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AMW 490AVM 380 AMW 733AVM 390

INSTALLATION, QUICK START INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG

INSTALLATION, HURTIG START

INSTALLASJON, HURTIG START

ASENNUS, PIKAOPAS

ÜZEMBE HELYEZÉS, RÖVID 
KEZDÉSI ÚTMUTATÓ

INSTALACE, NÁVOD VE ZKRATCE

INSTALACJA, SKRÓCONA 
INSTRUKCJA OBSŁUGI

УСТАНОВКА, КРАТКОЕ 
СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО

INŠTALÁCIA, ÚVODNÁ PRÍRUČKA

INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE

AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG

INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA

INICIO RÁPIDO PARA LA INSTALACIÓN

INSTALAÇÃO, GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA

INSTALLATION, SNABBGUIDE
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ASENNUS

ENNEN VERKKOVIRTAKYTKENTÄÄ

TARKISTA, ETTEI LAITE OLE VAURIOITUNUT.  Tarkista, että 
uunin luukku sulkeutuu kunnolla ja ettei luukun 
tiiviste ole vaurioitunut. Tyhjennä uuni ja puhdista 
sisäosa pehmeällä, kostealla 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 es-
tää rasvan ja ruoanmurujen 
pääsy uunin mikroaalto-
energian 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.

ÄLÄ KÄYTÄ JATKOJOH-

TOA.  

JOS VIRTAJOHTO ON LIIAN LYHYT,  pyydä am-
mattitaitoista sähköasentajaa asenta-
maan pistorasia laitteen lähelle.
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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 VAIN AIKUISEN VALVON-
NASSA,  kun heidät on opetettu käyttämään uu-
nia turvallisesti ja he ymmärtävät väärinkäytön 
vaarat.
TÄTÄ LAITETTA EI OLE TARKOITETTU  fyysisesti, sensori-
sesti tai henkisesti rajoitteisten henkilöiden (eikä 
myöskään lasten) käyttöön, ellei heidän turval-
lisuudestaan vastaava henkilö valvo tai opasta 
heitä laitteen käytössä. 
VAROITUS!
UUNIN ESILLÄ OLEVAT OSAT VOIVAT KUUMENTUA  käytön 
aikana: pidä lapset poissa uunin lähettyviltä.

ÄLÄ KUUMENNA RUOKIA TAI NESTEITÄ  mik-
roaaltouunissa ilmatiiviissä astiois-
sa. Paine nousee mikroaaltouu-
nissa, ja astia voi räjähtää tai 
aiheuttaa muuten vahinkoa avau-
tuessaan.

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.

HUOLLON SAA SUORITTAA VAIN ASIANTUNTE-
VA HUOLTOTEKNIKKO.  Sellaiset huol-
to- tai korjaustoimenpiteet, joiden 
yhteydessä joudutaan poistamaan 
mikroaaltoenergialle altistumiselta 
suojaavia kansia, saa suorittaa aino-
astaan asiantunteva henkilöstö.
ÄLÄ IRROTA MITÄÄN SUOJAKANSIA.
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TÄRKEITÄ VAROTOIMIA

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

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 kuu-
mennuksen jälkeen ja tarkista, 
että se on sopivan lämpöistä, 
ennen kuin annat sen vauvalle. Näin varmistat, 
että ruoka tai juoma on tasaisen lämpöistä eikä 
polta.
Poista purkin kansi ja tuttipullon tutti ennen 
kuumennusta!

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  mikroaaltouunis-
sa, sillä öljyn lämpötilaa ei 
voi säätää.

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  lasialus-
tan alla. Pyörittimen päälle ei saa 
laittaa mitään 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 keittiö-
välineet ovat mikroaalto-
uunin kestäviä ja että mik-
roaallot 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.

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

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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TOIMINNAN KESKEYTTÄMINEN TAI PYSÄYTTÄMINEN
TOIMINNAN KESKEYTTÄMINEN:

VOIT KESKEYTTÄÄ UUNIN TOIMIN-

NAN AVAAMALLA LUUKUN,  kun 
haluat tarkistaa ruoan kyp-
syyden, sekoittaa ruokaa tai 
kääntää astiaa. Asetus säilyy 
laitteen muistissa 10 minuuttia.

JOS ET HALUA JATKAA TOIMINTAA:

OTA RUOKA POIS UUNISTA,  sulje luukku 
ja paina STOP-painiketta.

