
LUGEMINE. Kolmas ülesanne. Küsimused 12–23. Lugege teksti ja vastake küsimustele 

(12–23). Kirjutage vastuseks 1–4 sõna. Näidis on tähistatud 0-ga. 

0. Millise sisemise osa kahjustuse puhul ei tohi ahju 
kasutada? 

Ahjuõõne 

12. Mille kaaluga lisaks seadme enda kaalule tuleb arvestada 
ahju paigutades? 

 

13. Millised keskkonnatingimused pole seadmele soodsad?  

14. Kui kõrgele ahju ülemisest servast võib paigutada muid 
esemeid? 

 

15. Mis detailide eemaldamine on keelatud?  

16. Mis seadmete töö võib ahjuukse puhastamine taastada?  

17. Nimetage ahju kolm põhilist funktsiooni.  

18. Mis detaili õige positsioon on seadme kasutamise 
eeldus? 

 

19. Milline toiduvalmistusviis võib ahju kahjustada?  

20. Missuguseid toite ei tohi ahjus kinni katta?  

21. Milline toit võib lõhkeda ka peale ahjust väljavõtmist?  

22. Mis toite tuleks keerata rohkem kui üks kord?  

23. Mis võib olla ümbertöödeldud materjalist nõude 
tarvitamise tagajärg? 

 

 

 

Joinco mikrolaineahi 

Kasutusjuhend 

Ahju paigaldamine ja ohutusnõuded 

Kontrollige, kas kõik pakkematerjalid on seest eemaldatud. Veenduge, et ahjul pole 

kahjustusi, nagu kiivas või kooldunud uks, katkised ja lõdvenenud uksehinged ja vedrud või 
mõlgid ahjuõõnes või ukses. Kui kahjustusi leidub, siis ärge pange ahju tööle, vaid pöörduge 

kvalifitseeritud teenindustöötaja poole. 

Mikrolaineahi tuleb asetada tasasele pinnale, mis suudab kanda nii ahju raskust kui ka toitu, 
mida selles ahjus valmistatakse. Elektrikontakt peab olema kergesti ligipääsetav, et 

hädaolukorras saaks kiiresti pistiku välja tõmmata. Ärge pange ahju tööle, kui selle juhe või 
pistik on katki, kui ahi ei tööta korralikult või kui seda on vigastatud või maha pillatud. Ärge 

asetage ahju kohta, kus on kuum või niiske, ega kergesti süttivate materjalide lähedusse. 
Kontrollige, kas voolujuhe on terve ja ei jookse ahju alt läbi või üle kuumade või teravate 
pindade. Et ahi saaks korralikult töötada, peab sel olema piisavalt õhuruumi. Ahju kohal peab 



olema vähemalt 20 cm, tagaseinal 10 cm ja mõlemal küljel 5 cm õhuruumi. Ärge katke ega 

blokeerige ühtegi seadme ava. Ärge võtke ära seadme jalgu.   

Raadiohäired 

Mikrolaineahju kasutamine võib tekitada teie raadio või televiisori töös häireid. Häirete 
tekkimise korral saab neid ära hoida või likvideerida järgmise abinõudega: 

 puhastage mikrolaineahju uks ja tihenduspinnad; 

 viige mikrolaineahi vastuvõtjast kaugemale; 

 suunake raadio- või TV-antenn ümber. 
 

Olulised ohutusjuhised 

Elektriseadmete kasutamisel tuleb järgida põhilisi ohutusnõudeid, kaasa arvatud järgmised. 

 Lugege enne seadme kasutamist läbi kõik juhendid. Kasutage seadeldist ainult selleks 
otstarbeks, milleks see on ette nähtud ja mida on kirjeldatud selles juhendis. 

 Ärge kasutage selles ahjus söövitavaid kemikaale ega aurusid. Seda tüüpi ahjud on 
spetsiaalselt valmistatud toidu kuumutamiseks, valmistamiseks või sulatamiseks.  See pole ette 
nähtud tööstuslikuks ega laboratoorseks kasutamiseks. 

