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IGAPÄEVASE KASUTAMISE  
JUHEND

TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOLI 
TOOTE!
Ulatuslikuma abi ja toe saamiseks, 
registreerige oma toode aadressil: 
www . whirlpool . eu/ register

WWW
Ohutusjuhised ning kasutus- ja 
hooldusjuhendi saate alla laadida meie 
veebilehelt docs.whirlpool.eu , järgides 
voldiku lõpus toodud juhiseid.

Lugege enne seadme kasutamist hoolikalt Tervishoiu- ja ohutusjuhendit.

TOOTE KIRJELDUS
1. Juhtpaneel
2. Identimisplaat  

(ärge eemaldage)
3. Uks
4. Ülemine küttekeha/grill
5. Valgustus
6. Pöördalus

JUHTPANEELI KIRJELDUS

1 2 3 4 5 76 8 9

1. ON / OFF
Ahju sisse- ja väljalülitamiseks või 
aktiivse funktsiooni peatamiseks.
2. MENÜÜ / OTSEJUURDEPÄÄS 
FUNKTSIOONIDELE
Kiirtee funktsioonide ja menüü 
juurde.
3. NAVIGEERIMISNUPP MIINUS
Menüü kerimiseks ning funktsiooni 
seadistuste ja väärtuste 
vähendamiseks.

4. TAGASI
Tagasi eelmisele lehele minekuks.
Küpsetamise ajal on seadistusi 
võimalik muuta.
5. NÄIDIK
6. KINNITAGE
Valitud funktsiooni või seatud 
väärtuse kinnitamiseks.

7. NAVIGEERIMISNUPP PLUSS
Menüü kerimiseks ning funktsiooni 
seadistuste ja väärtuste 
suurendamiseks.
8. LISAVÕIMALUSED / 
OTSEJUURDEPÄÄS 
FUNKTSIOONIDELE 
Kiirtee funktsioonide, seadistuste ja 
lemmikute juurde.
9. ALGUS
Funktsiooni käivitamiseks määratud 
seadete või põhiseadetega.
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TARVIKUD
PÖÖRDALUS

Klaasist pöördalus asetseb oma toel 
ja seda võib kasutada kõikide 
küpsetusviisidega. Kõik ahjunõud ja 
tarvikud tuleb alati asetada 
pöördalusele.

PÖÖRDALUSE TUGI
Tugi on mõeldud ainult klaasist 
pöördaluse jaoks. 
Ärge asetage toele muid tarvikuid.

CRISP PLATE
Kasutage seda ainult koos vastava 
funktsiooniga. Pruunistusplaat Crisp 
plate tuleb alati asetada klaasist 
pöördaluse keskele ja seda võib 
spetsiaalselt selleks mõeldud 

funktsiooniga tühjana eelsoojendada. Asetage toit otse 
pruunistusplaadile Crisp plate.
PRUUNISTUSPLAADI CRISP PLATE KÄEPIDE

Käepidet kasutatakse kuuma 
pruunistusplaadi ahjust 
väljavõtmiseks.

TRAATREST
See võimaldab asetada toidu grillile 
lähemale, et toitu hästi pruunistada.
Asetage rest pöördalusele ja 
veenduge, et see ei puutu kokku 
muude pindadega.

AURUTI

3

2

1
Toidu (nt kala või köögiviljad) 
aurutamiseks pange see korvi 
(2) ja valage õige aurukoguse 
saavutamiseks auruti (3) põhja 
100 ml joogivett.
Kartulite, pasta, riisi või 
teraviljade aurutamiseks pange 
need otse auruti põhja (korvi 
pole tarvis kasutada) ja lisage 
küpsetatava toidu kogusele 

vastav kogus joogivett.
Parima tulemuse saavutamiseks pange aurutile peale 
kaasas olev kaas (1).
Pange auruti alati klaasist pöördalusele ja kasutage 
seda ainult koos sobivate küpsetusfunktsioonidega või 
mikrolainefunktsiooniga.
Auruti põhi on konstrueeritud selliselt, et seda tuleb 
kasutada koos spetsiaalse puhastusfunktsiooniga Smart 
Clean.

Tarvikute arv ja tüübid võivad erineda sõltuvalt ostetud 
mudelist.

