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IGAPÄEVASE KASUTAMISE
JUHEND
TÄNAME, ET OSTSITE HOTPOINT - ARISTON
TOOTE
Täielikuma hoolduse ja toe saamiseks registreerige
oma seade aadressil www.hotpoint.eu/register

WWW

Ohutusjuhised ning kasutus- ja hooldusjuhendi
saate alla laadida meie veebilehelt
docs.hotpoint.eu, järgides voldiku lõpus
olevaid juhiseid.

Lugege ohutusjuhised enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi.

TOOTE KIRJELDUS
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1. Juhtpaneel
2. A
 ndmeplaat

(ärge eemaldage)

3. Uks
4. Valgustus
5. Pöördalus
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JUHTPANEEL
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1. STOP
Funktsiooni või helisignaali
peatamiseks, seadete tühistamiseks
ja ahju väljalülitamiseks.

2. M
 IKROLAINETE FUNKTSIOON/

VÕIMSUS
Mikrolainete funktsiooni valimiseks
ja soovitud võimsusastme
seadmiseks.
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3. SEADETE MÄLU
4. AURU-FUNKTSIOON
5. DISPLEI
6. + / - NUPUD
Funktsiooni seadete muutmiseks (nt
pikkus ja toidu kaal).
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7. DEFROST DYNAMIC
8. KÄIVITUS
Funktsiooni käivitamiseks. Kui ahi on
välja lülitatud, aktiveerib nupp
mikrolainefunktsiooni Jet Start.

9. UKSE AVAMISE NUPP
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TARVIKUD

WWW

Laadige alla kasutamis- ja hooldusjuhend leheküljelt
docs.hotpoint.eu, sealt leiate täpsemat teavet

AURUTI

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.

KATE (KUI ON OLEMAS)
Toidu katmiseks küpsetamise
või mikrolainetega
soojendamise ajal.
Kaas takistab pritsmete
laialipaiskumist ega lase toidul ära
kuivada, samuti saab seda
kasutada kahe küpsetustaseme tekitamiseks.

Toidu (nt kala või köögiviljad)

1 aurutamiseks pange see korvi

(2) ja valage õige aurukoguse

2 saavutamiseks auruti (3) põhja

100 ml joogivett.

3 Pasta, riisi või kartulite

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 mikrolainefunktsioonidega.

Tarvikute arv ja tüüp võib olenevalt ostetud mudelist erineda.
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.

FUNKTSIOONID
Toidu või joogi kiireks soojendamiseks.

750 W

500 W

350 W
160 W
0W

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.
WWW

Laadige alla Kasutamis- ja hooldusjuhend leheküljelt
docs.hotpoint.eu, sealt leiate täpsemat teavet

AUTOMAATNE AUR

MIKROLAINED
VÕIMSUS

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

SOOVITATAV KASUTUS

Suure veesisaldusega toitude ja jookide,
liha ja köögiviljade kiire soojendamine
Kala, lihakastmete ja juustu või muna
sisaldavate kastmete valmistamine.
Lihapirukate või ahjupasta
viimistlemine.
Aeglane, õrn küpsetus. Sobib šokolaadi
ja või sulatamiseks.
Külmutatud toidu sulatamine, või ja
juustu pehmendamine.
Kui kasutatakse ainult taimerit.

Toidu (nt kala ja köögiviljad) aurutamiseks
kaasaoleva auruti abil. Valage 100 ml joogivett auruti
põhja, asetage toit restile ja pange kate peale, seejärel
jätkake küpsetamisega.
KATEGOORIA

1
2

TOIT

Mugul- ja juurviljad (nt kartulid,
porgandid, kaalikad)
Värske köögivili (nt lillkapsas, brokoli)A
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Sügavkülmutatud köögivili

4

Kalafilee

Vajalik tarvik: Auruti

DEFROST DYNAMIC
100 g kuni 2 kg liha, linnuliha, kala, köögivilja
kiireks sulatamiseks. Toit tuleb asetada otse klaasist
pöördalusele. Kui ahi märku annab, pöörake toit
ümber.

2

ET

IGAPÄEVANE KASUTAMINE
. FUNKTSIOONI VALIMINE
Valimiseks vajutage lihtsalt soovitud funktsiooni nuppu.

. PAUS
Aktiivse funktsiooni peatamiseks (nt selleks, et toitu
segada) avage lihtsalt uks.

. AJA MÄÄRAMINE

Jätkamiseks sulgege uks ja vajutage

Pärast soovitud funktsiooni valimist
määrake
või
abil funktsiooni
kestus.
Aega saab küpsetamise ajal muuta, selleks vajutage
või
või, iga vajutus vähendab kestust 30 sekundit

. MIKROLAINETE VÕIMSUSE MÄÄRAMINE
Vajutage
nii mitu korda, kui on vaja
mikrolainete võimsuse seadmiseks.
Pange tähele! Seda seadet saab küpsetamise ajal muuta, selleks
vajutage
.

