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OMA SEKÄ MUIDEN 
TURVALLISUUS ON HYVIN 
TÄRKEÄ SEIKKA
Tässä käyttöohjeessa sekä itse 
laitteessa on tärkeitä 
turvallisuutta koskevia 
varoituksia. Lue ne aina ja 
noudata niitä.
Tämä on turvallisuutta koskeva 
vaaran merkki. Se varoittaa 
mahdollisista käyttäjää tai muita 
henkilöitä uhkaavista vaaroista.

Kaikkien turvallisuutta 
koskevien viestien edellä 
on vaaran merkki ja jokin 
seuraavista sanoista:

VAARA

Osoittaa vaaratilanteen, joka 
aiheuttaa vakavia tapaturmia, 
ellei sitä vältetä.

VAROITUS

Osoittaa vaaratilanteen, joka 
voi aiheuttaa vakavia 
tapaturmia, ellei sitä vältetä.

Kaikissa turvallisuutta koskevissa 
varoituksissa kuvataan 
mahdollinen vaara ja kerrotaan, 
miten laitteen väärästä käytöstä 
aiheutuvien tapaturmien, 
vahinkojen ja sähköiskujen 
mahdollisuus voidaan 
minimoida. 
Noudata seuraavia ohjeita 
huolellisesti:
 - Käytä suojakäsineitä, kun 

avaat ja poistat pakkauksia ja 
suoritat asennuksia.

 - Laite on kytkettävä irti 
sähköverkosta ennen 
minkään 
asennustoimenpiteen 
aloittamista.

 - Asennuksen ja 
huoltotoimenpiteet saa 
suorittaa vain pätevä 
huoltoteknikko, ja ne on 
suoritettava valmistajan 
ohjeiden ja paikallisten 
turvallisuusmääräysten 
mukaisesti. Älä korjaa tai 
vaihda mitään laitteen osaa 
ellei käyttöohjeessa 
nimenomaan näin kehoteta.

 - Virtajohdon vaihtaminen on 
annettava ammattitaitoisen 
sähköasentajan tehtäväksi. 
Ota yhteys valtuutettuun 
huoltoliikkeeseen.

YksitYiskohtaisemmat ja laajemmat käYttöohjeet voidaan ladata osoitteesta 
www.whirlpool.eu

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
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FI  - Laitteen maadoitus on 
lakisääteinen.

 - Virtajohdon täytyy olla 
tarpeeksi pitkä, jotta laite 
voidaan liittää sähköverkkoon 
sitten kun laite on upotettu 
kalusteisiin.

 - Asennuksessa on voimassa 
olevien turvallisuusmääräysten 
mukaisesti käytettävä 
moninapaista turvakatkaisinta, 
jonka koskettimien välit ovat 
vähintään 3 mm.

 - Älä käytä monipistokkeisia 
jakorasioita, jos uunissa on 
pistoke.

 - Älä käytä jatkojohtoja.
 - Älä vedä syöttövirtajohdosta.
 - Asentamisen jälkeen 

sähköosien on oltava 
käyttäjän ulottumattomissa.

 - Älä koske laitetta millään 
märällä ruumiinosalla äläkä 
käytä sitä paljain jaloin.

 - Laite on tarkoitettu 
ainoastaan ruoan 
valmistamiseen 
kotitaloudessa. Mikä tahansa 
muu käyttö on kiellettyä 
(esimerkiksi: huoneiden 
lämmitys tai ulkokäyttö).  
Valmistaja ei vastaa 
asiattomasta käytöstä tai 
vääristä asetuksista 
aiheutuvista vahingoista.

 - Tämä laite on tarkoitettu 
käytettäväksi kalusteeseen 
asennettuna. Älä käytä sitä 
vapaasti seisovana.

 - Laite ja sen kosketettavissa 
olevat osat kuumenevat 
käytön aikana. Varo 
koskettamasta 
lämmitysvastuksia.

 - Hyvin nuoret (0–3-vuotiaat) ja 
nuoret lapset (3–8-vuotiaat) 
on pidettävä turvallisen 
välimatkan päässä, ellei heitä 
valvota jatkuvasti.

 - Laitetta voivat käyttää yli 
8-vuotiaat lapset sekä 
fyysisesti, aisteiltaan tai 
henkisesti rajoitteiset tai 
kokemattomat ja 
taitamattomat henkilöt 
ainoastaan, jos heidän 
turvallisuudestaan vastaava 
henkilö valvoo tai opastaa 
heitä laitteen käytössä ja 
osoittaa mahdolliset 
vaaratilanteet. Lapset eivät 
saa leikkiä laitteella. Lapset 
eivät saa suorittaa puhdistus- 
tai huoltotoimenpiteitä ilman 
valvontaa.

