pliidiplaati, kuna elektrijuhtmete isolatsioon ei talu nii kõrget temperatuuri.
● Ärge jätke toiduvalmistamise ajal pliiti järelvalveta. Ülekuumenenud või pliidiplaadile
sattunud õli või rasv võib kergesti süttida.
● Ärge asetage avatud ahjuuksele nõusid, mille kaal on üle 15 kg.
● Defektset pliiti ei tohi kasutada. Pliiti tohib remontida üksnes pädev ja volitatud ekspert.
● Tõrke tekkimisel tuleb pliit kohe välja lülitada ja võtta ühendust volitatud hoolduskeskusega.
● Järgige täpselt käesoleva kasutusjuhendi juhiseid ja soovitusi. Isikud, kes ei ole käesolevat
kasutusjuhendit lugenud, ei tohi pliiti kasutada.
● Seade on mõeldud üksnes toidu valmistamiseks. Seadme ebaotstarbekohane kasutamine 
(näit. ruumide kütmisel) võib osutuda ohtlikuks.
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ELEKTRIENERGIA KOKKUHOID

Elektrienergiat kokku hoides
ei säästeta üksnes raha,
vaid ühtlasi keskkonda.
Seega on elektrienergia
kokkuhoid tähtis loodus-
hoiualane ettevõtmine.
Elektrienergia kokkuhoiuks 

anname järgmisi soovitusi:

● Mustus takistab soojusülekannet; väga
mustade nõude puhastamiseks tuleb kasutada
tugevatoimelisi vahendeid, mis kahjustavad 
keskkonda.

● Ärge tõstke ilma vajaduseta potikaant ega 
avage ahjuust.
Lülitage pliit õigel ajal välja ja kasutage
ära jääksoojus.
Pikemaajalise toiduvalmistamise puhul
võib kuumutusala välja lülitada 5–10 minutit
enne toiduvalmistamise lõppu. Sel viisil
võime kokku hoida kuni 20% elektrienergiat.

● Kasutage praeahju ainult suurte toiduko-
guste valmistamiseks. Kui liha kaal on
alla 1 kg, on seda õigem valmistada potis
pliidiplaadil.

● Kasutage ära praeahju jääksoojus.
Kui toiduvalmistamise aeg ületab 40 minutit,
võib praeahju välja lülitada 10 minutit
enne toiduvalmistamise lõppu. Tähelepanu!
Taimeri kasutamisel seadke toiduvalmista-
mise aeg lühemaks.

● Sulgege ahjuuks korralikult.
Määrdunud uksetihend aitab kaasa soojus-
kadude tekkele. Puhastage uksetihend
kohe pärast määrdumist.

● Ärge paigutage pliiti külmikute lähedusse.
See suurendab elektrienergia ülemäärast
tarbimist.
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Kui seade kõrvaldatakse käi-
belt, ei tohi seda heita tavali-
se olmeprügi hulka, vaid tuleb 
anda elektri- ja elektroonika-
seadmete vastuvõtupunkti. Sel-
lele viitab ka vastav tähis, mis 
asub sead mel, kasutusjuhendil 

või pakendil.
Külmiku ja selle pakendi juures kasutatud 
plastmaterjalid sobivad korduvkasutuseks 
vastavalt tähisele. Rakendades korduvka-
sutust, materjalide eraldamist jms aitate 
kaasa keskkonnahoiule.

Teavet vastuvõtupunktide asukoha kohta 
võite saada kohalikust omavalitsusest.

Lahtipakkimine

Pakend on ette nähtud sead-
me kaitseks vigastuste eest
transpordi ajal. Lahtipak-
kimisel palume hävitada 
pakendi nii, et see ei jääks 
keskkonda risustama.
Me kasutame pakkimiseks 

üksnes keskkonnale kahjutuid materjale, 
need kõik sobivad korduvkasutamiseks ning 
ongi vastavalt tähistatud.
Tähelepanu! Hoidke pakkematerjale (eriti
polüetüleenkilet ja vahtplasti) lastele kätte-
saamatult.

Käibelt kõrvaldatud seadme
käitlemine
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SEADME KIRJELDUS

Ahjuukse käepide

Elektrooniline prog-
rammaator puute-
tundliku ekraaniga

Pealüliti   

Sisseehitatud 
USB liides

Lapselukk   

Veesahtli mahuti

Intergreeritud LAN-
-pesa
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SEADME KIRJELDUS

Ahjuplaat* Grillvõre (kuivatusvõre)

Küpsetusplaat*

Pliiditarvikute loetelu:

*Mõned mudelid

Liha termomeeter

Perforeeritud mahuti 

Perforeerimata mahuti

Traatjuhikud        Auru generaator
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PAIGALDAMINE

       Ahju paigaldamine

Köök peab olema kuiv ja tuulutatav,
ventilatsioon peab töötama korralikult ning 
kõikidele ahju juhtseadeldistele peab olema 
juurdepääs. Ahju isolatsiooniklass on Y. Sis-
seehitatav mööbel peab olema kaetud tem-
peratuurikindla kihiga. Liim, mille abil see 
kiht on kinnitatud, peab kannatama kuumu-
tamist vähemalt temperatuurini 100 °C.
Vastasel juhul võib kaitsekiht deformeeruda
või hakata kooruma. Valmistage köögi-
mööblisse joonisel näidatud paigalduskoht: 
A – paigaldamine plaadi alla, B – paigalda-
mine kõrgele.
Kui kapil on tagasein, tuleb sinna lõigata ava 
toitekaabli läbiviiguks. Asetage ahi avasse 
ja kinnitage nelja kruviga. (Joonis C)

Joonis B

Joonis C

Joonis A

Tähelepanu!
Paigaldamise ajal peab toide olema 
välja lülitatud!
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PAIGALDAMINE

Ühendamine elektrivõrku

l  Ahi on ette nähtud toitmiseks 
    ühefaasilise vahelduvvooluga (230 V~50
    Hz) ning varustatud toitekaabliga 3 ×1,5
    mm² pikkusega umbes 1,5 m suletud pi-
    stikuga.

l Pistikupesa peab olema suletud ja ei
    tohi paikneda pealisplaadist kõrgemal
    Juurdepääs pistikupesale peab
    säilima ka pärast paigalduse lõppu.

l Enne pliidi ühendamist pistikupesaga
    kontrollige:
   - kas kaitsmed ja juhtmed peavad vastu 

ahju koormusele,
    − kas elektrisüsteemil on olemas toimiv
    maandusjuhe, mis vastab kehtivatele
    normidele ja eeskirjadele,
    − kas juurdepääs pistikupesale on
    võimalik.

Tähelepanu!
Kui vigastada saab elektrivõrguga 
püsivalt
ühendatud toitejuhe, tohib seda
asendada üksnes tootja või 
volitatud
hoolduskeskuse tehnik.

Ahju ukse asendi reguleerimine

Reguleerimismehhanism võimaldab muuta 
ukse parema poole kinnituse kõrgust selle 
konstruktsioonist sõltuvas vahemikus. 
Ukse kinnituskõrguse muutmine ühelt poolt 
võimaldab ukse tasapinnastamist või ukse 
serva sobitamist juhtpaneelile.

Reguleerimisviis.

l	Lõdvestage kruvi [1] lehtvõtmega (suurus 
13).

l	Kuuskantvõtmega (suurus 4) pöörake re-
guleerimistihvti [2] 180˚ vahemikus ukse 
õige asendi saavutamiseks. Asendit võib 
reguleerida vahemikus ± 1,5mm.

l	Hoides kuuskantvõtmega reguleerimis-
tihvti asendit [2], keerake kinni kontra-
mutter [1]. 

1 2
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PAIGALDAMINE

Ahju ühendamine Internetiga

Ahju tehniliselt areneneud funktsioonide ka-
sutamiseks tuleb see ühendada Internetiga.

Seda võib teha kahel viisil:

l Juhul, kui ahju paigalduskohas on olemas 
kaabliühendusega Internet, võib RJ45 
pistikuga Ethernet-juhtme ühendada va-
hetult ahju korpuse ülaosas paiknevasse 
LAN-pesasse.

l Juhul,  ahju paigalduskohas on olemas 
WiFi Internet, tuleb kasutada komplektis 
tarnitud WiFi ruuterit. Ruuter tuleb ühen-
dada algul arvutiga ja ühendada saadaval 
oleva WiFi-võrguga (vajalik on kohaliku 
võrgu nimi, kodeerimisviis ja parool) va-
stavalt ruuteri kasutusjuhendile ja punktile 
5 „Režiim Client”.

 Pärast WiFi ruuteri algset konfigureerimist 
võib selle ühendada ahju ülaosas paik-
neva LAN-pesaga. Tähelepanu – ruuter 
nõuab eraldi toidet, tuleb kasutada koos 
ruuteriga tarnitud AC-adapterit.
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KASUTAMINE

Enne ahju esmakasutamist

Tähtis!
Ahju sisemust tuleb pesta ainult sooja 
veega, lisades sellele veidi nõudepe-
suvahendit.

l		Eemalda pakendi elemendid, puhasta 
ahju sisemus vabriku hooldusvahenditest,

l		Võta ahjust välja tarvikud ja peske neid 
soojas vees koos nõudepesuvahendiaa,

l	 lülita ruumis sisse ventilatsioon või ava 
aken,

l		Kuumuta ahju  (temp. 250°C, umbes  30 
min.), puhasta määrdunud kohad ja pese 
hoolikalt,(vt peatükk: Programmaatori töö 
ja ahju töö juhtimine),

Tootja valmistas ette spetsiaalse rakendu-
se arvutitele, tahvelarvutitele ja telefonide-
le, mis aitab kaasa ahju programmaatori 
käsitsemisel ja värskendamisel. Raken-
dust saab kasutada reptseptide, pildial-
bumite sisestamiseks ja muutmiseks, ilma 
kuvamise parameetrite seadistamiseks, 
ahju ja majapidamisseadmete võrgu 
kaugjuhtimiseks. Side rakenduse ja ahju 
vahel võib toimuda USB-mälu, kohaliku 
võrgu (soovitatav, vaikeseadistus) või 
interneti (suvalisest kohast) vahendusel.

Rakenduse installimise versioon on mä-
lupulgal.

Nõuded tarkvarale: 
Windows 7 või uuem, oluline on mitte 
vanem kui Windows Installer 4.5 versioon 
(võib juhtuda vanemate, kui  Windows 7, 
operatsioonisüsteemide puhul, alla saab 
laadida http://www.microsoft.com/pl-pl/
download/details.aspx?id=8483).

Installimise protsessi tuleb teostada admi-
nistraatori õigustega (vaikimisi kodustele 
kasutajatele). 

Saadavale tulevad rakenduse variandid 
Apple arvutitele ning Android ja iOS tark-
varadele.

Tähtis!
Ahjul on displeiga ja puutetundliku ek-
raaniga programmaator. Juhtpaneelil 
on kaks sensorit järgmiste funktsioo-
nide aktiveerimiseks:
  pealüliti
  lapselukk
Sensorid aktiveeruvad pärast klaasi 
puudutamist sensori kohal (pikto-
grammid) ja seda signaliseerib sea-
distuste menüüst valitav helisignaal. 
(Vt. peatükki:  Programmaatori töö ja 
ahju töö juhtimine).

Sensorite pinnad tuleb hoida puh-
tana.
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KASUTAMINE

Programmaatori töö ja ahju töö juh-
timine

Menüü ülemine riba

Ülemisel ribal paikneb järgnev informatsioon:
- luku sümbol,
- kaugjuhtimise sümbol,
- seitse määratud ekraani erisümbolitele,
- kell aktuaalse kellaajaga.

Määratud akendes paiknevate sümbolite 
kuvamine toimub nii, et iga järgmist sümbolit 
kuvatakse aktuaalse kellaajaga kella kõrval 
sellele kõige lähemal. Juhul, kui sümbolid 
on nt asendites 2, 3, 4 ja programmatori 
töö käigus 3. positsioonil kuvatud sümbol 
kustub, liigub 2. positsioonil kuvatud sümbol 
positsioonile 3.  

Ekraani alumine riba vidinatega

1 -sümbol tagasi - sellele vajutamine põh-
justab tagasipöördumise ühe taseme või 
lehe võrra,

2 -sümbol kokaraamat - sellele vajutamine 
põhjustab ülemineku kokaraamatu pea-
menüüle,

3 -sümbol taimer - sellele vajutamine põhjus-
tab ülemineku taimeri seadistuste juurde,

4 - sümbol rippmenüü vaikimisi ja kasutaja 
poolt seadistatud kiirklahvidega - sellele 
vajutamine põhjustab menüü laienemist 
nii, nagu allpool näidatud,

5 -sümbol juhend - sellele vajutamine põhjus-
tab ülemineku tehniliste andmete juurde,

6 - sümbol käsi - pärast sellele vajutamist 
displei puutetundlik ekraan seiskub ja 
võimalik on nt ekraani puhastamine,

7  - sümbol ok, start - kinnitamine (programmi 
käivitamine), alarmi kinnitamine.

