
 
 
 

PRIMAX FAST LINE AHJUD 
PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND 

 
 
 

Paigaldusjuhised 
 

 Veenduge, et seadmel ei ole transpordi käigus tekkinud 
kahjustusi. Kui märkate kahjustusi võtke koheselt ühendust 
müüjaga. 

 Eemaldage ahjust ja ahjult kõik pakkematerjalid/kaitsekiled. 
 Paigaldage ahi stabiilselt ning kindlalt, et ei tekiks libisemise 

ohtu. 
 Arvestage minimaalset kaugust kõrvalolevate seadmete/seintega: 

min. külgedel 50 mm, min. taga 50 mm. 
 
Elektriühendus 
 

 Elektriühendused peab teostama kvalifitseeritud elektrik. 
 Elektritoite ühendamine peab toimuma vastavalt kehtivale 

seadusele ja standardile.  
 Enne ühendamist veenduge, et toitepinge ja sagedus vastavad 

andmeplaadil olevatele andmetele. 
 Seade tuleb paigaldada nii, et pistik oleks kergesti kättesaadav.  
 Seadme ja elektritoite ahelas olevale lüliti/katkestile peab olema 

kerge juurdepääsetavus. 
 Seadme töötamise ajal ei tohi pingkõikumine olla suurem kui + / 

- 10% 
 Seade peab olema ühendatud maandusega elektrivõrku, mille 

efektiivsus on kontrollitud. 
 
 
 
 



 
 
Vee ühendus 
 

 Enne ühendamist ahjuga, tuleb teatud kogus vett lasta torudest 
läbi voolata. 

 Surve veesüsteemides peab jääma 0,5 kuni 2 bari vahele 
 Vee karedus 0,5* - 5*F( takistab katlakivi teket ja elektriklapi 

ummistust) Katlakivi moodustumine võib viia tasakaalust välja 
ahju ventilaatori. Kareda vee puhul soovitame lisaks kasutada 
veepehmendajat. 

 
Esmane kasutus 
 

 Enne esimest kasutuskorda: peske metallosad kuuma vee ning 
seebiga ja loputage.  

 Ärge kasutage kambri pesuks happelisi ja muid agressiivseid 
vahendeid. 

 Kuumutage ahju ilma toiduaineteta 200°C juures umbes 30 
minutit - tehniliste lõhnade likvideerimiseks. 

 
 
Ahju puhastus 
 

 Enne ahju puhastust tuleb ahi jahutada kuni sisepinda saab käega 
puudutada. 

 Puhastage ahi seest sooja veega ja puhastusvahendiga. Loputage 
ohtra veega ning kuivatage. 

 Ärge kasutage ahju puhastamiseks happelisi konsentreeritud 
pesuaineid, sest need võivad kahjustada ahju pinnamaterjale. 

 Ärge puhastage ahju pindasid teravate ja karedate materjalidega 
(teras harjad, jne). 

 Ärge kasutage ahju puhastamiseks survepesurit. 
 Hügieeni ning seadme laitmatu toimimise tagamiseks tuleb 

ahju iga päev peale kasutamist puhastada. 
 



 
 
Ettevaatus kasutusel 
 

 Ahju uks avage aeglaselt ja ettevaatlikult vältimaks kuuma 
auru  sattumist nahale. 

 Ärge sulgege ahju töö ajal ahju õhuväljalasketoru. 
 Kunagi ära tiri/venita elektrikaablit. 

 
 
 

KONTROLLPANEEL 
 
 

 
 
 
 

1. Niisutus 
2. Taimer 
3. Temperatuur 
4. Salvestatud küpsetusfunktsioonid / PROGRAM 
5. Manuaalne niisutus 
6. Start / Stop 
7. Küpsetus etapid 

   8.; 9.Valiku kinnitus 
   11.  Küpsetus etapid 
   10.  Reguleerimisnupp   
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
KASUTUSJUHEND 

 
 