 - Älä koske laitteen 
lämmitysvastuksiin tai 
sisäpintoihin käytön aikana tai 
heti sen jälkeen; 
palovammavaara.  
Pidä kankaat tai muut 
tulenarat materiaalit pois 
kosketusetäisyydeltä 
laitteesta, kunnes kaikki 
laitteen osat ovat jäähtyneet.
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FI - Avaa laitteen luukku varovasti 
kypsennyksen päätyttyä. 
Anna kuuman ilman tai 
höyryn poistua vähitellen 
ennen kuin menet laitteen 
lähelle. Älä missään 
tapauksessa tuki 
ilmanvaihtoaukkoja.

 - Käytä uunikintaita kun otat 
vuoat ja varusteet uunista. 
Varo koskemasta 
lämmitysvastuksiin.

 - Älä laita tulenarkoja aineita 
laitteeseen tai sen 
läheisyyteen; ne saattavat 
syttyä palamaan, jos laite 
vahingossa kytketään 
toimintaan.

 - Älä kuumenna 
mikroaaltouunissa mitään, 
mikä on pakattu ilmatiiviiseen 
astiaan.  
Paine kasvaa ja voi aiheuttaa 
vaurioita avattaessa tai astia 
voi räjähtää.

 - Älä käytä mikroaaltouunia 
tekstiilien, paperin, 
mausteiden, yrttien, puun, 
kukkien, hedelmien tai 
muiden tulenarkojen 
materiaalien kuivattamiseen. 
Seurauksena saattaa olla 
tulipalo.

 - Älä jätä laitetta ilman 
valvontaa, etenkään silloin, 
kun ruoan valmistuksessa 
käytetään paperisia, muovisia 
tai muusta tulenarasta 
materiaalista valmistettuja 
tarvikkeita. Paperi voi hiiltyä 
tai syttyä palamaan, ja jotkin 
muovilaadut voivat sulaa 
ruokaa lämmitettäessä.

 - Käytä ainoastaan 
mikroaaltouuniin sopivia 
astioita.

 - Neste voi kuumentua yli 
kiehumispisteen ilman, että 
näkyy kuplintaa. 
Ylikuumennut neste voi 
yllättäen kiehua yli.

 - Älä uppopaista ruokaa 
mikroaaltouunissa, sillä öljyn 
lämpötilaa ei voi säätää.

 - Sekoita purkissa tai 
tuttipullossa oleva 
vauvanruoka tai -juoma 
kuumennuksen jälkeen, ja 
tarkasta aina, että se on 
sopivan lämpöistä, ennen 
kuin annat sen vauvalle. Poista 
purkin kansi ja tuttipullon tutti 
ennen kuumennusta.

 - Jos käytät ruoanlaitossa 
alkoholipitoisia juomia  
(esimerkiksi rommia, 
konjakkia, viiniä), muista että 
alkoholi haihtuu korkeassa 
lämpötilassa. Syntyneet 
höyryt saattavat syttyä 
palamaan, jos ne joutuvat 
kosketuksiin sähköisen 
lämmitysvastuksen kanssa.
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FI  - Älä käytä mikroaaltouunia 
kokonaisten (kuorittujen tai 
kuorimattomien) 
kananmunien kypsentämiseen 
tai kuumentamiseen, sillä ne 
voivat räjähtää vielä 
mikroaaltokuumennuksen 
päätyttyä.

 - Jos materiaali syttyy palamaan 
laitteen sisä- tai ulkopuolella tai 
huomaat savua, pidä laitteen 
luukku kiinni ja kytke laite pois 
päältä. Irrota virtajohto tai 
katkaise virta irrottamalla 
sulake sähkötaulusta.

 - Älä ylikypsennä ruokaa. 
Seurauksena saattaa olla 
tulipalo.

 - Puhdistus on ainoa 
huoltotoimenpide, jota 
normaalisti tarvitaan. Jos 
laitetta ei pidetä puhtaana, 
sen pinnat saattavat 
vahingoittua, mikä voi 
puolestaan lyhentää laitteen 
käyttöikää ja aiheuttaa 
vaaratilanteita.

 - Älä koskaan käytä 
höyrypesuria.

 - Älä käytä laitteen luukun lasin 
puhdistukseen hankaavia 
puhdistusaineita tai teräviä 
metallikaapimia, koska ne 
voivat naarmuttaa pintaa ja 
aiheuttaa lasin 
rikkoontumisen.

