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ASENNUS

ENNEN VERKKOVIRTAKYTKENTÄÄ

TARKISTA, ETTEI LAITE OLE VAURIOITUNUT.  Tarkista, 
että uunin luukku sulkeutuu kunnolla ja että 
luukun tiiviste ei ole vaurioitunut. Tyhjennä 
uuni ja puhdista sisäosa pehmeällä, kosteal-
la liinalla.

VERKKOVIRTAKYTKENNÄN JÄLKEEN

LAITE ON KYTKETTÄVÄ  maadoitettuun pistorasiaan.  
Laitteen valmistaja ei vastaa ihmisille, eläimil-
le tai esineille tapahtuneista vahingoista, jot-
ka ovat seurausta tämän määräyksen laimin-
lyönnistä.

Valmistaja ei vastaa minkäänlaisista 

ongelmista, jotka ovat aiheutuneet näiden 

ohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.

ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA,  jos virtajohto tai pistoke on 
vahingoittunut, jos laite ei toimi kunnolla, tai 
jos se on vaurioitunut tai pudonnut. Älä laita 
virtajohtoa tai pistoketta veteen. Pidä virtajoh-
to erillään kuumista pinnoista. Muussa tapa-
uksessa vaarana voi olla sähköisku, tulipalo tai 
muunlainen vahinko.

ÄLÄ POISTA UUNIN SIVUSEINÄLLÄ SIJAITSEVIA  suojale-
vyjä. Niiden tarkoitus on 
estää rasvan ja ruoanmuru-
jen pääsy uunin mikroaal-
toenergian tulokanaviin.

TARKISTA  ennen asennusta, 
että uuni on tyhjä. 

TARKISTA, ETTÄ ARVOKILPEEN MERKITTY JÄNNITE   vastaa 
asuntosi jännitettä.

UUNI TOIMII VAIN,  jos sen luukku on kunnolla kiin-
ni.

LAITTEEN ASENTAMINEN

ASENNA LAITE MUKANA TOIMITETTUJA  erillisiä 
ohjeita noudattaen.
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TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

ÄLÄ KUUMENNA TAI KÄYTÄ TULENARKOJA MATERIAALEJA  
uunissa tai sen läheisyydessä. Kaasut voivat ai-
heuttaa tulipalon vaaran tai räjähdyksen.

ÄLÄ KÄYTÄ MIKROAALTOUUNIA  tekstiilien, paperin, 
mausteiden, yrttien, puun, kukkien, hedelmien 
tai muiden tulenarkojen materiaalien kuivatta-
miseen. Seurauksena voi olla tulipalo.

ÄLÄ YLIKYPSENNÄ RUOKAA.  Seurauksena voi olla 
tulipalo.

ÄLÄ JÄTÄ UUNIA ILMAN VALVONTAA.  Uunia on syy-
tä valvoa varsinkin, jos ruoan valmistuksessa 
käytetään paperisia, muovisia tai muusta tu-
lenarasta materiaalista valmistettuja astioita. 
Paperi voi hiiltyä tai syttyä palamaan, ja jotkin 
muovilaadut voivat sulaa.

JOS MATERIAALI SYTTYY PALAMAAN UUNIN SISÄ- TAI 

ULKOPUOLELLA TAI HUOMAAT SAVUA,  pidä uunin luuk-
ku kiinni ja kytke laite pois päältä. Irrota virta-
johto tai katkaise virta irrottamalla sulake säh-
kötaulusta.

LUE OHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ NE MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN

ANNA LASTEN KÄYTTÄÄ LAITETTA ILMAN AIKUISEN 
VALVONTAA VAIN,  jos heidät on opetettu 
käyttämään uunia turvallisesti, ja he 
ymmärtävät väärinkäytön vaarat.
TÄTÄ LAITETTA EI OLE TARKOITETTU  fyysisesti, 
sensorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai 
kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden 
(eikä myöskään lasten) käyttöön, ellei heidän 
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai 
opasta heitä laitteen käytössä. 
HUOMAA!
UUNIN ESILLÄ OLEVAT OSAT VOIVAT KUUMENTUA  käytön 
aikana: pidä lapset poissa uunin lähettyviltä.

ÄLÄ KUUMENNA RUOKIA TAI NESTEITÄ  mikroaaltouunis-
sa ilmatiiviissä astioissa. Paine 
nousee mikroaaltouunissa, ja 
astia voi räjähtää tai aiheuttaa 
muuten vahinkoa avautuessaan.

KANANMUNAT
ÄLÄ KEITÄ TAI KUUMENNA  mikroaaltouunissa koko-
naisia, kuorittuja tai kuorimat-
tomia kananmunia, sillä ne voi-
vat räjähtää vielä kuumentami-
sen päätyttyäkin.

TARKISTA SÄÄNNÖLLISESTI, ETTÄ LUUKUN TIIVISTEET JA AU-
KON REUNAT  ovat ehjät. Jos luukun tiiviste tai aukon 
reunat ovat vahingoittuneet, laitetta ei saa käyt-
tää ennen asiantuntevan huoltoteknikon suorit-
tamaa korjausta.

ÄLÄ KÄYTÄ  laitteen yhteydessä syövyttäviä ai-
neita tai kaasuja. Tämä uuni on suunniteltu ni-
menomaan ruoan kuumennukseen ja kypsen-
nykseen. Sitä ei ole tarkoitettu teollisuus- tai la-
boratoriokäyttöön.
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YLEISTÄ

TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU AINOASTAAN KOTITAL-
OUSKÄYTTÖÖN!  

LAITETTA EI SAA KÄYTTÄÄ  mikroaaltotoiminnolla, jos 
uunissa ei ole ruokaa. Laitteen käyttäminen tyh-
jänä voi vahingoittaa sitä.

JOS HALUAT HARJOITELLA LAITTEEN KÄYTTÖÄ,  laita uu-
niin lasillinen vettä. Vesi imee mikroaaltoener-
gian ja estää tällä tavoin uunin vahingoittumi-
sen.

POISTA PAPERI- JA MUOVIPUSSIEN METALLIL-
ANKOJA SISÄLTÄVÄT PUSSINSULKIJAT  ennen 
kuin laitat pussin uuniin.

UPPOPAISTO
ÄLÄ UPPOPAISTA RUOKAA  mikroaaltouunissa, 
sillä öljyn lämpötilaa ei voi 
säätää.