Ilmateade

Juhul, kui menüü käsk „Ilma kuvamine kel-
la režiimil” on aktiveeritud (vaikimisi jah), 
kuvatakse kella ekraanil ikooni aktuaalse 
ilmateatega.

Ilma lokalisatsiooni saab seadistada raken-
dusega PC/SF, vaikeseadistus – aktuaalset 
keelt esindava maa pealinn.
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KASUTAMINE

Vidinate rippmenüü

Kui puudutame displei ekraanil sümbolit 
, avaneb menüü.

Alumisel ribal on nähtavad sümbolid „tagasi“ 
ja „bluetooth”. Esimeses reas kuvatakse 
järgmisi vaikimisi seadistatud kiirklahve: küt-
tefunktsioonid, valmisprogrammid, kasutaja 
programmid, värskendamine, rakendused, 
otsing, seadmete loetelu. Teises reas paik-
nevad tühjad väljad uutele kiirklahvidele, 
mille kasutaja võib defineerida kiirklahvidena 
alamenüü, valmisprogrammi või kasutaja 
programmi juurde. Pärast suvalisele väljale 
vajutamist 3 sekundi jooksul toimub üleminek 
editeerimise režiimile.
Ikoonile vajutamine põhjustab sellele vastava 
funktsiooni aktiveerumist.
Võimalik on valida kolme menüü alarühma 
vahel: kuumutamise funktsioonid, valmis-
programmid, kasutajaprogrammid. 

Pärast valmisprogrammide ja linnuliha prog-
rammi valikut rippmenüü viitena toimub valiku 
salvestamine sümbolile vajutamisega.

Pärast kütteprogrammide ja grillprogrammi 
valikut rippmenüü viitena toimub valiku sal-
vestamine vajutamisega sümbolile .

Pärast valiku salvestamist toimub üleminek 
rippmenüüle ja eelnevalt valitud väljal kuva-
takse vaikeviidet.
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KASUTAMINE

Ooterežiim

Ooterežiimil ei kuva paneel ühtegi informat-
siooni. Paneeli sisselülitamiseks ette nähtud 
koht on märgistatud pealetrükiga.
Pealülitile vajutamine põhjustab aktiivsele 
režiimile üleminekut.
Menüüs on saadaval valik „Energiasäästu 
režiim”, mis on vaikimisi sisse lülitatud. See 
põhjustab, et pärast standby nupule vajuta-
mist läheb ahi üle ooterežiimile. Kasutaja võib 
selle funktsiooni välja lülitada, sellisel juhul 
pärast nupule standby vajutamist läheb ahi 
üle kella/ilma/fotoesitluse režiimile sõltuvalt 
teistest seadistustest.

Vidin „värskendamine“.
Juhul, kui ahi tuvastab internetiühenduse, 
püüab ta kord päevas võtta ühendust vär-
skenduse serveriga, et laadida alla uusim tar-
kvara versioon (kui see on olemas). Juhul, kui 
internetiühendus ei ole saadaval või puudub 
uusim tarkvara versioon, kuvatakse vidinat 
hallina ja sellele vajutamine põhjustab üle-
mineku menüüle „tarkvara värskendamine”.
Juhul, kui ahju mällu on salvestatud uuendus, 
kuvatakse vidina ikooni punasena ja ikoonil  
„nooled”, mis viib vidinate menüüle, on lisatud 
ümbrik.
„Punasele” vidina ikoonile vajutamine 
põhjustab uue akna avamist küsimusega, kas 
kasutaja tahab värskendada ahju tarkvara. 
Pärast kasutajapoolset kinnitust toimub ahju 
tarkvara uuendamine.

Vidin „rakendused“.
Esmakasitamisel ühendatakse rakendus 
(tegelikult seade, millele see on installitud: 
PC, telefon, tahvelarvuti) automaatselt samas 
võrgus oleva ahjuga.
Maksimaalselt on võimalik installitud raken-
dusega ühendada 8 seadet. Tähelepanu 
– juhtseade ja ahi peavad olema samas 
lokaalses võrgus.
Ühendatud rakenduste loetelu on nähtav 
pärast vidinate ikoonile vajutamist.

Vidin „otsing”.
Otsingu vidin on ette nähtud ahju ühendami-
seks teiste majapidamisseadmetega: pliidi-
plaadiga, õhupuhastiga või kaugjuhtimisega 
toitevõrgu pesaga. Ahju ühendamiseks muu 
kodumajapidamisseadmega tuleb see seade 
kõigepealt lülitada ühendamise režiimile ja 
seejärel vajutada vidina ikoonile.nowe urzą-
dzenie) albo na czerwony (jeśli nie znaleziono 
nowego urządzenia).

Otsingu ajal ikoon vilgub, pärast seadmete 
ühendamist ikooni värv muutub roheliseks 
(kui leiti uus seade ja ühendati) või punaseks 
(kui ei leitud uut seadet).
Tähelepanu – seadmed tuleb lisada üksha-
aval, järgmine alles pärast eelneva ühen-
damist.

Vidin „seadmete loetelu”.
Pärast ikoonile vajutamist kuvatakse 
ekraani majapidamisseadmete loeteluga. 
Alumisel ribal kuvatakse pesumasina, 
nõudepesumasina, pliidi ja õhupuhasti 
seisundit, üleval kuvatakse kaugjuhitavaid 
toitevõrgu pesasid, kusjuures iga pesa jaoks 
kuvatakse mõõdetud võrgupinget, aktuaalset 
energiatarvet ja ikooni, mis on ette nähtud 
pesa kauglülitamiseks. Igale pesale on 
võimalik anda eraldi nimi (lamp, triikraud, 
röster, arvuti), seda võib teha ka lisatud 
rakenduse abil.
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KASUTAMINE

Keele valik

Pärast toote ühendamist elektrivõrku akti-
veerub programmaator plokis: seaded / keel.
Sõrmega displei ekraanil vasakult paremale 
või vastupidi raami piires (ala ülemise teks-
tiriba ja alumise ikoonidega riba vahel) libis-
tamine põhjustab keelte karusselli kerimist, 
sõltuvalt sõrme liikumise suunast vastavalt 
vasakule või paremale. Pärast karusselli 
seiskamist valitud keelel vajutage sõrmega 
riigi lipule, valides riigi keele, milles seade 
hakkab kuvama tekstiteateid ja vajutage OK.     
Pärast voolukatkestust ja selle uuesti ühen-
damist (pinge kadu) valib programmaator 
automaatselt viimati valitud keeleseadistuse.

Aja seadmistamine

Pärast keele valikut ja kinnitamist tuleb kinni-
tada displeil kuvatud tundi, kasutades selleks 
OK või muuta seda, kasutades kerimisriba 
või nuppe +/-. Pärast soovitud kellaaja valikut 
kinnitage valikut nupuga OK.

Ajaseadistusi võib muuta vahemikus 0:00 
kuni 23:59, juhul kui aega kuvatakse 24h 
süsteemis või vahemikus 0:00 kuni 12:00, 
juhul kui aega kuvatakse süsteemis am/pm.

Pärast kellaaja seadistamist läheb program-
maator üle kellarežiimile, mille puhul displeil 
kuvatakse aktuaalset kellaaaega.

Üleminek ooterežiimilt aktuaalse kellaaja 
seadistamisele nõuab nupule  vajutamist, 
pärast mida programmaator läheb üle kellare-
žiimile. Displei ekraani puudutamine suvalisel 
punktil põhjustab üleminekut peamenüü 
juurde (töörežiim). Karusselli kerides saab 
valida seadistuste sektsiooni ja seejärel aja 
ja tunni sektsiooni. Iga valikut tuleb kinnita-
da, vajutades vahetult esipositsioonil olevat 
sektsiooni või puudutades OK-d peatatud 
karusselli puhul.
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Kuupäeva seadistamine

Pärast karusselli seiskamist tuleb vajutada 
sõrmega valitud sektsioonile, et minna üle 
alamenüüle. Teiseks seadistuste sektsiooni 
valiku võimaluseks on peatatud karusselli 
kõrval paiknevale OK-le vajutamine.  

Pärast akna käivitamist on aktiivne aasta  - 
valgustatud mustana, kuud ja kuupäevad ei 
ole aktiivsed. Aasta muutmiseks tuleb kasuta-
da  kerimisriba või nuppusid +/-. Pärast nõu-
tud aasta seadistamist puudutage sõrmega 
kuud -  aktiveerub kuu, aasta ja kuupäev ei 
ole aktiivsed. Pärast kuu seadistamist puu-
dutage sõrmega päevasid  - aktiveeruvad 
päevad, aasta ja kuu ei ole aktiivsed. Pärast 
kõigi kolme andme seadistamist – kinnitage 
uut kuupäeva nupuga OK. Pärast aktuaalse 
kuupäeva seadistamist läheb programmaator 
üle kellarežiimile. 

Peamenüü

Üleminek ooterežiimilt aktuaalse kellaaja 
seadistamisele nõuab nupule  vajuta-
mist, pärast mida programmaator läheb üle 
kellarežiimile.
Displei ekraani puudutamine suvalisel punk-
til põhjustab üleminekut peamenüü juurde 
(töörežiim). 
Sõrmega displei ekraanil vasakult paremale 
või vastupidi libistamine põhjustab peamenüü 
sektsioonidega karusselli kerimist, sõltuvalt 
sõrme liikumise suunast vastavalt vasakule 
või paremale. Pärast karusselli seiskamist 
valitud sektsioonil vajutage sellele sõrmega, 
minnes üle alamenüüle. Teiseks antud pea-
menüü sektsiooni valimise viisiks on seisku-
nud karusselli puhul OK nupule vajutamine.  
Juhul, kui kasutaja ei tee 60 sekundi jooksul 
valikut, läheb programmaator automaatselt 
üle kellarežiimile. Kohene väljumine peame-
nüüst ja kellarežiimile üleminek on võimalik 
ka ikoonile tagasi  vajutamisega. 
Peamenüüs on järgmised sektsioonid:
- seadistused,
- küttefunktsioonid,
- valmisprogrammid,
- kasutaja programmid,
- kokaraamat,
- puhastamine,
- pildiesitlus.
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Peamenüü \ seadistused

Pärast karusselli seiskumist seadistuste sekt-
sioonil vajutage sõrmega valitud sektsioonile, 
minnes üle alamenüüle. Teiseks seadistuste 
sektsiooni valiku võimaluseks on peatatud ka-
russelli kõrval paiknevale OK-le vajutamine.  

Sektsioonis seadistused on võimalik valida 
järgmiste sektsioonide vahel:
- keel,
- kellaaeg,
- valgustus,
- heli,
- motiivid,
- heledus,
- displei heledus,
- ilmateade,
- tarkvara värskendamine,
- teenindus,
- spetsiaalsed seadistused.

Liikumine üksikute sektsioonide vahel toimub 
sõrmega displei ekraanil libistamisega. Ühe 
eelpool mainitud sektsiooni valiku kinnitami-
ne pärast karusselli seiskumist on võimalik 
valitud sektsioonile vajutamisega, minnes 
edasi alamenüüle. Teiseks antud sektsiooni 
valimise viisiks on seiskunud karusselli puhul 
OK nupule vajutamine.  
Juhul, kui kasutaja ei tee 60 sekundi jooksul 
valikut, läheb programmaator automaatselt 
üle kellarežiimile. Kohene väljumine seadis-
tuste sektsioonist ning peamenüüle ja edasi 
kellarežiimile üleminek on võimalik ka ikoonile 
tagasi  vajutamisega.

Peamenüü \ seadistused \ keel

Pärast karusselli seiskumist vajutage sõr-
mega keelte sektsioonil valitud sektsioonile, 
minnes üle alamenüüle. Teiseks seadistuste 
sektsiooni valimise viisiks on seiskunud ka-
russelli puhul OK nupule vajutamine.

Keele sektsioonis on võimalik valida järgmiste 
sektsioonide vahel:
- Deutsch,
- English,
- Polski,
- Пo pyccки,
- Česky,
- Srpski,
- Lietuviškai,
- Eesti,
- Latviski,
 - Français,
- Español,
- Türkçe,
- Svenska,
- Norsk,
- Suomi,
- Dansk,
- Italiano,
- Nederlands.

Keele valiku kirjeldus on punktis  Käsitsemise 
keele valik.

