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KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT INDESIT-TUOTTEEN
Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä 
osoitteessa www . indesit . com/ register

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen 
käyttöä.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
LÄMMITÄ UUNI
Uudesta uunista voi vapautua hajuja, jotka ovat jääneet siihen 
valmistuksen aikana: tämä on täysin normaalia. Tämän vuoksi ennen 
ruokien kypsennystä suosittelemme lämmittämään uunia tyhjänä, 
jotta poistetaan mahdolliset hajut. Poista mahdollinen suojapahvi 

tai kalvo uunista ja poista myös kaikki sen sisällä olevat varusteet. 
Lämmitä uuni 250 °C:een noin tunnin ajaksi: Uunin on oltava tyhjänä 
tänä aikana. Aseta toiminto oikein ohjeita noudattamalla.
Huomaa: Suositellaan tuulettamaan huone laitteen ensimmäisen käytön 
jälkeen.

KÄYTTÖPANEELI

1 2 3 4

1. VALINTANUPPI
Kytkee uunin päälle valitsemalla toiminnon. 
Sammuta uuni kääntämällä asentoon .
2. AJASTINNUPPI  
Käytetään ajastimena. Ei käynnistä eikä keskeytä kypsennystä.

3. LÄMPÖTILAN VALITSIN
Haluttu lämpötila valitaan kääntämällä, jolloin valittu toiminto aktivoituu.
4. TERMOSTAATIN / ESIKUUMENNUKSEN LED
Syttyy kuumennusprosessin ajaksi. Sammuu kun haluttu lämpötila on 
saavutettu.

VARUSTEET
Varusteiden määrä ja tyyppi vaihtelevat ostetun mallin mukaan. Muita 
lisävarusteita voidaan hankkia erikseen huoltopalvelusta.

RITILÄ: Käytetään ruoan kypsentämiseen sekä tasona 
pannuille, kakkuvuoille sekä muille uuninkestäville 
keittoastioille.

UUNIPANNU*: Käytetään uunipeltinä lihan, kalan, 
vihannesten, focaccian, jne. paistoon tai ritilän alle 
asetettuna valuvien nesteiden keräämiseen.

LEIVINPELTI*: Käytetään leivän ja leivonnaisten, mutta 
myös paistien, foliossa kypsennettävän kalan jne. 
paistamiseen.

Aseta ritilä haluamallesi tasolle pitäen sitä hieman ylöspäin kallistettuna 
ja asettaen kohotetun takasivun (osoittaa ylöspäin) ensimmäiseksi alas. 
Liu'uta sitä sitten vaakasuorassa hyllykköohjainta pitkin niin pitkälle 
kuin mahdollista. Muut varusteet, kuten leivinpelti, laitetaan paikoilleen 
vaakasuunnassa liu'uttamalla niitä hyllykköohjaimia pitkin.

LIUKUKISKOT * Näiden avulla on uuniin helpompi 
laittaa lisävarusteita ja ottaa ne sieltä ulos.
Liukukiskojen paikalleen asettamista varten on irrotettava 
hyllykköohjaimet sekä niissä oleva suojamuovi. Kiinnitä 
kiskon ylempi kiinnike hyllykköohjaimeen. Laske toinen 
pidike paikalleen. Varmista ohjain paikalleen painamalla 
pidikkeen alaosaa tiukasti hyllykköohjainta vasten. 
Varmista, että liukukiskot voivat liikkua vapaasti. Toista 
nämä vaiheet toiselle hyllykköohjaimelle samalla tasolla. 
Liukukiskot voidaan kiinnittää mille tasolle tahansa. 
Laita hyllykköohjaimet takaisin paikoilleen ja aseta 
lisävarusteet niiden päälle.

HYLLYKKÖOHJAIMIEN IRROTUS JA TAKAISIN ASETUS
Hyllykköohjaimet voidaan irrottaa uunin puhdistamisen 
helpottamiseksi: irrota ne vetämällä paikoiltaan.
* Saatavana vain eräissä malleissa.

TOIMINNOT & PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
1. VALITSE JOKIN TOIMINTO
Toiminto valitaan kääntämällä valintanuppi haluamasi toiminnon 
symbolin kohdalle.

 POIS PÄÄLTÄ
Sammuttaa uunin.

 VALO
Sytyttää valon uuniin.

 PERINTEINEN
Kypsentää kaikenlaisia ruokia yhdellä tasolla. On parasta käyttää 

kannatintasoa 2.
 HYDROCLEANING (Saatavana vain eräissä malleissa)

Tämän matalassa lämpötilassa toimivan erityisen 
puhdistusjakson aikana vapautuva höyry helpottaa lian ja ruoasta 
jääneiden tahrojen irtoamista. Kaada 200 ml juomavettä uunin 
pohjalle ja anna toiminnon käydä 35 minuutin ajan 90 °C:ssa. Aktivoi 
toiminto uunin ollessa kylmä ja anna sen jäähtyä 15 minuuttia jakson 
päättymisen jälkeen.

 KONVEKTIOUUNI
Paistaa mehukkaita täytteitä sisältävät leivonnaiset yhdellä tasolla. 