NESTEET
ESIMERKIKSI JUOMAT TAI VESI.   Neste voi kuumentua 
yli kiehumispisteen ilman, että 
näkyy kuplintaa. Ylikuumennut 
neste voi yllättäen kiehua yli.
Tämä voidaan estää seuraavas-
ti:

1.  Älä käytä suorakylkisiä astioita, joissa on 
kapea suuaukko.

2.  Sekoita nestettä ennen kuin laitat astian 
uuniin. Jätä teelusikka astiaan.

3.  Anna astian seistä hetki kuumennuksen 
jälkeen ja sekoita nestettä varovasti en-
nen kuin otat astian uunista.

VAROITUKSIA
NOUDATA AINA  mikrokeittokirjan ohjeita. Ohjei-
den noudattaminen on erityisen tärkeää val-
mistettaessa tai kuumennettaessa alkoholia si-
sältäviä ruokia.

SEKOITA PURKISSA TAI TUTTIPULLOSSA   olevaa 
vauvanruokaa tai juomaa kuumen-
nuksen jälkeen ja tarkista, että 
se on sopivan lämpöistä, en-
nen kuin annat sen vauvalle. 
Näin varmistat, että ruoka tai juoma on tasaisen 
lämpöistä eikä polta.
Poista purkin kansi ja tuttipullon tutti ennen 
kuumennusta!

TÄRKEITÄ VAROTOIMIA

KÄYTÄ UUNIKINTAITA TAI PATALAPPUJA  käsitellessäsi 
astioita ja uunin osia kuumennuksen jälkeen.

ÄLÄ SÄILYTÄ  mitään uunin sisällä.
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VARUSTEET

YLEISTÄ

JOS METALLIA SISÄLTÄVÄ ESINE  koskettaa uunin sisä-
osia uunin toiminnan aikana, voi syntyä kipi-
nöintiä, joka saattaa vaurioittaa uunia.

LASIALUSTAN PYÖRITIN
KÄYTÄ LASIALUSTAN PYÖRITINTÄ  lasialustan alla. Pyö-
rittimen päälle ei saa laittaa mi-
tään muita välineitä. � Aseta pyöritin uunin pohjalle.

LASIALUSTA
KÄYTÄ LASIALUSTAA  kaikissa uunin toiminnoissa. 
Alusta kerää nesteen ja ruoan-
murut, jotka muuten likaisivat 
uunin pohjan. � Aseta lasialusta pyörittimen 

päälle.TARKISTA ENNEN KÄYTTÖÄ,  että käyttämäsi ruokai-
luvälineet ovat mikroaal-
touunin kestäviä ja että 
mikroaallot läpäisevät ne.

KUN PANET RUOKA-ASTIOITA JA MUITA  välineitä mik-
roaaltouuniin, varmista, että ne eivät kosketa 
uunin sisäosiin. 
Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun välineet 

ovat metallisia tai niissä on metalliosia.

TARKISTA AINA  ennen uunin käyttöä, että alusta 
voi pyöriä vapaasti.

CRISP-ALUSTAN OTIN
KÄYTÄ MUKANA TOIMITETTUA CRISP-

ALUSTAN OTINTA,  kun otat kuuman 
alustan uunista.

CRISP-ALUSTA
ASETA RUOKA SUORAAN CRISP-ALUSTALLE.  
Käytä aina lasialustaa 
Crisp-alustan alla.
ÄLÄ LAITA MITÄÄN RUOKAILU-

VÄLINEITÄ CRISP-ALUSTALLE,  sillä alusta 
kuumenee nopeasti erittäin kuumak-
si, ja välineet saattavat vahingoittua.
CRISP-ALUSTAN  voi kuumentaa ennen käyttöä 
(korkeintaan 3 minuuttia). Esikuumenna alusta 
Crisp-toiminnolla.

UUNEJA VARTEN  on saatavilla monenlaisia varus-
teita. Ennen kuin hankit mitään varusteita, var-
mista, että ne soveltuvat käytettäviksi mikro-
aaltouuneissa.

KYPSENNYSALUSTA
KÄYTÄ KYPSENNYSALUSTAA  grillitoi-
minnoissa.

KÄYNNISTYSSUOJA/PAINIKKEIDEN LUKITUS

TÄMÄ AUTOMAATTINEN TURVATOIMINTO KYTKEYTYY 

PÄÄLLE MINUUTIN KULUTTUA SIITÄ,  kun uuni on 
palannut valmiustilaan. (Uuni on val-
miustilassa, kun näytössä näkyy 24 
tunnin kello tai, mikäli kelloa ei ole 
asetettu, kun näyttö on tyhjä.)

UUNI ON AVATTAVA JA SULJETTAVA  esimerkiksi laitta-
malla ruokaa uuniin, ennen kuin turvalukko va-
pautuu. Muussa tapauksessa näytössä näkyy 
viesti "DOOR" (luukku).
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KYPSYYSASTE  (VAIN AUTOMAATTITOIMINNOT)

KYPSYYSASTEEN VALINTA ON MAHDOLLINEN  useimmis-
sa automaattisissa toiminnoissa. Voit itse sää-
tää kypsennyksen lopputuloksen kypsyysas-
teen asetuksen avulla. Tällä tavoin voit säätää 
ruoan loppulämpötilan korkeammaksi tai ma-
talammaksi oletusarvoiseen vakioasetukseen 
verrattuna.
KUN KÄYTÄT  jompaakumpaa näistä toiminnois-
ta, uuni valitsee oletusarvoisen vakioasetuk-
sen. Vakioasetuksella pääset yleensä parhaa-
seen lopputulokseen. Jos kuumennettu ruoka 
on kuitenkin liian kuumaa heti nautittavaksi, 
voit helposti säätää ruoan lämpötilan seuraa-
van kerran, kun käytät samaa toimintoa. 

HUOM:

KYPSYYSASTEEN  voi asettaa tai sitä voi muuttaa 
vain 20 sekunnin kuluessa uunin käynnistämi-
sestä.

JOIDENKIN AUTOMAATTITOIMINTOJEN AIKANA  uuni 
voi sammua (valitusta ohjelmasta ja elintar-
vikeluokasta riippuen) ja antaa viestin SEKOI-
TA (STIR FOOD) tai KÄÄNNÄ RUOKAA (TURN 
FOOD).

SEKOITA TAI KÄÄNNÄ RUOKAA  (VAIN AUTOMAATTITOIMINNOT)

ASETA KYPSYYSASTE  painikkeilla +/- sen jälkeen, 
kun olet painanut käynnistyspainiketta.