Juhul, kui kasutaja ei tee 60 sekundi jooksul 
valikut, läheb programmaator automaatselt 
üle kellarežiimile. Kohene väljumine keele 
sektsioonist ja seadistuste sektsiooni ja edasi 
kellarežiimile üleminek on võimalik ka ikoonile 
tagasi  vajutamisega. 
Peamenüü \ seadistused \ kellaaeg

Pärast karusselli seiskumist kellaaja sekt-
sioonil vajutage sõrmega valitud sektsioonile, 
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Tööaja seadistamine (küttefunktsiooni 
jaoks)

Pärast suvalise funktsiooni käivitamist näeb 
ekraan välja nii, nagu alljärgnevalt näidatud 
(enne tööaja või tööaja ja töö lõpu aja sea-
distamist) - tumenenud tekstid ja numbrid 
aja aknas. 

Juhul, kui kasutaja ei käivita 60 sekundi jook-
sul programmi nupuga START või ei muuda 
tööaja seadistusi, läheb programmaator auto-
maatselt üle kellarežiimile. Kohene väljumine 
tööekraanist on võimalik ikoonile tagasi  
vajutamisega. Pärast programmi käivitamist 
muutub kiri START kirjaks STOPP. 
Tööaja seadistamiseks tuleb puudutada dis-
plei ekraani kellaaja akna piires. Pärast seda 
toimingut käivitub ajaseadistuse aken – nii 
nagu alljärgnevalt näidatud.
Aja seadistamise aknal vilgub sümbol .

Juhul, kui kasutaja 10 sekundi jooksul ei 
seadista ega aktsepteeri tööaega, läheb 
programmaator automaatselt üle valitud 
küttefunktsiooniga tööaja aknale. Kohene 
väljumine ajaseadistuste sektsioonist on 
võimalik ka ikoonile vajutamisega.
  

minnes üle alamenüüle. Teiseks seadistuste 
sektsiooni valiku võimaluseks on peatatud ka-
russelli kõrval paiknevale OK-le vajutamine. 
Sektsioonis aeg on võimalik valida järgmiste 
sektsioonide vahel:
- kuupäev,
- kellaaeg,
- alarmkell,
- kella tüüp,
- aja formaat.

Liikumine üksikute sektsioonide vahel toimub 
sõrmega displei ekraanil libistamisega. Ühe 
eelpool mainitud sektsiooni valiku kinnitami-
ne pärast karusselli seiskumist on võimalik 
valitud sektsioonile vajutamisega, minnes 
edasi alamenüüle. Teiseks antud sektsiooni 
valimise viisiks on seiskunud karusselli puhul 
OK nupule vajutamine.  
Juhul, kui kasutaja ei tee 60 sekundi jooksul 
valikut, läheb programmaator automaatselt 
üle kellarežiimile. Kohene väljumine kellaaja 
sektsioonist ja seadistuste sektsiooni ja edasi 
peamenüüle ja kellarežiimile üleminek on 
võimalik ka ikoonile tagasi  vajutamisega.

Peamenüü \ seadistused \ kuupäev
Aktuaalse kuupäeva seadistamise kirjeldus 
on punktis Kuupäeva seadistamine.

Peamenüü \ seadistused \ kellaaeg / 
tund
Jooksva kellaaja seadistamise kirjeldus on 
toodud osas Aja seadistamine.
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Valitud tööaja seadistamiseks kasutame keri-
misriba või nuppe +/-. Pärast soovitud tööaja 
seadistamist kinnitage valikut nupuga OK. 
Pärast seda toimingut sulgeb programmaator 
tööaja seadistamise akna ja pöördub tagasi 
tööekraanile, mis näeb välja alljärgnevalt – 
aktiivne aja aken, tekstiribal kuvatakse , 
edenemisribal mõõdetakse seadistatud aja 
kulgu ja punasel ribal animeeritakse tööaja 
lõpetamise tegelikku kellaaaega.

Pärast seadistatud tööaja lõppu kostub he-
lisignaal (2 signaali / paus / kaks signaali), 
vilgub displei ekraani taustvalgus. Helisig-
naalide sekvents kordub iga 3 kolme minuti 
tagant. Kogu aeg vilgub ka .  Maksimaalne 
alarmi kestuse aeg on 5 min.
Seadistatud protsessi lõpetamise signa-
liseerimise saab kustutada sümbolile OK 
vajutamisega või ekraanil suvalisele kohale 
vajutamisega. Pärast seda toimingut näeb 
displei ekraan välja nii, nagu enne programmi 
käivitamist – aja ekraan ei ole aktiivne. Juhul, 
kui kasutaja ei käivita 60 sekundi jooksul 
programmi uuesti, läheb programmaator 
automaatselt üle kellarežiimile.

Tööaja ja töö lõpetamise kellaaja seadis-
tamine (küttefunktsiooni jaoks)

A) Tööaja pikkuse seadistamine.
Tööaja pikkuse seadistamist kirjeldatakse 
Tööaja seadistamises (küttefunktsiooni 
jaoks).

B) Tööaja lõpu seadistamine.
Tööaja lõpu seadistamisel peab program-
maator olema tööaja seadistamise aknas, 
kus on juba seadistatud tööaeg - sümbol   
vilgub pidevalt.
Vajutamine  põhjustab  vilkumist, sellel 
hetkel on võimalik tööaja editeerimine. Juhul, 
kui 10 sekundi jooksul ei sisestata ühtegi 
muutust, läheb programmaator automaatselt 
üle valitud küttefunktsiooni ja varem seadis-
tatud tööajaga tööprogrammi aknale. 
Järgmine vajutamine  vilkuva sümboli  
korral põhjustab tööaja muutumist lõpu ajaks, 
sümbolit  kuvatakse püsivalt, vilkuma 
hakkab sümbol .  Juhul, kui 10 sekundi 
jooksul ei sisestata ühtegi muutust, läheb 
programmaator automaatselt üle valitud küt-
tefunktsiooni ja varem seadistatud tööajaga 
tööprogrammi aknale. 
Soovitud lõpetamise aja seadistamiseks tuleb 
kasutada kerimisriba ja nuppe +/-. Pärast 
soovitud lõpetamise aja seadistamist kinnita-
ge valikut nupuga OK. Pärast seda toimingut 
sulgeb programmaator ajaseadistuse akna ja 
pöördub tagasi aktiivse aja aknaga tööekraa-
ni juurde, tekstiribal kuvatakse sümboleid    

, aja edenemisribal arvestatakse ahju 
käivitamiseni jäänud aega.
Seda protsessi animeeritakse punasel ribal, 
mis paikneb tööaja alguse kellaaja all.

Juhul, kui 60 sekundi jooksul ei tehta ühtegi 
valikut, läheb programmaator automaatselt 
üle kellarežiimile (salvestades seadistused). 
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Ekraani  (kellarežiimil) tekstiribal kuvatakse 
tööaja ja tööaja alguse  sümboleid    
, mõlemad sümbolid vilguvad kuni ahju käi-
vitamiseni ja tööaja alguseni. Pärast ekraani 
puudutamist suvalisel kohal läheb program-
maator uuesti üle kellarežiimile, kuvades 
viimaseid seadistusi (viimast tööekraani). 

C) Töö seadistatud režiimil.
Kui jooksev kellaaeg on sama, mis seadista-
tud tööaja algus, aktiveerub eelnevalt valitud 
küttefunktsioon . Tööekraan näeb välja nii, 
nagu seadistatud tööajaga töötamisel. Töö-
aja algamise hetkel kustub ka sümbol , 
põlema jääb sümbol  Pärast seadistatud 
aja möödumist kostub helisignaal, vilgub 
displei ekraani valgustus. Kogu aeg vilgub 
ka sümbol . Maksimaalne alarmi kestuse 
aeg on 5 min.
Seadistatud protsessi lõpetamise signali-
seerimist saab kustutada sümbolile OK või 
ekraanil suvalisele kohale vajutamisega. Pä-
rast seda toimingut näeb displei ekraan välja 
nii, nagu enne programmi käivitamist – aja 
ekraan ei ole aktiivne ja nupul on kiri START. 
Juhul, kui kasutaja ei käivita 60 sekundi jook-
sul programmi uuesti, läheb programmaator 
automaatselt üle kellarežiimile.

Peamenüü \ seadistused \ kellaaeg \ 
taimer

Pärast karusselli seiskumist taimeri sektsioo-
nil vajutage sõrmega valitud sektsioonile, 
minnes üle alamenüüle. Teiseks taimeri sekt-
siooni valimise viisiks on seiskunud karusselli 
puhul OK nupule vajutamine.
Pärast seda käivitub tööaja seadistamise 
aken – vastavalt alltoodule:

Juhul, kui kasutaja 10 sekundi jooksul ei 
seadista ega aktsepteeri tööaega, läheb 
programmaator automaatselt üle taimeri töö-
aknale. Kohene väljumine taimeri sektsioonist 
on võimalik ikoonile vajutamisega.

Valitud tööaja seadistamiseks kasutame keri-
misriba või nuppe +/-. Pärast soovitud tööaja 
seadistamist kinnitage valikut nupuga OK. 
Pärast seda sulgeb programmaator tööaja 
seadistuste akna ja läheb tagasi taimeri 
tööekraanile aktiivse kellaaja aknaga.
Seadistatud aja arvestamine aktiveeritakse 
OK nupule vajutamisega. Juhul, kui kasutaja 
ei käivita 60 sekundi jooksul aja mõõtmist ega 
muuda tööaja seadistusi, läheb programmaa-
tor automaatselt üle kellarežiimile. Kohene 
väljumine tööaknast on võimalik sümbolile ta-
gasi  vajutamisega. Pärast aja arvestamise 
käivitamist muutub sümbol START sümboliks 
STOPP, edenemisribal mõõdetakse seadista-
tud aja kulgu ja punasel ribal animeeritakse 
tööaja lõpetamise tegelikku kellaaaega. 
Pärast seadistatud taimeri tööaja lõppu kos-
tub helisignaal, vilgub displei ekraani 



                                    23

KASUTAMINE

Peamenüü \ seadistused \ kellaaeg \ kel-
la tüüp

Pärast karusselli seiskumist kella tüübi sekt-
sioonil vajutage sõrmega valitud sektsioonile, 
minnes üle alamenüüle. Teiseks kella tüübi 
sektsiooni valimise viisiks on seiskunud ka-
russelli puhul OK nupule vajutamine. 
Kella tüübi sektsioonis on võimalik valida 
järgmiste sektsioonide vahel:
- standardne,
- digitaalne,
- osutitega.

Teostage ühe eelpoolt mainitud sektsiooni 
valikut, vajutades sõrmega valitud kellale. 
Valitud kell valgustatakse punase taustval-
gusega. Kinnitage valikut OK-ga.
Valitud kella kuvatakse sellest hetkest ala-
tes tööekraani paremas ülemises nurgas ja 
kellarežiimil.
Juhul, kui kasutaja ei tee 60 sekundi jooksul 
valikut, läheb programmaator automaatselt 
üle kellarežiimile. Kohene väljumine kella 
tüübi sektsioonist ja aja sektsiooni ning edasi 
seadistuste ja peamenüü sektsiooni ja kel-
larežiimile üleminek on võimalik ka sümbolile 
tagasi vajutamisega.  

taustvalgus. Maksimaalne alarmi kestuse 
aeg on 5 min.
Alarmi võite kustutada, vajutades nupule 
OK. Pärast seda tegevust näeb displei välja 
nii, nagu enne tagasiloetava aja seadista-
mist. Juhul, kui 5 minuti jooksul kasutaja ei 
seadista tööaega ega käivita uuesti taimerit, 
läheb programmaator automaatselt üle kel-
larežiimile.

Taimer on saadaval alumisel ribal paikneva 
ikoonina.
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Peamenüü \ seadistused \ kellaaeg \ kel-
laaja formaat

Pärast karusselli seiskumist kellaaja for-
maadi sektsioonil vajutage sõrmega valitud 
sektsioonile, minnes üle alamenüüle. Tei-
seks kella tüübi sektsiooni valimise viisiks 
on seiskunud karusselli puhul OK nupule 
vajutamine. Kella formaadi sektsioonis 
on võimalik valida järgmiste sektsioonide 
vahel:
- 24h,
- am/pm.

