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OMA SEKÄ MUIDEN 
TURVALLISUUS ON HYVIN 
TÄRKEÄ SEIKKA
Tässä käyttöohjeessa ja 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 varoitusten 
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:
 - Säilytä nämä ohjeet 

lähettyvillä myöhempää 
käyttöä varten.

 - Käytä suojakäsineitä, kun 
purat laitteen pakkauksesta 
sekä kaikkien asennustöiden 
aikana.

 - Laitteen käsittely ja asennus 
edellyttää kahta tai useampaa 
henkilöä.

 - Laite on kytkettävä irti 
sähköverkosta ennen 
minkään 
asennustoimenpiteen 
aloittamista.

Tämä ohje on saatavissa myös sivustolta: 
www.whirlpool.eu

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
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FI - 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.

 - 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 
jokanapaista turvakytkintä,  
jonka koskettimien välit ovat 
vähintään 3 mm.

 - Älä käytä jatkojohtoja tai 
haaroituspistorasioita.

 - Älä kytke laitetta pistorasiaan, 
jota voidaan ohjata kauko-
ohjaimella tai ajastimella.

 - Älä vedä syöttövirtajohdosta.

 - Asentamisen jälkeen 
sähköosien on oltava 
käyttäjän ulottumattomissa.

 - Älä koske laitetta märillä 
ruumiinosilla, äläkä käytä sitä, 
kun olet paljain jaloin.

 - Laite on tarkoitettu 
ainoastaan ruoan 
valmistamiseen 
kotitaloudessa. Mikä tahansa 
muu käyttö on kiellettyä 
(esimerkiksi huoneiden 
lämmitys tai ulkokäyttö).  
Valmistaja ei ole missään 
vastuussa henkilöille, eläimille 
tai omaisuudelle 
aiheutuneista vahingoista, jos 
näitä ohjeita ja 
turvallisuusmääräyksiä ei 
noudateta.

 - 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.
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FI  - Laitetta voivat käyttää yli 
8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti, 
aisteiltaan tai psyykkisesti 
vajaakykyiset 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. Laitteen 
puhdistaminen tai käyttäjän 
huoltotoimien tekeminen ei ole 
sallittu lapsille ilman valvontaa.

 - Älä koske laitteen 
lämmitysvastuksiin tai 
sisäpintoihin käytön aikana tai heti 
sen jälkeen: palovammavaara.  
Vältä kosketusta kankaisiin tai 
muihin tulenarkoihin 
materiaaleihin kunnes kaikki 
laitteen osat ovat täysin 
jäähtyneet.

 - 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 käsittelet 
vuokia ja varusteita. Varo 
koskemasta 
lämmityselementteihin.

 - 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. 
Valvonta on erityisen tärkeää, jos 
ruoan valmistuksessa käytetään 
paperia, muovia tai muuta 
tulenarkaa materiaalia. Paperi voi 
hiiltyä tai syttyä palamaan, ja jotkin 
muovilaadut voivat sulaa ruokaa 
kuumennettaessa.

 - 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.
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FI - 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.

 - Ylikuumentunut rasva ja öljy 
syttyvät helposti palamaan. Valvo 
jatkuvasti ruoanvalmistusta, jos 
käytät valmistuksessa runsaasti 
rasvaa,  
öljyä tai alkoholia (esimerkiksi 
rommia, konjakkia, viiniä).

 - 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 kovia, hankaavia 

puhdistusvälineitä tai teräviä 
metallikaapimia luukun lasin 
puhdistamiseen. Ne saattavat 
naarmuttaa pintaa ja aiheuttaa 
lasin rikkoutumisen.

 - 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 ainoastaan 
valtuutettu huoltoteknikko. 
Sellaiset huolto- tai 
korjaustoimenpiteet, joiden 
yhteydessä joudutaan poistamaan 
mikroaaltoenergialle altistumiselta 
suojaavia kansia, saa tehdä vain 
valtuutettu henkilöstö.
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FI VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 

Tämä laiTe, jota käytetään kosketuksissa 

elintarvikkeisiin, vastaa eurooppalaista 

säädöstä ( ) 1935/2004 ja se on suunniteltu, 

valmistettu ja sitä markkinoidaan 
pienjännitedirektiivin 2006/95/EY (joka korvaa 

YMPÄRISTÖNSUOJELU

PakkausmaTeriaalien häviTTäminen

Pakkausmateriaali on 100-prosenttisesti 

kierrätettävää ja siinä on kierrätysmerkki (  ).  

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

energiansääsTöneuvoja

 - 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 
direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukaisesti.