Muid tarvikuid, mida tootega kaasas pole, saab teenindusest 
eraldi juurde osta.

Turul on saadaval palju tarvikuid. Enne ostmist 
veenduge, et need sobivad mikrolaineahjule ja 
peavad vastu ahju kõrgetele temperatuuridele.

Mikrolainetega küpsetamise ajal ei tohi kunagi 
kasutada metallnõusid.

Veenduge alati, et toit ja tarvikud ei puutu vastu ahju 
siseseinu.

Enne ahju käivitamist veenduge alati, et pöördalus 
saab vabalt liikuda. Jälgige, et te tarvikuid ahju 
pannes ja välja võttes pöördalust oma toelt maha ei 
lükkaks.
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FUNKTSIOONID

6th SENSE
Need funktsioonid valivad automaatselt parima 

temperatuuri ning küpsetusviisi igat liiki toidu 
küpsetamiseks.
• 6th SENSE REHEAT (6th SENSE SOOJENDAMINE)

Külmutatud või toatemperatuuril valmistoidu 
ülessoojendamiseks. Ahi arvutab automaatselt 
lühima ajaga parima võimaliku tulemuse 
saavutamiseks vajalikud seaded. Pange toit 
taldrikule või kaussi, mis on kuumakindel ja sobiv 
mikrolaineahjus kasutamiseks. Kui jätate toidu 
pärast ülessoojendamist 1–2 minutiks seisma, siis 
on tulemus alati parem, eelkõige külmutatud toidu 
puhul.
Ärge avage selle funktsiooni ajal ust.
TOIT KAAL (g)

ÕHTUSÖÖGITALDRIK 250–500

Võtke pakendist välja ja eemaldage hoolikalt alumiiniumfoolium.

SUPP 200–800

Soojendada ilma kaaneta eraldi kaussides

KÜLMUTATUD ÕHTUSÖÖGITALDRIK 250–500

Võtke pakendist välja ja eemaldage hoolikalt alumiiniumfoolium.

JOOK 100–500

Ülekeemise ennetamiseks pange kruusi või tassi kuumakindel 
plastmasslusikas.

KÜLMUTATUD LASANJE 250–500

Võtke pakendist välja ja eemaldage hoolikalt alumiiniumfoolium.

• 6th SENSE COOK (6th SENSE KÜPSETAMINE)
Eri liiki roogade ja toitude valmistamiseks 
ning optimaalse tulemuse kiireks ja lihtsaks 
saavutamiseks.
TOIT KAAL (g)

AHJUKARTULID 200–1000

Kandke harjaga peale õli või sulavõid. Lõigake kartuli sisse rist ja 
valage üle hapukoore ja lemmiklisandiga

KÖÖGIVILI 200–800

Lõigake tükkideks. Jaotage ühtlaselt mikrolaineahjukindlasse 
anumasse

KÜLMUT. JUURVILJAD 200–800

Jaotage ühtlaselt mikrolaineahjukindlasse anumasse

KONSERVEERITUD JUURVILJAD 200–600

Jaotage ühtlaselt mikrolaineahjukindlasse anumasse

PAISUMAIS 100

Asetage kott alati otse klaasist pöördalusele. Avage korraga vaid üks 
kott

• 6th SENSE CRISP (6th SENSE PRUUNISTAMINE)
Toidu täiuslikuks pruunistamiseks, nii pealt kui 
alt. Seda funktsiooni tohib kasutada ainult koos 
spetsiaalse pruunistusplaadiga Crisp plate.
TOIT KAAL (g)

KÜLMUTATUD ÕHUKE PITSA 200–600

Võtke pakendist välja ja eemaldage hoolikalt alumiiniumfoolium.

KÜLMUTATUD PAKS PITSA 300–800

Võtke pakendist välja ja eemaldage hoolikalt alumiiniumfoolium.