HUOM: TOIMINTA JATKUU AUTOMAATTISESTI 1 MINUUTIN 

KULUTTUA  ellei ruokaa käännetä/sekoiteta. Täs-
sä tapauksessa kuumentaminen kestää kau-
emmin.

TOIMINNAN JATKAMINEN: � Avaa luukku. � Sekoita tai käännä ruokaa. � Sulje luukku ja käynnistä uuni uudelleen 
painamalla käynnistyspainiketta.

KYPSYYSASTE

TASO LOPPUTULOS

HIGH +2 KORKEIN LOPPULÄMPÖTILA

HIGH +1 KORKEAMPI LOPPULÄMPÖTILA

MED 0 OLETUSASETUS

LOW -1 ALHAISEMPI LOPPULÄMPÖTILA

LOW -2 ALHAISIN LOPPULÄMPÖTILA
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FOOD

 DINNER  PLAT E (250g - 500g)

 SOUP (200g -

JOITAKIN AUTOMAATTITOIMINTOJA KÄYTETTÄESSÄ  uunin 
täytyy oikean lopputuloksen saavuttamisek-
si tietää mihin elintarvikeluokkaan ruoka kuu-
luu. Sana FOOD ja elintarvikeluokan numero 
tulevat näyttöön kun valitset luokkaa painik-
keilla +/-.

UUNIN JÄÄHDYTYS

UUNIN TOIMINNAN PÄÄTTYESSÄ  voi käynnistyä jääh-
dytysvaihe. Jäähdytyspuhaltimesta kuuluva 
ääni on täysin normaalia. 
Uuni kytkeytyy pois toiminnasta automaatti-
sesti jäähdytyksen jälkeen. 
JOS LÄMPÖTILA ON YLI 100 °C,  näyttöön tulee sana 
HOT ja uunitilan senhetkinen lämpötila. Varo 
koskemasta uunitilaan kun otat ruokaa uunis-
ta. Käytä patakintaita.
JOS LÄMPÖTILA ON ALLE 50 °C,  
näytössä näkyy 24 tunnin 
kello.
PAINA BACK-PAINIKETTA,  jos ha-
luat nähdä 24 tunnin kellon 
jäähdytystoiminnon aikana. 
JÄÄHDYTYSVAIHEEN VOI KESKEYTTÄÄ  avaamalla uu-
nin luukun, aiheuttamatta uunille minkäänlais-
ta vahinkoa.

ELINTARVIKELUOKAT  (VAIN AUTOMAATTITOIMINNOT)

JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TAULUKOSSA   tai jos 
ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, nou-
data ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kyp-
sennys ja kuumennus mikroaaltotoiminnolla.

ELINTARVIKELUOKAT  näkyvät jokaisen automaatti-
toiminnon taulukossa.
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KELLON ASETUKSET

PIDÄ LUUKKU AUKI ASETTAESSASI KELLOA 

AIKAAN.  Näin kellonajan asettami-
seen on viisi minuuttia aikaa. Muu-
ten jokainen vaihe on suoritettava 
60 sekunnissa.

KUN UUNI KYTKETÄÄN VERKKOVIRTAAN 

ENSIMMÄISTÄ KERTAA,  näytössä pyy-
detään asettamaan kellonaika. 
SÄHKÖKATKON JÄLKEEN  kellonaika vilk-
kuu, ja se on asetettava uudelleen.  
UUNISSA ON  useita toimintoja, jot-
ka voit säätää omien tottumuste-
si mukaisesti. 

ASETUSTEN MUUTTAMINEN

  PAINA MANUAALISEN TOIMINNAN PAINIKETTA  kunnes näytössä näkyy Setting.

  VALITSE YKSI SÄÄDETTÄVISTÄ ASETUKSISTA  painikkeilla +/-. 

 � Kello
 � Ääni
 � Säästö
 � Kirkkaus

  PAINA STOP-PAINIKETTA POISTUAKSESI  asetustoiminnosta ja vah-
vistaaksesi kaikki tekemäsi valinnat.

  PAINA OK-PAINIKETTA . (Numeronäytön vasen puoli (tunnit) alkaa vilkkua).

  ASETA TUNNIT  painikkeilla +/-.

  PAINA OK-PAINIKETTA.  (Numeronäytön oikea puoli (minuutit) alkaa vilkkua).

  ASETA MINUUTIT  painikkeilla +/-.

  VAHVISTA VALINTA  taas painamalla OK-painiketta.

KELLO ON NYT ASETETTU AIKAAN JA KÄY.

JOS HALUAT POISTAA KELLONAJAN  näytöstä sen jälkeen kun se on otettu 
käyttöön, siirry kellon asetustilaan ja paina Stop-painiketta nume-
roiden vilkkuessa.
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ÄÄNEN ASETUS

  PAINA OK-PAINIKETTA . 

  KYTKE ÄÄNIMERKKI TOIMINTAAN TAI POIS TOIMINNASTA  painikkeilla +/-.

  VAHVISTA VALINTA  taas painamalla OK-painiketta.

SÄÄSTÖ

  PAINA OK-PAINIKETTA . 

  ASETA SÄÄSTÖTILA TOIMINTAAN TAI POIS TOIMINNASTA  painikkeilla +/-.

  VAHVISTA VALINTA  taas painamalla OK-painiketta.

KUN SÄÄSTÖTILA ON TOIMINNASSA,  näyttö kytkeytyy hetken kuluttua au-
tomaattisesti pois päältä energian säästämiseksi. Se syttyy taas au-
tomaattisesti kun jotain painiketta painetaan tai kun luukku ava-
taan. Käytön päätyttyä uunitilan valo sammuu 30 sekunnin kulut-
tua.
JOS ON VALITTU OFF,  näyttö ei sammu ja 24 tunnin kello näkyy jatku-
vasti. Käytön päätyttyä uunitilan valo sammuu 3 minuutin kuluttua.

ASETUSTEN MUUTTAMINEN
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AJASTIMEN   avulla voit asettaa aika-
hälytyksen esim. kananmunien 
tai pastan keittämiseen, taikinan 
kohottamiseen jne.

HÄLYTYSAJASTIN

 ASETA AJASTIMEN AIKA  painikkeilla +/-.

 PAINA OK-PAINIKETTA . 

KUN AJASTIMEEN SÄÄDETTY AIKA   on kulunut loppuun, kuuluu merkkiääni.
STOP-PAINIKKEEN PAINAMINEN  ennen ajan päättymistä asettaa ajastimen 
nollaan.