Valige üks eelpool kirjeldatud sektsioonidest, 
vajutades sõrmega valitud kellaaja formaadi-
le. Valitud tunni formaat valgustatakse puna-
se taustvalgusega. Kinnitage valikut OK-ga.
Valitud kellaaja kuvamise formaat on sellest 
hetkest alates kehtiv tööekraani paremas 
ülemises nurgas kuvatavale kellaajale ja 
kellarežiimis.
Juhul, kui kasutaja ei tee 60 sekundi jooksul 
valikut, läheb programmaator automaatselt 
üle kellarežiimile. Kohene väljumine kella 
tüübi sektsioonist ja aja sektsiooni ning edasi 
seadistuste ja peamenüü sektsiooni ja kel-
larežiimile üleminek on võimalik ka sümbolile 
tagasi vajutamisega. 

Menüü \ seadistused \ valgustus

Pärast karusselli seiskumist taimeri sektsioo-
nil vajutage sõrmega valitud sektsioonile, 
minnes üle alamenüüle. Teiseks taustvalgus-
tuse sektsiooni valimise viisiks on seiskunud 
karusselli puhul OK nupule vajutamine. Sekt-
sioonis valgustus on võimalik valida järgmiste 
sektsioonide vahel:
- ahju valgustus,
- käepideme valgustus.

Vali üks eelpool märgitud sektsioonidest pä-
rast sõrmega valitud valgustusele vajutamist. 
Valitud valgustusele tekib punane taustval-
gus. Kinnitage valikut OK-ga.

Juhul, kui kasutaja ei tee 60 sekundi jooksul 
valikut, läheb programmaator automaatselt 
üle kellarežiimile. Kohene väljumine valgus-
tuse sektsioonist ja seadistuste sektsiooni, 
peamenüüle ja kellarežiimile üleminek on 
võimalik ka sümbolile tagasi vajutamisega.  

Ahju valgustuse sektsioonis on võimalus 
valida pideva režiimi või Eco režiimi vahel.

Pidev töö
Pideva töörežiimi valiku korral põleb ahju val-
gustus valitud programmi (küttefunktsiooni) 
töötamise ajal kogu programmi (küttefunkt-
siooni) tööaja  jooksul või pärast ahju ukse 
avamist. Pärast ukse avamist kella- või oote- 
ja töörežiimil põleb kambri valgustus 10 minu-
tit alates ukse avamisest, seejärel valgustus 
kustub. Järgmine valgustuse sisselülitamine 
nõuab ukse uut sulgemist ja avamist.

Eco režiim
ECO režiimi valiku korral põleb ahju valgustus 
programmi (küttefunktsiooni) tööaja  jooksul  
30 sekundit alates programmi (küttefunktsioo-
ni) käivitamisest, seejärel valgustus lülitub 
välja. Juhul, ku tahate ahju töötamise 
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Peamenüü \ seadistused \ helisignaalid

Pärast karuselli peatumist helisignaalide sekt-
sioonis vajuta sõrmega  valitud sektsioonile, 
minnes üle allmenüüsse. Teiseks helisignaa-
lide sektsiooni valimise viisiks on seiskunud 
karusselli puhul OK nupule vajutamine 
Helisignaalide sektsioonis on võimalik valida 
järgmiste sektsioonide vahel:
- menüüs liikumise heli, 
- töö lõpetamise signaal,
- ahju kuumutamise lõppemise heli,
- heli tugevus.

Liikumine üksikute sektsioonide vahel toimub 
sõrmega displei ekraanil libistamisega. 
Valige üks eelpool kirjeldatud sektsioonidest, 
vajutades sõrmega valitud helisignaalile. 
Valitud helisignaal valgustatakse punase 
taustvalgusega. Kinnitage valikut OK-ga.
Juhul, kui kasutaja ei tee 60 sekundi jooksul 
valikut, läheb programmaator automaatselt 
üle kellarežiimile. Kohene väljumine heli-
de sektsioonist ja seadistuste sektsiooni, 
peamenüüle ja kellarežiimile üleminek on 
võimalik ka sümbolile tagasi vajutamisega.  

kestel aktiveerida valgustuse, piisab lambi 
sümboli puudutamisest. Pärast 30 sekundi 
möödumist lambi sümboli puudutamisest 
lülitatakse valgustus uuesti välja. Pärast 
ukse avamist kella- või oote- ja töörežiimil 
põleb kambri valgustus 10 minutit alates 
ukse avamisest, seejärel valgustus kustub. 
Järgmine valgustuse sisselülitamine nõuab 
ukse uut sulgemist ja avamist.

Käepideme valgustus sektsioonis on võima-
lus valida jääksoojuse ja dekoratiivrežiimi 
vahel.

Dekoratiivrežiim
Dekoratiivrežiimi aktiveerimine tähendab, et 
ahju uks funktsioneerib dekoratiivelemen-
dina.

Jääkvalguse režiim
Käepideme valgustus funtsioneerib täien-
dava jääksoojuse signalisatsioonina – süttib 
küttefunktsiooni aktiveerimise hetkel, lülitub 
välja pärast ahju jahtumist.
Käepideme valgustuse heledust on võimalik 
reguleerida menüüst „Seadistused \  hele-
dus”.
ć”.
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Peamenüü \ seadistuse \ helisignaalid \ 
menüüs liikumise helid

Pärast karusselli seiskumist menüül liikumise 
helide sektsioonil vajutage sõrmega valitud 
sektsioonile, minnes üle alamenüüle. Teiseks 
sektsiooni valimise viisiks on seiskunud ka-
russelli puhul OK nupule vajutamine 
Liikumise helide sektsioonis on võimalik 
valida järgmiste sektsioonide vahel:
- heli 1 
- heli 2 
- heli 3 
- heli 4 
- heli 5 

Liikumine üksikute sektsioonide vahel toimub 
sõrmega displei ekraanil libistamisega. 
Valige üks eelpool kirjeldatud sektsioonidest, 
vajutades sõrmega valitud helisignaalile. 
Valitud helisignaal valgustatakse punase 
taustvalgusega. Kinnitage valikut OK-ga.
Juhul, kui kasutaja ei tee 60 sekundi jooksul 
valikut, läheb programmaator automaatselt 
üle kellarežiimile. Kohene väljumine heli-
de sektsioonist ja seadistuste sektsiooni, 
peamenüüle ja kellarežiimile üleminek on 
võimalik ka sümbolile tagasi vajutamisega.  

Peamenüü \ seadistused \ helid \ töö 
lõpetamise helid

Peamenüü \ seadistused \ helisignaalid \ 
helitugevus

Pärast karusselli seiskumist helitugevuse 
sektsioonil vajutage sõrmega valitud sekt-
sioonile, minnes üle helitugevuse seadistuste 
ekraanile. Teiseks sektsiooni valimise viisiks 
on seiskunud karusselli puhul OK nupule 
vajutamine. 
Pärast seda toimingut kuvatakse helitugevu-
se seadistamise akent.

Juhul, kui kasutaja 10 sekundi jooksul ei 
seadista ega aktsepteeri soovitud helituge-
vust, läheb programmaator automaatselt üle 
helitugevuse tööaknale. Kohene väljumine 
helitugevuse seadistamise sektsioonist on 
võimalik sümbolile tagasi vajutamisega.

Soovitud helitugevuse seadistamiseks ka-
sutamine kerimisriba ja nuppusid +/-. Pärast 
soovitud helitugevuse seadistamist kinnitage 
valikut nupuga OK. 

Helisignaali valikut saab teha samamoodi, 
kui eelnevas punktis kirjeldatud.

Peamenüü \ seadistused \ helisignaalid \ 
ahju kuumutamise lõpetamise helid

Helisignaali valikut saab teha samamoodi, 
kui eelnevas punktis kirjeldatud.
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Peamenüü \ seadistused \ motiivid

Pärast karusselli seiskumist motiivide sekt-
sioonil vajutage sõrmega valitud sektsioonile, 
minnes üle alamenüüle. Teiseks sektsiooni 
valimise viisiks on seiskunud karusselli puhul 
OK nupule vajutamine Sektsioonis motii-
vid on võimalik valida järgmiste sektsioonide 
vahel:
- motiiv 1 
- motiiv 2
- motiiv 3 

Liikumine üksikute sektsioonide vahel toimub 
sõrmega displei ekraanil libistamisega. 
Valige üks eelpool kirjeldatud sektsioonidest, 
vajutades sõrmega valitud motiivile. Valitud 
motiiv valgustatakse punase taustvalgusega. 
Kinnitage valikut OK-ga.
Tehtud valik salvestatakse programmaato-
risse. Programmaator läheb automaatselt 
üle seadete sektsiooni (taseme võrra kõr-
gemale). Valitud motiiv on sellest hetkest 
alates aktuaalne programmatori töö ajal ja 
kellarežiimil.
Juhul, kui kasutaja ei tee 60 sekundi jooksul 
valikut, läheb programmaator automaatselt 
üle kellarežiimile. Kohene väljumine motii-
vide sektsioonist ja seadistuste sektsiooni, 
peamenüüle ja kellarežiimile üleminek on 
võimalik ka sümbolile tagasi vajutamisega.  

Peamenüü \ seadistused \ heledus

Pärast karusselli seiskumist heleduse sekt-
sioonil vajutage sõrmega valitud sektsioonile, 
minnes üle alamenüüle. Teiseks sektsiooni 
valimise viisiks on seiskunud karusselli puhul 
OK nupule vajutamine Heleduse sektsioonis 
on saadaval kaks valikut: displei ja käepide-
me heledus. „ Displei heleduse” valimine viib 
edasi järgmise menüüle valikutega:
- heledus kellarežiimil;
- heledus töörežiimil;
- heledus pildiesituse režiimil.
Ühe eelpool mainitud valiku kinnitamine 
on võimalik valitud sektsioonile sõrmega 
vajutamisel.
Pärast seda toimingut käivitatakse heleduse 
seadistamise aken – nii nagu alljärgnevalt 
toodud.

Valitud heleduse seadistamiseks kasuta-
ge kerimisriba ja nuppe +/-. Heledust on 
võimalik reguleerida vahemikus 0-100% 
eraldusvõimega 1%. Pärast soovitud heledu-
se seadistamist kinnitage valikut nupuga OK.
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Peamenüü \ seadistused \ ilmateade

Pärast karusselli seiskumist ilmateate sekt-
sioonil vajutage sõrmega valitud sektsioonile, 
minnes üle alamenüüle. Teiseks sektsiooni 
valimise viisiks on seiskunud karusselli puhul 
OK nupule vajutamine. Pärast sektsiooni 
valikut kuvatakse küsimust „Kas seadistada 
ilmateade kellarežiimil ” ja kaks vastust: JAH 
/ EI. JAH vastuse valikul kuvatakse kella 
kuvamise ajal ka ekraani paremas ülemises 
nurgas ilmateadet. Valikut tuleb kinnitada 
OK-le vajutamisega.
Sellele toimingule järgnev ilma kuvamine 
kellarežiimis.
Juhul, kui kasutaja ei tee 60 sekundi jooksul 
valikut, läheb programmaator automaatselt 
üle kellarežiimile. Kohene väljumine ilma-
teate sektsioonist ja seadistuste sektsiooni, 
peamenüüle ja kellarežiimile üleminek on või-
malik ka sümbolile tagasi  vajutamisega.  

Peamenüü \ seadistused \ tarkvara värs-
kendamine

Pärast karusselli seiskumist tarkvara värs-
kendamise sektsioonil vajutage sõrmega 
valitud sektsioonile, minnes üle ekraani 
värskendamise ekraanile. Teiseks värsken-
damise ekraani valimise viisiks on seiskunud 
karusselli puhul OK nupule vajutamine
Ahi läheb edasi tarkvara värskendamise re-
žiimile USB kaudu. Värskendamise eesmärgil 
tuleb järgida ahju ja käivitatud rakendusega 
arvuti ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Tähelepanu – sellel režiimil värskendamiseks 
on vajalik USB-mälu, mis tarnitakse koos 
ahjuga ja USB-pesaga varustatud arvuti koos 
internetiühendusega.
Tähelepanu – värskendamine USB kaudu on 
abiprotseduur, soovitatav on vahetu värsken-
damine LAN-võrgu kaudu.
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Peamenüü \ seadistused \ teenindus

Pärast karusselli seiskumist teeninduse sekt-
sioonil vajutage sõrmega valitud sektsioonile, 
minnes üle tööekraanile (teenindus). Teiseks 
sektsiooni valimise viisiks on seiskunud ka-
russelli puhul OK nupule vajutamine. 
Defineeritud vead:
- vigade puudus,
- E0 – temperatuuri sensori viga,
- E1 – lihasondi sensori viga,
- E2 – aurugeneraatori sensori viga.

