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Sijoita uuni erilleen muista lammonlahteista. Uunin ylapuolella on oltava va-
hintaan 30 cm tyhjaa tilaa riittavan ilmastoinnin varmistamiseksi.

ASENNUS
Ennen verkkovirtakytkentaa

Mikroaaltouunia ei saa sijoittaa kaappiin. Tata uunia ei ole tarkoitettu sijoitetta-
vaksi tyotasolle tai kaytettavaksi tyotasolla, jonka korkeus on alle 850 mm lat-
tiasta.
Tarkista, etta arvokilpeen merkitty jannite vastaa asuntosi jannitetta.
Sijoita uuni tukevalle ja tasaiselle alustalle, joka kestaa seka uunin etta ruoka-astioiden ja muiden varusteiden 
painon. Kasittele uunia varoen.
Varmista, etta uunin ala- ja ylapuolella tai ymparilla ei ole mitaan, mika voisi estaa asianmukaisen ilmanvaihdon.
Tarkista, ettei laite ole vaurioitunut. Tarkista, etta uunin luukku sulkeutuu kunnolla ja etta luukun tiiviste ei ole vau-
rioitunut. Tyhjenna uuni ja puhdista sisaosa pehmealla, kostealla liinalla.
Ala kayta laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, jos laite ei toimi kunnolla, tai jos se on vaurioitu-
nut tai pudonnut. Ala laita virtajohtoa tai pistoketta veteen. Pida virtajohto erillaan kuumista pinnoista. Muussa ta-
pauksessa vaarana voi olla sahkoisku, tulipalo tai muunlainen vahinko.
Ala kayta jatkojohtoa:
Jos teholahteen syottojohto on liian lyhyt, anna patevan sahkoalan ammattilaisen tai huoltomiehen asentaa verk-
kopistorasia laitteen laheisyyteen.
VAROITUS: Maadoitusliittimen sopimaton kaytto voi johtaa sahkoiskun vaaraan. Ota yhteys patevaan 
sahkoteknikkoon tai huoltomieheen, jos maadoitusohjeita ei taysin ymmarreta, tai jos vaikuttaa, ettei 
mikroaaltouunia ole maadoitettu oikein.

Ennen mikroaaltouunin käyttöä ensimmäisen kerran, on suositeltavaa poistaa suojakalvo ohjauspaneelista ja 
kaapeliside virtajohdosta.

VERKKOVIRTAKYTKENNAN JALKEEN
Uuni toimii vain, jos sen luukku on kunnolla kiinni.
Jos uuni on sijoitettu television, radion tai antennin laheisyyteen, se voi aiheuttaa hairioita naiden vastaanotossa.
Laite on kytkettava maadoitettuun pistorasiaan. Laitteen valmistaja ei vastaa ihmisille, elaimille tai esineille 
tapahtuneista vahingoista, jotka ovat seurausta taman maarayksen laiminlyonnista.
Valmistaja ei vastaa minkaanlaisista ongelmista, jotka ovat aiheutuneet naiden ohjeiden noudattamisen 
laiminlyonnista.
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TARKEITA TURVALLISUUSOHJEITA
LUE OHJEET HUOLELLISESTI JA SAILYTA NE MYOHEMPAA KAYTTOA 
VARTEN
Jos materiaali syttyy palamaan tai uunin sisa- tai ulkopuolelta nousee savua, 
pida uunin luukku kiinni ja kytke uuni pois paalta. Irrota virtajohto tai katkaise 
virta irrottamalla sulake tai katkaisemalla virta sahkotaulusta.
Ala jata uunia ilman valvontaa. Uunia on syyta valvoa varsinkin, jos ruoan 
valmistuksessa kaytetaan paperisia, muovisia tai muusta tulenarasta 
materiaalista valmistettuja astioita. Paperi voi hiiltya tai syttya palamaan, ja 
jotkin muovilaadut voivat sulaa. 
VAROITUS: Laite ja sen kosketettavissa olevat osat kuumentuvat kaytossa. 
On varottava koskettamasta uunin sisalla olevia kuumennuselementteja. Alle 
8-vuotiaat lapset on pidettava loitolla laitteesta, jollei heita valvota jatkuvasti.
Mikroaaltouuni on tarkoitettu ruokien ja juomien kuumentamiseen. Ruoan tai 
vaatteiden kuivaaminen, lammitysalustojen, tohveleiden, sienten, kosteiden 
vaatteiden ja vastaavien lammittaminen voi johtaa vamman tai tulipalon 
vaaraan.
Tata laitetta saavat kayttaa yli 8-vuotiaat lapset ja henkilot, joilla on 
heikentyneet fyysiset, aistimelliset tai mentaaliset kyvyt tai joilta puuttuu 
kokemus ja tietamys ainoastaan, jos heita valvotaan tai he saavat ohjeita 
laitteen kaytosta turvallisella tavalla, ja jos he ymmartavat, mita vaaroja 
laitteen kayttoon liittyy. Ainoastaan yli 8-vuotiaat lapset saavat puhdistaa 
laitetta ja suorittaa kayttajan tekemia kunnossapitotehtavia valvottuna. Valvo 
lapsia ja varmista, etteivat he kayta laitetta leikeissaan. Pida laite ja sen 
virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
VAROITUS: Ala kuumenna ruokia tai nesteita  mikroaaltouunissa ilmatiiviissa 
astioissa. Paine nousee mikroaaltouunissa, ja astia voi rajahtaa tai aiheuttaa 
muuten vahinkoa avautuessaan.
VAROITUS: Tarkista saannollisesti, etta luukun  tiivisteet ja aukon reunat ovat 
ehjat. Jos luukun tiiviste tai aukon reunat ovat vahingoittuneet, laitetta ei saa 
kayttaa ennen asiantuntevan huoltoteknikon suorittamaa korjausta.
Ala keita tai kuumenna mikroaaltouunissa  kokonaisia, kuorittuja tai kuorimat-
tomia kananmunia, silla ne voivat rajahtaa viela kuumentamisen paatyttyakin.
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TARKEITA TURVALLISUUSOHJEITA