KONTROLLPANEEL EI TÖÖTA: Kui ahjus puudub toide  - on välja lülitatud  
LED-lambid, nupud ja ekraan. 
KONTROLLPANEEL TÖÖTAB: Kui kontrollpaneel on töö valmis läheb ahi 
STAND – BY reziimile. 
STAND-BY REZIIM: Selles reziimis on ahi töövalmis. Kõik nupud ja LED-
lambid ei ole valgustatud. Vajutades REGULEERIMISNUPPU (10) nuppu 
läheb ahi STOP reziimile. 
STOP REZIIM: Kontrollpaneel on valmis ahju seadistamise alustamiseks. 
Kasutada saab kolme otsest funktsiooni : PHASE(7), MANUAALNE 
NIISUTUS(9 ;LED-5 ) ja STRAT/STOP(8 ; LED-6). Kasutada saab ka nelja 
salvestatud funktsiooni: TEMPERTURE(3), TIMER(2), NIISUTUS(1) JA 
PROGRAM(4) 
Kui tsükkli valimisel ei ole tekkinud viga siis vajutades nuppu START/STOP(9) 
alustab ahi küpsetust. 
START/STOP nuppu all hoides läheb ahi STAND-BY reziimile. 
STOP asendis on näha ekraanil ahju kambri temperatuur. 
Keerates või vajutades REGULEERIMISNUPPU(10) hakkab kontrollpaneelil 
vilkuma Taimeri LED-lamp(2). Keerates veel REGULEERIMISNUPPU (10) 
saate valida nelja salvestatud küpsetusviisi vahel, mille saate kinnitada 
REGULEERIMISNUPPU (10) abil. Salvestamaks erinevaid küpsetusviise 
kuvatakse ekraanile PROGRAMM ja  kolm funktsiooni: TEMPERATUUR, 
TAIMER JA NIISUTUS.  
Erinevate funktsioonide valimiseks vajutage REGULEERIMISNUPPU (10) ja 
jälgige kontrollpaneelil olevate funktsioonide vilkuvaid Led-lampe. 
REGULEERIMISNUPPU (10) funktsioon lakkab töötamast peale 5 sekundilist 
pausi. Peale 10 minutilist REGULEERIMISNUPU (10) mitte kasutamist läheb 
ahi STAND – BY reziimile.  
 
KÜPSETUSTSÜKKLID 
 
Iga küpsetustsükkel (manuaalne või programeeritud) võib koosneda 
maksimaalselt  3 etappist, millest iga etapp vajab kolme väärtust: 
TEMPERATUUR, TAIMER ja  NIISUTUS.  



 
Kui programeerimine on aktiivne põleb kontrollpaneelil LED-lamp 
PROGRAM(4). LED-lambi nr. 7 juurde kuuluvad numbrid 1, 2 ja 3 näitavad 
valitud tsükilite arvu.  
Niisutus funktsioon on töös kui kontrollpaneelil on valgustatud LED-lamp 
NIISUTUS (1).  
Ahju sisselülitamisel kuvatakse mälus viimane manuaalselt salvestatud tsükkel. 
Esimesel käivitamisel, on määratud vaikimisi tsükkel, toiduvalmistamise aeg ei 
ole fikseeritud ja niiskuse parameetriks on passiivne režiim; tuleb valida reziim, 
aeg ja niiskus, et alustada küpsetamist. 
  
TEMPERATUURI SALVESTAMINE 
 
Keerake REGULEERIMISNUPPU (10) seni kuni süttib LED-lamp 
TEMPERATUUR (3). Kontrollpaneeli ekraanile kuvatakse olemas olev 
temperatuur. Vajutades REGULEERIMISNUPPU (10) hakkab vilkuma LED-
lamp nr.3 seniks kuni muudate temperatuuri. Temperatuuri muutmiseks keerake 
REGULEERIMISNUPPU (10). Salvestamaks soovitud temperatuuri vajutage 
REGULEERIMISNUPPU (10). 
Pöörates REGULEERIMISNUPPU (10) alguseni võite valida pausi, 
"PAUS" ilmub ekraanil. 
 
TAIMERI SALVESTAMINE 
 
Küpsetusaja valimiseks peate valima funktsiooni TAIMER(2) 
Kontrollpaneeli ekraan näitab TAIMERIT formaadis  h:min, Taimeri aja 
vahemik 0.01 – 9.59. 
Kui küpsetus aeg on määramata kuvatakse ekraanile lühend INF.  
samas kui aeg ei ole loodud, näiteks DEFAULT tsükli puhul, kuvatakse 
ekraanil "---". 
Vajutades REGULEERIMISNUPPU (10) hakkab vilkuma LED-lamp nr.2 
seniks, kuni muudate taimeri aega. Alustades skaala algusest (vastupäeva 
keerates) ja REGULEERIMISNUPPU (10) päripäeva keerates saate taimerit 
valida järgnevalt. ´´---´´ , ´´INF´´ ja siis ajavahemiku 0.01 – 9.59. Soovitud aja 
valikul vajutage REGULEERIMISNUPPU (10) salvestamaks soovitud taimeri 
aeg. Peale 5 sekundilist pausi väljute taimeri salvestamise funktsioonist.  
 