ASETUSTEN MUUTTAMINEN

KIRKKAUS

  PAINA OK-PAINIKETTA . 

  VALITSE HALUAMASI KIRKKAUSTASO  painikkeilla +/-.

  VAHVISTA VALINTA  painamalla uudelleen OK-painiketta.

 

 



11

KYPSENTÄMINEN JA KUUMENTAMINEN 
MIKROAALTOTOIMINNOLLA

TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN  kypsennettäessä ja kuumennettaessa normaaliin tapaan eri ruokia, kuten 
vihanneksia, kalaa, perunoita ja lihaa.

 PAINA MANUAALISEN TOIMINNAN PAINIKETTA  useamman kerran kunnes löydät mikroaaltotoiminnon.

 VALITSE HALUAMASI MIKROAALTOTEHO  painikkeilla +/-.

 VAHVISTA VALINTA  painamalla OK. Uuni siirtyy automaattisesti seuraavaan asetukseen.

 ASETA KYPSENNYSAIKA  painikkeilla + / -.

 PAINA START-PAINIKETTA. 

TEHOTASO

TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEN JÄLKEEN:  
Voit lisätä aikaa helpolla tavalla 30 sekunnin jaksoissa painamalla 
käynnistyspainiketta. Jokainen painallus lisää toiminta-aikaan 30 se-
kuntia. Voit pidentää tai lyhentää aikaa myös painikkeilla +/-. 
PAINAMALLA <<  -PAINIKETTA  voit palata kohtaan, jossa voit muuttaa 
toiminta-aikaa tai tehotasoa. Voit muuttaa molempia painik-
keilla +/- kypsennyksen aikana.

   

VAIN MIKROAALLOT

TEHO SUOSITELTU KÄYTTÖ:

1000 W
JUOMIEN KUUMENTAMINEN,  vesi, liemet, kahvi, tee tai muut runsaasti vettä sisältävät ruoat. 
Jos ruoassa on kananmunaa tai kermaa, valitse pienempi teho.

800 W VIHANNESTEN,   lihan jne. kypsentäminen.

650 W KALAN   kypsentäminen.

500 W
VAROVAINEN KYPSENNYS,  esim. valkuaispitoiset kastikkeet, juusto- ja munaruoat sekä 
pataruokien loppukypsennys.

350 W PATARUOKIEN HAUDUTTAMINEN,  voin ja suklaan sulattaminen.

160 W SULATUS.  Voin, juustojen sulattaminen.

  90 W JÄÄTELÖN  pehmentäminen

     0 W VAIN  ajastustoimintoa käytettäessä.
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PIKAKÄYNNISTYS

 PAINA MANUAALISEN TOIMINNAN PAINIKETTA  useamman kerran kunnes löydät Crisp-toiminnon.

 ASETA KYPSENNYSAIKA  painikkeilla +/-.

 PAINA START-PAINIKETTA. 

CRISP-TOIMINTO

 START-PAINIKKEEN PAINAMINEN KÄYNNISTÄÄ UUNIN AUTOMAATTISESTI  suurimmalla mi-
kroaaltoteholla ja asettaa toiminta-ajan arvoon 30 sekuntia. Jokainen 
ylimääräinen painallus pidentää aikaa 30 sekunnilla. 

TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN   runsaas-
ti nestettä sisältävien ruokalajien 
nopeaan kuumentamiseen, esi-
merkiksi liemet, kahvi tai tee.

VOIT MYÖS PIDENTÄÄ TAI LYHENTÄÄ AIKAA PAINIKKEILLA + JA -  toiminnon 
käynnistämisen jälkeen.

TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN  pizzojen 
ja muiden taikinapohjaisten ruo-
kien kuumentamiseen ja paista-
miseen. Crisp-toiminnolla voit 
myös paistaa esimerkiksi peko-
nia, munia, makkaroita ja hampu-
rilaisia.

UUNI TOIMII AUTOMAATTISESTI  mikroaalto- ja grillitoiminnolla Crisp-alustan 
kuumentamisen aikana. Näin Crisp-alusta kuumenee nopeasti ja al-
kaa ruskistaa ja rapeuttaa ruokaa.
TARKISTA,  että Crisp-alusta on keskellä lasialustaa.
UUNI JA CRISP-ALUSTA  kuumenevat erittäin kuumiksi tämän toiminnon 
aikana.
ÄLÄ LAITA CRISP-ALUSTAA KUUMANA  kuumuutta kestämättömälle pinnalle.
ÄLÄ KOSKE  uunin kattoon grillivastuksen kohdalla.
KÄYTÄ UUNIKINTAITA  
tai mukana toimitettua otinta ottaessasi kuuman Crisp-alustan 
pois uunista.
KÄYTÄ AINOASTAAN  mukana toimitettua Crisp-alustaa tämän toimin-
non yhteydessä. Muilla markkinoilla olevilla rapeapaistoalustoilla ei 
päästä hyvään lopputulokseen tässä toi-
minnossa.
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GRILLI

 PAINA MANUAALISEN TOIMINNAN PAINIKETTA  useamman kerran kunnes löydät grilliyhdistelmä-toiminnon.

 ASETA KYPSENNYSAIKA  painikkeilla +/-.

 PAINA START-PAINIKETTA. 

GRILLIYHDISTELMÄ

 PAINA MANUAALISEN TOIMINNAN PAINIKETTA  useamman kerran kunnes löydät grilliyhdistelmä-
toiminnon.

 VALITSE HALUAMASI MIKROAALTOTEHO  painikkeilla +/-. 

 VAHVISTA VALINTA  painamalla OK. Uuni siirtyy automaattisesti seuraavaan asetukseen.

 ASETA KYPSENNYSAIKA  painikkeilla + / -. 

 PAINA START-PAINIKETTA. 

SUURIN MAHDOLLINEN  mikroaaltoteho on rajoitet-
tu grilliä käytettäessä tehtaan asetusarvoon.

TÄLLÄ TOIMINNOLLA SAAT  ritilälle sijoi-
tetun ruoan pinnalle kauniin rus-
kistuksen.

ASETA RUOKA  ritilälle. Käännä ruokaa kypsennyksen aikana.
VARMISTA, ETTÄ RUOKAILUVÄLINEET  ovat kuumuuden- ja uuninkestäviä, en-
nen kuin käytät niitä grillauksessa.
ÄLÄ KÄYTÄ MUOVISIA  ruokailuvälineitä grillauksessa. Ne voivat sulaa. 
Puiset tai paperiset astiat eivät myöskään sovi grillaukseen.

TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN  esimer-
kiksi gratiinien, lasagnen, lintu-
ruokien tai uuniperunoiden val-
mistamiseen.

 

 


YHDISTELMÄGRILLI

TEHO SUOSITELTU KÄYTTÖ:

650 W
VIHANNESTEN JA GRATIINIEN  kypsen-
nys

350 - 500 W LINNUNLIHAN JA LASAGNEN   kypsennys

160 - 350 W
KALAN JA PAKASTETTUJEN GRATIINIEN  
kypsennys

160 W LIHAN  kypsennys

  90 W HEDELMIEN  gratinointi

   0 W
PELKKÄ RUSKISTUS  kypsennyksen 
aikana



14

MANUAALINEN SULATUS

NOUDATA OHJEITA,  jotka on annettu kohdassa 
Kypsentäminen ja kuumentaminen mikroaalto-
toiminnolla. Valitse manuaalisessa sulatuksessa 
tehotasoksi 160 W.

TARKISTA RUOKAA SÄÄNNÖLLISIN VÄLIAJOIN.  Tarvittava 
sulatusaika selviää kokemuksen kautta.

KÄÄNNÄ SUURIKOKOISIA PALOJA  sulatuksen puoli-
välissä.

MUOVIPUSSEIHIN, MUOVIKELMUUN  tai pahvipakkauk-
siin pakatut pakasteet voidaan panna suoraan 
uuniin ellei pakkauksessa ole metallisia 
osia (esim. metallisia pussinsulkijoita).

PAKKAUKSEN MUOTO  vaikuttaa sulatusai-
kaan. Matalat pakkaukset sulavat nope-
ammin kuin korkeat.

IRROTTELE PALASET TOISISTAAN  sulamisen alettua. 
Irralliset viipaleet sulavat helpommin.

PEITÄ RUOKA PAIKALLISESTI  alumii-
nikelmulla, jos se alkaa kuu-
mentua (esim. broilerin koi-
vet ja siivet).

KEITETTY RUOKA, MUHENNOKSET JA LIHAKASTIK-

KEET  sulavat paremmin, jos niitä sekoite-
taan sulatuksen aikana.

SULATETTAESSA  on parempi, että ruoka jää 
mieluummin vähän jäiseksi ja sulaa lop-

puun seisonta-ajan aikana.

SULATUKSEN JÄLKEINEN SEISONTA-AIKA  parantaa aina 
lopputulosta, sillä lämpötila ja-
kautuu näin tasaisesti läpi 
koko ruoan.



15

AUTOMAATTINEN KUUMENNUS

 PAINA AUTOMAATTISEN TOIMINNAN PAINIKETTA  useamman kerran kunnes löydät automaattisen kuu-
mennustoiminnon.

 VAHVISTA VALINTA  painamalla OK. Uuni siirtyy automaattisesti seuraavaan asetukseen.

 VALITSE ELINTARVIKELUOKKA  painikkeilla +/-. (Näyttöön tulee “FOOD” ja elintarvikeluokka).

 VAHVISTA VALINTA  painamalla OK. Uuni siirtyy automaattisesti seuraavaan asetukseen.

 ASETA RUOAN PAINO  painikkeilla +/-.

 VAHVISTA VALINTA  painamalla OK.

 PAINA START-PAINIKETTA. 

TÄTÄ TOIMINTOA  käytetään pakas-
tettujen, jääkaappikylmien tai 
huoneenlämpöisten valmisruoki-
en kuumentamiseen.
ASETA RUOKA  mikroaaltouunin ja 
lämmön kestävälle lautaselle tai 
astiaan.
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JOS SÄILYTÄT RUOAN  jääkaapissa tai annostelet 
aterian lautaselle kuumentamista varten, jär-

jestä paksummat ja tiheämmät 
ruokalajit lautasen 

reunoille ja ohuem-
mat, vähemmän ti-

heät ruokalajit kes-
kelle. 

PEITÄ AINA RUOKA  kun käytät tätä toimintoa. Vain 
silloin kun lämmität yhtä keittoannosta kansi ei 

ole pakollinen! 
JOS RUOKA ON PAKATTU  niin että siinä on jo 
kansi, pakkaukseen on leikattava 2 - 3 

reikää, joista paine pääsee purkautu-
maan kuumennuksen aikana.

ASETA OHUET LIHAVIIPALEET  päällekkäin tai lomit-
tain.
PAKSUMMAT VIIPALEET , esim. lihamurekkeen palat 
ja makkarat, asetetaan lähelle toisiaan.

PISTELE KELMUUN  reikiä haarukalla, 
jotta paine poistuu eikä suojus 
halkea, kun höyryä muodos-
tuu kypsennyksen aikana.

1 - 2 MINUUTIN SEISONTA-AIKA PARANTAA AINA LOPPU-

TULOSTA , erityisesti kun ky-
seessä on pakasteruoka.

AUTOMAATTINEN KUUMENNUS

RUOKA VINKKEJÄ

 ATERIALAUTANEN  (250 - 500 g)
VALMISTA RUOKA  yllä annettujen ohjeiden 
mukaisesti. 
Kuumenna kuvulla peitettynä.

 KEITTO  (200 - 800 g)
KUUMENNA ILMAN KANTTA  erillisissä astioissa tai 
yhdessä suuressa astiassa.

 PAKASTERUOKA-ANNOS  (250 - 500 g)
NOUDATA PAKKAUKSEN OHJEITA,   esim. ilmanvaihto, 
reikien pistely suojakelmuun jne. 

 JUOMAT  (0,1 - 0,5 l)
LÄMMITÄ ILMAN KANTTA  ja laita mukiin tai kuppiin 
metallilusikka.

 PAKASTETTU LASAGNE  (250 - 500 g)
LAITA  kuumuutta ja mikroaaltoja kestävään 
astiaan. 

JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TÄSSÄ TAULUKOSSA   tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, 
noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsennys ja kuumennus mikroaaltotoiminnolla.
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PIKASULATUS

 PAINA AUTOMAATTISEN TOIMINNAN PAINIKETTA  useamman kerran kunnes löydät pikasulatustoiminnon.

 VAHVISTA VALINTA  painamalla OK. Uuni siirtyy automaattisesti seuraavaan asetukseen.

 VALITSE ELINTARVIKELUOKKA  painikkeilla +/-. (Näyttöön tulee “FOOD” ja elintarvikeluokka).