Juhul, kui elektroonikaseade avastab ühe 
eeldefineritud vigadest, ilmub see ekraanile, 
nagu ülal toodud.
Juhul, kui tegemist on veaga E0, on võimalik 
toote edasine  kasutamine ja seda ekraani ei 
kuvata püsivalt.
Teenindusekraani kuvamisel pöördub prog-
rammaator pärast 10 sekundi möödumist 
tagasi kellarežiimi juurde. Üleminek kellare-
žiimile (teenindusaknast väljumine) kuvatava 
vea korral on võimalik ka pärast vajutamist 
nupule OK või .
Mistahes edasine käsitsemine – menüül lii-
kumine ja mistahes käsu valik ei ole võimalik 
– kuvatakse pidevalt teenindusekraani ja ei 
ole võimalust siseneda sügavamale menüü 
struktuuri. Pärast vea kõrvaldamist – ei ku-
vata teenindusekraani ja võimalik on edasine 
normaalne käsitsemine. 
Juhul, kui elektroonikaseade avastab vea 
E1, ei ole võimalik kasutada seadet prog-
rammidega, mis kasutavad liha termomeetrit. 
Programmaator kuvab teeninduse akent vea 
E1 kirjaga, juhul, kui kasutaja tahab kasutada 
programmi, mille puhul kasutatakse liha ter-
momeetrit. Selle vea puhul on võimalik sead-
me edasine kasutamine programmidega, mis 
ei kasuta liha termometrit. Sellisel juhul piisab 
teeninduse ekraanilt väljumiseks ja menüüle 
minemiseks vajutada nupule OK.
Juhul, kui teeninduse ekraanil kuvatakse viga 
E1 ja 10 sekundi jooksul ei vajutata ühelegi 

nupule, läheb programmaator automaatselt 
üle ooterežiimile. Pärast vea kõrvaldamist 
– ei kuvata teenindusekraani ja võimalik on 
edasine normaalne käsitsemine.
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Peamenüü \ seadistused \ eriseadistu-
sed

Pärast karusselli seiskumist seadistuste sekt-
sioonil vajutage sõrmega valitud sektsioonile, 
minnes üle tööekraanile (eriseadistused). Tei-
seks sektsiooni valimise viisiks on seiskunud 
karusselli puhul OK nupule vajutamine 
Eriseadistuste sektsioonis on võimalik valida 
järgmiste sektsioonide vahel:
- algseaded,
- Eco režiim.
- kaugjuhtimine.

Algseaded saab tagastada, vajutades sekt-
sioonile algseaded. Süttib sümboli punane 
taustvalgus. Kinnitage valikut OK-ga. 
Programmaator sisestab alljärgnevad sea-
distused, mis salvestatakse ühtlasi program-
maatori poolt.
Algseaded:
- kella tüüp: standardne,
- aja formaat: 24h,
- valgustus: püsiv töö,
- menüül liikumise helid: heli _1,
- töö lõpetamise heli: heli _1,
- ahju kuumutamise lõpu heli: heli _1,
- helitugevus: 20%
- motiivid: motiiv_1
- heledus kella kuvamise režiimil: 30%,
- heledus töörežiimil: 80%,
- heledus pildiesituse režiimil: 80%.

Eco režiimi aktiveerimist või desaktiveerimist 
on võimalik valida Eco režiimi sektsioonile va-
jutades. Süttib sümboli punane taustvalgus. 
Kinnitage valikut OK-ga. Programmaator 
kustutab automaatselt pärast 5 min töö lõ-
petamist ekraani ja läheb üle väljalülitamise 
režiimile. 

Kaugjuhtimise aktiveerimist ja välja lülitamist 
saab teostada, vajutades kaugujuhtimise 
sektsioonile. Süttib sümboli punane taustval-
gus. Kinnitage valikut OK-ga.
Kui kaugjuhtimine on välja lülitatud, ei ole 
võimalik ahju side PC-rakendusega inter-
netiühenduse kaudu. Kui kaugjuhtimine on 
sisse lülitatud, kuvatakse kella ja küpseta-
mise ekraanil sümbolit  . See tähendab, 
et võimalik on ahju kaugjuhtimine.
Juhul, kui ahjul on aktiveeritud kaugjuhtimine, 
on kuvataval sümbolil punane värv. Kui ahjul 
on sisse lülitatud kaugjuhtimine, aga ahju ei 
juhi ükski rakendus, on sümbol halli värvi. Ju-
hul, kui sümbolit ei kuvata, on kaugjuhtimine 
välja lülitatud.
Kaugjuhtimine on võimalik rakenduse abil, 
mis on lisatud ahjuga tarnitavale mälupulgale.
Tähelepanu. Valitud ECO-režiimi korral ei 
ole ahju väljalülituse režiimilt väljatoomine 
võimalik. Selleks, et ahju igal hetkel kaugjuh-
timisega sisse lülitada, peab olema ECO-
-režiim välja lülitatud.
Ahju juhtimisel paneelilt on kõrgem prioriteet 
kui kaugjuhtimisel. See tähendab, et kui ahi 
lülitati sisse ahju paneeli kaudu, on kaugjh-
timise rakendusel võimalik üksnes ahju töö 
jälgimine ja kaugjuhtimisega välja lülitamine. 
Samad funktsioonid on saadaval juhul, kui ahi 
lülitati sisse kaugjuhtimisega, ent järgmised 
muudatused on sisestatud ahju paneeli abil.
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Piktogramm Küttefunktsioonide kirjeldus Vaikimisi seadistused
[0C]

Tase      
alt

tavaline 180 3

kook 170 3

grill 280 4

turbo grill 200 2

super grill 280 4

õhuringlus 170 3

pitsa 220 2

pruunistamine 180 -

kerge praadimine 200 -

sulatamine -- 3

Peamenüü \ küttefunktsioonid

Pärast karusselli seiskumist küttefunktsioo-
nide sektsioonil vajutage sõrmega valitud 
sektsioonile, minnes üle alamenüüle. Teiseks 
sektsiooni valimise viisiks on seiskunud ka-
russelli puhul OK nupule vajutamine 
Küttefunktsioonide sektsioonis on võimalik 
valida järgmiste sektsioonide vahel, mis on 
toodud alljärgnevas tabelis:

Küttefunktsioonide ja võimalike temperatuurivahemike ja vaikeseadistuste loetelu.
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Peamenüü \ küttefunktsioonid \ õhuring-
lus
(suvalise funktsiooni toimimine õhuring-
luse funktsiooni näitel)

Pärast karusselli peatumist õhuringluse sekt-
sioonil vajutage sõrmega valitud sektsioonile, 
minnes üle tööekraanile. Teiseks sektsiooni 
valimise viisiks on seiskunud karusselli puhul 
OK nupule vajutamine. Tööekraan näeb välja 
järgmiselt.

Programm käivitub nupule START vajutami-
sega. Juhul, kui 10 sekundi jooksul pärast 
programmi käivitamist klient ei sedista töö-
aega või tööaega ja tööaja alguse kellaaega, 
siis temperatuuri ja kellaaja aknad vahetavad 
kohad ja keskselt kuvatakse temperatuuri. 
Tööekraan näeb sellisel juhul välja järgmiselt. 

Töö käigus lülitub õhuringluse küttekeha 
sisse tsükliliselt (termostaat), kindlustades 
sel viisil kambri püsiva temperatuuri.
Tööd (kuumutamist) on võimalik lõpetada 
või katkestada nupule STOPP vajutamisega. 
Nupp STOPP muutub nupuks START. Juhul, 
kui kasutaja 60 sekundi jooksul ei käivita 
programmi uuesti, läheb programmaator üle 

kellarežiimile. 
Igal hetkel võib programmaatori töö katkesta-
da, vajutades nupule , mis tähendab üht-
lasi tööekraanilt väljumist ja üleminekut küt-
tefunktsioonide menüüle (tase kõrgemale). 
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Liha (toitude) termomeetri kasutamine

Pärast valitud küttefunktsiooni käivitamist 
tuleb liha küpsetamiseks lihatermomeetriga 
sisestada termomeetri pistik lihatermomeetri 
pesasse.
Displeile ilmub aktiveerimata aja akna ase-
mele aktiivne liha termomeetri aken, millel 
kuvatakse vaikimisi temperatuuri  80°C.

Programmi käivitamine algab START nupule 
vajutamisega ja on seotud jahutava mootori, 
valgustuse ja grilli küttekeha aktiveerimisega.
Temperatuuri seadistuste muutmiseks ahju 
kambris või lihatermomeetri temperatuuri 
muutmiseks puudutage ekraani ühe punase 
märgistatud raami piires. Pärast seda toimin-
gut läheb programmaator üle temperatuuri 
seadistamise aknale. Juhul, kui kasutaja 10 
sekundi jooksul ei seadista ega aktsepteeri 
uut temperatuuri, läheb programmaator au-
tomaatselt üle varem valitud küttefunktsiooni 
ja varasemate seadistustega tööaknale. 
Kohene väljumine temperatuuri seadistamise 
sektsioonist on võimalik sümbolile tagasi 
vajutamisega.  

Valitud temperatuuri seadistamiseks kasuta-
ge kerimisriba ja nuppe +/-. Pärast soovitud 
töötemperatuuri seadistamist kinnitage 
valikut nupuga OK.  Pärast seda sulgeb 
programmaator temperatuuri seadistamise 
akna ja pöördub tagasi tööekraani juurde. 
Edenemisribadel kuvatakse aktuaalset tem-
peratuuri:
ahju kambris ja lihatermomeetril.

Tööd (kütmist) on võimalik lõpetada või 
katkestada, vajutades nupule STOPP. Nupp 
STOPP muutub nupuks START. Juhul, 
kui kasutaja 60 sekundi jooksul ei käivita 
programmi uuesti, läheb programmaator üle 
kellarežiimile. 
Igal hetkel võib programmaatori töö katkes-
tada, vajutades nupule , mis tähendab 

ühtlasi tööekraanilt väljumist ja üleminekut 
küttefuunktsioonide menüüle (tase kõrge-
male).
Pärast seadistatud temperatuuri saavutamist 
kostub helisignaal, vilgub displei ekraani 
valgustus. Displeil kuvatakse kogu aeg j 
ahju kambri ja lihatermomeetri seadistatud 
temperatuuri, pidevalt vilgub ka sümbol . 
Maksimaalne alarmi kestuse aeg on 5 min.
Seadistatud protsessi lõpetamise signalisee-
rimise saab kustutada sümbolile OK vajuta-
misega. Juhul, kui kasutaja ei käivita 60 
sekundi jooksul programmi uuesti, läheb 
programmaator automaatselt üle kellarežii-
mile. 
Ukse avamine programmi töötamise ajal 
põhjustab kütteelementide ja õhuringluse 
ventilaatori väljalülitamist (funktsioonide pu-
hul, mis kasutavad õhuringluse ventilaatorit).

Kui te ei kasutada liha temperatuuri termo-
meetrit, tuleb see pesast välja võtta ja panna 
ahju kambrisse . 

Tähelepanu!
Tuleb kasutada ainult ahju tarvikuna 
lisatud liha termomeetrit.

Liha liik Temperatuur
 [°C]

Sealiha 85 – 90

Veiseliha 80 – 85

Vasikaliha 75 – 80

Talleliha 80 – 85

Metsloomaliha 80 – 85

Temperatuurid liha termomeetrile
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Valmisprogramm Toidu / küpsetise liik Programmeeritud seadistu-
sed

Tase alt

Küttefunkt-
sioonid

Temperatuur
[0C]

liha

sealiha 180 2

veiseliha 180 2

vasikaliha 170 2

talleliha 180 2

linnuliha

kanaliha 190 2

pardiliha 180 2

haneliha 170 2

kalkuniliha 170 2

pitsa

õhukese põhjaga 220 2

paksu põhjaga 200 2

külmutatud 200 3

Peamenüü \ valmisprogammid

Pärast karusselli seiskumist valmisprogram-
mide sektsioonil vajutage sõrmega valitud 
sektsioonile, minnes üle alamenüüle. Teiseks 
sektsiooni valimise viisiks on seiskunud ka-
russelli puhul OK nupule vajutamine 
Valmisprogrammide sektsioonis on võimalik 
valida järgmiste sektsioonide vahel: liha, lin-
nuliha, pitsa, valmistooted, koogid, auruprog-
rammid, madalal temperatuuri küpsetamine, 
täiendavad programmid.