KOTLETID 200–600

Enne küpsetamist määrida õliga ja raputada soola

KANATIIVAD-KÜLMUTATUD 200–500

Jaotage ühtlaselt pruunistusplaadile Crisp plate

KÜLMUTATUD KALAPULK 100–500

Jaotage ühtlaselt pruunistusplaadile Crisp plate

Nõutavad tarvikud: Crisp plate (pruunistusplaat) koos 
käepidemega

• 6TH SENSE STEAM (6th SENSE AURUTAMINE)
Toidu (nt kala ja köögiviljad) aurutamiseks 
kaasaoleva auruti abil. Laotage toiduained ühtlaselt 
auruti korvi ja valage auruti põhja joogivett (100 
ml). Ahi arvutab automaatselt parima võimaliku 
tulemuse saavutamiseks vajalikud seaded. 
Küpsetamist alustades toodavad mikrolained auru, 
mille mõjul tõuseb põhja lisatud vesi keema.
TOIT KAAL (g)

JUURVILJAD

150–500

KÖÖGIVILI

KÜLMUT. JUURVILJAD

KALAFILEED

KANALIHA FILEE

PUUVILI

Nõutavad tarvikud: Auruti
6th SENSE RICE AND PASTA  
(6th SENSE RIIS JA PASTA)

Riisi või pasta kiireks keetmiseks. Seda funktsiooni tohib 
kasutada ainult koos aurutiga.
TOIT PORTSJONID KAAL (g)

RIIS

100

200

300

400

PASTA

70

140

210

Nõutavad tarvikud: Auruti alus ja kaas
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CRISP
Toidu täiuslikuks pruunistamiseks, nii pealt kui alt. 

Seda funktsiooni tohib kasutada ainult koos spetsiaalse 
pruunistusplaadiga Crisp plate.
TOIT KESTUS (min) 

Eelkergitatud kook 7–10

Hamburger 8–10 *
* Pöörake toitu poole küpsetusaja möödudes. 

Nõutavad tarvikud: Crisp plate (pruunistusplaat) koos 
käepidemega

MICROWAVE (MIKROLAINE)
Toidu või joogi kiireks soojendamiseks.

VÕIMSUS (W) SOOVITATAV KASUTUS

1000 Suure veesisaldusega toitude ja jookide kiire 
soojendamine.

800 Köögiviljade valmistamine.

650 Liha ja kala valmistamine.

500 
Lihakastmete ja juustu või muna sisaldavate 
kastmete valmistamine. Lihapirukate või ahjupasta 
viimistlemine.

350 Aeglane, õrn küpsetus. Sobib šokolaadi ja või 
sulatamiseks.

160 Külmutatud toidu sulatamine, või ja juustu 
pehmendamine.

90 Jäätise pehmendamine.

TOIMING TOIT VÕIMSUS 
(W) KESTUS (min) 

Soojendamine 2 tassi 1000 1–2

Soojendamine Kartulipuder 
(1 kg) 1000 9 - 11

Sulatus Hakkliha (500 g) 160 13–14

Küpsetamine Biskviitkook 800 6 - 7

Küpsetamine Munakreem 650 11–12

Küpsetamine Pikkpoiss 800 18–20

GRILL
Pruunistamiseks, grillimiseks ja gratineerimiseks. 

Soovitame toitu küpsetamise ajal pöörata.
TOIT KESTUS (min) 

Röstleib ja -sai 
(Toast) 5–6

Krevetid 18–22

Soovitatavad tarvikud: Traatrest
GRILL + MW (GRILL + MIKRO)
Toitude kiire küpsetamine ja gratineerimine, 

ühendades mikrolaine- ja grillifunktsioonid.

TOIT VÕIMSUS 
(W) KESTUS (min) 

Kartuligratään 650 20–22

Praekana 650 40 - 45

Soovitatavad tarvikud: Traatrest

 JET DEFROST
Eri tüüpi toiduainete kiireks ülessulatamiseks, 

sisestades lihtsalt nende kaalu. Parima tulemuse 
saamiseks asetage alati toit otse klaasist pöördalusele.

CRISP LEIVA SULATAMINE
See Whirlpooli eksklusiivne funktsioon võimaldab 
sulatada külmutatud leiba. Ühendades sulatamise ja 
pruunistamise tehnoloogia, saate parema maitsega leiva, 
mis tundub olevat värskelt küpsetatud. Kasutage seda 
funktsiooni külmutatud saiakeste, bagettide ja sarvesaiade 
kiireks sulatamiseks ja soojendamiseks. Selle funktsiooniga 
tuleb kasutada pruunistusplaati.