 - Älä käytä laitteen yhteydessä 
syövyttäviä aineita tai höyryjä. 
Tämä laitetyyppi on 
suunniteltu nimenomaan 
ruokien kuumentamiseen ja 
kypsentämiseen. Sitä ei ole 
tarkoitettu teollisuus- tai 
laboratoriokäyttöön.

 - Älä irrota mitään suojakansia.  
Tarkista säännöllisesti, että 
luukun tiivisteet ja aukon 
reunat ovat ehjät. Jos näillä 
alueilla on vaurioita, laitetta ei 
tule käyttää, ennen kuin 
asiantunteva huoltoteknikko 
on korjannut sen.

 - Huollon saa suorittaa vain 
asiantunteva huoltoteknikko. 
Sellaiset huolto- tai 
korjaustoimenpiteet, joiden 
yhteydessä joudutaan 
poistamaan 
mikroaaltoenergialle 
altistumiselta suojaavia 
kansia, saa tehdä vain 
asiantunteva henkilöstö.
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FIVAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS    

tämä uuni, jota käytetään kosketuksissa 

elintarvikkeisiin, vastaa Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetusta (  ) 1935/2004 ja se on 
suunniteltu, valmistettu ja sitä markkinoidaan 

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Pakkausmateriaalien hävittäminen

Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti 

kierrätettävästä materiaalista ja siinä on 

kierrätysmerkki (  ).  
Pakkauksen osat on siis hävitettävä 
asianmukaisella tavalla ja paikallisten 
viranomaisten jätehuoltoa koskevien 
määräysten mukaisesti.

energiansäästövinkkejä

 - Esilämmitä mikroaaltouuni vain jos 
kypsennystaulukossa tai ruokareseptissä 
kehotetaan tekemään näin.

 - Käytä tummia tai emaloituja vuokia, koska 
ne imevät paremmin lämpöä.

 - Sammuta laite 10 - 15 minuuttia ennen 
asetetun kypsennysajan päättymistä. Pitkää 
kypsennysaikaa vaativat ruoat jatkavat vielä 
kypsymistä sen jälkeen kun laite on 
sammutettu. 

tuotteen hävittäminen

 - Tämä laite on merkitty sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromua koskevan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukaisesti.

 - Varmistamalla, että tuote poistetaan 
käytöstä asianmukaisesti, voidaan auttaa 
estämään sellaiset ympäristö- ja 
terveyshaitat, jotka saattaisivat aiheutua 
tuotteen asiattomasta hävittämisestä.

 - Symboli  tuotteessa tai sen asiakirjoissa 
tarkoittaa, ettei sitä saa hävittää 
kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan 
tuote on toimitettava sähkö- ja 
elektroniikkakomponenttien keräys- ja 
kierrätyspisteeseen.

pienjännitedirektiivin 2006/95/EY (joka korvaa 
direktiivin 73/23/ETY ja myöhemmät 
muutokset) turvallisuusmääräysten sekä 
EMC-direktiivin 2004/108/EY 
suojausvaatimusten mukaisesti. 
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ENNEN LIITTÄMISTÄ

LAITTEEN ASENTAMINEN

ASENNUS

Kun olet purKanut laitteen paKKauKsesta, varmista, 
että se ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana ja 
että laitteen luukku sulkeutuu moitteettomasti.

Jos havaitset ongelmia, ota yhteyttä jälleenmyyjään 
tai lähimpään huoltopalveluun.

asenna laite noudattaen mukana toimitettuja 
erillisiä ohjeita.

varmista, että arvokilvessä ilmoitettu jännite 
vastaa asunnon verkkovirran jännitettä.

älä irrota mikroaaltojen sisääntulon 
suojalevyjä, jotka sijaitsevat uunitilan 
sivuseinällä. Niiden tarkoitus on estää rasvan ja 
ruoanmurujen pääsy mikroaaltoenergian 
tulokanaviin.

tarkasta ennen asentamista, että mikroaaltouuni 
on tyhjä.

tarkasta, ettei laite ole vaurioitunut. Tarkasta, 
että mikroaaltouunin luukku sulkeutuu 
kunnolla luukun aukkoa vasten ja että luukun 
sisätiiviste ei ole vaurioitunut. Tyhjennä 
mikroaaltouuni ja puhdista sisäosa pehmeällä, 
kostealla liinalla.