 - Varmistamalla, että tuote poistetaan 
käytöstä asianmukaisesti, voidaan auttaa 
estämään sellaiset ympäristö- ja 
terveyshaitat, joita voisi aiheutua tuotteen 
asiattomasta jätekäsittelystä.

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

direktiivin 73/23/ETY ja myöhemmät 
muutokset) turvallisuusmääräysten sekä 
EMC-direktiivin 2004/108/EY 
suojausvaatimusten mukaisesti. 

KODINKONEIDEN HÄVITTÄMINEN

 - Tämä laite on valmistettu kierrätettävästä tai uusiokäyttöön kelpaavasta materiaalista. Hävitä 
laite paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Leikkaa poikki sähköjohdot ennen laitteen 
hävittämistä, jotta laitetta ei voida enää liittää sähköverkkoon.

 - Lisätietoja sähkökäyttöisten kodinkoneiden käsittelystä, materiaalin keräämisestä ja 
kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuollosta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.
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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.

asennuksessaon nykyisten 
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.

lapset eivät saa suorittaa asennustoimenpiteitä. Pidä 
lapset etäällä laitteen asentamisen aikana. Pidä 
pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat 
jne.) poissa lasten ulottuvilta laitteen asentamisen 
aikana ja sen jälkeen.

valmisTajaT eivät vastaa minkäänlaisista 
ongelmista, jotka ovat aiheutuneet näiden 
ohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.

asennuksen PääTyTTyä laitteen alaosa ei saa olla 
kosketeltavissa. Laitteen moitteettoman 
toiminnan takaamiseksi työtason ja uunin 
yläosan välistä pientä aukkoa ei saa tukkia.
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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 tarkasta 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.

PAKASTERUOKA

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.

KYPSENNYSTAULUKON LUKEMINEN

Taulukossa on ilmoiTeTTu soPivimmaT ToiminnoT 
kullekin ruokalajille. Paistoaika, silloin kun se on 
ilmoitettu, alkaa siitä hetkestä, jolloin ruoka 
laitetaan mikroaaltouuniin. Aika ei sisällä 
esikuumennusta (mikäli se on vaadittu).

kyPsennysTä koskevaT aseTukseT ja ajaT ovat 
viitteellisiä ja riippuvat ruoan määrästä ja 

varusteiden tyypistä. Kypsennä aina ruokaa 
ensin lyhyimmän ilmoitetun kypsennysajan 
verran ja tarkasta onko se kypsää.

Parhaiden TulosTen saamiseksi noudata tarkoin 
kypsennystaulukossa (mahdollisesti) annettuja 
neuvoja käytettävistä lisävarusteista (jos 
kuuluvat toimitukseen).
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FIPANEELIN KUVAUS

Toimintojen  
symbolit

STOP/TAUKO- 
painike

ON/OFF- 
painike

POWER-  
painike

KÄYNNISTYS- 
painike

TAKAISIN- 
painike

SÄÄTÖ-  
nuppi

KELLO- 
painike

Digitaali- 
näyttö

Teho

PYÖRIVÄN LAUTASEN TUKI
käyTä lasialusTan PyöriTinTä 
lasialustan alla. Pyörittimen päälle 
ei saa koskaan laittaa mitään muita 
välineitä.

 ɳ Aseta pyöritin uunin pohjalle.

LASIALUSTA
käyTä lasialusTaa kaikissa uunin 
toiminnoissa. Se kerää valuvan 
nesteen ja ruoanmurut, jotka 
muutoin likaisivat uunin pohjan.

 ɳ Aseta lasialusta pyörittimen päälle.

HÖYRYTYSASTIA
käyTä höyryTysasTiaa siivilän 
kanssa kypsentäessäsi esim. 
kalaa, vihanneksia ja perunoita.

käyTä höyryTysasTiaa ilman siivilää 
kypsentäessäsi esim. riisiä, pastaa ja valkoisia 
papuja.

aseTa höyrytysastia aina lasialustalle.

YLEISTÄ
markkinoilla on saatavilla runsaasti erilaisia 
varusteita. Ennen kuin teet mitään hankintoja, 
varmista, että kyseiset varusteet soveltuvat 
käytettäviksi mikroaaltouuneissa.

varmisTa, eTTä käyTTämäsi välineeT ovat 
mikroaaltouunin kestäviä ja 
testaa ne nopeasti 
mikroaaltouunissa, ennen 
kuin ryhdyt käyttämään niitä 
ruoanlaitossa.

kun PaneT ruokaa ja/Tai 
välineiTämikroaaltouuniin, varmista, että ne 
eivät kosketa uunin sisäosiin. 

Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun välineet 
ovat metallisia tai niissä on metalliosia.

jos meTallia sisälTäväT varusTeeT tulevat 
kosketuksiin uunin sisäosien kanssa toiminnan 
aikana, voi syntyä kipinöintiä, joka saattaa 
vaurioittaa uunia.

varmisTa aina ennen uunin käynnistämistä, että 
alusta voi pyöriä vapaasti.

VARUSTEET
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FI PAINIKKEIDEN LUKITUS / TURVALUKITUS

Painikkeiden lukitus avataan 
painamalla TAKAISIN-painiketta ja 
pitämällä sitä painettuna 5 sekunnin 
ajan.

luukku on avaTTava ja suljeTTava esimerkiksi 
ruoan uuniin laittamista varten, ennen kuin 
turvalukitus vapautuu. Muutoin näytössä näkyy 
teksti “door”.

Painikkeiden lukiTusToiminTo 
käynnisTeTään painamalla TAKAISIN-
painiketta ja pitämällä sitä 
painettuna (noin 5 sekuntia), kunnes 
numeroiden sijaan esiin tulee avaimen merkki.

Avaimen kuva katoaa  
3 sekunnin kuluttua ja 
näyttöön palaa lukitusta 

edeltänyt näkymä.

RUOAN SEKOITTAMINEN TAI KÄÄNTÄMINEN 
(AINOASTAAN 6TH SENSE -TOIMINNOT)

ON / OFF

huomaa: jeT defrosT -Tilassa uuni jaTkaa 
ToiminTaansa auTomaaTTisesTi 2 minuuTin jälkeen jos 
ruokaa ei ole käännetty. Tässä tapauksessa 
sulatus kestää kauemmin.

kun laiTe on kyTkeTTy Pois ToiminnasTa, sen kaikki 
painikkeet ja säätönuppi ovat poissa käytöstä 
(käynnistyspainiketta lukuun ottamatta). 24 
tunnin kellon näkyy näytössä.

huomaa: Tämän käyTTöohjeen 
kuvauksissaoletetaan, että uuni on kytketty 
toimintaan.

eräiTä 6Th sense -ToiminToja käyTeTTäessä uuni 
saattaa pysähtyä (valitusta ohjelmasta ja 
ruokalajiryhmästä riippuen) ja näytössä näkyy 
kehotus kääntää ruokaa ("TURN FOOD").

Toiminnan jaTkaminen:

 ɳ Avaa luukku.
 ɳ Käännä ruokaa.
 ɳ Sulje luukku ja käynnistä uuni uudelleen 

painamalla käynnistyspainiketta.

laiTa laiTe Päälle Tai Pois PäälTä 
painamalla On/Off-painiketta ½ 
sekunnin ajan.

kun laiTe on kyTkeTTy ToiminTaan, kaikki painikkeet 
ja nupit toimivat normaalisti ja 24 tunnin kello 
ei näy näytössä.

VALMIUSTILA

Kun laite on valmiustilassa, 24 tunnin kello 
näkyy himmennettynä. Valmiustila lopetetaan 
kiertämällä nuppia tai painamalla mitä tahansa 
painiketta.

sToP-Painikkeen Painamisen jälkeen,tai jos käyttäjä 
ei tee tuotteelle mitään tiettynä aikana, se 
menee valmiustilaan.
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RUOKALAJIRYHMÄT (AINOASTAAN 
6TH SENSE -TOIMINNOT)

6Th sense -ToiminToja käyTeTTäessä uunin on tiedettävä 
mistä ruokalajiryhmästä on kysymys, jotta saataisiin 
aikaan hyviä tuloksia. Ruokalajiryhmän tunnus ja 
symboli näkyvät silloin, kun suoritat 
ruokalajiryhmän valintaa säätönupilla.

ruokalajiryhmäT on luetteloitu kunkin 6th Sense 
-toiminnon taulukossa.

Tämän uunin ruokalajiryhmäoPas ilmoittaa, mitä 
ruokalajiryhmää käytetään niitä soveltavissa 
toiminnoissa.

 

FOOD

LIHA (100 g - 2,0 kg)

LINNuT (100 g -

jos ruokalajia ei ole mainiTTu Taulukossa, tai jos 
ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, 
noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa 
Kypsennys ja kuumennus 
mikroaaltotoiminnolla.

