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ET Navigenio on mõeldud eranditult koduseks kasutamiseks ettenähtud viisil. Enne Navigenio kasutamist lugege 
palun kasutusjuhend hoolikalt läbi – eriti teave õige kasutamise ja ohutuse kohta. Hoidke kasutusjuhend alles 
ja andke see järgmistele omanikele edasi.

Sümbolite tähendused

Ohutuse seisukohast olulised juhised
Järgimata jätmine võib tekitada vigastusi või kahju.

Halb töökord või ebaõige kasutamine

Hea töökord või õige kasutamine

Kasulik kasutajateave

Keskkonnakaitse-, ökoloogia- ja säästlikkusalane teave

Protsessi etapid on tähistatud noolega.

Kehtivus
See kasutusjuhend kehtib Navigenio C0020 mudeli kohta. Andmeplaat asub ühe sanga all. Versioon: 08/20

Ühildub AMC Audiothermiga

1. Sihtotstarve ja ohutus
Navigeniot saab kasutada AMC küpsetussüsteemi erinevates funktsioonides teisaldatava lauapliidina. 
Navigeniot saab kasutada lauapliidina toidu küpsetamiseks manuaalsel ja isejuhtival režiimil, samuti 
gratineerimiseks ja küpsetamiseks ülevalt küpsetamise funktsioonis.

1.1 Sobivad AMC potid ja pannid

1.1.1 Navigenio lauapliidina
� 16, 20 ja 24 cm potid (kuni maks. 6,5 l)
� 20, 24 ja 28 cm pannid
� 24 ja 28 cm Eurasia, 36 cm vokk
� 38 cm Oval Roaster küpsetuspott ja Oval Grill grillpann, 28 cm Arondo Grill grillpann

1.1.2 Navigenio ülevalt küpsetamise funktsioonis
� 20 ja 24 cm pannid
� 20 ja 24 cm HotPan küpsetuspannid
� 24 cm Eurasia
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1.2 Vältige kahjustusi

1.2.1 Vältige väliseid kuumakahjustusi
� Ärge mitte kunagi asetage Navigeniot kuumale pliidiplaadile.
� Ärge kasutage Navigeniot valesti pikema aja jooksul. Vastasel juhul lülitab 

ülekuumenemiskaitse Navigenio kuumutussüsteemi välja.

1.2.2 Vältige kahjustusi ja ebaõiget kasutust.
� Ärge kasutage klaaskeraamilist pinda lõikelauana.
� Ärge kasutage klaaskeraamilisel pinnal teravaid esemeid ja vältige punktkoormust.
� Kuumakartlikel pindadel asetage Navigenio kuumaalusele.
� Kasutage ainult stabiilseid pindu ja ärge kandke Navigenio küljes olevaid potte ringi.
� Ärge mitte kunagi valmistage toitu otse Navigenio peal või koos pakendiga.
� Enne küpsetamist veenduge, et poti põhi ja klaaskeraamiline pind oleks puhas ja kuiv.
� Puhastage Navigenio alati korralikult.
� Ärge kasutage Navigeniot ruumi kütmiseks.

1.3 Võimalikud elektriohud

Seade töötab elektriga. Vältige elektrilöögi ohtu:
� Ühendage seade ainult sellise toiteallika külge, mille pinge vastab andmeplaadil näidatule.
� Kasutage ainult originaalühenduskaablit. Kasutama peab sama tüüpi pikendusjuhtmeid. 

Vahetage kahjustatud toitejuhe viivitamata välja.
� Toitejuhe ei tohi kokku puutuda kuuma küpsetusplaadi või kuumade kööginõudega.
� Tõmmake toitepistik kohe välja, kui klaaskeraamiline pind saab kahjustada või puruneb.
� Kahjustatud seadet ei ole lubatud edasi kasutada. Pöörduge AMC teeninduskeskuse poole.
� Navigenio omavoliline ümberehitamine on keelatud.
� Remonti võivad teostada üksnes AMC teeninduskeskuse poolt volitatud kvalifitseeritud 

asjatundjad.

1.4 Võimalikud kuumaga seotud ohud, tulekahjuoht

Navigenio läheb töötamise ajal kuumaks. 
Vältige põletuse ohtu:
� Puudutage ainult Navigenio sangasid.