TOIMINNAN JATKAMINEN:

SULJE LUUKKU  ja paina Start-painiket-
ta KERRAN. Toiminta jatkuu koh-
dasta, jossa se keskeytettiin. 
JOS PAINAT START-PAINIKETTA  KAKSI KERTAA, toi-
minta-aika pitenee 30 sekuntia.

KYPSENNYKSEN PÄÄTYTTYÄ MERKKIÄÄNI KUULUU  kerran 
tai kaksi minuutissa 10 minuutin 
ajan. Voit sammuttaa merkkiää-
nen painamalla STOP-painiketta 
tai avaamalla luukun.
HUOM!  Asetukset säilyvät muistissa 60 sekun-
nin ajan, jos luukku avataan ja suljetaan sen jäl-
keen, kun toiminta on päättynyt.

UUNIN JÄÄHDYTYS

UUNIN TOIMINNAN PÄÄTTYESSÄ  voi käynnistyä jääh-
dytysvaihe. Se on täysin normaalia. 
Sen jälkeen uuni kytkeytyy pois toiminnasta 
automaattisesti. 

JÄÄHDYTYSVAIHEEN VOI KESKEYTTÄÄ  avaamalla uu-
nin luukun aiheuttamatta uunille minkäänlais-
ta vahinkoa.

OVEN AVAAMINEN

AVAA OVI PAINAMALLA PAINIKETTA.
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AJASTIN

VOIT KÄYTTÄÄ AJASTINTA,  kun halu-
at mitata tietyn toiminnan vaati-
man ajan, esim. kananmunien tai 
pastan keittäminen, taikinan ko-
hotus jne.

 ASETA AIKA  painikkeilla + ja -.

  SÄÄDÄ TEHOTASOKSI  0 W painamalla Power-painiketta useita kertoja.

 PAINA START-PAINIKETTA.

KELLO

KUN LAITE KYTKETÄÄN VERKKOVIRTAAN 

ENSIMMÄISTÄ KERTAA  tai sähkökatkon 
jälkeen, näyttö on tyhjä. Jos kel-
loa ei aseteta aikaan, näyttö py-
syy tyhjänä, kunnes toiminta-aika 
asetetaan.

  PAINA STOP-PAINIKETTA  (3 sekuntia), kunnes 
vasemmanpuoleiset numerot (tunnit) alkavat vilkkua.

 ASETA TUNNIT  painikkeilla + ja -.

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

 ASETA MINUUTIT  painikkeilla + ja -.

 PAINA UUDELLEEN START-PAINIKETTA. 

KELLO ON NYT ASETETTU  aikaan, ja se on toiminnassa.

HUOM! 

PIDÄ LUUKKU AUKI ASETTAESSASI KELLOA AIKAAN.  Näin kellonajan asettami-
seen on 10 minuuttia aikaa. Muuten jokainen vaihe on suoritettava 
60 sekunnissa.

KUN AJASTIMEEN SÄÄDETTY AIKA  on kulunut loppuun, kuuluu merkkiääni.
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VAIN MIKROAALLOT

TEHO SUOSITELTU KÄYTTÖ:

750 W
JUOMIEN,  veden, liemien, kahvin, teen tai muiden runsaasti vettä sisältävien ruokien 
kuumentaminen. Jos ruoassa on kananmunaa tai kermaa, valitse pienempi teho. 
Kalan, lihan, vihannesten, jne.  kypsennys.

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

350 W PATARUOKIEN HAUDUTTAMINEN,  voin sulattaminen.

160 W SULATUS.  Voin, juuston ja jäätelön pehmentäminen.

  0 W SEISONTA-AJAN  asettaminen (kun käytetään vain ajastinta).







KYPSENNYS JA KUUMENNUS MIKROAALTOTOIMINNOLLA

TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN  kypsen-
nettäessä ja kuumennettaessa 
normaaliin tapaan eri ruokia, ku-
ten vihanneksia, kalaa, perunoi-
ta ja lihaa.

TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEN JÄLKEEN:  
Voit lisätä aikaa helposti 30 sekunnin jaksoissa painamalla Start-
painiketta. Jokainen painallus lisää toiminta-aikaan 30 sekuntia. 
Voit pidentää tai lyhentää aikaa myös painikkeilla + ja -. 
VOIT MUUTTAA TEHOTASOA  painamalla Power-painiketta. Ensimmäisel-
lä painalluksella näytölle ilmestyy senhetkinen tehotaso. Jos halu-
at muuttaa tehotasoa, painele Power-painiketta toistuvasti.