JET DEFROST
Pakaste

Liha Broileri Kala Vihannekset Leipä

jaTkaminen Toiminnon PääTyTTyä: 
kun näyTössä näkyy end, voit jatkaa kypsennysaikaa 
30 sekunnilla painamalla käynnistyspainiketta. 
Kypsennysaika pitenee 30 sekunnilla jokaisella 
painikkeen painalluksella.

merkkiääni kuuluu minuutin välein 10 
minuutin ajan sen jälkeen kun 
kypsennys on päättynyt. Voit 
sammuttaa äänimerkin painamalla STOP-
painiketta tai avaamalla luukun.

huomauTus: Asetukset säilyvät muistissa 
ainoastaan 60 sekunnin ajan, jos luukku avataan ja 
suljetaan sen jälkeen, kun toiminta on päättynyt.

Toiminnan keskeyTTäminen: 
voiT keskeyTTää uunin Toiminnan avaamalla luukun, 
kun haluat tarkastaa ruoan kypsyyden tai kääntää 
tai sekoittaa sitä. Asetus säilyy laitteen muistissa 
10 minuuttia.

Toiminnan jaTkaminen: 
sulje luukku ja paina käynnistyspainiketta 
KERRAN. Kypsennys jatkuu kohdasta, 
johon se keskeytettiin. 

jos PainaT käynnisTysPainikeTTa KAKSI KERTAA 
toiminta-aika pitenee 30 sekuntia.

PYSÄYTTÄMINEN / TAUKO / TOIMINNAN JATKAMINEN
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Toiminnan PääTyTTyäuuni saattaa käynnistää 
jäähdytysvaiheen. Tämä on normaalia ja 
näyttöön tulee teksti “Cool On” (Jäähdytys). 
Tämän prosessin päätyttyä uuni kytkeytyy pois 
toiminnasta automaattisesti.

Paina PaluuPainikeTTa, jos haluat 
katsoa hetkellisesti 24 tunnin kelloa 
“Cool On” -viestin näkyessä.

jäähdyTysvaihe voidaan keskeyttää uunia 
vahingoittamatta avaamalla uunin luukku.

JÄÄHDYTYS

q Paina kello-PainikeTTa (½ sekunTia) (kaksi vasemmanpuoleista numeroa (tunnit) vilkkuvat).

w aseTa TunniT säätökytkintä kääntämällä.

e Paina sääTökyTkinTä (kaksi oikeanpuoleista numeroa (minuutit) vilkkuvat).

r aseTa minuuTiT säätökytkintä kääntämällä.

t vahvisTa muuTos Painamalla säätönuppia uudelleen.

Kello on nyt asetettu aikaan ja se on toiminnassa.

KELLON ASETTAMINEN

kun uuni kyTkeTään verkkovirTaan 
ensimmäisTä kerTaa, näytössä 
pyydetään asettamaan kellonaika.

sähkökaTkon jälkeen kellonaika 
vilkkuu, ja se on asetettava 
uudelleen.







Teho
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Tehotaso

VAIN MIKROAALLOT

Teho suosiTelTu käyTTö:

900 W
juomien, veden, liemen, kahvin, teen tai muiden runsaasti vettä sisältävien ruokien 
kuumentaminen. Jos ruoka sisältää kananmunaa tai kermaa, valitse pienempi teho.

750 W vihannesTen, lihan jne. kypsentäminen.

650 W kalan kypsentäminen.

500 W
varovainen kyPsennys, esimerkiksi valkuaispitoiset kastikkeet, juusto- ja munaruoat sekä 
pataruokien loppukypsennys.

350 W PaTaruokien hauduTus, voin ja suklaan sulattaminen.

160 W sulaTus. Voin ja juustojen pehmentäminen.

90 W jääTelön pehmennys.

0 W vain ajasTinTa käytettäessä..

KYPSENNYS JA KUUMENNUS 
MIKROAALTOTOIMINNOLLA

Laita mikroaaltouuni päälle painamalla    -painiketta ja toimi sitten seuraavasti:

q käännä sääTönuPPia kunnes löydät mikroaaltotoiminnon.

w vahvisTa valinTa painamalla säätönuppia.

e aseTa mikroaalToTeho säätökytkintä kääntämällä.

r vahvisTa valinTa painamalla säätönuppia.

t  käännä sääTönuPPia ja aseta kypsennysaika.

y Paina käynnisTysPainikeTTa Tai sääTönuPPia.

Toiminnan käynnisTämisen jälkeen:  
Voit lisätä aikaa helposti 30 sekunnin jaksoissa painamalla 
käynnistyspainiketta. Jokainen painallus pidentää aikaa 30 sekunnilla. 
Voit myös lisätä tai vähentää aikaa säätökytkimellä toiminnon 
käynnistämisen jälkeen.

kyPsennyksen aikana voit muuttaa kypsennysaikaa ja/tai tehotasoa.