 
 
 
 
 



 
NIISUTUSE FUNKTSIOON 
 
Keerates REGULEERIMISNUPPU (10) seni kuni hakkab vilkuma LED-lamp 
NIISUTUS (1). Vajuta REGULEERIMISNUPPU (10) ja LED-lamp 
NIISUTUS(1) jääb põlema, mis näitab et saate valida niisutuse. Keerates 
REGULEERIMISNUPPU saate niisutust valida vahemikus 0 – 10, vajutades 
REGULEERIMISNUPULE salvestate vajaliku niisutusastme. Peale 5 
sekundilist pausi väljute taimeri salvestamise funktsioonist.  
 
 
KÜPSETUSETAPID 
 
Iga küpsetus tsükkel (manuaalne või programeeritud) võib koosneda kuni 
kolmest etapist. Valgustatud LED-lampid kontrollpaneelil näitavad valitud 
etapide arvu. Valitud etappe saab muuta vajutades nuppu ETAPP(7) – 
kontrollpaneeli ekraan kuvab 3 sekundit seatud aega. 
Õige küpsetusetapi valikuks vajuta pikalt nuppu ETAPP(7) – vilkuv LED-
lamp(1,2,3) näitab valitavat etppi. Valitu etpile järgnevale etapile saate luua uue 
etapi. Peale kolmandat ei ole võimalik luua  uut neljandat etappi. Kui teil on 
salvestatud kõik kolm etappi siis uue etapi salvestamisel kustub eelmine.  
Algselt on kõik etapid salvestatud vaikimisi: määratletud kambri parameetritega 
ja ilma küpsetusaja ja niisutuseta. 
 
PROGRAMEERITUD KÜPSETUSTSÜKLID 
 
Ahjule saab salvestada 20 küpsetus programmi ja manuaalset tsüklit. Kõik 
programmid on salvestatud algselt vaikimisi tsüklile: üks etapp määratletud 
kambri parameetritega ja ilma küpsetusaja ja niisutuseta.  
Igale küpsetus programmile saab lisada maksimaalselt kolm etappi ja salvestada 
manuaalne küpsetustsükkel 

- temperatuuri salvestamine 
- taimeri - aja salvestamine 
- niisutuse salvestamine 

Igat programmi võib muuta. Neid muudatusi ei salvestata automaatselt. Teil on 
võimalik salvestada need uued muutused, vajutades REGULEERIMISNUPPU 
(10) 2 sekundit. 
Kui soovite valida programmi, siis pöörake REGULEERIMISNUPPU (10), 
kuni LED PROGRAMS (4) hakkab vilkuma. Ekraanile ilmub kood aktiivsest 
programmist sel hetkel: P01-P20 või "---" kui olete 
valinud käsitsi toiduvalmistamise. 
Kui vajutate REGULEERIMISNUPPU (10) ekraan hakkab vilkuma ja LED (4) 



 
ning jääb valgustatuks; keerates REGULEERIMISNUPPU (10) saad 
valida programmi P01 kuni P20. 
Kui vajutate REGULEERIMISNUPPU saate valida soovitud programmi - 
ekraan lakkab vilkumast ja samal ajal  LED PROGRAMS (4) hakkab vilkuma, 
et näidata, pöörates REGULEERIMISNUPPU(10) saad valida programmi. 
Kui valite programmi saate seda muuta, samuti, kui manuaalses režiimis. 
Muudatusi ei salvestata automaatselt. 
 
Tsükli alustamine 
 
Vajutades START / STOP (8) algab toiduvalmistamise tsükkel (käsitsi 
või programmeeritud), mille valisite, ahi läheb START režiimile. Ei 
ole võimalik alustada küpsetustsüklit, kui etapid ei ole salvestatud (temperatuur, 
aeg, niiskus) või tuleb valida menüüst salvestatud programm. 
 