TOIT KAAL

KUIVIKUD 50–800 g

LIHA 100 g–2 kg

LINNULIHA 100 g - 2,5 kg

KALA 100 g–1,5 kg

KÖÖGIVILJAD 100 g–2 kg

LEIB 100 g–1 kg

TIMERS (TAIMER)
Funktsiooni ajaväärtuste muutmiseks.
MINUTEMINDER (TAIMER)
Aja arvestamiseks ilma funktsiooni käivitamata.
 SMART CLEAN
Spetsiaalne puhastustsükkel, mille käigus 

eraldatakse veeauru, mis hõlbustab kõrbenud 
rasva- ja toidupritsmete eemaldamist. Valage 
komplektis oleva auruti põhja (3) tass joogivett või 
mikrolaineahjukindlasse anumasse ja aktiveerige 
funktsioon.
Nõutavad tarvikud: Auruti 

 FAVORITES (LEMMIK)
Kümne lemmikfunktsiooni loetelu kuvamiseks.
SETTINGS (SEADED)
Ahju seadistuste muutmiseks.

Kui ökorežiim on aktiivne, vähendatakse ühe minuti pärast 
ekraani heledust ja valgus kustub, et energiat kokku hoida.
Kui DEMOFUNKTSIOON on sisselülitatud, siis on kõik käsklused 
aktiivsed ja menüüd kasutatavad, kuid ahi ei soojene. Selle 
režiimi sisselülitamiseks minge SEADED DEMOFUNKTSIOONI 
ja valige Väljas (Off).
Kui valite tehaseseadmete lähtestamise TEHASELÄHTESTUS, 
siis lülitub seade välja ja seejärel taastatakse esimese lülituse 
olek. Kõik seaded kustutatakse.
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ESIMEST KORDA KASUTAMINE
1. KEELE VALIMINE
Seadme esimesel sisselülitamisel tuleb määrata keel ja 
kellaaeg: Ekraanil kuvatakse inglise keel „English“.

English
Vajutage  või , et liikuda mööda pakutavate keelte 
loendit ja valige soovitud keel.
Valiku kinnitamiseks vajutage .
Pange tähele! Keelt saab hiljem muuta, kui SEADED valida 
KEEL, milleks vajutada .
2. AJA SEADISTAMINE
Pärast keele määramist tuleb sisestada kellaaeg: Ekraanil 
vilguvad tunninäidu kaks numbrit.

CLOCK
Vajutage kellaaja määamiseks või  ja vajutage : 
Ekraanil vilguvad minutinäidu kaks numbrit..

Vajutage minutite määamiseks või  ja vajutage 
kinnitamiseks .
Pange tähele! Võimalik, et pärast pikemat voolukatkestust 
tuleb kellaaeg uuesti seada. Valige SEADED KELL, milleks 
vajutada .
3. AHJU PUHASTAMINE
Uus ahi võib eraldada tootmisest jäänud lõhnu: see on 
täiesti tavapärane. Soovitame enne esimest küpsetamist 
ahju tühjalt puhastada, et eemalduksid võimalikud 
lõhnad.
Eemaldage ahju pealt kõik kile- ja pappkatted ja seest 
kõik tarvikud.
Funktsiooni Smart Clean aktiveerimine. Funktsiooni 
õigesti kasutamiseks järgige juhiseid.
Pange tähele! Pärast seadme esmakordset kasutamist on 
soovitatav ruumi tuulutada.

IGAPÄEVANE KASUTAMINE
1. FUNKTSIOONI VALIMINE
Ahju sisselülitamiseks vajutage : ekraanile 
kuvatakse viimane põhifunktsioon või peamenüü.
Funktsiooni valimiseks vajutada ikoonile või kerida 
mööda menüüd. 
Menüüs sisalduva funktsiooni valimiseks vajutage või

, et valida soovitud funktsioon ja seejärel vajutage 
kinnitamiseks .
Pange tähele! Kui funktsioon on valitud, näitab ekraan iga 
funktsiooni jaoks kõige sobivamat tasandit.
2. FUNKTSIOONI SEADETE MUUTMINE
Pärast soovitud funktsiooni valimist saab muuta selle 
seadeid. Ekraanile kuvatakse järjekorras seaded, mida 
saab muuta.  vajutamine võimaldab uuesti eelnevat 
seadet muuta.
POWER (VÕIMSUS)

MW POWER
 Kui väärtus ekraanil vilgub, vajutage muutmiseks  
või , ja seejärel vajutage kinnitamiseks . Pärast 
seda muutke järgnevaid seadeid (kui on võimalik).