Laitteita ei ole tarkoitettu kaytettaviksi ulkoisella ajastimella tai erillisella kau-
kosaatojarjestelmalla.
Ala jata uunia valvomatta, jos kaytat paljon rasvaa tai oljya, koska ne voivat ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon!
Ala kuumenna tai kayta tulenarkoja materiaaleja  uunissa tai sen laheisyydessa. Kaasut voivat aiheuttaa tulipalon 
vaaran tai rajahdyksen.
Ala kayta mikroaaltouunia  tekstiilien, paperin, mausteiden, yrttien, puun, kukkien, hedelmien tai muiden tulenar-
kojen materiaalien kuivattamiseen. Muuten seurauksena voi olla tulipalo.
Ala kayta  laitteen yhteydessa syovyttavia aineita tai kaasuja. Tama uuni on suunniteltu nimenomaan ruoan kuu-
mennukseen ja kypsennykseen. Sita ei ole tarkoitettu teollisuus- tai laboratoriokayttoon.
Ala ripusta tai laita  painavia esineita luukun paalle, silla tama voi vahingoittaa uunin suuaukkoa ja saranoita. Ala 
ripusta mitaan luukun kahvaan.

VIANMAARITYS

Virtajohdon saa korvata vain  huoltoliikkeesta saatavalla alkuperaisella virta-
johdolla. Virtajohdon saa vaihtaa vain asiantunteva huoltoteknikko.
VAROITUS: Huollon saa suorittaa vain asiantunteva huoltoteknikko. Sellaiset 
huolto- tai korjaustoimenpiteet, joiden yhteydessa joudutaan poistamaan mi-
kroaaltoenergialle altistumiselta suojaavia kansia, saa suorittaa ainoastaan 
asiantunteva henkilosto.
Ala irrota mitaan suojakansia.

Jos uuni ei toimi,  tarkista seuraavat asiat, ennen kuin soitat huoltoon: 
• Virtajohto on  kunnolla kiinni pistorasiassa. 
• Luukku on  kunnolla kiinni. 
• Tarkista sulakkeet ja varmista , etta sahkovirtaa on saatavilla. 
• Tarkista,  etta uunin ilmanvaihto on riittava. 
• Odota 10 minuuttia ja kokeile uunia sen jalkeen viela kerran. 
• Avaa ja sulje luukku,  ennen kuin yritat uudelleen. 
Tarkistamalla nama kohdat   valtat huoltohenkilon turhasta kaynnista aiheutuvat ylimaaraiset kulut.  
Kun soitat huoltoliikkeeseen, ilmoita uunin sarjanumero ja tyyppi (katso arokilvesta).  
Lisatietoja loytyy takuukirjasta.
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TURVALLISUUSOHJEET
YLEISTA

Tama laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskayttoon!
Laitetta ei saa kayttaa mikroaaltotoiminnolla,  jos uunissa ei ole ruokaa. Laitteen kayttaminen tyhjana voi vahin-
goittaa sita.

Uunin ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittaa. Korvaus- tai poistoilma-aukkojen tukkiminen voi vahingoittaa uunia ja 
heikentaa sen toimintaa. 
Jos haluat harjoitella  laitteen kayttoa, laita uuniin lasillinen vetta. Vesi imee mikroaaltoenergian ja estaa talla ta-
voin uunin vahingoittumisen.
Ala sailyta tai kayta laitetta ulkona. 
Ala kayta laitetta astianpesualtaan laheisyydessa, kosteassa kellarissa, uima-altaan vierella tai muunlaisessa 
kosteassa paikassa.
Ala kayta uunin  sisaosaa mihinkaan muuhun tarkoitukseen.
Poista paperi- ja  muovipussien metallilankoja sisaltavat pussinsulkijat ennen kuin laitat pussin uuniin.
Ala uppopaista ruokaa  mikroaaltouunissa, silla oljyn lampotilaa ei voi saataa.
Kayta uunikintaita tai  patalappuja kasitellessasi astioita ja uunin osia kuumennuksen jalkeen.

 NESTEET
Esimerkiksi juomat tai vesi. Neste voi kuumentua yli kiehumispisteen ilman, 
etta nakyy kuplintaa. Ylikuumennut neste voi yllattaen kiehua yli.
Tama voidaan estaa seuraavasti:

1.  Ala kayta suorakylkisia astioita, joissa on kapea suuaukko.
2.  Sekoita nestetta ennen kuin asetat astian uuniin.
3.  Anna astian seista hetki kuumennuksen jalkeen ja sekoita nestetta varovasti ennen kuin otat astian uunis-

ta.

VAROVAISUUS
Sekoita purkissa tai tuttipullossa olevaa vauvanruokaa tai juomaa kuumen-
nuksen jalkeen ja tarkista, etta se on sopivan lampoista, ennen kuin annat 
sen vauvalle. Nain varmistat, etta ruoka tai juoma on tasaisen lampoista eika 
polta. 

Katso aina mikroaaltouunin keittokirjasta lisatietoja. Erityisesti, jos kypsennettava tai lammitettava ruoka sisaltaa 
alkoholia.
Poista purkin kansi ja tuttipullon tutti ennen kuumennusta!
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VARUSTEET
YLEISTA
Uuneja varten  on saatavilla monenlaisia varusteita. Ennen kuin hankit mitaan 
varusteita, varmista, etta ne soveltuvat kaytettaviksi mikroaaltouuneissa.
Tarkista ennen kayttoa, etta kayttamasi ruokailuvalineet  ovat mikroaaltouunin kestavia ja etta mikroaallot lapai-
sevat ne.
Kun panet ruoka-astioita ja muita valineita mikroaaltouuniin,  varmista, etta ne eivat kosketa uunin sisaosiin. 
Tama on erityisen tarkeaa silloin, kun valineet ovat metallisia tai niissa on metalliosia.
Jos metallia sisaltava esine koskettaa uunin sisaosia  uunin toiminnan aikana, voi syntya kipinointia, joka saattaa 
vaurioittaa uunia.
GRILLIRITILA (vain MWF421)
• Kayta grilliritilaa  Grill (Grilli)- ja Combi Microwave + Grill (Yhdistelmami
  Kroaaltouuni + Grilli) -toimintojen kanssa.
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KUNNOSSAPITO JA PUHDISTUS

