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Tätä toimintoa käytetään  runsaasti nestettä sisäl-
tävien ruokalajien, kuten lienten, kahvin ja teen 
nopeaan kuumentamiseen.

q PAINA PIKAKÄYNNISTYS -PAINIKETTA. 

TÄMÄ TOIMINTO KÄYNNISTYY AUTOMAATTISESTI  täydellä 
mikroaaltoteholla ja 30 sekunnin ruoanvalmistus-
ajalla.  Jokainen lisäpainallus lisää aikaa 30 sekun-
nilla. Voit myös pidentää tai lyhentää aikaa säätö-
kytkimellä toiminnon käynnistämisen jälkeen.
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q KÄÄNNÄ SÄÄDÄ-KYTKINTÄ   tuntien asettamiseksi, kun 
vasemmanpuoleinen numero (tunnit) vilkkuu.

w PAINA KÄYNNISTYS-PAINIKETTA tuntien asettamiseksi.

e KÄÄNNÄ SÄÄDÄ-KYTKINTÄ  minuuttien asettamisek-
si, kun kaksi oikeanpuoleista numeroa (minuutit) 
vilkkuu. 

r PAINA KÄYNNISTYS-PAINIKETTA  minuuttien asettami-
seksi.

KELLO ON NYT ASETETTU  aikaan, ja se on toiminnassa.
JOS PAINAT ASETTAMISEN AIKANA Pysäytys-painiketta, se 
poistuu   asetuksesta ja menee valmiustilaan niin, 
että vain kaksoispiste näkyy.
HUOM.:  Jos senhetkistä kellon asetusta ei ole suori-
tettu loppuun ennen kellon asetustilan aikakatkai-
sua (1 minuutti), se menee Valmiustilaan niin, että 
vain kaksoispiste näkyy.

Tätä toimintoa kkääytete ätätääänän rurunsnsaaaaststii ne tst tet ätä sisäl-

PIKAKÄYNNISTYS

KELLO

JUOMAN KUUMENNUS

VAIN MIKROAALLOT

TEHO SUOSITELTU KÄYTTÖ:

JET 
(700 W)

JUOMIEN, VEDEN, LIEMIEN, KAHVIN, TEEN,  
tai muiden runsaasti vettä sisältävien 
ruokien kuumentaminen. Jos ruoassa 
on kananmunaa tai kermaa, valitse 
pienempi teho.

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

350 W PATARUOKIEN HAUDUTTAMINEN,  voin sulat-
taminen.

160 W SULATUS.  Voin, juustojen pehmentä-
minen.

  90 W JÄÄTELÖN  pehmentäminen.

PIKAKÄYTTÖOPAS
OHJAUSPANEELI

KYPSENNYKSEN KESKEYTTÄMINEN TAI PYSÄYTTÄMINEN

KYPSENNYKSEN KESKEYTTÄMINEN:
VOIT KESKEYTTÄÄ KYPSENNYKSEN  avaamalla luukun, kun 
haluat tarkistaa, sekoittaa ruokaa tai kääntää astiaa. 
Asetus säilyy laitteen muistissa 10 minuuttia.
KYPSENNYKSEN JATKAMINEN:
SULJE LUUKKU  ja paina Pikakäynnistys-painiket-
ta KERRAN.  Kypsennys jatkuu kohdasta, jossa 
se keskeytettiin.  
JOS PAINAT KÄYNNISTYS-PAINIKETTA  KAKSI KERTAA, toi-
minta-aika pitenee 30 sekuntia.

JOS ET HALUA JATKAA RUOANVALMISTUSTA:
OTA RUOKA POIS UUNISTA,  sulje luukku ja paina 
PYSÄYTYS-painiketta.
HUOM.:  Kypsennyksen päätyttyä tuulettimen, alustan 
ja uunin syvennyksen lamppu palaa ennen PYSÄY-
TYS-painikkeen painamista, tämä on normaalia.
MERKKIÄÄNI KUULUU  minuutin välein 10 minuutin ajan 
siihen saakka, kunnes kypsennys päättyy. 
Voit sammuttaa merkkiäänen painamalla 
PYSÄYTYS-painiketta tai avaamalla luukun.
HUOM.:   Asetukset säilyvät muistissa 60 sekunnin 
ajan, jos luukku avataan ja suljetaan sen jälkeen, kun 
toiminta on päättynyt.