<= painamalla haluttua painiketta: =>

TäTä ToiminToa käyTeTään 
kypsennettäessä ja 
kuumennettaessa normaaliin 
tapaan eri ruokia, kuten 
vihanneksia, kalaa, perunoita ja 
lihaa.



 

Teho

Teho
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Laita mikroaaltouuni päälle painamalla    -painiketta ja toimi sitten seuraavasti:

q avaa luukku ja laita ruoka uuniin. Sulje luukku.

w Paina käynnisTysPainikeTTa, jos haluaT käynnisTää uunin 
auTomaaTTisesTi  
täydellä mikroaaltoteholla (900 W) 30 sekunnin toiminta-
ajaksi. Jokainen lisäpainallus pidentää toiminta-aikaa  
30 sekunnilla.

JET START

TäTä ToiminToa käyTeTään runsaasti 
nestettä sisältävien ruokalajien, 
kuten liemen, kahvin ja teen 
nopeaan kuumentamiseen.



Teho



voiT myös PidenTää Tai lyhenTää aikaa käänTämällä sääTönuPPia 
toiminnon käynnistämisen jälkeen.

huomaa: 
ToiminTo on käyTeTTävissä ainoasTaan kun uuni on poissa toiminnasta 
tai valmiustilassa ja monitoimikytkin on mikroaaltotoiminnon 
asennossa.
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noudaTa ohjeiTa, jotka on annettu kohdassa 
Kypsennys ja kuumennus mikroaaltotoiminnolla, 
ja valitse manuaalisessa sulatuksessa tehotasoksi 
160 W.

TarkisTa ruoka säännöllisin väliajoin. Eri määrille 
tarvittava aika selviää kokemuksen kautta.

MANUAALINEN SULATUS

käännä suurikokoisia Paloja sulatuksen 
puolivälissä.

keiTeTTy ruoka, muhennokseT ja 
lihakasTikkeeT sulavat paremmin, jos niitä 

sekoitetaan sulamisen aikana.

sulaTeTTaessa on parempi, että ruoka jää 
mieluummin vähän jäiseksi ja sulaa 

loppuun seisonta-ajan aikana.

sulaTuksen jälkeinen seisonTa-aika 
ParanTaa aina TulosTa,sillä 
lämpötila jakautuu näin 
tasaisesti läpi koko ruoan.

muoviPusseihin, muovikelmuun tai 
pahvipakkauksiin pakatut pakasteet voidaan 
panna suoraan uuniin, ellei pakkauksessa 
ole mitään metalliosia (esim. metallisia 
pussinsulkijoita).

Pakkauksen muoTo vaikuttaa 
sulamisaikaan. Ohuet pakkaukset sulavat 
paksuja pakkauksia nopeammin.

irroTTele kaPPaleeT toisistaan sulamisen alettua.  
Irralliset viipaleet sulavat helpommin.

PeiTä ruoka PaikallisesTi pienillä  
alumiinifolion palasilla, jos se 
alkaa kuumentua (esimerkiksi 
broilerin koivet ja siivet).
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Laita mikroaaltouuni päälle painamalla    -painiketta ja toimi sitten seuraavasti:

q käännä sääTönuPPia, kunnes löydät Jet Defrost -pikasulatustoiminnon.

w vahvisTa valinTa painamalla säätönuppia.

e Valitse ruokalajiryhmä säätönuppia kääntämällä.

r vahvisTa valinTa painamalla säätönuppia.

t aseTa Paino säätökytkintä kääntämällä.

y Paina käynnisTysPainikeTTa.

käyTä TäTä ToiminToa lihan, lintujen, 
kalan, vihannesten ja leivän  
sulattamiseen. 
Jet Defrost -pikasulatustoimintoa  
tulisi käyttää vain, jos ruoan paino 
on välillä 100 g - 2,5 kg.

aseTa ruoka aina lasialustalle.

Power









Teho

sulaTuksen Puolivälissä uunin toiminta 
keskeytyy, ja uuni kehottaa kääntämään ruoan 
("TURN").