Jos uunia ei pideta puhtaana, pinnat saattavat vahingoittua, mika voi puoles-
taan lyhentaa uunin kayttoikaa ja aiheuttaa vaaratilanteita.
Ala kayta metallisia hankausliinoja, hankaavia pesuaineita, terasvilloja, karkei-
ta hankausliinoja tms., jotka saattavat vahingoittaa kayttopaneelia seka uunin 
sisa- ja ulkopintoja. Puhdista nama pinnat kayttamalla puhdistusliinaa ja mie-
toa puhdistusainetta tai talouspyyhetta ja lasinpesusuihketta. Suihkuta lasin-
pesuainetta talouspyyhkeeseen.
Puhdista sisapinnat, luukun etu- ja takaosa ja luukun reunat pehmealla kostu-
tetulla liinalla ja miedolla pesuaineella.
Ala kayta hoyrypesulaitteita  mikroaaltouunin puhdistamiseen. 
Uuni tulee puhdistaa saannollisesti ja ruoan jatteet poistaa.
Puhdistus on ainoa huoltotoimenpide, jota normaalisti tarvitaan. Irrota mikroaaltouuni sahkoverkosta puhdistuk-
sen ajaksi.

Ala suihkuta  pesunestetta suoraan uuniin.

Tama uuni on  suunniteltu toimivaksi ilman lasialustaa.

Pyyhi  rasva- ja ruokatahrat heti pois luukun reunoista.

Tama laite sisaltaa AUTO CLEAN (AUTOMAATTINEN PUHDISTUS) -toimin-
non, jonka avulla mikroaaltouunin sisapuoli on helppo pesta. Voit katsoa lisa-
tietoja AUTOMAATTINEN PUHDISTUS -osiosta sivulta 25.
Grillivastusta ei tarvitse puhdistaa,  silla korkea lampotila polttaa mahdolliset roiskeet pois. Uunin katto grillivas-
tuksen ylapuolella on sen sijaan puhdistettava saannollisesti. Kayta puhdistuksessa pehmeaa kostutettua liinaa 
ja mietoa pesuainetta.
Jos et kayta grillia saannollisesti, kayta grillitoimintoa vahintaan 10 minuutin ajan kerran kuussa puhdistaaksesi 
roiskeet ja valttaaksesi tulipalon vaaran.
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*  Tama kuvake ei ole saatavilla kaikissa malleissa. 
Katso mikroaaltouunisi kayttopaneelia edelliselta sivulta.
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VALMIUSTILA

Kun mikroaaltouuni on kytketty pistorasiaan eikä sitä käytetä 6 minuuttiin, se siirtyy automaattisesti valmiustilaan.
Kun laite siirtyy valmiustilaan, näytössä näkyy käynnistyssuoja/lapsilukko-kuvake. Päivittäisessä käytössä 
mikroaaltouuni siirtyy automaattisesti valmiustilaan, kun ovi suljetaan eikä laitetta käytetä 6 minuuttiin.
Voit poistua valmiustilasta avaamalla oven.

KAYNNISTYSSUOJA/LAPSILUKKO
Tämä automaattinen turvatoiminto aktivoidaan, kun viimeisesti käytöstä on kulunut 6 minuuttia, kun laite ei ole 
käytössä ja ovi on kiinni.
Kun käynnistyssuoja/lapsilukko on aktiivinen, näytössä näkyy kuvake eikä ohjauspaneelia voi käyttää. Ota 
ohjauspaneeli käyttöön avaamalla ja sulkemalla ovi.

Valitun toiminnon mukaan voi olla tarpeen sekoittaa / kaantaa ruokaa kypsennyksen aikana. Tassa tapauksessa 
uuni keskeyttaa kypsennyksen ja pyytaa sinua suorittamaan tarpeellisen toiminnan.
Kun saat pyynnon:

q Avaa luukku.

w Sekoita tai kaanna ruoka (vaaditun toiminnan mukaan).

e Sulje luukku ja kaynnista uuni uudelleen painamalla OK / Jet Start (pikakaynnistys) -painiketta.

Huomautus: jos luukkua ei avata 2 minuutin kuluessa ruoan sekoittamis- tai kaantamispyynnosta, uuni jatkaa 
kypsentamista (tassa tapauksessa lopputulos ei ehka ole optimaalinen).

SEKOITA/KAANNA RUOKAAi

KYPSENNYKSEN KESKEYTTAMINEN TAI PYSAYTTAMINEN

Kypsennyksen keskeyttaminen:
Voit keskeyttaa uunin toiminnan avaamalla luukun, kun haluat tarkistaa ruoan kypsyyden, sekoittaa ruokaa tai 
kaantaa astiaa. Asetus sailyy laitteen muistissa 5 minuuttia.

Kypsennyksen jatkaminen:
Sulje luukku ja paina OK / Jet Start (pikakaynnistys) -painiketta. Kypsennys jatkuu kohdasta, jossa se keskeytet-
tiin.

Jos et halua jatkaa kypsennysta, voit:
Poista ruoka, sulje luukku ja paina Stop-painiketta. 

Kun ruoka on kypsaa:
Naytossa nakyy viesti "Loppu". Aanimerkki kuuluu minuutin valein 10 minuutin ajan siihen saakka, kunnes kyp-
sennys paattyy. Voit sammuttaa  aanimerkin painamalla Stop-painiketta tai avaamalla luukun. 
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CLOCK (KELLO)

Laitteen kellon asettaminen:

q Paina Clock (Kello) -painiketta.

w Kierra nuppia asettaaksesi tunnit.

e Paina Clock (Kello) -painiketta uudelleen. Minuutti-
numerot alkavat vilkkua.

r Kierra nuppia asettaaksesi minuutit.

t Paina Clock (Kello) -painiketta uudelleen. Kello on 
asetettu.

•  Jos kelloa ei ole asetettu kytkemisen jalkeen, naytossa nakyy “:”.
•  Jos painat kellon asettamisen aikana Stop-painiketta tai jos asetusta ei suoriteta pitkaan aikaan, uuni 

poistuu asetustilasta ja asetus ei kelpaa. Naytossa nakyy “:”.