TEHO-PAINIKE  
Käytetään mikroaalto-
uuniin halutun tehota-
son asettamiseen.

PYSÄYTYS-PAINIKE   
Paina, kun haluat pysäyttää 
tai asettaa uudelleen uunin 
toimintoja. 

PIKASULATUS-PAINIKE 
Käytä Jet Defrost -toiminnon 
valitsemiseki ja valitse pakas-
tettavan ruoan tyyppi.

SÄÄDÄ-KYTKIN 
Käytä kypsennysajan tai 
painon asettamiseen.

MANUAALINEN SULATUS -PAINIKE   
Käytä valitaksesi Manuaalinen 
sulatus -toiminnon.

KYPSENTÄMINEN JA KUUMENTAMINEN 
MIKROAALTOTOIMINNOLLA

MUIST PAINIKE   
Käytetään tallennettujen suo-
sikkiasetusten hakemiseen.

PIKAKÄYNNISTYS-PAINIKE   
Käytä käynnistääksesi kyp-
sennystapahtuman tai herät-
tääksesi Pikakäynnistys-toi-
minnon.

TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN  kypsennettäessä ja uu-
delleenkuumennettaessa normaaliin tapaan eri 
ruokia, kuten vihanneksia, kalaa, perunoita ja lihaa.
q PAINA TEHO-PAINIKETTA  toistuvasti tehon asetta-

miseksi.

w KÄÄNNÄ SÄÄDÄ-KYTKINTÄ  kypsennysajan asetta-
miseksi.

e PAINA PIKAKÄYNNISTYS-PAINIKETTA. 
KYPSENNYSPROSESSIN KÄYNNISTYTTYÄ:  
Voit lisätä aikaa helpolla tavalla 30 sekunnin jaksois-
sa painamalla Käynnistys-painiketta. Jokainen painal-
lus lisää toiminta-aikaan 30 sekuntia.  Voit myös lisätä 
tai vähentää aikaa säädä-kytkimellä toiminnon käyn-
nistämisen jälkeen.  

DIGITAALINEN NÄYTTÖ  
Näyttöön sisältyy 24 tunnin 
kello ja ilmaisinsymbolit.

LAPSILUKKO

TÄMÄ AUTOMAATTINEN TURVATOIMINTO KYTKEY-
TYY PÄÄLLE  1 minuutin kuluttua siitä, kun 
uuni on palannut “valmiustilaan“.  Tässä 
tilassa luukku lukitaan.
UUNI ON AVATTAVA JA SULJETTAVA  esimerkiksi laitta-
malla ruokaa uuniin, ennen kuin turvalukko va-
pautuu. Muussa tapauksessa näytössä näkyy 
viesti “DOOR“..

PIKAVALIKKO -PAINIKE 
KÄYTÄ VALITSEMAAN PIKAVALIK-
KO-toiminto ja valitse ruokali-
ryhmä.

PIKAJUOMA-PAINIKE 
Käytä Pikajuoma-toimin-
non valitsemiseen ja valitse 
kuumennettavien kuppien 
määrä.

JUOMAN KUUMENNUS -TOIMINTO TARJOAA  sinulle helpon 
tavan kuumentaa 1-4 juomakuppia.

q PAINA JUOMAN KUUMENNUS -PAINIKETTA  toistuvas-
ti kuumennettavien kuppien määrän valitse-
miseksi. 

w PAINA KÄYNNISTYSPAINI-
KETTA. 

KUN LAITE KYTKETÄÄN ENSIMMÄISTÄ KERTAA VERKKOVIR-
TAAN  tai sähkökatkon jälkeen se antaa automaatti-
sesti kellonasetustilan.
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TÄSSÄ TILASSA MW-tehotasoa ei voida asettaa, ja se 
kiinnitetään arvoon 160 W. 

TARKISTA RUOKAA SÄÄNNÖLLISIN VÄLIAJOIN.  Kokeilemal-
la opit valitsemaan oikean ajan erilaisille ruoka-
määrille.

KÄÄNNÄ SUURIKOKOISIA PALOJA  sulatuksen puolivälissä.
KEITTORUOKA, MUHENNOKSET JA LIHAKASTIKKEET  sulavat pa-

remmin, jos niitä sekoitetaan sulatuksen aikana.
SULATTAESSA  on parempi, että ruoka jää mieluum-

min vähän sulamatta ja sulaa loppuun seison-
ta-ajan aikana.