 ɳ Avaa luukku.
 ɳ Käännä ruokaa.
 ɳ Sulje luukku ja käynnistä uuni uudelleen 

painamalla käynnistyspainiketta.

huomauTus: Uuni jatkaa toimintaansa 
automaattisesti  
2 minuutin kuluttua, jos ruokaa ei käännetä.  
Tässä tapauksessa sulatus kestää kauemmin.
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PAINO:
Tässä Toiminnossa uunille on ilmoiTeTTava ruoan nettopaino.  
Uuni laskee sitten automaattisesti toimintoon tarvittavan ajan.

jos Paino on PienemPi Tai suuremPi kuin suosiTusPaino: noudata ohjeita, 
jotka on annettu kohdassa Kypsennys ja kuumennus 
mikroaaltotoiminnolla, ja valitse sulatuksessa tehotasoksi 160 W.

PAKASTETUT RUOAT:
jos ruoan lämPöTila on pakastuslämpötilaa (-18 °C) 
 lämpimämpi, aseta ruoan paino alhaisemmaksi.

jos ruoan lämPöTila on pakastuslämpötilaa (-18 °C) kylmempi,  
aseta ruoan paino suuremmaksi.

RUOKA NEUVOJA

q liha (100 g - 2,0 kg) jauheliha, kyljykset, pihvit ja paistit.

w linnuT (100 g - 2,5 kg) kokonainen broileri, palat tai fileet.

e kala (100 g - 1,5 kg) kokonainen, viiPaleeT tai fileet.

r vihannekseT (100 g - 1,5 kg) sekavihannekseT, herneet, parsakaali jne.

t leiPä (100 g - 1,0 kg) limPPu, pyöreät tai pitkulaiset sämpylät.

jos ruokalajia ei ole mainiTTu Tässä Taulukossa, tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, 
noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsennys ja kuumennus mikroaaltotoiminnolla, ja 
valitse sulatuksen tehotasoksi 160 W.

JET DEFROST
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RUOKA NEUVOJA

q aTerialauTanen (250 g - 500 g)

lämmiTä PeiTeTTynä. 
Parhaan Tuloksen saamiseksi valmista ruoka 
seuraavan sivun vinkkien ohjeiden mukaisesti.

w PakasTeTTu ruoka-annos (250 
g - 500 g)

seuraa Pakkauksen ohjeiTa esim. tuuletuksen, 
pakkauksen pistelemisen tms. suhteen.

e PakasTelasagne (250 g - 500 g) lämmiTä PeiTeTTynä Käännä tarvittaessa.

r keiTTo (200 g - 800 g)
kuumenna PeiTTämäTTä erillisissä astioissa tai yhdessä 
suuressa astiassa.

t juomaT (100 g - 500 g) lämmiTä PeiTTämäTTä.

jos ruokalajia ei ole mainiTTu Taulukossa, tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, noudata 
ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsennys ja kuumennus mikroaaltotoiminnolla.

Laita mikroaaltouuni päälle painamalla    -painiketta ja toimi sitten seuraavasti:

q käännä sääTönuPPia kunnes löydät 6th Sense -toiminnon.

w vahvisTa valinTa painamalla säätönuppia.

e käännä sääTönuPPia kunnes löydät 6th Sense Reheat -toiminnon.

r vahvisTa valinTa painamalla säätönuppia.

t valiTse haluTTu ruokalajiryhmä säätönuppia kääntämällä.

y vahvisTa valinTa painamalla säätönuppia.

u aseTa Paino säätökytkintä kääntämällä.

i Paina käynnisTysPainikeTTa.

käyTä TäTä ToiminToa pakastettujen, 
jääkaappikylmien tai 
huoneenlämpöisten valmiiden 
ruokien kuumentamiseen.

aseTa ruoka mikroaaltouunin ja 
lämmön kestävälle alustalle tai 
lautaselle.













Teho

6TH SENSE KUUMENNUS
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PeiTä aina ruoka kun käytät tätä toimintoa. Vain 
kylmiä keittoja lämmitettäessä kupu ei ole 

tarpeen.

jos ruoka on PakaTTu siten, että se on jo 
peitetty, tee pakkaukseen 2-3 reikää, 

jotta paine pääsee purkautumaan 
kuumennuksen aikana.

muovikelmuun tehdään 
reikiä tai sitä pistellään 
haarukalla, jotta paine 
poistuu, eikä suojus halkea 
kun höyryä muodostuu 
kypsennyksen aikana.

jos säilyTäT aterian jääkaapissa tai annostelet 
aterian lautaselle kuumentamista varten, 

järjestä paksummat ja 
tiheämmät ruokalajit 
lautasen reunoille 
ja ohuemmat 
vähemmän tiheät 
ruokalajit keskelle.

aseTa ohueT lihaviiPaleeT päällekkäin tai 
lomittain.

PaksummaT viiPaleeT, esim. lihamurekkeen palat 
ja makkarat, on hyvä asettaa lähelle toisiaan.