Vinkkeja ja ehdotuksia:

Huomaa:
Kun laite kytketaan ensimmaista kertaa verkkovirtaan (tai 
virtakatkoksen jalkeen), tuote siirtyy automaattisesti kel-
lon asetustilaan. Noudata edella olevia ohjeita alkaen nu-
merosta 2.
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Taman toiminnon avulla voit kaynnistaa Microwave (Mi-
kroaalto) -toiminnon maksimiteholla 30 sekunniksi paina-
malla Jet Start (Pikakaynnistys) -painiketta. Suositellaan 
runsaasti vetta sisaltavien ruokien, kuten liemien, kahvin 
tai teen, kuumentamiseen. 

q Paina Jet Start (Pikakaynnistys) -painiketta.

Kun Jet Start (pikakaynnistys) -painiketta painetaan, 
Microwave (Mikroaalto) -toiminto kaynnistyy 
maksimiteholla (800 W) 30 sekunnin ajaksi.

JET START (PIKAKAYNNISTYS)

•  Tehoa ja kestoa on mahdollista vaihtaa kypsennyksen aloittamisen jalkeenkin. Voit saataa tehoa yksinker-
taisesti painamalla Microwave (Mikroaalto) -painiketta toistuvasti. Voit muuttaa kestoa kaantamalla nuppia 
tai lisaa 30 sekuntia kerrallaan painamalla OK / Jet Start (Pikakaynnistys) -painiketta. 

Vinkkeja ja ehdotuksia:
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q Paina Microwave (Mikroaalto) -painiketta. Maksimi-
teho (800 W) nakyy naytossa ja wattikuvake alkaa 
vilkkua.

w Aseta teho kaantamalla nuppia ja paina sitten OK / 
Jet Start (Pikakaynnistys) -painiketta. Vaihtoehtoi-
sesti voit saataa tehoa painamalla toistuvasti Micro-
wave (Mikroaalto) -painiketta ja painamalla sitten 
OK / Jet Start (Pikakaynnistys) -painiketta. 

e Naytossa nakyy oletuskypsennysaika (30 sekuntia). 
Aseta kypsennysaika kaantamalla nuppia.

r Aloita kypsennysjakso painamalla OK / Jet Start (Pi-
kakaynnistys) -painiketta. 

MICROWAVE (MIKROAALTO)

Microwave (Mikroaalto) -toiminto mahdollistaa ruokien ja 
juomien nopean keittamisen tai lammittamisen. 

Suositeltava 
lisavaruste:

Lautaskupu 
(myydaan erikseen)

*Edella oleva kuva viittaa vain malliin MWF421.
Voit katsoa mikroaaltopainikkeen sijainnin mallissasi sivun 
9 kohdasta “Kayttopaneelin kuvaus”.

•  Voit kayttaa Microwave (Mikroaalto) -toimintoa maksimiteholla Jet Start (Pikakaynnistys) - toiminnolla. 
Voit kaynnistaa Microwave (Mikroaalto) -toiminnon helposti maksimiteholla painamalla Jet Start 
(Pikakaynnistys) -painiketta. Jokainen Jet Start (Pikakaynnistys) -painikkeen painallus lisaa 
toiminnon kestoa 30 sekuntia. Katso lisatietoja kohdasta Jet Start (Pikakaynnistys) -toiminto sivulla 
13.

•  Tehoa ja kestoa on mahdollista vaihtaa kypsennyksen aloittamisen jalkeenkin. Voit saataa tehoa yksin-
kertaisesti painamalla Microwave (Mikroaalto) -painiketta toistuvasti. Voit muuttaa kestoa kaantamalla 
nuppia tai lisaa 30 sekuntia kerrallaan painamalla OK / Jet Start (Pikakaynnistys) -painiketta.

Vinkkeja ja ehdotuksia:
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MIKROAALTOTEHO SUOSITELTU KAYTTO:

90 W Jaatelon pehmentaminen ja lampimana pitaminen.
160 W Voin ja juuston pehmentaminen.
350 W Varovaisempi kypsennys, muhennoksen haudutus ja voin ja suklaan sulattaminen.
500 W Lihakastike-, juusto- ja munaruokien valmistaminen ja patojen valmistaminen loppuun.
600 W Ruokien ja aterioiden kypsentäminen, ei sekoitusmahdollisuutta.
700 W Kalan, vihannesten, lihan kypsennys.

800 W Kayta juomien, veden, liemien, kahvin, teen tai muiden runsaasti vetta sisaltavien ruokien kuu-
mentamiseen. Jos ruoassa on kananmunaa tai kermaa, valitse pienempi teho.

Mikroaalto - Tehon valinta

Mikroaalto - Valmistusopas

Ruoan tyyppi Maara Tehotaso
Aika Seisonta-

aika Ohjeet
MWF420 MWF421

 
Kanafileet

400g 700W 6min-6½min 6½min-7min 3min Aseta kanafileet ohuina kerroksina 
mikroaaltouunin kestavaan astiaan.

 
Pekoni

4 
viipaletta 800W 3min-3½min -

Aseta pekoniviipaleet erillisina 
pekonilautaselle tai mikroaaltouunin 
kestavaan astiaan.

Tuoreet vihannekset
400g 700W 6min-7min 5½min-6½min 1min

Lisaa kaksi ruokalusikallista raikasta vet-
ta ennen kypsennyksen aloittamista. Se-
koita kypsennyksen puolivalissa.

Pakastevihannekset
400g 700W 7min-8½min 6½min-8min 1min

Lisaa kaksi ruokalusikallista raikasta vet-
ta ennen kypsennyksen aloittamista. Se-
koita kypsennyksen puolivalissa.

Uuniperunat
4 800W 21min-23min 20min-22min 5min

1 kg keskikokoisia kuorimattomia pe-
runoita (valitse samankokoisia perunoita), 
tee reikia haarukalla.

Lihamureke
900g 700W 16min-17min 16min-17min 5min

Valmistele haluamasi resepti ja aseta se-
koitus mikroaaltouunin kestavaan as-
tiaan. Valta ilmataskuja.