SULATUKSEN JÄLKEINEN SEISONTA-AIKA  parantaa aina 
lopputulosta, sillä lämpötila jakautuu näin tasai-

sesti läpi koko ruoan.

MUOVIPUSSEIHIN, MUOVIKELMUUN,  tai pahvipakkauk-
siin pakatut pakasteet voidaan laittaa 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  alumiinikel-
mulla, jos se alkaa kuumentua 
(esim. broilerinkoivet ja -siivet).

q PAINA MANUAALINEN SULATUS -PAINIKETTA. 

w KÄÄNNÄ SÄÄDÄ-KYTKINTÄ  kypsennysajan asettamiseksi.

e PAINA PIKAKÄYNNISTYS-PAINIKETTA. 

TTTÄ ÄÄSSÄÄSSÄ TIL TILASSAASSA MWMW t-t hehotasoa -PAINIKETTA

MANUAALINEN SULATUS

RUOKALAJI-
RYHMÄ MÄÄRÄ VINKKEJÄ

q LIHA 100 G - 2 KG
Jauheliha, kyljykset, 
pihvit tai paistit.

w SIIPIKARJA 100 G - 2,5 KG
Kokonainen broileri, 
palat tai fi leet.

e KALA 100 G - 1,5 KG
Kokonaiset, viipaleet 
tai fi leet.

r KASVIKSET 100 G - 1,5 KG
Sekoitetut kasvikset, 
herneet, parsakaali jne.

t LEIPÄ 100 G - 1 KG
Limput, pullat tai säm-
pylät.

JOS RUOKAA EI OLE LUETELTU TÄSSÄ TAULUKOSSA   , ja jos paino 
on alempi tai suurempi kuin suositeltu paino, sinun 
tulee noudattaa kohdassa “Kypsentäminen ja kuu-
mentaminen mikroaaltotoiminnolla” olevia toimenpi-
teitä ja valita 160 W sulattaessasi.

MUISTI-TOIMINNON AVULLA  voit nopeasti hakea ha-
luamasi asetuksen.
MUISTI-TOIMINTOON ON TALLENNETTAVISSA  mikä tahansa 
parhaillaan näytössä näkyvä asetus.
TALLENNETUN ASETUKSEN KÄYTTÄMINEN: 

q PAINA MUISTI-PAINIKETTA. 

w PAINA PIKAKÄYNNISTYS-PAINIKETTA. 
ASETUS TALLENNETAAN SEURAAVASTI: 

q VALITSE  jokin toiminto. 

w MÄÄRITÄ  haluamasi asetukset. 

e PAINA JA PIDÄ MUISTI-PAINIKETTA ALHAALLA  kolmen 
sekunnin ajan, kunnes kuuluu merkkiääni. Ase-
tus on nyt tallennettu muistiin.   Voit ohjelmoi-
da muistin uudelleen niin monta kertaa kuin 
haluat.

KUN LAITE  kytketään verkkovirtaan  tai sähkökatkon 
jälkeen Muisti-toimintosi on tallentanut 2 minuuttia 
täydellä mikroaaltoteholla oletusasetukseksi. 

MUISTI-TOIMINNONON AAVUVULLLLAA v v ioioittt nonopepeasas ititi hh h kakakeaea h ha-

MUISTI

PAKASTETUT RUOAT:  
JOS PAINO ON PIENEMPI TAI SUUREMPI KUIN SUOSITUS-
PAINO:  Noudata ohjeita, jotka on annettu koh-
dassa Kypsentäminen ja kuumentaminen 
mikroaaltotoiminnolla. Valitse tehotaso 160 
W sulatuksessa.
JOS RUOAN LÄMPÖTILA  on pakastuslämpötilaa (-18 
°C) korkeampi,  aseta ruoan paino alhaisemmaks.
JOS RUOAN LÄMPÖTILA  on pakastuslämpötilaa (-18 
°C) kylmempi,  aseta paino suuremmaksi.

KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA lihan, siipikarjan, kalan, vihannesten ja leivän sulattamiseen. JET Defrost –toiminnossa 
nettopainon tulee olla vain välillä 100 g – 2,5 kg.
ASETA RUOKA AINA  pyörivälle lasialustalle.
q PAINA SUIHKUSULATUS-PAINIKETTA  toistuvasti ruo-

kalajiryhmän valitsemiseksi.

w KÄÄNNÄ SÄÄTÖKYTKINTÄ  ruoan painon asetta-
miseksi.

e PAINA PIKAKÄYNNISTYS-PAINIKETTA. 
SULATUKSEN PUOLIVÄLISSÄ   uunin toiminta keskeytyy, ja 
näyttöön tulee viesti  KÄÄNNÄ  RUOKA  (TURN     FOOD). � Avaa luukku. � Käännä ruokaa. � Sulje luukku ja käynnistä uuni uu-

delleen painamalla käynnistyspai-
niketta.

HUOM.:   Toiminta jatkuu automaattisesti 2 minuutin 
kuluttua ellei ruokaa käännetä. Tässä tapauksessa 
sulatus kestää kauemmin.

karjan, kkallan, vihihihanannene tststenen jj jaa lleleiiviväänän s s lululatattta imiseen. JET 

PIKASULATUS PIKAVALIKKO

4 6 1 9 6 6 2 0 7 0 7 1

PIKAKÄYTTÖOPAS 

KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA  erityyppisten pakasteruokien 
kypsentämiseen.
UUNI  valitsee automaattisesti tarvitun kypsennysme-
netelmän, ajan ja tehon.
q PAINA PIKAVALIKKO-PAINIKETTA  toistuvasti ruokala-

jiryhmän valitsemiseksi. (katso taulukko)

w KÄÄNNÄ SÄÄDÄ-KYTKINTÄ ruoan painon asettamiseksi.

e PAINA KÄYNNISTYS-PAINIKETTA.  
JOTKIN RUOKALAJIRYHMÄT VAATIVAT  , että ruokaa lisätään 
tai hämmennetään kypsennyksen aikana (vaihte-
lee mallien välillä). Tässä tapauksessa uunin toiminta 
pysähtyy ja näytössä pyydetään suorittamaan tar-
vittava toimenpide.  

 � Avaa luukku. � Lisää tai Hämmennä ruokaa. � Sulje luukku ja käynnistä uuni uudelleen paina-
malla käynnistyspainiketta. 

HUOM.:  Jos luukkua ei avata ”lisää ruoka” -tilassa 
tässä ajassa (2 minuutin sisällä), uuni pysähtyy 
ja menee “valmiustilaan” . Se jatkaa kypsennys-
tä “käännä ruoka“/”hämmennä ruokaa” -tilassa, jos 
luukkua ei avata 2 minuutin sisällä.

RUOKALAJIRYHMÄ SUOSITELTU MÄÄRÄ KÄYTETTÄVÄT VÄLINEET KYPSENNYKSEN 
AIKANA

q RIISISEKOITUS 300G - 650G
MIKROAALTOTURVALLI-
NEN ASTIA

HÄMMENNÄ RUOKAA

w PASTASEKOITUS 250 G - 550G
MIKROAALTOTURVALLI-
NEN ASTIA

HÄMMENNÄ RUOKAA

e KEITTO 250 G - 1 000G
MIKROAALTOTURVALLI-
NEN ASTIA

HÄMMENNÄ RUOKAA

r RUOKALAUTANEN / PAKASTEA-
TERIA

200G - 500G
MIKROAALTOTURVALLINEN 
LAUTANEN

t SEKOITETUT KASVIKSET 150G - 600G
MIKROAALTOTURVALLI-
NEN ASTIA

HÄMMENNÄ RUOKAA

JOS RUOKAA EI OLE LUETELTU TÄSSÄ TAULUKOSSA    ja jos paino on alempi tai suurempi kuin suositeltu paino, 
sinun tulee noudattaa kohdassa “Kypsentäminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla” olevia 
toimenpiteitä.

TEKNISET TIEDOT

SYÖTTÖJÄNNITE 230 V/50 HZ

NIMELLISTEHO 1100 W

SULAKE 10 A (UK 13 A)

MIKROAALTOTEHO 700 W
ULKOMITAT
 (KORKEUS X LEVEYS X SYVYYS) 299 X 521 X 391

SISÄMITAT
 (KORKEUS X LEVEYS X SYVYYS) 200 X 326 X 320