Tulos on aina ParemPi 
1-2 minuutin seisonta-ajan 
jälkeen .

sekoiTTaminen kuumenTamisen aikana 
kuumenTamisen aikana uuni voi sammua 
(ohjelmasta riippuen) ja kehoittaa 
sekoittamaan ruokaa ("STIR").

 ɳ Avaa luukku.
 ɳ Sekoita ruokaa.
 ɳ Sulje luukku ja käynnistä uuni uudelleen 

painamalla käynnistyspainiketta.

huomauTus: uuni jatkaa toimintaansa 
automaattisesti  
1 minuutin kuluttua, jos ruokaa ei sekoiteta. 
Tässä tapauksessa kuumentaminen kestää 
kauemmin.

6TH SENSE KUUMENNUS
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Laita mikroaaltouuni päälle painamalla    -painiketta ja toimi sitten seuraavasti:

q käännä sääTönuPPia kunnes löydät 6th Sense Höyry -toiminnon.

w vahvisTa valinTa painamalla säätönuppia.

e valiTse haluTTu ruokalajiryhmä säätönuppia kääntämällä.

r vahvisTa valinTa painamalla säätönuppia.

t aseTa Paino säätökytkintä kääntämällä.

y Paina käynnisTysPainikeTTa.

TäTä ToiminToa käyTeTäänesimerkiksi 
vihanneksille, kalalla, riisille ja 
pastalle. 
Toiminnossa on kaksi vaihetta.

 ɳ Ensin ruoka kuumennetaan no-
peasti kiehumislämpötilaan.

 ɳ Toisessa vaiheessa uuni säätyy 
automaattisesti haudutusläm-
pötilaan, jotta vältetään ylikie-
huminen.









Teho

6TH SENSE HÖYRY

höyryTysasTia on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan 
mikroaaltotoiminnossa.

älä käyTä siTä koskaan muulla Tavoin.

höyrytysastian Käyttö muulla tavoin voi aiheuttaa vahinkoa.

varmista aina ennen uunin käynnistämistä, että alusta voi pyöriä 
vapaasti.

aseta höyrytysastia aina lasialustalle.

RUOAN PEITTÄMINEN
PeiTä ruoka aina kannella. Varmista, että astia ja 
kansi kestävät mikroaaltoja, ennen kuin käytät 
niitä. Jos astialle ei ole kantta, voit käyttää sen 
sijalla lautasta. Se tulisi asettaa ylösalaisin 
astian päälle.

älä käyTä muovikäärettä tai alumiinifoliota 
ruoan peittämiseen.

ASTIAT
asTiaT eiväT saa olla täynnä yli puolen välin. Jos 
keitettävä ruokamäärä on suuri, valitse 
keittoastiaksi suurikokoinen astia niin, että se ei 
täyty yli puolen välin. Näin vältyt 
ylikiehumiselta.

VIHANNESTEN KYPSENNYS
laiTa vihannekseT siivilään. Kaada 100 ml vettä 
pohjalle. Peitä kannella ja aseta aika.

PehmeäT vihannekseT, kuten parsakaali ja 
purjosipuli, kypsyvät 2–3 minuutissa.

kovemmaT vihannekseT, kuten porkkanat ja 
perunat, vaativat 4–5 minuutin kypsennysajan.

RIISIN KEITTÄMINEN
noudaTa Pakkauksessa olevia suosiTuksia 
keittoajan sekä veden ja riisin määrän suhteen.

aseTa ainekseT alaosaan, peitä kannella ja aseta 
aika.
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KONEPESTÄVIÄ:

lasialusTan PyöriTin.

lasialusTa.

PuhdisTus on ainoa 
huolToToimenPide, jota normaalisti 
tarvitaan.
jos uunia ei PideTä PuhTaana, pinnat 
saattavat vahingoittua, mikä voi 
puolestaan lyhentää laitteen 
käyttöikää ja aiheuttaa 
vaaratilanteita.

älä Käytä metallisia hanKauslappuJa, hanKaavia 
pesuaineita, teräsvillaa, 
karkeita liinoja tms., jotka 
saattavat vahingoittaa 
käyttöpaneelia ja uunin 
sisä- ja ulkopintoja. Käytä 
pesusientä ja mietoa puhdistusainetta tai 
talouspyyhettä ja lasinpesusuihketta. 
Suihkuta lasinpesuainetta 
talouspyyhkeeseen. 
älä suihKuta suoraan uuniin.

irroTa lasialusTa ja PyöriTin 
säännöllisesTi, erityisesti jos ruokaa 
on roiskunut yli, ja pyyhi uunin 
pohja puhtaaksi.