Kala (kokonainen)
600g 700W 6½min-

7½min 5½min-6½min 3min
Tee pieni reika kalan nahkaan, jotta hoyty 
paasee poistumaan kypsennyksen ai-
kana.

Kalafileet
400g 700W 6½min-7½min 3min Aseta kalafileet ohuina kerroksina 

mikroaaltouunin kestavaan astiaan.
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Mikroaalto - Lammitysopas

Ruoan 
tyyppi Maara Tehotaso

Aika
Seisonta-aika Ohjeet

MWF420 MWF421

 
Lautasella 

oleva ateria
400-450g 700-800W 4⅔min-5min 4½min-5min 1min

Parempaa tulosta varten 
jarjesta paksummat ja 
tiheammat ruokalajit 
lautasen reunoille ja 
ohuemmat, vahemman 
tiheat ruokalajit keskelle.

Riisiruoka
350g 800W 5min-5½min 4½min-5min 1min

Poista pakasteruoan 
pakkaus, sekoita 
puolivälissä.

Virvoitusjuoma
2 dl 800W 3¼min-3¾min 31/6min-3½min -

Aseta metallilusikka kup-
piin, jotta neste ei ylikuu-
mene.   

Keitto
2 dl 800W 4½min-5½min 4min-5min 3min

Peita kelmulla ja jata 
aukko, jotta hoyry paasee 
pois lammityksen aikana. 
Sekoita valmistuksen 
jälkeen.

Kastike
2 dl 500W 7min-8½min 6½min-8½min 3min

Peita kelmulla  ja jata 
aukko kypsennysta  ja 
lammitysta varten. Sekoita 
valmistuksen jälkeen.

Pakastettu 
lasagne

500g 600W 15min-16min 1min Kayta mikroaaltouunin ja 
uunin kestavaa astiaa.
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Tama toiminto kayttaa voimakasta grillia ruokien ruskis-
tamiseen ja grillaus- ja gratinointivaikutuksen aikaansaa-
miseen. 
Grill (Grilli) -toiminnolla voi ruskistaa myos ruokia, kuten 
juustopaahtoleivat, kuumat voileivat, perunakroketit, mak-
karat ja vihannekset.

GRILL (GRILLI)(vain MWF 421) 

q Paina Grill (Grilli) -painiketta.

w Aseta kypsennysaika kaantamalla nuppia.

e Aloita kypsennys painamalla OK / Jet Start (Pika-
kaynnistys) -painiketta.

•  Aseta grilliritilalle ruoat, kuten juusto, paahtoleipa, pihvit ja makkarat.
•  Varmista toimintoa kayttaessasi, etta kayttamasi valineet ovat kuumuudenkestavia.
•  Ala kayta muovisia ruokailuvalineita grillauksessa. Ne voivat sulaa. Puiset tai paperiset astiat eivat myos-

kaan sovi grillaukseen. 
•  Ala koske uunin kattoon grillivastuksen kohdalla. 
•  Kestoa on mahdollista vaihtaa kypsennyksen aloittamisen jalkeenkin. Voit muuttaa kestoa kaantamalla 

nuppia tai lisaa 30 sekuntia kerrallaan painamalla OK / Jet Start (Pikakaynnistys) -painiketta. 

Vinkkeja ja ehdotuksia:

Asiaankuuluva 
lisavaruste: Kypsennysritila
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Tama toiminto yhdistaa mikroaalto- ja grillikuumennuk-
sen ja mahdollistaa gratinoitujen ruokien valmistuksen no-
peammin.

COMBI MICROWAVE + GRILL (YHDISTELMAMIKROAALTOUUNI + 
GRILLI)(vain MWF 421)   

q Paina Combi (Yhdistelmä) -painiketta.

w Aseta kypsennysaika kaantamalla nuppia.

e Aloita kypsennys painamalla OK / Jet Start (Pika-
kaynnistys) -painiketta.

•  Varmista toimintoa kayttaessasi, etta kayttamasi valineet ovat mikron- ja kuumuudenkestavia.
•   Ala kayta muovisia ruokailuvalineita grillauksessa. Ne voivat sulaa. Puiset tai paperiset astiat eivat myos-

kaan sovi grillaukseen.
•  Ala koske uunin kattoon grillivastuksen kohdalla. 
•  Kestoa on mahdollista vaihtaa kypsennyksen aloittamisen jalkeenkin. Voit muuttaa kestoa kaantamalla 

nuppia tai lisaa 30 sekuntia kerrallaan painamalla OK / Jet Start (Pikakaynnistys) -painiketta. 

Vinkkeja ja ehdotuksia:

Toiminnan kaynnistamisen jalkeen:
-  voit lisata tai vahentaa kypsennysaikaa: kaanna nuppia 

tai paina toistuvasti OK / Jet Start (Pikakaynnistys) -pai-
niketta.

Asiaankuuluva 
lisavaruste: Kypsennysritila
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Tama toiminto mahdollistaa ruoan nopean sulattamisen.

q Paina Manual Defrost (Manuaalinen sulatus) -paini-
ketta.

w Aseta toiminnon kesto kaantamalla nuppia.

e Paina OK / Jet Start (Pikakaynnistys) -painiketta. 
Toiminto kaynnistyy. 

MANUAL DEFROST (MANUAALINEN SULATUS) (SULATUSVALIKKO)

•  Parhaiden tulosten saamiseksi sulattaminen on suositeltavaa tehda suoraan pohjalla. Jos on tarpeen, on 
mahdollista kayttaa mikroaaltouunille sopivaa kevytta muoviastiaa.

•  Keitetty ruoka, muhennokset ja lihakastikkeet sulavat paremmin, jos niita sekoitetaan sulatuksen aikana.
•  Irrottele palaset toisistaan sulamisen alettua. Irralliset viipaleet sulavat helpommin.
•  Kaanna suurikokoisia paloja sulatuksen puolivalissa.
•  Sulatettaessa on parempi, etta ruoka jaa mieluummin vahan jaiseksi ja sulaa loppuun seisonta-ajan aika-

na. 
•  Kestoa on mahdollista vaihtaa kypsennyksen aloittamisen jalkeenkin. Voit muuttaa kestoa kaantamalla 

nuppia tai lisaa 30 sekuntia kerrallaan painamalla OK / Jet Start (Pikakaynnistys) -painiketta. 