                                    35

KASUTAMINE

külmutatud tooted
kalad 220 2

lasagne 200 2

friikartulid 200 3

koogid taignapuruga kook 175 2

puuviljakook 175 2

kohupiimakook 160 2

rullkokk 200 2

biskviit 160 2

muffinid 160 3

saiakesed 150 3

leib 180 2

auruprogrammid tükeldatud köögiviljad funktsioon 1 95 2

külmutatud köögiviljad funktsioon 2 95 2

brokkolid, lillkapsas funktsioon 3 90 2

sparglid funktsioon 4 95 2

koortega kartulid funktsioon 4 95 2

köögiviljahautis funktsioon 5 160 2

kalad funktsioon 6 95 2

mereannid funktsioon 7 95 2

liha funktsioon 8 180 2

riis, kuskuss funktsioon 9 95 2

küpsetatud õunad funktsioon 10 95 2

küpsetatud pirnid funktsioon 10 95 2

crème brûlée funktsioon 11 80 2

leib funktsioon 12 180 2

saiakesed funktsioon 13 180 2

ülessoojendamine funktsioon 14 60 2
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madalal 
temperatuuri 
küpsetamine

verine veisefilee 70 2

keskmiselt küpsetatud 
veisefilee

75 2

veiserulaad 80 2

sea kaelakarbonaad 90 2

seapraad 90 2

veisepraad 80 2

verine veisepraad 70 2

kalkunifilee 90 2

sealihalõik 80 2

vasikaliha 80 2

lisaprogrammid taina kergitamine 30 2

kuivatamine 50 2, 3, 4

soojuse hoidmine 60 1

taldrikute soojendamine 200 2

pastöriseerimine 130 1
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Näiteks: ahju eelkuumutamiseta valmis-
programmi käivitamine

Päras karuselli seiskumist linnuliha sektsioo-
nil vajutage sõrmega valitud sektsioonile, 
minnes üle allmenüüle järgmiste sektsiooni-
dega: kanaliha, pardiliha, haneliha, kalkunili-
ha. Pärast nt kanaliha sektsiooni valikut tuleb 
kinnitada valikut, mille tulemusena käivitub 
alljärgnev tööekraan. 

Pärast tööekraani käivitamist kuvatakse kaalu 
aknas vaikekaalu. Kui see sobib kliendile, 
võib ta käivitada programmi. 
Kaalu muutmiseks enne töö algust vajutage 
kaalu aknale. Pärast seda käivitub alljärgnev 
kaalu seadistamise aken.

Kohene väljumine kaalu seadistamise aknast 
on võimalik sümbolile tagasi  vajutami-
sega.  
Soovitud kaalu seadistamiseks tuleb kasuta-
da liugurit ja nuppe +/- vahemikus, mis sõltub 
küpsetisest, eraldusvõimega 0,1 kg. Pärast 
soovitud kaalu seadistamist tuleb kinnitada 
selle väärtust, vajutades nupule OK . Pärast 
seda sulge programmaator kaalu seadis-
tamise akna ja pöördub tagasi seadistatud 
kaaluga tööekraani juurde. 
Juhul, kui kasutaja ei tee 60 sekundi jooksul 
valikut, läheb programmaator automaatselt 
üle kellarežiimile. Kohene väljumine kanaliha 
sektsioonist ja üleminek linnuliha, valmisprog-
rammide sektsiooni ja edasi peamenüüle ja 
kellarežiimile on võimalik sümbolile tagasi  
vajutamisega. 

Programm käivitub pärast nupule START 
vajutamisega ja on seotud jahutava mootori, 
valgustuse, õhuringluse ajami ja grilli kütteke-
ha ning rösti ajami aktiveerimisega. Ekraanil 
oleva kaalu aken muutub kanaliha küpseta-
mise lõpuni jääva aja aknaks animeeritud aja 
lugemise ribaga.

Suvalisel hetkel on võimalik ahju tempera-
tuuri reguleerimine ja protsessi lõpetamise 
aja muutmine, ent igasuguste muudatuste 
tegemine põhjustab selle, et programm ei 
ole enam valmisprogramm. Temperatuuri, aja 
seadistuse muutmine ja nende salvestamine 
programmaatorisse põhjustab, et kiri: kana-
liha muutub turbogrilliks ja sümbol: kanaliha 
tööakna vasakul ülal nurgas muutub 
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turbogrilli sümboliks
Protsessi katkestamine (lõpetamine) on 
võimalik igal hetkel ja seda võib teha nupule 
STOPP vajutamisega. Kui pärast 60 sekundi 
möödumist sümbolile STOPP vajutamisest 
kasutaja ei tee ühtegi valikut, läheb prog-
rammaator automaatselt üle kellarežiimile. 
Pärast kanaliha kaalust tuleneva aja möödu-
mist (”Valmisprogrammide loetelu”) kostub 
helisignaal. Helisignaalide sekvents kordub 
umbes 5 minuti kestel. Displeil kuvatak-
se kogu aeg ahju kambri temperatuuri ja 
programmi lõpetamise aega, vilgub ekraani 
taustvalgus. 
Seadistatud programmi lõpu signaliseerimist 
on võimalik kustutada nupule OK või suva-
lisele ekraani väljale vajutamisega, pärast 
mida tööekraan näeb välja samuti kui enne 
programmi käivitamist. 

Ahju tarvikute hulgas leiate spetsiaalsed 
roostevabad nõud:
- perforeeritud nõu köögiviljadele ja kalale
- perforeerimata nõu lihale.
Nõud tuleb asetada võrele vastavalt displeil 
kuvatud kirjale.

Juhtpaneelil asub sahtli mahuti. Vajutage 
mahutile ja tõmmake seda siis ettepoole (vt. 
all toodud joonis). Mahutisse tuleb valada 0,5 
l vett. Sulgege ahjuuks.

Programm käivitub nupule START vajuta-
misega ja on seotud jahutava mootori, val-
gustuse ja aurugeneraatori aktiveerimisega.

Tähtis. Aja seadistuste muutmisel (tööaja 
pikendamine) võib generaatoris tekkida vee 
puudus. Seejuures ilmub displeile kiri „lisa 
vett (0,5 l)”, pärast vee lisamist tuleb vajutada 
nupule OK .
Automaatselt aja arvestamine peatub – 
pärast vee lisamist aktiveerub programm 
uuesti paari sekundi pärast, kohe, kui gene-
raatoris avastatakse vesi.Tähelepanu. Aurukeetmise funktsiooni 

käivitamine kuuma ahju puhul.
Selleks, et käivitada aurukeetmise funkt-
sioon ahjus, kus on enne valmistatud juba 
teine toit, st. juba kuuma ahjuga, tuleb eel-
nevalt selle temperatuuri alandada kuni 
40°C.
See tagab funktsiooni õige toimimise ja vali-
tud toidu õige valmistamise.

Auruprogrammi käivitamine

Pärast karusselli seiskumist auruprogram-
mide sektsioonil vajutage sõrmega valitud 
sektsioonile, minnes üle alamenüüle järg-
miste sektsioonidega: tükeldatud köögiviljad,  
külmutatud köögiviljad, brokkolid ja lillkapsad, 
sparglid, koortega kartulid, köögiviljahautis, 
kalad, mereannid, liha, riis, kuskuss, küpse-
tatud õunad, crème brûlée, leib, saiakesed, 
ülessoojendamine. Vajutage sõrmega valitud 
sektsioonile, et minna edasi tööekraanile. Tei-
seks sektsiooni valimise viisiks on seiskunud 
karusselli puhul OK nupule vajutamine. 
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Peamenüü \ kasutaja programmid

Pärast karusselli seiskumist kasutaja prog-
rammide sektsioonil vajutage sõrmega valitud 
sektsioonile, minnes üle 20 programmiga me-
nüüle, mis on võimalik kohandada vastavalt 
enda vajadustele.
Teiseks kasutaja programmide sektsiooni 
valimise viisiks on seiskunud karusselli puhul 
OK nupule vajutamine. 

Kasutaja programmi töö

Pärast karusselli seiskumist ühel 20 program-
mist vajutage sõrmega valitud programmile, 
et seade kuvaks tööekraani nii nagu allpool 
(vaikeseadistustega kõikidele programmide-
le: Programm 1 - Programm 20 + muudatuste 
sektsioon): tavaline funktsioon, temperatuur 
180 OC tööeg 00:30.

Juhul, kui kasutaja ei käivita 60 sekundi 
jooksul programmi sümboli START abil ega 
muuda tööaja või temperatuuri seadistusi, 
läheb programmaator automaatselt üle 
kellarežiimile. Kohene väljumine kella tüübi 
sektsioonist ja aja sektsiooni ning edasi 
seadistuste sektsiooni, peamenüüle ja kel-
larežiimile üleminek on võimalik ka sümbolile 
tagasi vajutamisega . Pärast programmi 
käivitamist muutub START STOP-iks. 
Programmi käivitamine algab nupule START 
vajutamisega ja on seotud jahutava mootori, 
valgustuse ja ülemise ja alumise küttekeha 
aktiveerimisega. Valmisprogrammi aja aknas 
kiri TÖÖAEG muutub kirjaks LÕPETAMISE 

AEG ja aeg 00:30 muutub vastavalt lõpeta-
mise kellaajaks, aja mõõdumist kuvatakse 
ajaribal.
Pärast seadistatud aja saavutamist kostub 
helisignaal. Helisignaalide sekvents kordub 
umbes 5 minuti kestel.           
Displei kuvab kogu aeg seadistatud ahju 
temperatuuri ja protsessi lõpetamise aega, 
vilgub ka sümbol  ja displei valgustus. 

Seadistatud protsessi lõpetamise signalisee-
rimist saab kustutada sümbolile OK vajuta-
minse, pärast mida näeb tööekraan välja nii, 
nagu enne programmi käivitamist.      

Programmi töötamise ajal on võimalik muuta 
temperatuuri ja aega. Uute kellaaegade või 
temperatuuriväärtuste sisestamine program-
maatorisse põhjustab, et kiri “Programm  või 
mõni teine kasutaja poolt programmeeritud 
nimi muutub kuumutamise funktsiooni ni-
meks, mis on seadistatud programmeeritud 
kuumutamise funktsioonile. Muutub ka 
sümbol (kokamütsist seadistatud küttefunkt-
siooniks).

 



                                    40

KASUTAMINE

Kasutaja programmide seadistuste muutmine

Pärast karusselli seiskumist kasutajaprog-
rammide sektsioonis “EDITEERIMINE” (nupp 
21 – esimene Programmist 1 vasakul) vajuta-
ge sõrmega valitud sektsioonile, põhjustades 
karuselli ülemineku 20 programmile, mida 
on võimalik editeerida, mida kirjeldatakse 
tööekraani ülaosas “editeerimise režiimina”.

Tööekraan on editeerimise režiimil tume, 
v.a fragment, mida editeeritakse. Pärast 
küttefunktsiooni sümbolile vajutamist käi-
vitub küttefunktsioonide karussell. Pärast 
soovitud funktsiooni valikut kinnitage seda 
samamoodi kui küttefunktsiooni valiku korral, 
selle vahega, et pärast antud funktsiooni 
valikut läheb programmaator tagasi aknale 
“editeerimise režiim”. Kuvatakse programmi 
nime sisestamise klaviatuuri. Pärast nime 
sisestamist tuleb seda kinnitada sümboliga 
OK. Igal hetkel on võimalik programmi 
nime sisestamise aknast väljumine vajutades 
sümbolile .

Pärast programmi nime sisestamist ja kinni-
tamist läheb programmaator tagasi aknale 
“editeerimise režiim”. 
Süttib temperatuuri akna taustvalgus. Pärast 
temperatuurile vajutamist käivitub tempe-
ratuuri seadistamise aken. Pärast soovitud 
temperatuuri seadistamist kinnitage seda, 
vajutades sümbolile OK.
Ekraanil süttib aja akna taustvalgus. Pärast 
aja aknale vajutamist käivitub aja seadistami-
se aken. Pärast soovitud tööaja seadistamist 
kinnitage seda, vajutades sümbolile OK.
Ekraanil kuvatakse küpsetamise taseme 
akent.
Pärast taseme aknale vajutamist käivitub 
küpsetamise taseme seadistamise aken – vt 
allpool. Soovitatud taseme saab seadistada 
nuppudega +/-. Pärast soovitud töötaseme 
seadistamist kinnitage seda sümbolile OK 
vajutamisega.

Pärast seda pöördub ahi tagasi tööekraanile 
- edenemisriba on juba täidetud ja 2 sekundit 
kuvatakse kirjet “ editeerimine lõpetatud ”.
2 sekundi möödudes pärast kirje “editeerimi-
ne lõpetatud” kuvamist toimub automaatne 
tagasipöördumine kasutajaprogrammide 
peakarusselli juurde.
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Peamenüü / kokaraamat

Pärast karusselli seiskumist kokaraamatu 
sektsioonil vajutage sõrmega valitud sekt-
sioonile, minnes üle alamenüüle järgmiste 
sektsioonidega: tainad, liha, kanaiha, Itaalia 
köök, koogid, kalad, taimetoidud, regionaal-
sed toidud, kokaraamatu värskendamine.
Teiseks kokaraamatu sektsiooni valimise 
viisiks on seiskunud karusselli puhul OK 
nupule vajutamine. 