DURATION (KESTUS)

DURATION
Kui ekraanil vilgub ikoon , saate soovitud 
küpsetusaja määrata nuppudega  või  ja 
kinnitada nupuga .
Pange tähele! Küpsetamise ajal saab määratud küpsetusaega 
muuta nupuga : vajutage muutmiseks või  ja 
seejärel vajutage kinnitamiseks .
Kui soovite küpsetamist käsitsi juhtida, ei pea te ilma 
mikrolaineteta funktsioonides küpsetusaega määrama 
(aeg määramata): Vajutage kinnitamiseks või  ja 
käivitage funktsioon.  
Selle režiimi valimisel ei saa viitkäivitust 
programmeerida.
END TIME (START DELAY) LÕPUAEG (VIITKÄIVITUS)
Mikrolaineid mittekäivitavates funktsioonides nagu 
Grill saab pärast küpsetusaja määramist kasutada 
funktsiooni viitkäivitust, programmeerides küpsetamise 
lõpetamise aja. Mikrolainefunktsioonis võrdub lõpuaeg 
kestusega. Ekraanil kuvatakse lõpuaeg ja ikoon  
vilgub.

END TIME
Soovitud  küpsemise lõppemise aja seadmiseks 
vajutage või  ja seejärel vajutage funktsiooni 
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kinnitamiseks ja aktiveerimiseks . Pange toit ahju 
ja sulgege uks: Funktsioon hakkab tööle automaatselt 
pärast arvutatud aja möödumist, et küpsetamine 
lõppeks teie seatud ajal.
Pange tähele! Käivitamise viitaja programmeerimisel 
keelatakse ahju eelsoojendus: Ahi saavutab teie soovitud 
temperatuuri järk-järgult, mis tähendab, et küpsetamise aeg 
on eeldatust natuke pikem. Ootamise ajal võite vajutada või

, et muuta programmeeritud lõpuaega, või vajutada 
muude seadete muutmiseks . Kui vajutate teabe 
nägemiseks , on võimalik lülituda lõpuaja ja kestuse vahel.
6th SENSE
Need funktsioonid valivad automaatselt parima 
küpsetusrežiimi, võimsuse ja kestuse kõigi saadaolevate 
roogade jaoks.
Vajaduse korral lihtsalt näidake lihtsalt toidu omadus, et 
saavutada optimaalne tulemus.
KAAL / PORTSJONID

KILOGRAMS
Funktsiooni õigeks seadistamiseks järgige ekraanil 
kuvatavat, kui ahi annab märku, vajutage või , et 
seada vajalik väärtus ja seejärel vajutage kinnitamiseks 

.
DONENESS (KÜPSUS)
Funktsioonis 6th Sense saab küpsuse taset muuta.

DONENESS
Kui ahi annab märku, vajutage või , et valida 
soovitud aste kerge/madala (-1) ja ekstra/kõrge (+1) 
vahel. Vajutage kinnitamiseks või  ja käivitage 
funktsioon.
3. FUNKTSIOONI AKTIVEERIMINE
Kui vaikimisi väärtused on need, mida soovite, või kui 
olete vajaminevad seadistused määranud, siis vajutage 
funktsiooni käivitamiseks .
Igal nupu  uuesti vajutamisel pikendatakse 
küpsetusaega 30 sekundi võrra.
Kui vajutate viitfaasis , siis küsib ahi, kas jätta see 
faas vahele, ja funktsioon käivitub kohe.
Pange tähele! Võite aktiveeritud funktsiooni mis tahes ajal 
peatada, selleks vajutage .
Kui ahi on kuum ja funktsioon nõuab konkreetset 
maksimaalset temperatuuri, kuvatakse ekraanil sõnum. 
Vajutage eelmisele ekraanile naasmiseks ja valige 
mõni teine funktsioon või oodake täieliku jahtumiseni.