Vinkkeja ja ehdotuksia:
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Tama toiminto mahdollistaa ruoan nopean sulattamisen 
automaattisesti. Kayta tata toimintoa lihan, siipikarjan ja 
kalan sulattamiseen.

q Valitse ruoan tyyppi painamalla mita tahansa Auto 
Defrost (Automaattinen sulatus) -painiketta (liha, sii-
pikarja tai kala) (katso seuraava taulukko).

w Kierra nuppia asettaaksesi painon. 

e Paina OK / Jet Start (Pikakaynnistys) -painiketta. 
Toiminto kaynnistyy. Toiminnon kesto lasketaan au-
tomaattisesti asetetun ruoan tyypin ja painon perus-
teella.

AUTOMATIC DEFROST (AUTOMAATTINEN SULATUS) 
(SULATUSVALIKKO)

•  Parhaiden tulosten saamiseksi sulattaminen on suositeltavaa tehda suoraan pohjalla. Jos on tarpeen, on 
mahdollista kayttaa mikroaaltouunille sopivaa kevytta muoviastiaa.

• Ruokalajeilla, joita ei ole tassa taulukossa ja joiden paino on alle tai paalle suositellun painon, on suositel-
tavaa kayttaa manuaalista sulatusta (katso sivu 19).

• Jos ruoan lampotila on pakastuslampotilaa (-18°C) korkeampi, aseta ruoan paino alhaisemmaksi.
• Jos ruoan lampotila on pakastuslampotilaa (-18°C) alhaisempi, aseta ruoan paino suuremmaksi.
•  Irrottele palaset toisistaan sulamisen alettua. Irralliset viipaleet sulavat helpommin.
• Sulatuksen jalkeinen seisonta-aika parantaa aina lopputulosta, silla lampotila jakautuu nain tasaisesti lapi 
koko ruoan.

Vinkkeja ja ehdotuksia:

Huomautus: tietyn ajan jalkeen naytto saattaa pyytaa si-
nua kaantamaan tai sekoittamaan ruokaa parempaa su-
latusta varten. Katso Sekoita/kaanna ruokaa -kappale si-
vulta 11.

RUOKATYYPPI PAINO VINKKI

Meat (Liha) 
100-2000g

Jauheliha. Kyljys, pihvi tai pais-
ti. Kypsennyksen jalkeen anna 
lihan levata 5 minuutin ajan pa-
rasta tulosta varten.

Poultry
(Linnut)

100-2000g
Kokonainen broileri, palat tai fi-
leet. Kypsennyksen jalkeen 
anna levata 5-10 minuuttia.

Fish (Kala)
100-2000g

Kun kokonaisen kalan, pihvin 
tai fileen kypsentaminen on val-
mis, anna sen levata vahintaan 
5 minuuttia.
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AUTO COOK (AUTOMAATTINEN KYPSENNYS) -VALIKKO

Valikoima automaattisia resepteja, joiden esiasetetut arvot 
tarjoavat ihanteellisen kypsennystuloksen. 

q Paina Auto Cook (Automaattinen kypsennys) -paini-
ketta.

w Valitse haluttu resepti kaantamalla nuppia (katso 
seuraava taulukko).

e Paina OK / Jet Start (Pikakaynnistys) -painiketta. 
Toiminto kaynnistyy.

Huomautus: Joissakin resepteissa naytto voi pyytaa sinua 
kaantamaan tai sekoittamaan ruokaa tietyn ajan jalkeen. 
Katso Sekoita/kaanna ruokaa -kappale sivulta 11.

RESEPTI AINESOSAT TOIMENPIDE TOIMIN-
TA-AIKA

1

Bologne-
se-liha

(4 annosta)

• 300 g naudan jauhe-
lihaa

• 340 g tomaattikasti-
ketta

• 4 ruokalusikallista olii-
violjya

• ½ teelusikallista kui-
vattua basilikaa 

• 1 lihaliemikuutio
• ripaus suolaa

• Liuota lihaliemikuutio oliivioljyssa ja muodosta tahnaa py-
rex-vuoassa.

• Lisaa jaljella olevat ainesosat ja sekoita hyvin. 
• Peita astia kannella.
• Valitse reseptinumero 1 painamalla Auto Cook (Auto-
maattinen kypsennys) -painiketta kerran ja paina sitten 
OK / Jet Start (Pikakaynnistys) -painiketta.

• Kun niin pyydetaan, poista astia mikroaaltouunista, sekoi-
ta hyvin ja aseta se sitten takaisin mikroaaltouuniin.

• Jatka kypsennysjaksoa painamalla OK / Jet Start (Pika-
kaynnistys) -painiketta.

14 min
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RESEPTI AINESOSAT TOIMENPIDE TOIMIN-
TA-AIKA

2

Liharulla
(4 annosta)

• 800 g naudan jauhelihaa
• 2 leipaviipaletta
• 4 ruokalusikallista to-
maattikastiketta

• 1 vatkattu muna
• 50 g juustoraastetta
• 1 pieni sipuli
• 8 silputtua vihreaa oliivia 
• 4 ruokalusikallista Wor-
cestershire-kastiketta

• 2 ruokalusikallista silput-
tua persiljaa

• Valkosipuli, oregano, 
suola ja pippuri 

• Murskaa leipa, sipuli, valkosipuli ja persilja. Sekoita 
liha munaan ja mausteisiin. 

• Lisaa sekoitus rasvattuun muottiin. Tayta reunat ja si-
vut hyvin. Levita tomaattikastike ja juusto tasaises-
ti paalle. 

• Valitse reseptinumero 2 painamalla Auto Cook (Auto-
maattinen kypsennys) -painiketta toistuvasti ja paina 
sitten OK / Jet Start (Pikakaynnistys) -painiketta.