Vältige tulekahju ohtu:
� Pärast Navigenio kasutamist ülevalt küpsetamise funktsioonis ärge asetage seda maha nii, et 

klaaskeraamiline pind jääb allapoole.
� Navigeniot ülevalt küpsetamise funktsioonis kasutades asetage pott alati kuumakindlale pinnale.
� Kustutage potis süttinud toit (nt rasv) üksnes tuleteki või potikaanega – ärge mitte kunagi 

kasutage kustutamiseks vett.
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1.5 Jälgimine
� Navigenio on pakendatud kilesse. Pakendamiseks kasutatud kile ei tohi sattuda laste kätte: 

lämbumisoht.
� Küpsetusprotsessi peab jälgima. Kui küpsetusprotsessi heli abil jälgimiseks kasutatakse 

Audiothermi, siis peate olema selle kuuldekaugusel.
� Järelevalveta kontrollimata küpsetamine võib põhjustada ülekuumenemist. Toit võib rikneda ning 

pott võib kahjustuda.
� Navigeniot tohivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed, piiratud 

füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega inimesed, samuti 
inimesed, kellel puuduvad kogemused või teadmised. Sellele vaatamata 
peab neid jälgima või seadme ohutu kasutamise koha pealt juhendama 
ja nad peavad mõistma kaasnevaid riske.

2. Kokkupanek ja esmakordne kasutamine

2.1 Kokkupanek

Navigenio lauapliidina (pealtvaade)

1 Klaaskeraamiline pind
2 Sangad
3 Toitejuhtme pistikupesa seadmel
4 Töörežiimi näidik
5 Kuumuse näidik (lauapliidi funktsioonis)
6 Juhtnupp
7 Andmeplaat

Navigenio ülevalt küpsetamise funktsioonis (pealtvaade)

8 Kuumuse näidik (ülevalt küpsetamise funktsioonis)
9 Töörežiimi näidik

2.2 Esmakordne kasutamine

Enne esmakordset kasutamist eemaldage AMC logolt ja juhtnupult kilekleebis. Pühkige Navigenio puhta niiske 
lapiga üle ja seejärel kuivatage lapiga ära. Pange toitejuhe Navigenio külge ja ühendage see toiteallikaga.
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2.2.1 Juhtnupp ja töörežiimi kuvamine lauapliidi funktsioonis

Juhtnupp:
Lauapliidi funktsioonis on valikus 1–6 kuumust manuaalseks küpsetamiseks ja „A“ säte isejuhtiva 
küpsetamise jaoks.

Töörežiimi kuvamine:

2.2.2 Juhtnupp ja töörežiimi kuvamine ülevalt küpsetamise funktsioonis

Juhtnupp:
Ülevalt küpsetamise funktsioonis saab valida madala kuumuse „–“ ja suure kuumuse „=“ vahel.
Töörežiimi kuvamine:

Näit Kuvamisrežiim Olek Sündmus
Punane põleb Navigenio on sisse 

lülitatud.
Manuaalne küpsetamine kuumusel
1–6
� Navigenio kuumeneb kohe.

Puudub Puudub Navigenio on seadistatud „A“ 
režiimile. Audiothermi ja 
Navigenio vahele saab 
tekitada raadioühenduse.

Isejuhtiv küpsetamine on 
seadistatud „A“ režiimile.
� Navigenio ei kuumene.

Sinine vilgub Navigenio ja Audiotherm 
on raadioühenduse kaudu 
ühendatud.

Isejuhtiv küpsetamine on 
seadistatud „A“ režiimile.
� Navigenio kuumeneb kohe, 

kui algab küpsetusprotsess 
Audiothermiga.

Planeeritud küpsetamise erand:
Küpsetusprotsess algab, kui 
viitstardi aeg on täis saanud.

Punane vilgub Jääkkuumuse märk Eeldusel, et Navigenio on kuum 
ja toiteallikaga ühendatud.

Näit Kuvamisrežiim Olek Sündmus
Sinine/punane 
vilgub vaheldumisi

Navigenio on sisse lülitatud. 
Audiothermi ja Navigenio 
vahele saab tekitada 
raadioühenduse.

Lülitage etteantud ajaga 
gratineerimiseks või 
küpsetamiseks madala või suure 
kuumuse peale.
� Navigenio kuumeneb kohe.

Sinine vilgub Raadioühendus on 
olemas, Navigenio on 
etteantud ajaga režiimil.

Lülitage etteantud ajaga 
gratineerimiseks või 
küpsetamiseks madala või suure 
kuumuse peale.
� Navigenio jätkab kuumenemist, 

lülitub küpsetusaja täis saamisel 
välja, seejärel ilmub nähtavale 
jääkkuumuse märk.

Punane põleb Navigenio on 
manuaalrežiimil.

Manuaalseks gratineerimiseks ja 
küpsetamiseks
� Navigenio kuumeneb 

kohe.
Punane vilgub Jääkkuumuse märk Eeldusel, et Navigenio on kuum 

ja toiteallikaga ühendatud.
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Jääkkuumuse märk:
Kui jääkkuumuse märk ära kaob, siis on klaaskeraamiline pind piisavalt maha jahtunud ja põletuse ohtu enam 
ei ole.