älä käYtä tätä laitetta, jos virtajohto on 
vahingoittunut, jos laite ei toimi kunnolla tai jos 
se on vaurioitunut tai pudonnut. Älä upota 
virtajohtoa veteen. Pidä virtajohto erillään 
kuumista pinnoista. Seurauksena voi olla 
sähköisku, tulipalo tai muu vahinko.

jos virtajohto on liian lyhyt, pyydä ammattitaitoista 
sähköasentajaa tai huoltoteknikkoa asentamaan 
pistorasia laitteen lähelle.

virtajohdon tulee olla tarpeeksi pitkä, jotta laite 
voidaan liittää sähköverkkoon sitten kun se on 
upotettu kalusteisiin.

asennuksessa on voimassa olevien 
turvallisuusmääräysten mukaisesti käytettävä 
moninapaista turvakatkaisinta, jonka 
koskettimien välit ovat vähintään 3 mm.

LIITTÄMISEN JÄLKEEN

mikroaaltouuni toimii ainoastaan, jos sen luukku 
on kunnolla kiinni.

laite on kYtkettävä maadoitettuun Pistorasiaan. 
Laitteen valmistaja ei vastaa ihmisille, eläimille 
tai esineille tapahtuneista vahingoista, jotka 
ovat seurausta tämän määräyksen 
laiminlyönnistä.

vahinKoJen välttämiseKsi on laitteen alla oleva 
polystyreenialusta poistettava vasta asennuksen 
yhteydessä.

valmistajat eivät vastaa minkäänlaisista 
ongelmista, jotka ovat aiheutuneet näiden 
ohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.
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RUOAN VALMISTUS

KELMU JA PUSSIT

KÄYTTÖOHJEITA JA NEUVOJA

Poista Pussinsulkijat paperi- ja muovipusseista 
ennen kuin laitat pussin mikroaaltouuniin.

Pistele kelmuun reikiä haarukalla, jotta paine 
poistuu, eikä suojus halkea, kun höyryä 
muodostuu kypsennyksen aikana.

koska mikroaallot tunkeutuvat ruokaan vain 
rajoitettuun syvyyteen, järjestele useista 
samanaikaisesti kypsennettävistä kappaleista 
koostuvat ruoat ympyrämäisesti, jolloin 
saadaan useampia ulkoreunalla olevia 
kappaleita.

Pienet kaPPaleet kypsyvät suuria kappaleita 
nopeammin.

leikkaa ruoka samankokoisiin kappaleisiin, jotta 
ne kypsyisivät tasaisemmin.

mikroaaltokYPsennYksen aikana haihtuu 
kosteutta.

astian Päälle laitettava mikronkestävä kuPu auttaa 
vähentämään kosteuden haihtumista.

useimmat ruoat jatkavat kypsymistään vielä 
mikroaaltokypsennyksen loputtuakin. Tämän 
vuoksi anna ruoan aina levätä, jotta se kypsyisi 
loppuun asti.

Yleensä ruokaa on sekoitettava 
mikroaaltokypsennyksen aikana. Kun sekoitat, 
pyri viemään reunoilla olevaa kypsynyttä osaa 
kohti keskustaa ja toisaalta vähemmän 
kypsynyttä keskiosaa ulkopuolta kohden.

aseta ohuet lihaviiPaleet päällekkäin tai lomittain. 
Paksummat viipaleet, esim. lihamurekkeen 
palat ja makkarat, asetetaan lähelle toisiaan.

NESTEET

nesteet saattavat Ylikuumentua kiehumispisteen 
yli ilman, että niissä näkyy kuplintaa. Tämän 
vuoksi kuumat nesteet saattavat kiehua yli 
äkillisesti.

tämän mahdollisuuden estämiseksi:

q Älä käytä suorakylkisiä astioita, joissa on 
kapea suuaukko.

w Sekoita nestettä, ennen kuin laitat astian 
mikroaaltouunin sisään ja jätä astiaan 
teelusikka.

e Sekoita kuumentamisen jälkeen 
uudelleen ennen kuin otat astian 
varovaisesti pois mikroaaltouunista.

VAUVANRUOKA

sekoita Purkissa tai tuttiPullossa oleva 
vauvanruoka tai -juoma kuumennuksen jälkeen 
ja tarkista aina, että se on sopivan lämpöistä 
ennen kuin annat sen vauvalle.

näin varmistat, että ruoka tai juoma on 
lämmennyt tasaisesti eikä polta.

Poista purkin kansi ja tuttipullon tutti ennen 
kuumennusta.