TEHOTASO

 ASETA AIKA  painikkeilla + ja -.

 SÄÄDÄ TEHOTASO  painamalla Power-painiketta useita kertoja.

 PAINA START-PAINIKETTA.
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TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN  runsaas-
ti vettä sisältävien ruokien, kuten 
liemien, kahvin tai teen, kuumen-
tamiseen.

PIKAKÄYNNISTYS

 PAINA START-PAINIKETTA. 

TOIMINTO KÄYNNISTYY AUTOMAATTISESTI  täydellä mikroaaltoteholla 30 se-
kunnin toiminta-ajaksi. Jokainen ylimääräinen painallus pidentää ai-
kaa 30 sekunnilla. Voit myös pidentää tai lyhentää aikaa painikkeilla 
+ ja - toiminnon käynnistämisen jälkeen.

MANUAALINEN SULATUS

NOUDATA OHJEITA, JOTKA ON ANNETTU KOHDASSA  Kyp-
sennys ja kuumennus mikroaaltotoiminnolla, ja 
valitse tehotaso 160 W manuaalisessa sulatuk-
sessa.

TARKKAILE RUOKAA SÄÄNNÖLLISIN VÄLIAJOIN.  Tarvitta-
va 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 no-
peammin kuin korkeat.

IRROTTELE PALASET TOISISTAAN  sulamisen alettua. 
Irralliset viipaleet sulavat helpommin.

PEITÄ RUOKA PAIKALLISESTI  alu-
miinifoliolla, jos se alkaa 
kuumentua (esim. broilerin 
koivet 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.
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RUOKA VINKKEJÄ

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

LINNUT   (100 g - 3 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.

JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TAULUKOSSA   tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, noudata 
ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsennys ja kuumennus mikroaaltotoiminnolla. Käytä 
sulatuksessa tehotasoa 160 W.

 

PIKASULATUS (JET DEFROST)

KÄYTÄ PIKASULATUSTOIMINTOA (JET DE-

FROST) AINOASTAAN,  jos sulatettavan 
ruoan paino on 100-2000 g.
ASETA RUOKA AINA  lasialustalle.

 PAINA JET DEFROST -PAINIKETTA

 ASETA RUOAN PAINO  painikkeilla + ja -.

 PAINA START-PAINIKETTA. 

SULATUKSEN PUOLIVÄLISSÄ  uunin toiminta keskeytyy, ja näyttöön tulee 
viesti KÄÄNNÄ RUOKAA (turn food). � Avaa luukku. � Käännä ruokaa. � Sulje luukku ja käynnistä uuni uudelleen painamalla 

Start-painiketta.

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

TÄSSÄ TOIMINNOSSA UUNIIN ON OHJEL-

MOITAVA  ruoan nettopaino. Uuni 
laskee automaattisesti tarvittavan 
ajan syötetyn painon perusteella.
JOS PAINO ON PIENEMPI TAI SUUREMPI KUIN SUOSITUSPAI-

NO,  noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa 
Kypsennys ja kuumennus mikroaaltotoiminnol-
la, ja valitse sulatuksessa tehotaso 160 W.

JOS RUOAN LÄMPÖTILA ON  pakastuslämpötilaa (-18 
°C) korkeampi,  aseta ruoan paino al-
haisemmaksi.
JOS RUOAN LÄMPÖTILA ON  pakastuslämpö-
tilaa (-18 °C) kylmempi,  aseta ruoan

PAINO: PAKASTETUT RUOAT: 
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HUOLTO JA PUHDISTUS

PUHDISTUS ON AINOA HUOLTOTOIMENPIDE,  jota nor-
maalisti tarvitaan. 

KONEPESTÄVIÄ:

LASIALUSTAN PYÖRITIN.

LASIALUSTA.

JOS UUNIA EI PIDETÄ PUHTAANA,  pinnat saattavat va-
hingoittua, mikä voi puolestaan lyhentää uu-
nin käyttöikää ja aiheuttaa vaaratilanteita.

ÄLÄ KÄYTÄ METALLISIA HANKAUSLI-

INOJA, HANKAAVIA PESUAIN-
EITA,  teräsvilloja, kar-
keita hankausliinoja 
tms, jotka saattavat va-
hingoittaa käyttöpaneelia ja uunin sisä- 
ja ulkopintoja. Puhdista nämä pinnat 
käyttämällä pesusientä ja mietoa puh-
distusainetta tai talouspyyhettä ja lasinpe-
susuihketta. Suihkuta lasinpesuainetta ta-
louspyyhkeeseen.
ÄLÄ SUIHKUTA  pesunestettä suoraan uuniin.