. AUTOMAATNE AUR
Vajutage
kuni kuvatakse soovitud
toidukategooria, seejärel määrake
või
abil toidu kaal.

. DEFROST DYNAMIC
Vajutage
ja seejärel määrake
abil toidu kaal.
Sulatamise ajal
teeb funktsioon lühikese pausi,
et teil oleks võimalik toitu pöörata.
Kui olete sellega valmis, sulgege uks ja vajutage

või

.

. FUNKTSIOONI AKTIVEERIMINE
Kui olete määranud kõik soovitud seaded, vajutage
.
funktsiooni aktiveerimiseks

Aktiivse funktsiooni võib igal ajal peatada, selleks
.
vajutage
. TURVALUKK
See funktsioon aktiveeritakse
automaatselt, et takistada ahju
juhuslikku sisselülitamist. Avage ja sulgege uks ja
seejärel vajutage funktsiooni käivitamiseks
.

. JET START
, see aktiveerib
Kui ahi on välja lülitatud, vajutage
mikrolainetega küpsetamise 30 sekundiks täisvõimsusel
(750 W).
Igal nupu
uuesti vajutamisel pikendatakse
küpsetusaega 30 sekundi võrra.

. MÄLU FUNKTSIOON
Selleks et salvestada ekraanil olev funktsioon koos
valitud seadetega, kui olete funktsiooni valinud ja
: Helisignaal viitab, et
seadeid muutnud, hoidke all
seaded on õigesti salvestatud.
Hiljem oma lemmikfunktsiooni taasvalimiseks vajutage
ja seejärel funktsiooni aktiveerimiseks
.
Pange tähele! Seadeid saab igal hetkel üle salvestada, selleks
korrake eelpool kirjas olevat toimingut.

. AJA MÄÄRAMINE
Kui ahi on välja lülitatud, vajutage
,
kuni ekraanil hakkavad vilkuma
tunninäidu (vasakul) kaks numbrit.
Tundide seadmiseks vajutage
või
ja kinnitamiseks
vajutage
. Ekraanil hakkavad vilkuma minutinäidu
kaks numbrit.
Minutite seadmiseks vajutage
või
ja
kinnitamiseks vajutage
.
Pange tähele! Võimalik, et pärast pikemat voolukatkestust
tuleb kellaaeg uuesti seada.
. TAIMER
Kui ahi on välja lülitatud, saab ekraani kasutada
taimerina. Funktsiooni aktiveerimiseks ja soovitud aja
seadmiseks vajutage
või
. Vajutage
, et seada
võimsuseks 0 W, ja see järel vajutage viivitusaja
mahaloenduse alustamiseks
.
Pange tähele! Taimer ei aktiveeri ühtegi küpsetustsüklit.
Taimeri peatamiseks mis tahes ajal vajutage .

Laadige kasutus- ja hooldusjuhend alla leheküljelt docs.hotpoint.eu. Selles on kasulikud küpsetamistabelid ja
kontrollitud retseptide tabel, mis on koostatud sertifitseerimisasutuste jaoks vastavuses standardiga IEC 60705
WWW
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PUHASTAMINE
Ärge kasutage aurpuhastusseadmeid.

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

SISE- JA VÄLISPINNAD

TARVIKUD

• Puhastage välispinda ainult niiske lapiga. 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.

Kõiki tarvikuid võib pesta nõudepesumasinas.

RIKKEOTSING

WWW

Laadige alla Kasutamis- ja hooldusjuhend leheküljelt
docs.hotpoint.eu, sealt leiate täpsemat teavet

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.

Ekraanile kuvatakse Err.

Tarkvara viga.

Võtke ühendust lähima teenindusega ja öelge
neile tähisele Err järgnev number.

TEHNILISED NÄITAJAD
WWW Toote täielikud tehnilised näitajad, sh
energiatõhusklass, saate alla laadida meie veebilehelt
docs.hotpoint.eu
KUST SAADA KASUTAMIS- JA HOOLDUSJUHEND
> WWW Laadige kasutamis- ja hooldusjuhend alla
meie veebilehelt docs.hotpoint.eu
(selleks võite kasutada seda QR-koodi),
täpsustamiseks on vaja lisada toote
kaubakood.
> Teise võimalusena võtke ühendust
teenindusega

TEENINDUSE KONTAKT
Kontaktandmed leiate garantiijuhendist. Kui võtate
ühendust teenindusega, öelge neile oma toote
andmeplaadil olevad koodid.
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XXXXXXXXXXXX
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Trükitud Itaalias