17 min

3

Lohta ja kas-
viksia

(4 annosta)

• 800 g lohta 3 cm:n vii-
paleina

• 150 g puolitettuja kirsik-
katomaatteja

• 100g parsakaalia
• 100 g kukkakaalia
• 20 g purjoa
• 2 ruokalusikallista 
ekstra-neitsytoliivioljya

• 1 sitruunan mehu
• Suola ja pippuri 

• Mausta lohi ja kasvikset suolalla, pippurilla, oliivioljylla 
ja sitruunalla mikroaaltouunin kestavassa astiassa. 

• Peita kansi ja jata hoyrylle hieman tilaa paasta ulos.
• Valitse reseptinumero 3 painamalla Auto Cook (Auto-
maattinen kypsennys) -painiketta toistuvasti ja paina 
sitten OK / Jet Start (Pikakaynnistys) -painiketta.

• Kypsennysjakson jalkeen poista kansi varovasti ja 
anna hoyryn poistua astiasta.

15 min

4

Kasviskerma-
keitto

(2 annosta)

• 200 g kuutioituja peru-
noita

• 100 g parsakaalia
• 1 kuutioitu kypsa to-
maatti

• 200 dl vetta
• Suola, pippuri ja raastet-
tu parmesaanijuusto 

• Sekoita kaikki ainekset hyvin soveltuvassa astiassa, 
lukuun ottamatta juustoa.

• Peita kansi ja jata hoyrylle hieman tilaa paasta ulos.
• Valitse reseptinumero 4 painamalla Auto Cook (Auto-
maattinen kypsennys) -painiketta toistuvasti ja paina 
sitten OK / Jet Start (Pikakaynnistys) -painiketta.

• Kypsennysjakson lopussa sekoita kaikki aineet teho-
sekoittimella ja tarjoile kuumana paalle ripotellun par-
mesaanijuuston kanssa.

15 min

5

Kasvikset
(2 annosta)

• 350 g pieniksi kuutioitua 
suosikkikasvistasi

• 100 dl huoneenlampois-
ta vetta

• 1 ruokalusikallista olii-
violjya

• 1 teelusikallinen suolaa

• Sekoita kaikki ainekset hyvin soveltuvassa astiassa.
• Valitse reseptinumero 5 painamalla Auto Cook (Auto-
maattinen kypsennys) -painiketta toistuvasti ja paina 
sitten OK / Jet Start (Pikakaynnistys) -painiketta.

• Kypsennysjakson loputtua poista astia lammonkesta-
villa kintailla. Varo hoyrya.

• Poista valkosipuli ennen tarjoilua (haluttaessa).

9 min
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RESEPTI AINESOSAT TOIMENPIDE TOIMIN-
TA-AIKA

6

Uuniperunat
(4 annosta)

• 1 kg keskikokoisia pe-
runoita

• 4 ruokalusikallis-
ta voita

• 100 g haluamaasi 
juustoraastetta

• Suolaa, pippuria ja 
juustoa paalle ripotel-
tavaksi 

• Pese ja kuivaa perunat ja tee niihin reikia haarukalla. 
• Aseta perunat mikroaaltouunin kestavaan astiaan.
• Valitse reseptinumero 6 painamalla Auto Cook (Auto-
maattinen kypsennys) -painiketta toistuvasti ja paina 
sitten OK / Jet Start (Pikakaynnistys) -painiketta.

• Kun kayttoliittyma niin pyytaa, kaanna perunoita. Ole 
varovainen, koska perunat ovat kuumia.

• Kypsennysjakson jalkeen anna perunoiden jaahtya, 
leikkaa ne puoliksi ja irrota kuoret. Aseta kuoret sivuun 
myohempaa kayttoa varten.

• Murskaa peruna soseeksi ja sekoita muiden ainesten 
joukkoon.

• Tayta perunankuoret sekoituksella, ripottele paalle 
juustoa ja aseta mikroaaltouuniin 5 minuutiksi 
sulattamista varten.

12 min

7

 
Riisi

(2 annosta)

• 1 dl esikeitettya riisia
• 3 dl huoneenlampois-
ta vetta

• 1 teelusikallinen suo-
laa 

• 1 ruokalusikallista olii-
violjya

• Yhdista kaikki ainesosat mikroaaltouunin kestavassa 
astiassa, jossa on korkeat reunat (n. 10 cm). 

• Aseta ruoka peittamattomana mikroaaltouuniin.
• Valitse reseptinumero 7 painamalla Auto Cook (Auto-
maattinen kypsennys) -painiketta toistuvasti ja paina 
sitten OK / Jet Start (Pikakaynnistys) -painiketta.

• Kypsennysjakson jalkeen poista astia mikroaaltouunis-
ta lammonkestavilla kintailla.

• Jos astiassa on viela vetta, sekoita hyvin ja jata sitten 
peitetyksi 2 minuutin ajaksi ennen tarjoilua.

18 min

8

Popcorn
(2 annosta)

• Tama toiminto so-
pii 100 gramman 
popcorn-pussin val-
mistamiseen.

• Aseta pakkaus popcornia pohjan keskelle.
• Valitse reseptinumero 8 painamalla Auto Cook (Auto-
maattinen kypsennys) -painiketta toistuvasti ja paina 
sitten OK / Jet Start (Pikakaynnistys) -painiketta.

2 min 30 s
(MWF420)

2 min 15 s
(MWF421)

9

Bruschetta
(2 annosta)

(vain mallissa 
MWF421)

• 2 italialaista leipa-
viipaletta, paksuus 
1,5 cm

• 30dl ruokalusikallis-
ta ekstra-neitsytolii-
violjya

• 10 kuorittua ja kuutioi-
tua kirsikkatomaattia

• 3 ruokalusikallista sil-
puttua tuoretta ba-
silikaa

• Suolaa, pippuria ja 
valkosipulia

• Kuutioitua mozza-
rellaa

• Aseta leipaviipaleet grilliritilalle
• Valitse reseptinumero 9 painamalla Auto Cook (Auto-
maattinen kypsennys) -painiketta toistuvasti ja paina 
sitten OK / Jet Start (Pikakaynnistys) -painiketta.

• Kun kayttoliittyma niin pyytaa, poista grilliritila ja kaan-
na leipa varovasti. Aseta se sitten takaisin mikroaalto-
uuniin ja paina OK / Jet Start (Pikakaynnistys) -paini-
ketta.