JET START
Kui ahi on välja lülitatud, vajutage , see aktiveerib 
mikrolaineahju 30 sekundiks täisvõimsusel (1000 W).
4. KÜPSETAMISE SEISKAMINE / TOIDU 
PÖÖRAMINE VÕI SEGAMINE
PAUS
Ukse avamisel küpsetamine katkeb ajutiselt, kuna 
küttelemendid desaktiveeritakse.
Küpsetamise jätkamiseks sulgege uks ja vajutage .
Pange tähele! Funktsiooni 6th Sense ajal avage uks ainult siis, 
kui ahi selleks märku annab. 
TURN OR STIR FOOD (TOIDU PÖÖRAMINE JA 
SEGAMINE)
Mõned 6th Sense Cook retseptid näevad ette toidu 
pööramist või segamist küpsetamise ajal.

TURN FOOD
Kõlab helisignaal ja ekraan annab teada, et toiming on 
valmis.
Avage uks, tehke palutud toiming ja sulgege uks, 
seejärel vajutage küpsetamise jätkamiseks .
Pange tähele! Kui toitu on vaja pöörata või segada, siis 2 
minuti möödumisel jätkab ahi küpsetamist ka siis, kui te 
midagi ei tee. 
5. END OF COOKING (KÜPSETAMISE LÕPP)
Kõlab helisignaal ja ekraan annab teada, et küpsetamine 
on lõppenud.

END
Vajutage käsitsirežiimis küpsetamise jätkamiseks , 
lisades aega 30 sekundi (mikrolainefunktsioonides) või 
5 minuti (ilma mikrolaineteta) kaupa või vajutage , et 
küpsetamise aega pikendada uue kestuse määramise 
teel. Mõlemal juhul säilitatakse küpsetusparameetrid.
Kui vajutate või , siis küpsetamine jätkub.
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. FAVORITES (LEMMIK)
Et ahju oleks lihtsam kasutada, oskab see salvestada 
kuni 10 lemmikfunktsiooni.
Kui küpsetamine on lõppenud, siis palutakse ekraanil 
teil salvestada funktsioon lemmikute loendisse ühe 
numbri alla vahemikus 1 kuni 10.

ADD FAVORITE?
Kui soovite funktsiooni hetke seadetega lemmikuks 
salvestada, vajutage , muul juhul vajutage palve 
eiramiseks .
Kui olete vajutanud , vajutage või , et valida 
mälupesa, ja seejärel vajutage kinnitamiseks .
Pange tähele! Kui kogu mälu on täis või valitud mälupesa on 
juba kasutusel, palub ahi teil eelmise funktsiooni ülekirjutamist 
kinnitada.
Salvestatud funktsioonide kuvamiseks vajutage : 
Ekraanile kuvatakse lemmikfunktsioonide loend.

2. Vegetables
Funktsiooni valimiseks vajutage  või 
, kinnitamiseks vajutage , ja seejärel vajutage 
aktiveerimiseks .
. SMART CLEAN
Enne funktsiooni käivitamist eemaldage kõik tarvikud 
(välja arvatud klaasist pöördalus) mikrolaineahjust. 
Vajutage funktsioonile Smart Clean 
juurdepääsemiseks.

Smart Clean
Vajutage  puhastusfunktsiooni aktiveerimiseks: 
ekraanil kuvatakse järjest toimingud, mis tuleb enne 
puhastamist teostada. Valmimisel vajutage .
Vajaduse korral valage komplektis oleva auruti põhja 
või mikrolaineahjukindlasse anumasse tass joogivett ja 
sulgege uks.
Pärast viimast kinnitust, vajutage puhastustsükli 
käivitamiseks .
Kui see on lõppenud, lõpetage puhastamine sileda 
lapiga ja kuivatage ahju sisemus niiske mikrokiust 
lapiga.

. MINUTEMINDER (TAIMER)
Kui ahi on välja lülitatud, saab ekraani kasutada 
taimerina. Funktsiooni käivitamiseks veenduge, et 
ahi on välja lülitatud, ja seejärel vajutage  või : 
Ekraanil vilgub ikoon .
Soovitud kestuse seadmiseks vajutage või  ja 
seejärel vajutage taimeri aktiveerimiseks .
Kui minutilugeja on seatud aja lugemisel jõudnud nulli, 
kõlab helisignaal ja ekraanile kuvatakse teade.