PAKASTEET

Parhaimman tuloksen saamiseksi suosittelemme 
sulattamista suoraan lasialustan päällä. Tarpeen 
vaatiessa on mahdollista käyttää 
mikroaaltouuniin sopivaa kevyttä muoviastiaa.

keitettY ruoka, muhennokset ja lihakastikkeet 
sulavat paremmin, jos niitä sekoitetaan 
sulatuksen aikana.

irrottele Palaset toisistaan sulamisen alettua. 
Irralliset viipaleet sulavat helpommin.
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tämä PikaoPas  on tarkoitettu useaita eri uunimalleja varten. Painik-
keiden ja toimintojen määrä voi vaihdella eri malleissa.

käYttöPeriaate  on:
 ɳ Valitse toiminto
 ɳ Tee asetus
 ɳ Paina Start-painiketta  

 
 

ULKONÄKÖ
käYttöPaneeli  voi näyttää erilaiselta kuin tässä 
käyttöohjeessa kuvatut paneelit riippuen han-
kkimastasi uunimallista.

PIKAOPAS

HUOMAA!

Esimerkkipaneelit
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FIPIKAOPAS

kun laite kYtketään verkkovirtaan ensimmäistä 
kertaa  tai sähkökatkon jälkeen, näyttö on tyhjä. 
Jos kelloa ei aseteta aikaan, näyttö pysyy ty-
hjänä, kunnes toiminta-aika asetetaan.

KELLON ASETTAMINEN

q  Paina stoP-Painiketta (3 sekuntia), kunnes 
vasemmanPuoleiset numerot (tunnit) alkavat 
vilkkua.

w  aseta tunnit Plus- ja miinusPainikkeilla (+/-).

e  Paina uudelleen start-Painiketta. (numer-
onäYtön oikea Puoli (minuutit) alkaa vilk-
kua).

k  aseta minuutit Plus- ja miinusPainikkeilla 
(+/-).

t  Paina uudelleen start-Painiketta.
kello on nYt asetettu  aikaan, ja se on toimin-
nassa.

jos haluat Poistaa kellonajan  näytöstä sen jäl-
keen kun se on otettu käyttöön, paina Stop-
painiketta uudelleen kolmen sekunnin ajan ja 
paina sen jälkeen vielä kerran Stop-painiketta.
kello säädetään tarvittaessa uudelleen aikaan  su-
orittamalla yllä kuvatut toimenpiteet.

Pidä luukku auki  asettaessasi kelloa aikaan. Näin 
kellonajan asettamiseen on viisi minuuttia ai-
kaa. Muuten jokainen vaihe on suoritettava 30 
sekunnissa.

LUUKUN AVAAMINEN

avaa luukku Painamalla Painiketta.
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1. VALITSE TOIMINTO

PIKAOPAS 

digitaalinäYttö   
Näytössä on 24 tunnin kello sekä 
toimintojen symbolit.

stoP-Painike    
Paina lyhyesti, kun halu-
at pysäyttää tai palauttaa 
jonkin uunin toiminnon.

huom! 
toimintoPainikkeiden määrä  on vaihdella riip-
puen hankkimastasi uunimallista.

toimintoPainikkeilla  voidaan valita erilaisia uunin toimintoja.

TOIMINTO KUVAUS

valmiustila 24 tunnin kello, tYhjä näYttö ja hälYtYsajastin

mikroaallot kYPsentäminen ja kuumentaminen Pelkästään mikroaalloilla

CrisP taikinaPohjaisten ruokien raPeuttava Paistaminen, esimerkiksi Pizza ja 
erilaiset Piiraat

grilli ruskistaminen Pelkästään grillitoiminnolla

grilli + ma Yhdistelmätoiminto

höYrYtoiminto höYrYkYPsennYs

Pikasulatus noPea sulatus

muisti halutun asetuksen haku
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jet start -Painike    
Uunin toiminnan käyn-
nistäminen tai pikakäynnistys.

2. TEE ASETUS

PIKAOPAS 

3. KÄYNNISTÄ

Plus- ja miinusPainikkeilla (+/-)  voidaan säätää erilaisia asetuksia.

TOIMINTO ASETA PAINAMALLA PAINIKETTA

valmiustila ajastin

mikroaallot mikroaaltoteho ja toiminta-aika

CrisP toiminta-aika

grilli toiminta-aika

grilli + ma mikroaaltoteho ja toiminta-aika

höYrYtoiminto ruokalaji ja Paino

Pikasulatus ruokalaji ja Paino

muisti säädä ja tallenna asetus