Start 
 
START režiimis algab valitud tsükkel ja START / STOP LED (6) on 
valgustatud. 
Tavaliselt tsükli jooksul kuvatakse ekraanil järelejäänud aeg etapi lõpuni ning 
START/STOP (8) vilgub.Vajutades REGULEERIMISNUPPU (10) on 
võimalik visualiseerida 5 sekundi jooksul kambri temperatuuri. Kui soovite 
parameetreid muuta vajutage STOP:  pöörake 
REGULEERIMISNUPPU(10), valige funktsioon (temperatuur, aeg, niiskus), ja 
vajutage REGULEERIMISNUPULE (10). 
Teil on aega 5 sekundit, et kinnitada valitud väärtus. Tsükkli lõppedes muutused 
ei salvestata. START reziimis ei saa programmimuutuseid salvestada. Faazid ei 
hakka tööle, kui aeg ei ole ajastatud.  
Vajutades MANUAL HUMIDITY klahvi (9) ON LED 
valgustatud ning küpsetus kambrisse lisandub auru. 
Vajutades START / STOP klahvi (8) seiskub toiduvalmistamine ja läheb STOP 
režiimile; sellest annab märku heli. Vajutades START / STOP nuppu 
(lühike surve) või avades ahjuukse, läheb ahi TEMPORARY STOP (ajutisele 
stop) režiimile. 
 Vajutades pikalt PHASES (7) etapp/faas lõpeb ja järgmine algab. Summerist 
kõlab pikk piiks; kui peatatud etapp on viimane, siis valmistamine lõppeb ja ahi 
läheb  STOP reziimile. 
Töös olevat etappi/faasi näitab vilkuv LED Phases (7) 
Tsükkli lõppedes teeb summer häält. Kui vajutada klahvile STOP või avada 
ahjuuk, heli vaibub. 
 



 
Ajutine Start / Stop 
 
Ajutise STOP staatus - määrused on peatatud ja ventilaator peatub. 
Taimeri tsükkel katkeb ja ekraanil tuluke vilgub. 
LED START / STOP vilgub. 
Vajutades uuesti nuppu (8) START / STOP algab küpsetus uuesti, kui uks on 
suletud. 
Ahjuukse sulgemisel (kui enne avamist ei olnud vajutatud START/STOP 
nuppu) jätkab ahi pooleli jäänud reziimilt. 
Pikalt vajutades klahvi START / STOP küpsetus peatub ja ahi läheb üle STOP 
režiimi. 
 
Voolukatkestus 
Kauaaegse voolukatkestuse korral lülitub ahi välja. Voolu taastumisel lülitub ahi 
tööle STOP reziimile.  
 
6. Häired ja vead: diagnostika 
 
Ahju temperatuurianduri rike  
Kui kambri temperatuuriandur on rikkis, ahju 
STOP, START e ajutine STOP režiimis, ilmub ekraanile sõnum "Er1", ahi 
lakkab töötamast ja annab sellest märku alarm heliga. Küpsetus tsükkel lakkab 
ja ahi läheb STOP reziimile. 
Alarmi heli välja lülitamiseks vajutage ükskõik millist nuppu. 
Ahi käivitub, kui  temperatuurianduri rike kõrvaldatakse (automaatne). 
 
Ahju võimsusanduri rike 
Kui kambri andur on katki, vajutage koos nuppe STOP, START - 
tekib ajutine STOP režiimis, ilmub ekraanile sõnum "Er2", ahi lakkab töötamast 
ja annab sellest märku alarm heliga. Küpsetus tsükkel lakkab ja ahi läheb STOP 
reziimile. 
Alarmi heli välja lülitamiseks vajutage ükskõik millist nuppu. 
Ahi käivitub, kui kõrvaldatakse NTC anduri rike  (automaatne). 
 
Temperatuur 
Kui temperatuur ahjus tõuseb kõrgemaks, kui on fikseeritud, annab ahi sellest 
märku alarm heliga ja ekraanile ilmub sõnum ´´ER3´´ STAND-BY REZIIMIL 
alarm ei toimi.  Küpsetus tsükkel seiskub ja ahi on STOP reziimil. Alarmi saab 
välja lülitada suvalisele nupule vajutades. Temperatuuri langedes alla ( vähemalt 
5°C) fikseeritud temperatuurist - taastub ahju tegevus. 
 



 
 
 
Uks on avatud 
Ahi ei hakka tööle kui uks on avatud. START/STOP nupp vilgub. Kõik 
funktsioonid on deaktiiveeritud. Ahi ei hakka ennem tööle kui sulgete ukse 
korralikult. 
 
Voolupinge langemine 
Kauaaegse voolupinge languse korral lülitub ahi välja. Pinge taastumisel läheb 
ahi tööle STOP reziimile.  
 
 