Jääkkuumuse märk on nähtaval ainult siis, kui Navigenio on toiteallikaga ühendatud. Kui pärast 
seadme väljalülitamist toitejuhe toiteallika küljest eemaldatakse, siis on põletuse oht.

3. Funktsioonid

3.1 Navigenio lauapliidina

Ainsad sobilikud pannid on nimetatud punktis 1.1.1.

3.1.1 Manuaalne küpsetamine

Visiothermiga
Temperatuur mõõdetakse ja kuvatakse Visiothermil.
Kasutaja omab temperatuuri üle kontrolli ja juhib Navigeniot.

Visiothermi ja Audiothermiga
Mõõdetud temperatuur ja määratud küpsetusaeg kuvatakse 
Audiothermil, Audiotherm piiksub, et anda märku, kui on midagi 
tarvis teha. Kasutaja juhib Navigeniot.

3.1.2 Isejuhtiv küpsetamine

Olles Navigenioga raadio teel ühenduses, juhib Audiotherm 
iseseisvalt kogu küpsetusprotsessi. Pärast Navigenio lülitamist „A“ 
režiimile ja Audiothermi seadistamist võetakse Navigenio ja 
Audiothermi juhtimine üle.

Järgige ka kirjeldusi ja nõuandeid, mis on toodud brošüüris „AMC-
ga küpsetama“ ja Audiothermi kasutusjuhendis.

Planeeritud küpsetamine
Isejuhtiva töötamise korral saab Audiothermi Navigenioga
seadistada „A“ režiimile nii, et Navigenio kuumutusprotsess lülitub 
sisse hiljem (viitstart).

Järgige ka kirjeldusi ja nõuandeid, mis on toodud brošüüris „AMC-
ga küpsetama“ ja Audiothermi kasutusjuhendis.

� Veenduge, et Navigenio peal oleks alati pott või pann.
� Veenduge, et Navigenio peal ei oleks ühtegi teist asja 

(nt rätikut või paberit) ega elusolendeid.
� Veenduge, et valitud kaaned oleksid alati korralikult 

kinnitatud või suletud.

1  .......  6

A
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3.2. Navigenio ülevalt küpsetamise funktsioonis

Asetage Navigenio poti peale nii, et juhtnupp ja logo jääksid kasutaja poole.

Ainsad sobilikud pannid on nimetatud punktis 1.1.2. Asetage pott kuumakindlale pinnale.

3.2.1 Manuaalne gratineerimine ja küpsetamine

Kasutaja juhib Navigeniot.

3.2.2 Etteantud ajaga gratineerimine ja küpsetamine

Kasutaja juhib Navigeniot. Audiotherm määrab raadioühenduse kaudu aja, 
mille jooksul Navigenio on sisse lülitatud.

Järgige teavet, mis on brošüüris „AMC-ga küpsetama“ toodud
Navigenio kuumuse kohta, mida sobib kasutada gratineerimiseks ja 
küpsetamiseks. Samuti on retseptist olenevalt võimalik kasutada 
pliiti. Gratineerimisel ja küpsetamisel kontrollige aeg-ajalt toidu 
pruunistumisastet. Gratineerimise ja küpsetamise ajal eraldub auru.

Kui lisaks kasutatakse pliiti:
� Valige pliidiplaadi läbimõõt vastavalt potile.
� Lülitage pliidiplaat suure kuumuse peale maks. 3 minutiks. 

Pikemaks ajaks jätke ainult madalale kuumusele.
� Ärge kasutage Navigeniot avatud gaasiplaadi kohal, mis on 

sisse lülitatud.
� Ärge kasutage Navigeniot tühja potiga.

Järgige ka kirjeldusi ja nõuandeid, mis on toodud brošüüris „AMC-ga 
küpsetama“ ja Audiothermi kasutusjuhendis.
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4. Mida teha, kui…
... kuulete, et Navigenio piiksub ja Navigenio kuumutussüsteem ei lülitu automaatselt sisse või lülitub 
automaatselt välja?

� Nii lauapliidi funktsioonis kui ülevalt küpsetamise funktsioonis lülitab kaitselüliti Navigenio 
kuumutussüsteemi välja, kui seda kasutatakse valesti pikema aja jooksul.

� Seadke juhtnupp „0“ peale ja laske Navigeniol jahtuda.
� Sellisel juhul tuleb Navigenio alati lülitada „0“ asendisse. Navigenio võib tagasi tööle panna alles

siis, kui see on piisavalt maha jahtunud.

Kasutaja ja seadme ohutuse nimel on Navigenio ehitus selline, et seda ei saa kasutada, kui selle paiknemine 
ei ole ohutu või kui see kuumeneb üle.