 VAHVISTA VALINTA  painamalla OK. Uuni siirtyy automaattisesti seuraavaan asetukseen.

 ASETA RUOAN PAINO  painikkeilla +/-.

 VAHVISTA VALINTA  painamalla OK.

 PAINA START-PAINIKETTA. 

TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN  lihan, lin-
tujen, kalan, vihannesten ja leivän 
sulattamiseen. 
Käytä pikasulatustoimintoa vain, 
jos ruoan paino on välillä 100 g - 
2,5 kg.
ASETA RUOKA AINA  lasialustalle.
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PAKASTETUT RUOAT: 
JOS RUOAN LÄMPÖTILA ON  pakastuslämpötilaa (-18 °C) korkeampi,  
aseta ruoan paino alhaisemmaksi.
JOS RUOAN LÄMPÖTILA ON  pakastuslämpötilaa (-18 °C) kylmempi,  
aseta ruoan paino suuremmaksi.

PAINO:
TÄSSÄ TOIMINNOSSA UUNIIN ON OHJELMOITAVA  ruoan nettopaino. 
Uuni laskee automaattisesti tarvittavan ajan syötetyn pai-
non perusteella.
JOS PAINO ON PIENEMPI TAI SUUREMPI KUIN SUOSITUSPAINO:  Noudata ohjeita, 
jotka on annettu kohdassa Kypsentäminen ja kuumentaminen mik-
roaaltotoiminnolla, ja valitse sulatuksessa tehotaso 160 W.

PIKASULATUS

RUOKA VINKKEJÄ

 LIHA  (100 g - 2 kg)
Jauheliha, kyljykset, pihvit ja paistit.
KÄÄNNÄ RUOKAA,  kun uuni näin kehottaa.

 LINNUT   (100 g - 2,5 kg)
Kokonainen broileri, palat tai fi leet.
KÄÄNNÄ RUOKAA,  kun uuni näin kehottaa.

 KALA   (100 g - 2 kg)
Kokonainen, viipaleet tai fi leet.
KÄÄNNÄ RUOKAA,  kun uuni näin kehottaa.

 VIHANNEKSET   (100 g - 2 kg)
Sekavihannekset, herneet, parsakaali jne.
KÄÄNNÄ RUOKAA,  kun uuni näin kehottaa.

 LEIPÄ   (100 g - 1 kg)
Limput ja sämpylät.
KÄÄNNÄ RUOKAA,  kun uuni näin kehottaa.

JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TÄSSÄ TAULUKOSSA   tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, 
noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsentäminen ja kuumentaminen 
mikroaaltotoiminnolla. Valitse sulatuksessa tehotaso 160 W.
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AUTOMAATTINEN RAPEAPAISTO

seen.

 Paina automaattisen toiminnan painiketta  useamman kerran kunnes löydät automaat-
tisen rapeapaistotoiminnon.

 VAHVISTA VALINTA  painamalla OK. Uuni siirtyy automaattisesti seuraavaan asetukseen.

 VALITSE ELINTARVIKELUOKKA  painikkeilla +/-. (Näyttöön tulee “FOOD” ja elintarvikeluokka).

 VAHVISTA VALINTA  painamalla OK. Uuni siirtyy automaattisesti seuraavaan asetukseen.

 ASETA RUOAN PAINO  painikkeilla +/-.

 VAHVISTA VALINTA  painamalla OK.

TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN  pakastei-
den kuumentamiseen nopeasti 
tarjoilulämpötilaan.
Automaattista rapeutustoim-

intoa käytetään vain pakastettu-
jen valmisruokien kuumentami-

RUOKA VINKKEJÄ

 RANSKALAISET PERUNAT  (200 - 500 g)
LEVITÄ PERUNAT CRISP-ALUSTALLE  tasaiseksi 
kerrokseksi. Lisää suolaa maun mukaan. 
SEKOITA RUOKAA  kun uuni näin kehottaa.

 PIZZA,  ohut (200 - 600 g) OHUTPOHJAISET  pizzat.

 PANNUPIZZA  (300 - 800 g) PAKSUPOHJAISET  pizzat.

 BROILERIN SIIVET  (200 - 500 g)
KUN PAISTAT BROILERINUGGETTEJA , voitele 
Crisp-alusta. Kypsennä tehotasolla Lo 2. 
KÄÄNNÄ RUOKAA,  kun uuni näin kehottaa.

 PIIRAAT  (200 - 500 g) JUUSTOKINKKU-  ja muut piiraat.

JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TAULUKOSSA   tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, noudata 
ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsentäminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla. 
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 PAINA START-PAINIKETTA. 

KÄYTETÄÄN   alla  olevassa taulukossa mainituille elintarvikkeille.

 PAINA AUTOMAATTISEN TOIMINNAN PAINIKETTA  useamman kerran kunnes löydät automaattisen 
pehmennystoiminnon.

 VAHVISTA VALINTA  painamalla OK. Uuni siirtyy automaattisesti seuraavaan asetukseen.

 VALITSE ELINTARVIKELUOKKA  painikkeilla +/-. (Näyttöön tulee “FOOD” ja elintarvikeluokka).

 VAHVISTA VALINTA  painamalla OK. Uuni siirtyy automaattisesti seuraavaan asetukseen.

 ASETA RUOAN PAINO  painikkeilla +/-.

 VAHVISTA VALINTA  painamalla OK.

AUTOMAATTINEN 
PEHMENNYS

TÄLLÄ TOIMINNOLLA   voit pehmentää 
elintarvikkeita niiden käsittelyn 
helpottamiseksi.
AUTOMAATTISTA PEHMENNYSTÄ 

   

RUOKA VINKKEJÄ

 VOI  (50 - 100 g)
KÄÄNNÄ RUOKAA,  kun uuni näin kehottaa. 
SEKOITA MYÖS  pehmentämisen jälkeen.

 MARGARIINI  (50 - 100 g)
KÄÄNNÄ RUOKAA,  kun uuni näin kehottaa. 
SEKOITA MYÖS  pehmentämisen jälkeen.

 JÄÄTELÖ  (0,5 - 1 l)
KÄÄNNÄ RUOKAA,  kun uuni näin kehottaa. 
TARJOILE  pian, jotta ruoka ei sula liikaa.

JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TAULUKOSSA   tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, 
noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsentäminen ja kuumentaminen mikro-
aaltotoiminnolla. 
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RUOKA VINKKEJÄ

 VOI  (50 - 200 g)
SEKOITA RUOKAA  kun uuni näin kehottaa. 
SEKOITA MYÖS  sulamisen jälkeen.