IRROTA LASIALUSTA JA PYÖRITIN SÄÄNNÖL-

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

TÄSSÄ UUNIMALLISSA LASIALUSTAN ON OLTAVA PAIKOIL-

LAAN  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.

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

ÄLÄ KÄYTÄ HÖYRYPESULAITTEITA  mikroaalto-
uunin puhdistamiseen.

ASETA LASIALUSTALLE VESILASI, JOHON OLET LISÄN-

NYT VÄHÄN SITRUUNAMEHUA,  ja keitä vettä uunis-
sa muutaman minuutin ajan poistaaksesi ha-
jut uunista.

JOS LIKA ON TARTTUNUT TIUKASTI KIINNI,  laita uu-
niin vesilasi ja anna veden kiehua 2-3 minuutin 
ajan. Höyry pehmentää lian.
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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  Whirlpoolin 
huoltoliikkeestä saataval-
la alkuperäisellä verkkojoh-
dolla. Virtajohdon saa vaih-
taa vain asiantunteva huol-
toteknikko.

HUOLLON SAA SUORITTAA VAIN AS-
IANTUNTEVA HUOLTOTEKNIKKO.  
Sellaiset huolto- tai korjaus-
toimenpiteet, joiden yhtey-
dessä joudutaan poistama-
an mikroaaltoenergialle 
altistumiselta suojaavia kan-
sia, saa suorittaa ainoastaan asiantunte-
va henkilöstö.
ÄLÄ IRROTA MITÄÄN SUOJAKANSIA.

YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEET

PAKKAUS  on täysin kierrätyskelpoi-
nen siinä olevan kierrätysmer-
kinnän mukaisesti. Hävitä se 
paikallisia jätehuoltomäärä-
yksiä noudattaen. Pidä mah-
dollisesti vaaralliset pakkaus-
materiaalit (muovipussit, polysty-
reenipalat jne.) pois lasten ulottuvilta.
TÄMÄ LAITE  on merkitty sähkö- ja elektroniikka-
laitteiden kierrätystä säätelevän WEEE-direk-
tiivin (Waste Electrical and Electronic Equip-
ment) 2002/96/EC mukaisesti. Varmistamalla, 
että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, 
voit auttaa estämään sellaisia ympäristö- ja ter-
veyshaittoja, joita voisi aiheutua jätteiden asi-
attomasta käsittelystä.

SYMBOLI  tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoit-
taa, ettei laitetta saa hävit-
tää kotitalousjätteiden mu-
kana. Sen sijaan tuote on toi-
mitettava sähkö- ja elektro-
niikkalaitteiden keräys- ja kier-
rätyspisteeseen. 
LAITTEEN KÄYTÖSTÄPOISTOSSA  on 
noudatettava paikallisia jä-
tehuoltomääräyksiä.
LISÄTIETOJA  tuotteen käsittelys-
tä, talteenotosta ja kierrä-
tyksestä saa kaupungin- 
tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuolto-
liikkeestä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
KATKAISE VIRTAJOHTO ENNEN KÄYTÖSTÄ POISTAMISTA,  
jotta laitetta ei voi enää kytkeä sähköverkkoon.
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TESTI MÄÄRÄ AIKA NOIN TEHOTASO ASTIA

12.3.1 750 G 10 MIN 750 W  PYREX 3.220

12.3.2 475 G 5 ½ MIN 750 W  PYREX 3.827

12.3.3 900 G 15 MIN 750 W  PYREX 3.838

13.3 500 G 2 MIN 40 S PIKASULATUS

SYÖTTÖJÄNNITE 230 V / 50 HZ

NIMELLISTEHO 1300 W

SULAKE 10 A (UK 13 A)

MIKROAALTOTEHO 750 W

KORKEUS X LEVEYS X SYVYYS

ULKOMITAT (KORKEUS X LEVEYS X SYVYYS) 382 X 595 X X320

SISÄMITAT (KORKEUS X LEVEYS X SYVYYS) 187 X 370 X 290

TEKNISET TIEDOT

FI
4 0 0 0 - 1 0 3 - 6 0 7 8 7

STANDARDIN IEC 60705 MUKAISESTI.

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

KUUMENNUSTEHON TESTITIEDOT
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