Tässä uunimallissa lasialustan on oltava 
paikoillaan uunia käytettäessä.

HUOLTO JA PUHDISTUS

HUOLTO JA PUHDISTUS

älä käyTä mikroaaltouunia, jos lasialusta 
on otettu pois uunista puhdistusta 
varten.

käyTä mieToa PuhdisTusaineTTa, vettä ja pehmeää 
liinaa sisäpintojen, luukun etu- ja takaosan ja 
luukun aukon puhdistuksessa.

Pyyhi rasva- ja ruokaTahraT heti pois 
luukun reunoista.

jos lika on PinTTynyTTä, laita uuniin vesilasi ja anna 
sen kiehua 2 - 3 minuutin ajan. Höyry pehmentää 
lian.

aseTa lasialusTalle vesilasi, johon olet lisännyt 
vähän sitruunamehua, ja keitä vettä uunissa 
muutaman minuutin ajan poistaaksesi hajut 
uunista.

älä käyTä höyryPesulaiTTeiTa 
mikroaaltouunin 
puhdistamiseen.

grillivasTusTa ei tarvitse puhdistaa, sillä korkea 
lämpötila polttaa mahdolliset roiskeet pois. 
Uunin katto grillivastuksen kohdalla on sen 
sijaan puhdistettava säännöllisesti. 
Käytä puhdistukseen lämmintä vettä, 
puhdistusainetta ja pesusientä. Jos grilliä ei 
käytetä säännöllisesti, sitä tulisi kuitenkin 
käyttää 10 minuutin ajan kuukausittain.

höyryTysasTia.
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jos virTajohTo on korvaTTava, sen tilalle on 
vaihdettava alkuperäinen, 
huoltoliikkeestä saatava virtajohto. 
Virtajohdon saa vaihtaa vain 
asiantunteva huoltoteknikko.

huollon saa suorittaa vain asiantunteva 
huoltoteKniKKo. Sellaisten huoltotöiden ja 
korjausten tekeminen, joiden aikana 
joudutaan poistamaan 
mikroaaltoenergialta suojaavia kansia, on 
vaarallista muille kuin asiantuntevalle 
henkilöstölle. 
älä irrota mitään suoJaKansia.

jos uuni ei Toimi, tarkasta seuraavat seikat ennen 
huoltoon soittamista:

 ɳ Lasialusta ja pyöritin ovat paikoillaan.
 ɳ Luukku on kunnolla kiinni.
 ɳ Tarkasta sulakkeet ja varmista, että sähkö-

virtaa on saatavilla.
 ɳ Tarkista, että uunin ilmanvaihto on riittävä.
 ɳ Odota 10 minuuttia ja kokeile uunia sen jäl-

keen vielä kerran.
 ɳ Avaa ja sulje luukku, ennen kuin yrität uu-

delleen.
 ɳ Kytke uuni irti sähköverkosta. Odota 10 mi-

nuuttia ennen kuin kytket uunin uudelleen 
sähköön ja yritä sitten uudelleen.

näin välTäT huoltohenkilön turhasta käynnistä 
aiheutuvat ylimääräiset kulut.  
 
Kun soitat huoltoliikkeeseen, ilmoita uunin 
sarjanumero ja tyyppi (katso tiedot 
huoltokilvestä). Lisätietoja löytyy takuukirjasta.

KUUMENNUSTEHON TESTITIEDOT

sTandardin ieC 60705 mukaisesTi.

kansainvälinen sähköTekninen komissio (IEC) on kehittänyt standardin erilaisten mikroaaltouunien 
kuumennustehon vertailevaa testausta varten. Tämän uunin suositukset:

TesTi määrä keskimääräinen aika TehoTaso asTia

12.3.1 1000 g 12 - 13 MIN 650 W PyrEx 3.227

12.3.2 475 g 5 ½ MIN 650 W PyrEx 3.827

12.3.3 900 g 13 - 14 MIN 750 W PyrEx 3.838

13,3 500 g 10 MIN 160 W

TEKNISET TIEDOT

syöTTöjänniTe 230 V / 50 Hz

nimellisTeho 1800 W

sulake 10 A

mikroaalToTeho 1000 W

ulkomiTaT (korkeus x leveys x syvyys) 385 x 595 x 468

sisämiTaT (korkeus x leveys x syvyys) 200 x 405 x 380
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Valmistaja: Whirlpool Europe S.r.l. Socio Unico, Viale G. Borghi 27, 21025 Comerio (VA) ITALY
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