 MARGARIINI  (50 - 200 g)
SEKOITA RUOKAA  kun uuni näin kehottaa. 
SEKOITA MYÖS  sulamisen jälkeen.

 SUKLAA  (50 - 200 g)

MURRA  pienemmiksi paloiksi. 
SEKOITA RUOKAA  kun uuni näin kehottaa.
SEKOITA MYÖS  sulamisen jälkeen.
HUOMAA:  Paljon kaakaota sisältävä suklaa 
saattaa vaatia korkean kypsyystason (+2)

JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TAULUKOSSA   tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, 
noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsentäminen ja kuumentaminen 
mikroaaltotoiminnolla. 

 PAINA START-PAINIKETTA. 

Automaattista sulatusta käytetään   alla  olevassa taulukossa mainituille elintarvikkeille

 Paina automaattisen toiminnan painiketta  useamman kerran kunnes löydät automaat-
tisen sulatustoiminnon.

 VAHVISTA VALINTA  painamalla OK. Uuni siirtyy automaattisesti seuraavaan asetukseen.

 VALITSE ELINTARVIKELUOKKA  painikkeilla +/-. (Näyttöön tulee “FOOD” ja elintarvikeluokka).

 VAHVISTA VALINTA  painamalla OK. Uuni siirtyy automaattisesti seuraavaan asetukseen.

 ASETA RUOAN PAINO  painikkeilla +/-.

 VAHVISTA VALINTA  painamalla OK.

AUTOMAATTINEN 
SULATUS

TÄLLÄ TOIMINNOLLA   voit helposti su-
lattaa elintarvikkeita ilman rois-
kumista.
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 PAINA START-PAINIKETTA. 

AUTOMAATTINEN 
KYPSENNYS

KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA  AINOASTAAN 
kypsentämiseen. Automaattista 
kypsennystä voidaan käyttää vain 
alla mainittuihin ruoka-aineryh-
miin kuuluvien ruokien kypsen-
tämiseen.

Aseta ruoka  mikroaaltouunin ja lämmön kestävälle lautaselle tai astiaan.

 Paina automaattisen toiminnan painiketta  useamman kerran kunnes löydät automaat-
tisen kypsennystoiminnon.

 VAHVISTA VALINTA  painamalla OK. Uuni siirtyy automaattisesti seuraavaan asetukseen.

 VALITSE ELINTARVIKELUOKKA  painikkeilla +/-. (Näyttöön tulee “FOOD” ja elintarvikeluokka).

 VAHVISTA VALINTA  painamalla OK. Uuni siirtyy automaattisesti seuraavaan asetukseen.

 ASETA RUOAN PAINO  painikkeilla +/-.

 VAHVISTA VALINTA  painamalla OK.
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vihannekset kannen alla.
Pistele muovikelmuun  
reikiä haarukalla, jotta 

paine poistuu eikä 
suojus halkea, kun 

höyryä muodostuu 

 PAINA START-PAINIKETTA. 

AUTOMAATTINEN KYPSENNYS
TÖLKKIVIHANNEKSET:  Avaa aina tölkki ja kaa-
da sisältö mikroaaltouunin kestävään 
astiaan. Älä koskaan kypsennä vihan-
neksia tölkissä.
Kypsennä  tuoreet, pakastetut tai tölkki-

SUOSITUSPAINOT

 UUNIPERUNAT  (200 g - 1 kg)

PISTELE PERUNOIHIN REIKIÄ  ja aseta ne mikroaalto-
uunin kestävään uunivuokaan. Käännä peru-
noita, kun uunista kuuluu äänimerkki. Muista, 
että uuni, vuoka ja ruoka ovat kuumia.
KÄÄNNÄ RUOKAA,  kun uuni näin kehottaa.

 TUOREET VIHANNEKSET  (200 - 800 g)

LEIKKAA VIHANNEKSET  samankokoisiksi paloiksi. Li-
sää 2 - 4 ruokalusikallista vettä ja peitä kuvulla. 
Sekoita, kun uunista kuuluu äänimerkki.
SEKOITA RUOKAA  kun uuni näin kehottaa.

 PAKASTEVIHANNEKSET  (200 - 800 g)
KYPSENNÄ PEITETTYNÄ.  Sekoita, kun uunista kuu-
luu äänimerkki.
SEKOITA RUOKAA  kun uuni näin kehottaa.

 SÄILYKEVIHANNEKSET  (200 - 600 g)
KYPSENNÄ MIKROAALTOUUNIN KESTÄVÄSSÄ  astiassa 
kannen alla.

 POPCORN  (100 g)
VALMISTA VAIN YKSI PUSSI  kerrallaan. Jos valmistat 
useamman kuin yhden pakkauksen, valmista 
yksi pussi kerrallaan.

JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TAULUKOSSA   tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, noudata 
ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsentäminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla. 
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kypsennyksen aikana.

HUOLTO JA PUHDISTUS
PUHDISTUS ON AINOA HUOLTOTOIMENPIDE , jota nor-

vähintään 10 minuutin ajan kerran kuussa puh-

distaaksesi roiskeet.

KONEPESTÄVIÄ:

LASIALUSTAN PYÖRITIN

LASIALUSTA

maalisti tarvitaan. 
JOS UUNIA EI PIDETÄ PUHTAANA,  pinnat saattavat va-
hingoittua, mikä voi puolestaan lyhentää uu-

nin käyttöikää ja aiheuttaa vaa-
ratilanteita.
ÄLÄ KÄYTÄ METALLISIA HAN-

KAUS-SIENIÄ, HANKAAVIA 
PESUAINEITA,  teräsvilloja, 
kar-
keita hankausliinoja tms, jotka saatta-
vat vahingoittaa käyttöpaneelia ja uunin 
sisä- ja ulkopintoja. Puhdista nämä pin-
nat käyttämällä pesusientä ja mietoa puh-
distusainetta tai talouspyyhettä ja lasin-
pesusuihketta. Suihkuta lasinpesuainetta 

talouspyyhkeeseen.
ÄLÄ SUIHKUTA  pesunestettä su-
oraan uuniin.

IRROTA LASIALUSTA JA PYÖRITIN SÄÄN-

NÖLLISESTI,  erityisesti, jos ruokaa on roiskunut 
yli, ja puhdista uunin pohja.