Lauapliidi funktsioon:

� Navigenio on juba sisse lülitatud kuumusele 1–6 enne, kui toitejuhe toitepesasse pannakse.
� Seadke juhtnupp „0“ peale ja keerake enne küpsetamist soovitud kuumuse (1–6) peale.

� Navigenio on sisse lülitatud ja seadistatud „A“ peale, küpsetamisprotsess ei ole alanud 1 minuti 
jooksul, kui Audiotherm on peal.

� Seadke juhtnupp „0“ peale ja keerake uuesti „A“ peale, käivitage Audiothermiga soovitud 
küpsetusprotsess.

� Navigenio on sisse lülitatud ja seadistatud „A“ peale, küpsetamisprotsess algas, kuid katkes 
välismõju tõttu.

� Seadke juhtnupp „0“ peale ja keerake uuesti „A“ peale, seejärel käivitage Audiothermiga 
soovitud küpsetusprotsess uuesti.

� Navigenio on sisse lülitatud ja töötasapinnalt ära tõstetud või ümber keeratud pikema aja jooksul.
� Asetage Navigenio stabiilsele ja tasasele pinnale, seadke juhtnupp „0“ peale ja keerake uuesti 

soovitud kuumuse (1–6) või „A“ peale.

Ülevalt küpsetamise funktsioon:

� Navigenio on juba sisse lülitatud ja asetatud poti peale.
� Asetage Navigenio korralikult poti peale, seadke juhtnupp „0“ peale ja keerake soovitud 

kuumusele: madal „–“ või suur „=“.

� Navigenio on sisse lülitatud ja potilt ära tõstetud ja ümber keeratud pikema aja jooksul.
� Asetage Navigenio uuesti korralikult poti peale, seadke juhtnupp „0“ peale ja keerake soovitud 

kuumusele: madal „–“ või suur „=“.

Navigenio lõpetab piiksumise ainult siis, kui kasutaja juhtnupu aktiveerib. Kui piiksumine ei lõpe, siis 
tõmmake toitejuhe toitepesast välja ja pöörduge AMC teeninduskeskuse poole.

5. Navigenio ja äpp
Navigenio on varustatud Wi-Fi mooduliga, mis võimaldab kaugjuurdepääsu äpile.
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6. Hooldus
� Enne puhastamist tõmmake toitejuhe toitepesast välja.
� Enne puhastamist ja hoiupaika panemist laske seadmel jahtuda.
� Ärge mitte kunagi pange seadet vee alla või 

nõudepesumasinasse.
� Ärge mitte kunagi kasutage agressiivseid puhastus- või 

küürimisvahendeid.
� Ärge mitte kunagi kasutage käsna karedat poolt ega 

terasnuustikut.
� Puhastage Navigenio pärast iga kasutuskorda.
� Suhkur, plastik või alumiinium (alumiiniumfoolium) võib klaaskeraamikat kahjustada. Kui 

need ained satuvad kuumale klaaskeraamilisele pinnale, siis lülitage Navigenio kohe välja 
ja eemaldage jäägid täielikult klaaskeraamika kaabitsaga. Samuti eemaldage kõik 
sissekõrbenud toidu jäägid (kandke kindaid).

� Kerge mustuse puhastamiseks kasutage puhast niisket lappi ja tavalist koduseks 
kasutuseks mõeldud puhastusvahendit, seejärel kuivatage lapiga.

� Tugeva mustuse saab eemaldada klaaskeraamika ja roostevaba terase 
puhastusvahendiga.

7. Äraviskamine
Pakend ja Navigenio ei kuulu olmeprügi hulka: need materjalid on ringlussevõetavad. 
Vajadusel vabanege neist keskkonnasõbralikult ja kooskõlas kohalike eeskirjadega (viige 
elektri- ja elektroonikajäätmete kogumispunkti).

8. Tehnilised andmed
Tüüp: C0020 
Pinge: 220–240 V
Sagedus: 50/60 Hz 
Võimsus: 1800 W
Küttekeha läbimõõt: 180 mm
WLAN: 802.11 b/g/n, 2,4 GHz, Port 443 + 8883
Bluetooth 4.2

9. AMC klienditeenindus
Kui Teil on küsimusi või ettepanekuid, siis pöörduge palun AMC klienditeeninduse poole.

Klienditeenindus

AMC International
Alfa Metalcraft Corporation AG 
Buonaserstrasse 30
6343 Rotkreuz 
Switzerland
+41 41 - 799 52 22
info@amc.info

AMC Cooking OÜ
Kaubamaja 4
10145 Tallinn, Estonia
T +372 585 01284
E-mail: info@amccooking.ee
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