MINUTE-MINDER
Kui minutilugeja on juba aktiveeritud, saate ka valida ja 
aktiveerida mõne funktsiooni. Vajutage nuppu  ahju 
sisselülitamiseks ja valige siis soovitud funktsioon.
Kui funktsioon on käivitatud, jätkab taimer sellest 
sõltumata aja arvestamist, mõjutamata funktsiooni 
tööd.
Selles faasis ei ole minutilugejat võimalik näha 
(kuvatakse ainult ikoon ), mis jätkab taustal minutite 
lugemist. Minutilugeja ekraani leidmiseks vajutage , 
et peatada hetkel aktiivne funktsioon.
. KEYLOCK (KLAHVILUKK)
Klahvide lukustamiseks hoidke vähemalt 5 sekundit all 

. Nuppude avamiseks korrake toimingut.

KEYLOCK
Pange tähele! Selle funktsiooni saab aktiveerida ka 
toiduvalmistamise ajal. Ohutuse tagamiseks on võimalik ahi 
igal ajal välja lülitada, selleks vajutage .
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TOOTE KIRJELDUS
WWW  Selle seadme infolehe koos energiaandmetega 

saab alla laadida Whirlpooli veebilehelt 
docs . whirlpool . eu

KUST SAADA KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND
> WWW  Laadige kasutus- ja hooldusjuhend 
alla meie veebilehelt docs.whirlpool.eu 
(selleks võite kasutada seda QR-koodi), 
täpsustamiseks on vaja lisada toote 
kaubanduslik kood.

> Teine võimalus on võtta ühendust müügijärgse 
teenindusega.

TEENINDUSE KONTAKT
Kontaktandmed leiate 
garantiijuhendist. 
Kui võtate ühendust 
müügijärgse 
teenindusega, siis 
teatage neile oma toote 
andmeplaadil olevad 
koodid.

XXX/XXX  XXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXX

400011160181
Trükitud Itaalias

PUHASTAMINE
Enne hooldamist või puhastamist veenduge, et seade 
on maha jahtunud.

Ärge kunagi kasutage aurpuhastusseadmeid.
Ärge kasutage traatnuustikut, abrasiivseid 
küürimispastasid ega abrasiivseid/söövitavaid 
puhastusvahendeid, kuna need võivad kahjustada 
seadme pinda.

SISE- JA VÄLISPINNAD
• Puhastage välispindu niiske mikrokiudlapiga. Kui 
see on väga must, lisage paar tilka neutraalse pH-ga 
puhastusvahendit. Lõpetage puhastamine kuiva lapiga.
• Puhastage ukseklaasi sobiva vedela 
puhastusvahendiga.
• Ahju põhja puhastamiseks toidujääkidest eemaldage 
pöördalus koos toega. Puhastage ahju regulaarselt või 
siis, kui sisepinnale on tekkinud pritsmeid.
• Sisepindade parimaks puhastamiseks aktiveerige 
funktsioon Smart Clean.
• Grilli pole tarvis puhastada, kuna suur kuumus põletab 
ära igasuguse mustuse. Kasutage seda funktsiooni 
regulaarselt.

TARVIKUD
Kõiki tarvikuid võib pesta nõudepesumasinas v.a 
pruunistusplaati Crisp plate.
Pruunistusplaati tuleb puhastada vee ja pehmetoimelise 
pesuainelahusega. Tugevat mustust hõõruge õrnalt 
lapiga. Pruunistusplaat peab enne puhastamist olema 
täielikult jahtunud.

RIKKEOTSING
Probleem Võimalik põhjus Lahendus

Ahi ei tööta.
Voolukatkestus.

Vooluvõrgust lahti ühendatud.

Kontrollige, kas vool on olemas ja kas ahi on vooluvõrku 
ühendatud.
Lülitage ahi välja ja uuesti sisse, et näha, kas viga püsib.

Ahjust kostab müra isegi siis, kui see on 
välja lülitatud. Jahutusventilaator aktiivne. Avage ahju uks või hoidke seda lahti ja oodake, kuni 

jahutamine jõuab lõpule.

Ekraanil on kuvatud täht F ja selle järel 
number. Tarkvara viga. Võtke ühendust lähima teenindusega ja öelge neile F 

tähele järgnev number.