 Ärge pange ahju tööle, kui see on tühi. Ärge kasutage ahju, kui klaaskandik ei ole õiges 
asendis. Kui voolujuhe on katki, siis tuleb lasta see asendada tootjal või tema 
teenindustöökojal või samasuguse kvalifikatsiooniga isikul, et vältida ohte. 

 Ärge praadige toitu mikrolaineahjus. Kuum õli võib rikkuda ahju osi ja kööginõusid ning 
tekitada isegi nahapõletusi. 

 Et vältida tulekahju tekkimist ahjuõõnes, hoidke ahjul silma peal, kui soojendate toitu plast- 
või pabernõus. Enne ahju panemist eemaldage paber- või plastkotilt traatklambrid. Kui 
märkate suitsu, siis lülitage ahi välja või tõmmake pistik kontaktist välja ja hoidke uks kinni 
leekide lämmatamiseks. Ärge kasutage ahjuõõnt panipaigana ─ ärge jätke ahjuõõnde 
pabertooteid, kööginõusid või toitu, kui olete lõpetanud ahju kasutamise. Vedelikke ega 
vedelaid toite ei tohi kuumutada kinnistes nõudes, sest need võivad lõhkeda . Jookide 
kuumutamisel mikrolaineahjus võivad need hiljem järsku keema pahvatada, nii et olge nõud 
välja võttes ettevaatlik. 

 Kõva pealispinnaga toiduainetele, nagu kartulid, terved kabatšokid, õunad, kastanid, tehke 
enne ahjupanekut augud sisse, see hoiab ära nende plahvatamise. Koorega mune ja terveid 
kõvakskeedetud mune ei tohi kuumutada mikrolaineahjus, sest need võivad plahvatada isegi 
siis, kui ahi on kuumutamise lõpetanud. 

Mikrolaineahjus toiduvalmistamise põhimõtted 

Paigutage toit hoolikalt. Paksemad osad pange taldriku ääre poole. Jälgige 

valmistamisaega: valige esmalt minimaalne ette nähtud aeg ja kui vaja, siis pikendage 

aega hiljem. Üleküpsetamisel võib toit suitsema või põlema minna. Katke toit kinni, see 
väldib pritsmeid ja toit küpseb ühtlasemalt. Toidu küpsetamise ajal on soovitav keerata 
seda üks kord ümber, see kiirendab toitude valmimist, nagu näiteks kana ja hamburger. 

Suuremaid praetükke peaks ümber keerama korra või kaks. Tõstke ümber sellised toidud 

nagu näiteks lihapallid: pooleldi küpsenud pealmised pange põhja ja keskelt asetage 

taldriku äärtele. 

Kööginõude kasutamise juhend 

Mikrolaineahju nõude ideaalne materjal on läbipaistev, mis laseb energiat läbi ja 
kuumutab toitu. Ärge kasutage mikrolaineahjus makulatuurist valmistatud pakendeid, sest 
need võivad sisaldada väikseid metalliosakesi, mis võivad tekitada tulekahju. Mikrolained 

ei suuda läbida metalli, seepärast ei sobi mikrolaineahjus kasutamiseks nõud, mis 



sisaldavad metalli. Ümmargused taldrikud on sobivamad kui kandilised, sest toit kipub 

nurkades üle kuumenema. 

Allikas: seadmega kaasas olnud trükitud juhend 

 
 
 

 
 

 
 
  



VASTUSED 

12 toidu kaaluga/raskusega/massiga 

13 kuumus ja niiskus / kuum ja niiske 

14 20 cm 

15 (ahju) jalgade 

16 raadio ja/või televiisor (teler) 

17 (toidu) kuumutamine, valmistamine, sulatamine 

18 klaaskandik 

19 praadimine 

20 vedelaid (vedelikke) 

21 muna 

22 suuremad praetükid 

23 tulekahju/tuleoht 

 