• Mausta silla valin tomaatit suolalla, mustapippurilla ja 
oliivioljylla.

• Kypsennysjakson jalkeen poista leipa mikroaaltouunis-
ta, hankaa valkosipulinkynsia leipaan, aseta tomaatit 
ja basilika paalle ja tarjoile heti kuutioidun mozzarella-
juuston kanssa. 

8 min
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Taman toiminnon avulla voit poistaa kaikki laitteen aanet 
kaytosta. 

SILENT MODE (HILJAINEN TILA)

q Poista kaikki aanet kaytosta painamalla Silent Mode 
(Hiljainen tila) -painiketta. Voit ottaa aanet takaisin kayt-
toon painamalla Silent Mode (Hiljainen tila) -painiketta 
uudelleen.
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Vinkkeja ja ehdotuksia:
•  Parempaa puhdistustulosta varten on suositeltavaa kayttaa halkaisijaltaan 17-20 cm olevaa astiaa, 

jonka korkeus on enintaan 6,5 cm.
•  On suositeltavaa kayttaa mikroaaltouunille sopivaa kevytta muoviastiaa.
•  Koska astia on kuuma puhdistusjakson jalkeen, on suositeltavaa kayttaa lammonkestavaa kinnasta kun 

astia poistetaan mikroaaltouunista.
•  Parempaa puhdistustulosta ja epamiellyttavien hajujen poistoa varten lisaa veteen hieman sitruuname-

hua.
•  Grillivastusta ei tarvitse puhdistaa, silla korkea lampotila polttaa mahdolliset roiskeet pois. Uunin katto gril-

livastuksen ylapuolella on sen sijaan puhdistettava saannollisesti. Kayta puhdistuksessa pehmeaa kostu-
tettua liinaa ja mietoa pesuainetta.

•  Jos et kayta grillia saannollisesti, kayta grillitoimintoa vahintaan 10 minuutin ajan kerran kuussa puhdis-
taaksesi roiskeet ja valttaaksesi tulipalon vaaran.

AUTO CLEAN (AUTOMAATTINEN PUHDISTUS)

Tama automaattinen puhdistusjakso auttaa sinua puhdis-
tamaan mikroaaltouunin sisapuolen ja poistamaan epa-
miellyttavia hajuja.

      ENNEN JAKSON ALOITTAMISTA:

q Aseta 200 dl vetta astiaan (katso suositukset koh-
dasta “Vinkkeja ja ehdotuksia”).

w Aseta astia keskelle pohjaa. 

      KUN JAKSO ON SUORITETTU:

q Paina Stop-painiketta.

w Odota 3-5 minuuttia ennen oven avaamista.

e Poista astia.

r Kayta mietoon pesuaineeseen kastettua pehmeaa 
liinaa tai talouspaperia sisapuolen puhdistamiseen.

      JAKSON ALOITTAMINEN:

q Paina Auto Clean (Automaattinen puhdistus) -paini-
ketta. Puhdistusjakson kesto nakyy naytossa.

w Aloita toiminto painamalla OK / Jet Start (Pikakayn-
nistys) -painiketta.
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YMPARISTONSUOJELUOHJEET

Pakkaus on taysin kierratyskelpoinen  siina olevan kierratysmerkinnan mukaisesti. Havita se paikallisia jatehuol-
tomaarayksia noudattaen. 
Pida mahdollisesti vaaralliset pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat jne.) pois lasten 
ulottuvilta.
Tama laite on  merkitty sahko- ja elektroniikkalaitteiden kierratysta saatelevan WEEE-direktiivin 
(Waste Electrical and Electronic Equipment) 2012/19/EU mukaisesti. Varmistamalla, etta tuote 
poistetaan kaytosta asianmukaisesti, voit auttaa estamaan sellaisia ymparisto- ja terveyshaittoja, joita voisi 
aiheutua jatteiden asiattomasta kasittelysta.

Symboli tuotteessa  tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa havittaa kotitalousjatteiden mukana. Sen si-
jaan tuote on toimitettava sahko- ja elektroniikkalaitteiden kerays- ja kierratyspisteeseen. 
Laitteen  kaytostapoistossa on noudatettava paikallisia jatehuoltomaarayksia.

Lisatietoja tuotteen kasittelysta, talteenotosta ja kierratyksesta saa kaupungintai kunnanviras-
tosta, paikallisesta jatehuoltoliikkeesta tai liikkeesta, josta tuote on ostettu.

Katkaise virtajohto  ennen kaytosta poistamista, jotta laitetta ei voi enaa kytkea sahkoverkkoon.

Suomi
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TESTI MAARA TEHOTASO LIKIMAARAINEN AIKA
MWF420 MWF421

Maitokiisseli
(12.3.1) 750 g 800 W 10 min -14,5 min 11 min

Sokerikakku
(12.3.1) 475 g 700 W 6 min -9 min

Lihamureke
(12.3.3) 900 g 800 W 14 min 15 min -16 min

Jauhelihan sulatus
(13.3) 500 g 160W 10 min -12 min 12 min -13 min

Perunagratiini
(12.3.4) 1100 g Grilliyhdistelma 33 min

Kansainvalinen sahkotekninen komissio (IEC) on laatinut standardin erilaisten mikroaaltouunien kuumennuste-
hon vertailua varten. Taman uunin suositukset:

Tayttaa standardit IEC 60705:2010 ja IEC 60350-1:2011

TEKNISET TIEDOT
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Tietojen kuvaus MWF420 MWF421
Syottojannite 220-230V~50 Hz 220-230V~50 Hz

Nimellinen ottoteho 1350 W 1350 W
Grilli Ei saatavilla 950-1050 W
Ulkomitat (K x L x S) 320 x 490 x 426 320 x 490 x 426
Sisamitat (K x L x S) 214 x 320 x 329 214 x 320 x 329

 W 1 2 3 4 5 6 7 8

TESTI ESILAMMI-
TYS TOIMINTO LIKIMAARAINEN AIKA

Paahtoleipa 
(9.1) - Grilli 6 min

Hampurilainen
(9.2) - Grilli 68 min -71 min