TÄSSÄ UUNIMALLISSA LASIALUSTAN ON OLTAVA PAI-

KOILLAAN  uunia käytettäessä.

ÄLÄ  käytä uunia, jos lasialusta on otettu 
pois uunista puhdistusta varten.

PUHDISTA SISÄPINNAT, LUUKUN ETU- JA TAKAOSA JA LUU-

KUN REUNAT  miedolla pesuaineella, vedellä ja 
pehmeällä liinalla.

vesilasi ja anna veden kiehua 2 - 3 minuutin 
ajan. Höyry pehmentää lian.

ÄLÄ KÄYTÄ HÖYRYPESULAITTEITA  mikroaalto-
uunin puhdistamiseen.

ASETA LASIALUSTALLE VESILASI, JOHON OLET LISÄN-

NYT VÄHÄN SITRUUNAMEHUA,  ja keitä vettä uunis-

PYYHI RASVA- JA RUOKATAHRAT  heti pois luu-
kun reunoista.

JOS LIKA ON TARTTUNUT TIUKASTI KIINNI,  laita uuniin 

CRISP-ALUSTAN OTIN

KYPSENNYSALUSTA

VAROVAINEN PUHDISTUS:
CRISP-ALUSTA  puhdistetaan 
miedolla pesuaineella ja ve-
dellä. Erittäin likaiset kohdat 
voi puhdistaa hankaussienellä ja miedolla puh-
distusaineella.

ANNA CRISP-ALUSTAN  aina jäähtyä ennen 
puhdistusta.
ÄLÄ KASTELE  kuumaa Crisp-alustaa tai laita 
sitä veteen. Nopea jäähtyminen saattaa 
vahingoittaa alustaa.

sa muutaman minuutin ajan poistaaksesi ha-
jut uunista.
GRILLIVASTUSTA  ei tarvitse puhdistaa, sillä korkea 
lämpötila polttaa mahdolliset roiskeet pois. 
Uunin katto grillivastuksen yläpuolella on sen 
sijaan puhdistettava säännöllisesti. Tee se läm-
pimällä vedellä, pesuaineella ja sienellä. Jos et 
käytä grilliä säännöllisesti, käytä grillitoimintoa 
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ÄLÄ KÄYTÄ TERÄSVILLAISIA HANKAUSLAPPUJA.  Muutoin pinta naarmuuntuu.

VIANMÄÄRITYS
JOS UUNI EI TOIMI,  tarkista seuraavat asiat, ennen 
kuin soitat huoltoon:

 � Lasialusta ja pyöritin  ovat paikoillaan.
 � Virtajohto  on kunnolla kiinni pistorasiassa.
 � Luukku  on kunnolla kiinni.
 � Tarkista sulakkeet  ja varmista, että sähkö-

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

jälkeen vielä kerran.
 � Avaa ja sulje luukku,  ennen kuin yrität 

uudelleen.
TARKISTAMALLA   nämä kohdat vältät huoltohen-
kilön turhasta käynnistä aiheutuvat ylimääräi-
set kulut. 
Kun soitat huoltoliikkeeseen, ilmoita uunin sar-
janumero ja tyyppi (katso tiedot huoltokilves-

tä). Lisätietoja löytyy takuukirjasta.
VIRTAJOHDON SAA KORVATA VAIN  
huoltoliikkeestä saatavalla 
alkuperäisellä virtajohdol-
la. Virtajohdon saa vaihtaa 

vain asiantunteva huolto-
teknikko.
HUOLLON SAA SUORITTAA VAIN AS-
IANTUNTEVA HUOLTOTEKNIKKO.  
Sellaiset huolto- tai korjaus-
toimenpiteet, joiden yhtey-
dessä joudutaan poista-
maan mikroaaltoenergialle altistumiselta 
suojaavia kansia, saa suorittaa ainoastaan 
asiantunteva henkilöstö.
ÄLÄ IRROTA MITÄÄN SUOJAKANSIA.
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STANDARDIN IEC 60705 MUKAISESTI.

KANSAINVÄLINEN SÄHKÖTEKNINEN KOMISSIO (IEC)  on laatinut standardin erilaisten mikroaaltouunien kuu-
mennustehon vertailua varten. Tämän uunin suositukset:

S IEC 60705

KUUMENNUSTEHON TESTITIEDOT

TEKNISET TIEDOT

Testi Määrä Aika noin Tehotaso Astia

12.3.1 1 000 g 13 - 14 min 650 W  Pyrex 3.227

12.3.2 475 g 5 min 800 W  Pyrex 3.827

12.3.3 900 g 13 - 14 min 800 W  Pyrex 3.838

13.3 500 g 10 min 160 W

SYÖTTÖJÄNNITE 230 V / 50 HZ

NIMELLISTEHO 2300 W

SULAKE 10 A

MIKROAALTOTEHO 1000 W

GRILLI 800 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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YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEET

PAKKAUS  on täysin kierrätyskelpoi-
nen siinä olevan kierrätysmer-
kinnän mukaisesti. Hävitä se 
paikallisia jätehuoltomää-
räyksiä noudattaen. 
Pidä mahdollisesti vaaralliset 
pakkausmateriaalit (muovipussit, 
polystyreenipalat jne.) pois lasten ulottuvilta.
TÄMÄ LAITE  on merkitty sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden kierrätystä säätelevän 
WEEE-direktiivin (Waste Electrical and 
Electronic Equipment) 2002/96/EC 
mukaisesti. Varmistamalla, että tuote 
poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voit 
auttaa estämään sellaisia ympäristö- ja 
terveyshaittoja, joita voisi aiheutua jätteiden 
asiattomasta käsittelystä.

SYMBOLI  tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoit-
taa, ettei laitetta saa hä-
vittää kotitalousjätteiden 
mukana. Sen sijaan tuote on 
toimitettava sähkö- ja elekt-
roniikkalaitteiden keräys- ja 
kierrätyspisteeseen. 
LAITTEEN KÄYTÖSTÄPOISTOSSA  on 
noudatettava paikallisia jä-
tehuoltomääräyksiä.
LISÄTIETOJA  tuotteen kä-
sittelystä, talteenotosta 
ja kierrätyksestä saa kau-
pungin- tai kunnanvirastosta, paikallisesta jä-
tehuoltoliikkeestä tai liikkeestä, josta tuote on 
ostettu.
KATKAISE VIRTAJOHTO ENNEN KÄYTÖSTÄ POISTAMISTA,  
jotta laitetta ei voi enää kytkeä sähköverkkoon.