Juhul, kui kasutaja ei tee 60 sekundi jooksul 
mistahes sektsiooni valikut, läheb prog-
rammaator automaatselt üle kellarežiimile. 
Kohene väljumine kokaraamatu aknast on 
võimalik sümbolile tagasi vajutamisega.  
Pärast nt Itaalia köögi toitude sektsiooni 
ja edasi nt pitsa sektsiooni valikut avaneb 
järgmine ekraan salvestatud reptseptidega.

Mistahes reptsepti valikut teostage vastava 
rea puudutamisega, mille tulemusena käivi-
tub ekraan reptseptiga. Reptseptide nimekirja 
saab kerida nooltega “üles”, “alla”.

Kokaraamat - kood QR.
Kokaraamatu reptseti kuvamisel muutub 
vidina ribal ikoon „kokaraamat ” QR koodi 
ikooniks. Pärast sümbolile vajutamist kuva-
takse kogu vabal ekraani ruumil QR koodi, 
mis sisaldab aktuaalse reptsepti koostis-
osade nimekirja. Ekraanile vajutamine QR 
koodi kohal põhjustab reptsepti kuvamisele 
tagasipöördumise.

Peamenüü / kokaraamat / kokaraamatu 
värskendamine

Pärast kokaraamatu värskendamise sekt-
siooni valikut vajutage sõrmega valitud 
sektsioonile, minnes edasi kokaraamatu 
värskendamise tööekraanile.
Teiseks sektsiooni valiku võimaluseks on 
seiskunud karusselli juures OK nupule va-
jutamine. 

Juhul, kui kasutaja ei sisesta 120 sekundi 
jooksul mälupulka ahju USB pesasse ja ei va-
juta sümbolile „edasi“, läheb programmaator 
automaatselt üle kellarežiimile. Kohene väl-
jumine tarkvara värskendamise tööekraanist 
on võimalik ikoonile tagasi vajutamisega.  
Edasine käsitsemine on samasugune kui 
tarkvara värskendamise korral.
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Peamenüü / puhastamine 

Pärast karuselli peatumist puhastamise 
sektsioonis vajutage sõrmega valitud sekt-
sioonile, minnes edasi tööekraanile. Teiseks 
sektsiooni valiku võimaluseks on seiskunud 
karusselli juures OK nupule vajutamine. 

Puhastamise funktsiooni programmeeritud 
seadistused on järgmised: küttefunktsioon – 
alumine küttekeha, temperatuur 90 OC.

Juhul, kui kasutaja ei käivita 60 sekundi 
jooksul programmi sümboli START abil, läheb 
programmaator automaatselt üle kellarežiimi-
le. Kohene väljumine kella tüübi sektsioonist 
ja aja sektsiooni ning edasi seadistuste 
sektsiooni, peamenüüle ja kellarežiimile 
üleminek on võimalik ka sümbolile tagasi 
vajutamisega . 

Pärast vee (0,5 l) valamist ahjukambri põ-
randale ja ukse sulgemist tuleb programmi 
alustamiseks vajutada nupule START. Pä-
rast programmi käivitamist muutub START 
STOP-iks. 
Pärast seadistatud aja saavutamist kostub 
helisignaal. Helisignaalide sekvents kordub 

umbes 5 minuti kestel.           
Displei kuvab kogu aeg seadistatud ahju 
temperatuuri ja protsessi lõpetamise aega, 
vilgub ka sümbol  ja displei valgustus. 
Seadistatud protsessi lõpetamise signali-
seerimist saab kustutada OK vajutamisega, 
pärast mida näeb tööekraan välja nii, nagu 
enne programmi käivitamist.
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Peamenüü / pildiesitlus

Pärast karuselli peatumist pildiesitluse sekt-
sioonis vajutage sõrmega valitud sektsiooni-
le, minnes edasi allmenüüle järgmiste sekt-
sioonidega: albumi valik, pildiesitluse režiim, 
pildiesitluse kiirus, pildiesitluse aktiveerimine, 
pildiesitluse värskendamine.   
Valige üks eelpool toodud sektsioonidest, 
vajutades sõrmega valitud sektsioonile. 
Süttib valitud sektsiooni punane taustvalgus. 
Kinnitage valikut OK-ga.

Juhul, kui kasutaja ei tee 60 sekundi jooksul 
mistahes sektsiooni valikut, läheb program-
maator automaatselt üle kellarežiimile. Kohe-
ne väljumine pildiesituse aknast on võimalik 
sümbolile tagasi vajutamisega.  

Peamenüü / pildiesitlus / albumi valik

Pärast albumi valiku sektsiooni valikut on 
allmenüüs võimalik valida järgmiste sekt-
sioonide vahel: album 1... album 5. Pärast 
ühe eelpool toodud sektsiooni valikut käivitub 
järgnev tööekraan miniatuurpiltidega antud 
pildialbumist. 

Üksikute miniatuuridega lehekülgede (1-17) 
kerimine on võimalik sõrmega displei ekraanil 
libistades. Valitud miniatuurpildi kuvamiseks 
kogu ekraanil vajutage sõrmega antud mi-
niatuuri väljale ja hoidke seda all 1 sekundit. 
Selle tulemusena kuvatakse kogu ekraanil 
valitud pilti, samaaegselt kuvatakse ekraani 
vasakus alumises nurgas sümbolit tagasi 

, pärast millele vajutamist on võimalik 
tagasipöördumine eelmise miniatuuridega 
aknale. Sama tulemust on võimalik saavu-
tada, vajutades sõrmega suvalise ekraani 
väljale (pildid).

Antud pildialbumi valik kuvamiseks (aktiivse 
pildiesitluse režiimil) toimub OK nupule vaju-
tamisega piltide miniatuuridega tööekraanil.
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Peamenüü / pildiesitlus / pildiesitluse 
režiim

Pärast karuselli peatumist pildiesitluse režiimi 
sektsioonis vajutage sõrmega valitud sekt-
sioonile, minnes edasi pildiesitluse režiimi 
tööekraanile. Vajutage valitud esitlusrežiimile. 
Süttib punane valitud režiimi taustvalgus. 
Kinnitage valikut OK-ga.

Juhul, kui kasutaja ei tee 60 sekundi jooksul 
valikut, läheb programmaator automaatselt 
üle kellarežiimile. Kohene väljumine pildie-
sitluse režiimi sektsioonist ja üleminek pildi-
esitluse sektsiooni ja edasi peamenüüle ja 
kellarežiimile on võimalik ka sümbolile tagasi 

vajutamisega. 

Peamenüü / pildiesitlus / pildiesitluse 
kiirus

Pärast karuselli peatumist pildiesitluse kiiruse 
sektsioonis vajutage sõrmega valitud sekt-
sioonile, minnes edasi pildiesitluse kiiruse 
tööekraanile. Teiseks pildiesitluse kiiruse 
sektsiooni valiku võimaluseks on seiskunud 
karusselli juures OK nupule vajutamine.
Pärast seda käivitub alljärgnev tööprogrammi 
aken.

Juhul, kui kasutaja ei seadista 60 sekundi 
jooksul soovitud pildiesitluse kiirust ega 
aktsepteeri seda, läheb programmaator au-
tomaatselt edasi tase kõrgemale pildiraami 
allmenüüle.
Kohene väljumine pildiesitluse kiiruse sekt-
sioonist ja üleminek pildiesitluse sektsiooni 
ja edasi peamenüüle ja kellarežiimile on 
võimalik ka sümbolile tagasi vajutamisega. 
Piltide kuvamise kiiruse seadistamiseks ka-
sutage liugurit ja nuppe +/-. Pärast soovitud 
piltide kuvamise kiiruse seadistamist tuleb 
kinnitada valikut, vajutades nupule OK. 
Pärast seda sulgeb programmaator piltide 
kuvamise kiiruse seadistamise akna ja  pöör-
dub tagasi kõrgemale tasemele pildiesitluse 
menüüle.
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Peamenüü / pildiesitlus / piltide värsken-
damine

Pärast karusselli seiskumist panga värsken-
damise sektsioonil, vajutage sõrmega valitud 
sektsioonile, minnes üle värskendamise 
tööekraanile. 
Teiseks piltide värskendamise sektsiooni 
valiku võimaluseks on seiskunud karuselli 
puhul OK nupule vajutamine. 

Juhul, kui kasutaja ei sisesta 120 sekundi 
jooksul mälupulka USB pesasse ja ei vajuta 
nupule OK, läheb programmaator üle kella 
režiimile. Kohene väljumine värskendamise 
aknast on võimalik sümbolile tagasi  va-
jutamisega.  
Edasine käsitsemine on samasugune kui 
tarkvara värskendamise korral.

Peamenüü / pildiesitlus / aktiveeri pildi-
esitlus

Pärast karuselli peatumist aktiveerimise 
režiimi sektsioonis vajutage sõrmega valitud 
sektsioonile, minnes edasi tööekraanile. Va-
jutage valitud aktiveerimise režiimile. Süttib 
punane valitud režiimi taustvalgus. Kinnitage 
valikut OK-ga.

Juhul, kui kasutaja ei tee 60 sekundi jooksul 
valikut, läheb programmaator automaat-
selt üle kellarežiimile. Kohene väljumine 
värskendamise režiimi aknast ja üleminek 
pildiesitluse sektsiooni ja edasi peamenüüle 
ja kella režiimile on võimalik sümbolile tagasi 

vajutamisega. 

Teave

Pärast sümbolile  vajutamist käivitub aken 
ahju tehniliste andmetega.
Kohene väljumine tehniliste andmetega 
aknast on võimalik sümbolile tagasi va-
jutamisega.  
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Jahutava mootori töö

Jahutav mootor aktiveerub kohe, kui lüli-
tatakse sisse suvaline küttefunktsioon ja 
temperatuur ahjus ületab  50°C või kui ei ole 
aktiveeritud ükski küttefunktsioon, aga tem-
peratuur ahjus on kõrgem kui 50°C.

Pärast lõppenud kütteprotsessi näitab displei 
kella jooksva kellaajaga ja aktuaalse ahju 
temperatuuri ribaga.

Valgustuse kasutamine

Ahju valgustus aktiveeritakse vastavalt 
seadistatud optsioonile, mis on toodud osas 
Menüü / Seadistused / Valgustus suvalise 
küttefunktsiooni aktiveerumisel.
Väljalülitatud ahju korral aktiveerub valgustus 
ahju ukse avamisel, aga sellisel puhul töötab 
valgustus sõltumata seadistatud valikust 
punktis Menüü / Seadistused / Valgustus,  
alati pidevalt (10 minutit või kuni ahjuukse 
sulgemiseni.

Ukse avamine programmi töötamise ajal 
põhjustab kütteelementide ja õhuringluse 
ventilaatori väljalülitamist (funktsioonide pu-
hul, mis kasutavad õhuringluse ventilaatorit), 
pärast ukse sulgemist töö jätkub.

Funktsioon Eco 

Eco funktsioon võimaldab jääksoojuse ära-
kasutamist toitude soojendamiseks.
Funktsiooni Eco saab aktiveerida järgmiste 
küttefunktsioonide puhul:

          

Juhul, kui eelnevalt on programmeeritud töö 
aeg, funktsiooni aktiveerimine põhjustab 
küttekehade väljalülitamise 5 minutit enne 
protsessi lõppu .
Eco funktsiooni aktiveerimine on võimalik, kui 
tööaja seadistus on  min. 10 min. 
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Automaatne toitepinge katkestamine

Juhul, kui ahi töötab suvalise küttefunktsiooni 
juures eriliselt pikka aega, lülitab program-
maator välja seadme elektrielemendid.
Näide. Kui ahju kambri temperatuur on 
200°C, toimub elektrielementide  väljalülitu-
mine pärast umbes 3 tundi kestnud ahju tööd. 
Temperatuuri 100°C korral pärast umbes 10 
tundi.
See on ahju kaitse ülekuumenemise eest.

Kui programmaator lülitas välja kõik elekt-
rielemendid, signaliseeritakse seda vilkuva 
displeiga ja sümboliga  displeil.

Automaatse elektrielementide väljalülitamise 
deaktiveerimine on võimalik sisse/väljalüli-
tamise sümbolile  vajutamisega 2 sekundi 
jooksul. Pärast seda läheb programmaator 
üle kellarežiimile.

Programmatori erifunktsioonid

Programmatori lukk

Aktiveerimise protsess.
Ahju luku aktiveerimine toimub võtme senso-
rile vajutamisega 3 sekundi jooksul . Luku 
aktiveerumist signaliseerib pidev sümboli  
põlemine displeil ja lühike helisignaal.
Kui programmaatori lukk on aktiivne, ei ole 
võimalik mistahes muudatuste tegemine sea-
distatud küpsetamisprogrammides, aktiivsed 
on luku ja pealüliti sensorid. Sensorit  saab 
aktiivse lukuga kasutada üksnes programmi 
töö katkestamiseks ja programmaatori sise-
nemiseks kella režiimile. Juhuslikku displei 
ekraanile vajutamist aktiivse luku korral 
signaliseeritakse ühe pika helisignaaliga ja 
ekraanil akna kuvamisega, mille on kiri: “lahti 
lukustamiseks vajuta ja hoia 3 sekundit ”. 

Deaktiveerimise protsess.   
Deaktiveerimise protsess toimub võtme 
sensorile vajutamisega 3 sekundi jooksul 
. Pärast luku deaktiveerimist lakkab displeil 
sümboli  kuvamine, mida signaliseerib 
lühike helisignaal.
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TOIDUVALMISTAMINE PLIIDIL - PRAKTILISED NÕUANDED

      Küpsetamine

l  Soovitame kasutada küpsetamiseks ahjuplaate, mis on ajutarvikute hulgas.

l  Küpsetamiseks võib kasutada ka teisi tööstuslikke ahjuplaate ja –vorme, mis sobivad 
ahjujuhikutega. Soovitame kasutada tumedaid ahjuplaate, sest need juhivad paremini 
soojust ja lühendavad toiduvalmistusaega.

l  Me ei soovita kasutada heledaid ega läikiva pinnaga plaate ja vorme, sest tavalisel kuu-
mutusmeetodil (pealt- ja altkuumutus) jääb tainas altpoolt küpsemata.

l  Rõngasküttekeha kasutamisel pole ahju eelsoojendamine vajalik.  Muude režiimide juures 
on vaja ahi enne toiduvalmistamist ette soojendada.

l  Enne küpsetise väljavõtmist ahjust kontrollige seda tikuga (tikk peab jääma puhtaks ja 
kuivaks).

l  Soovitame jätta küpsetise ahju veel 5 minutiks pärast ahju väljalülit mist.

l  Tsirkulatsioonimeetodi kasutamisel vajalik küpsetustemperatuur on 20-30 kraadi madalam, 
kui tavalise meetodi kasutamisel (pealt- ja  altkuumutusega).

l  Tabelites 1 ja 1a toodud andmeid võib muuta, vastavalt Teie kogemusele ja maitsele.

l  Kui kokaraamatus toodud andmed erinevad oluliselt siintoodud soovitustest, palume 
eelistada siintoodud teavet.

       Liha grillimine

l Kasutage ahju ainult lihakoguste valmistamiseks, mis on suuremad kui 1 kg. 
Väiksemaid koguseid soovitame valmistada gaasipliidi abil.

l   Liha küpsetamiseks soovitame kasutada kuumuskindlaid sangadega varust tud 
nõusid.

l   Liha grillimisel restil või vardas asetage esimesele tasandile ahjupann rasva 
kogumisest, kuhu valage veidi vett.

l    Liha küpsetamise käigus tuleb vähemalt kord pöörata sellel teine külg; kastke 
küpsemisprotsessi ajal järjekindlalt liha sealt eraldunud mahlaga või tulise

       soolveega; külma veega kastmist ei soovitata.
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AHJU PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Kasutaja hoolitsemine ahju pideva puhtuse 
eest ja selle hooldamine pikendavad tundu-
valt ahju häireteta tööperioodi.

Enne puhastamist tuleb ahi välja 
lülitada. Puhastamist tuleb alus-
tada alles pärast ahju jahtumist.

l	Ahju tuleb puhastada pärast igakordset 
kasutamist. Ahju puhastamise ajal tuleb 
sisse lülitada valgustus, mis aitab tööpin-
da paremini nähtavale tuua.

l	Ahju sisemust tuleb pesta ainult sooja 
veega, lisades sellele veidi nõudepesu-
vahendit.

l	Puhastamine 
 Puhastamise protsessi on kirjeldatud 

osas Menüü / Puhastamine.
 Pärast puhastamise protsessi tuleb avada 

ahju uks, puhastada ahju sisemust švam-
mi või lapiga ja pesta seejärel sooja vee 
ja nõudepesuvedelikuga.

l	Pärast ahju kambri pesemist tuleb see 
kuivaks hõõruda.

l	Pealispinna pesemiseks ja puhastami-
seks tuleb kasutada  pehmet lappi, mis 
imab hästi niiskust.

Tähtis. Pärast ahju kolmekordset kasuta-
mist aurufunktsioonil tuleb veeaurusüs-
teem puhastada lubjakivist:
- segage 0,5 l vett lubjakivi kõrvaldava 
vahendiga,
- valage see sahtli mahutisse ja jätke um-
bes 10-15 minutiks,
- pärast kivist puhastamist loputage kogu 
süsteemi 2 korda, eemaldage vesi švam-
miga ja kuivatage,
- jätke ahjuuks lahti kuni ahju täieliku 
kuivamiseni.

Tähtis! 

Puhastamiseks ja hoolduseks ei 
tohi kasutada abrasiivseid vahen-
deid, teravaid puhastusvahendeid 
ega esemeid.

Korpuse eesosa puhastamiseks 
kasuta ainult sooja vett väheses 
koguses nõudepesu- või aknape-
suvahendiga. Ära kasuta puhas-
tuspiimasid.

Tähelepanu. Aurugeneraatorit tuleb kuivata-
da pärast igakordset kasutamist, vett koguda 
švammiga. Võimalike katlakivi jääkide eemal-
damiseks võib kasutada äädikavett.
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AHJU PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Eemaldamine teleskoop jooksjad

Kinnitamine teleskoop jooksjad

l	Ahjudel märgistusega De on roostekind-
lad väljalükatavad teleskoopsiinid, mis on 
kinnitatud traadist juhikutele. Siinid tuleb 
väja võtta ja pesta koos traatsiinidega. 
Enne plaatide panemist siinidele tuleb 
need välja lükata (kui ahi on kuum, tuleb 
siinid välja lükata, tõmmates väljalükata-
vate siinide eesmises osas paiknevaid 
puhvreid plaadi tagumise äärega) ja 
seejärel tagasi sisse lükata koos plaadiga.

Tähelepanu! 
Ärge peske teleskoopsiine nõudepe-
sumasinas.

l	Ahjudel, mis on märgistatud tähega D 
on kergelt väljavõetavad traadist juhikud 
(redelid) ahju tarvikutele. Nende väljavõt-
miseks tuleb kuuskantvõtmega (suurus 3) 
lahti keerata redelit kinnitavatest haare-
test kruvid. Pärast pesemist paigaldage 
juhikud ahju kambrisse. Enne kinnikee-
ramist kontrollige, kas kinnitushaarded 
paiknevad ahju kambri külgmise seina 
avades.

Traatjuhikute väljavõtmine

3
[m

m
]
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AHJU PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Ahju valgustava halogeenpirni vahetami-
ne

Et välistada elektrilöögi võimalust, tuleb 
enne pirni vahetamist kontrollida, et sea-
de oleks välja lülitatud.
 

1. Eemalda ahi toitevõrgust
2. Võta ahjust tarvikud.
3. Kui ahju varustusse kuuluvad teleskoop-
siinid, tuleb need välja võtta.
4. Ristkruvikeerajat kasutades eemalda 
kuplit kinnitavad neli kruvi. Eemalda kuppel 
ja võta välja tihend, pese see puhtaks ja kui-
vata hoolikalt.
5. Võta välja halogeenpirn seda allapoole 
lükates, kasutades selleks lappi või paberit, 
vajadusel vaheta pirn uue vastu  G9
-pinge 230V
-võimsus 25W 
6. Paiguta halogeenpirn täpselt pirnipesas-
se.
7. Paigalda kuppel, unustamata tihendit. 
Keera kinni.

Tähelepanu: Tuleb olla ettevaatlik, et mit-
te puudutada paigaldatavat halogeenpir-
ni vahetult sõrmedega!
 

Ahju valgustus
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 Ukse äravõtmine

Paremaks ligipääsuks ahjukambrile selle
puhastamisel võib ukse eest ära võtta.
Avage uks ning tõstke üles hinge fiksaator.
Sulgege veidi uks, tõstes seda ülespoole
n i n g  l ü k a k e  e t t e p o o l e ( j o o n  A ) .
U k s e  t a g a s i a s e t a m i s e l  k o r r a -
k e  n e i d  t e g e v u s i  v a s t u p i d i s e s
järjekorras. Jälgige seejuures uksehinge
osade õiget paiknemist. Pärast ukse 
paigaldamist  ärge unustage f iksaa-
torit alla laskmast. Vastasel juhul või-
vad ukse sulgemisel hinged viga saada.

Tõstke üles fiksaator

Siseklaasi eemaldamine

1. Lameda peaga kruvikeeraja abil tuleb 
lahti teha ukse ülemine liist, seda kergelt 
äärtest kangutades (joonis B).

2. Välja võtta ukse ülemine liist. (joonis B, 
C)

A

B

C

AHJU PUHASTAMINE JA HOOLDUS



                                    53

3. Sisemine kruvi tõmmata kinnitusest välja 
(ukse alumises osas). Joon D,D1.

4. Pesta klaas sooja vee ja vähese pese-
misvahendiga puhtaks.

Klaasi tagasimonteerimiseks tegutseda vas-
tupidised järjestuses. Klaasi sile osa peab 
asetsema üleval.

Tähelepanu! Ärge suruge samaaegselt 
ülemisele liistule mõlemalt poolt ust. 
Ukse ülemise liistu paremaks paigaldami-
seks tuleb kõigepealt ukse vastu suruda 
liistu vasak ots ning suruda siis paremat 
otsa, kuni kuulete „klikki“. Liistu tuleb suru-
da vasakult poolt, kuni kuulete „klikki”.

Siseklaasi eemaldamine.
Eemaldamine 3.

D1

1

1

2

2

Siseklaasi eemaldamine.
Eemaldamine 2.

D

1

2

3

1

2

3

1

2

3

   Ülevaatus

        Lisaks pliidi ja ahju puhastamisele kuulub 
ülevaatuse juurde:

● juhtseadiste, pliidiplaatide ja ahju toimi-
mise kontroll. Pärast garantiiaja lõppu 
tuleb kontrollida pliidi tehnilist seisukorda 
hoolduskeskuses vähemalt kord kahe 
aasta jooksul.

● kõrvaldada seejuures ilmnevad defektid,
● vajaduse korral vahetada välja vigased 

osad või sõlmed.

Tähelepanu! Pliidi parandus- ja 
hooldustöid tohib teha ainult hool-
duskeskus, millel on volitus seda 
tüüpi pliitide hooldamiseks.

AHJU PUHASTAMINE JA HOOLDUS
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PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Iga rikke korral tuleb:
l	välja lülitada ahju töösüsteemid,
l	pliit toitevõrgust välja võtta,
l	Mõned kerged rikked võib kasutaja ise eemaldada, järgides allpool antud tabelis toodud 

juhiseid; enne klienditeenindusse või hooldusteenindusse pöördumist  kontrollige üle 
tabelis antud punktid.

Probleem Põhjus Lahendus

1. seade ei tööta elektrivoolu katkestus kontrollige elektrikaitset, läbi-
põlenud kaitse välja vahetada

2. ahju valgustus ei tööta lõdvestunud või vigastatud 
pirn

vahetage välja läbipõlenud 
pirn (vt peatükki Puhastamine 
ja hooldus)

3. sümbol E0 ekraanil temperatuuri sensori viga vaata programmaatori käsit-
semise punkti Peamenüü / 
seadistused / teenindus

4. sümbol E1 ekraanil lihasondi sensori viga vaata programmaatori käsit-
semise punkti Peamenüü / 
seadistused / teenindus

5. sümbol E2 ekraanil aurugeneraatori sensori viga. vaata programmaatori käsit-
semise punkti Peamenüü / 
seadistused / teenindus

6. lülitub sisse puutetundlik 
ekraan

aktiveeritud ahju peale sis-
seehitatud induktsiooniplaat

aktiveerige ekraani lukk 
(võti), vaadake punkti Prog-
rammaatori erifunktsioonid



                                    55

Tehnilised andmed

Nimipinge   230V~50 Hz

Nimivõimsus   suurim 3,1 kW

Pliidi mõõtmed                        59,5 / 57,5 / 59,5 cm

Vastab Euroopa Liidu normidele  EN 60335-1, EN 60335-2-6. 