Tätä toimintoa voi käyttää myös paistamiseen kahdella tasolla. Vaihda 
ruokien paikkaa paistamisen aikana, jotta ne kypsyvät tasaisesti.

 GRILL
Grillaa pihvit, vartaat tai makkarat, kypsentää vihannekset 

gratinoimalla tai paahtaa leipää. Lihaa grillattaessa suosittelemme 
käyttämään uunipeltiä valuvien nesteiden keräämiseksi: Aseta pelti 
mille tahansa ritilän alla olevalle tasolle ja lisää 200 ml juomakelpoista 
vettä.

 GRATIN
Paistaa suurikokoiset lihat. Suosittelemme käyttämään uunipeltiä 

valuvien nesteiden keräämiseksi: Aseta pannu mille tahansa ritilän alla 
olevalle tasolle ja lisää 500 ml juomakelpoista vettä.

 SULATUS KÄYNNISSÄ
Sulattaa ruoat nopeammin.



2. AKTIVOI TOIMINTO
Valitsemasi toiminto käynnistetään kääntämällä lämpötilan valitsin 
halutun lämpötilan kohdalle. Toiminto voidaan keskeyttää milloin 
tahansa sammuttamalla uuni, kääntäen valintanupin ja lämpötilan 
valitsimen asentoon ja .
3. ESIKUUMENNUS
Kun toiminto on aktivoitu, termostaatin LED syttyy ilmoittaen näin 
esikuumennusprosessin alkamisesta. Prosessin loputtua termostaatin 
LED sammuu ilmoittaen näin, että uuni on saavuttanut asetetun 
lämpötilan: nyt voit laittaa ruoan uuniin ja aloittaa kypsennyksen.

Huomaa: Jos ruoka asetetaan uuniin ennen kuin esikuumennus 
on päättynyt, se saattaa vaikuttaa negatiivisesti lopulliseen 
kypsennystulokseen.

. AJASTIMEN ASETTAMINEN
Tämä lisävalinta ei keskeytä tai käynnistä kypsennystä. Sen sijaan tällä 
lisävalinnalla minuuttikelloa voidaan käyttää sekä toiminnon ollessa 
aktiivisena että uunin ollessa sammutettuna. Ajastin aktivoidaan 
kääntämällä ajastimen nuppia oikeaan eli myötäpäivään ja kääntämällä 
sitä sitten takaisin vastakkaiseen suuntaan halutun kestoajan kohdalle: 
äänimerkki ilmoittaa, että käynnistyslaskenta on päättynyt.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Varmista, että uuni on jäähtynyt, ennen kuin aloitat huolto- tai puhdistustoimenpiteet. Älä käytä höyrypesuria. Älä käytä teräsvillaa, 
hankaavia kaapimia tai hankaavia/syövyttäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa. Käytä suojakäsineitä. 
Uuni on kytkettävä irti sähköverkosta ennen minkään tyyppisten huoltotöiden aloittamista.

ULKOPINNAT
Puhdista pinnat kostealla mikrokuituliinalla. Jos ne ovat erittäin likaisia, voit 
lisätä muutaman pisaran neutraalia puhdistusainetta. Kuivaa pinnat lopuksi 
kuivalla liinalla. Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita. Jos 
mitään tällaista ainetta pääsee vahingossa kosketukseen laitteen pintojen 
kanssa, pyyhi se heti pois kostealla mikrokuituliinalla.
SISÄPINNAT
Jokaisen käytön jälkeen anna uunin jäähtyä ja puhdista se sitten, mieluiten 
sen ollessa vielä hieman lämmin, jotta poistetaan kaikki ruoantähteiden 
muodostamat kerrostumat ja tahrat. Jotta kuivataan mahdollinen erittäin 
vesipitoisten ruokien kypsennyksen aikana muodostunut tiivistynyt vesi, 
anna uunin jäähtyä kokonaan ja pyyhi se sitten liinalla tai sienellä. Puhdista 
luukun lasi nestemäisellä erikoispesuaineella.
VARUSTEET
Huuhtele varusteet astianpesuaineliuoksessa käytön jälkeen ja käsittele 
niitä uunikintailla, jos ne ovat vielä kuumia. Ruoantähteet voidaan 
poistaa harjalla tai sienellä.
YLEMMÄN LÄMMITYSVASTUKSEN LASKEMINEN ALAS (Vain 
joissakin malleissa)
Grillin ylempää lämpövastusta voidaan laskea alemmas siten, että 
uunin yläpaneeli saadaan puhdistettua: Ota lämmitysvastus pois 
paikaltaan ja laske sitä sitten alas. Lämmitysvastus palautetaan 
paikalleen nostamalla sitä, vetämällä sitä hieman itseesi päin ja 
varmistamalla, että kannatinkieleke on omalla paikallaan.
LUUKUN IRROTUS JA TAKAISIN ASETUS
Poista luukku avaamalla se kokonaan ja laskemalla varmistimia, kunnes 
niiden lukitus vapautuu (1). Sulje luukkua niin paljon kuin voit (2). Ota 
tukeva ote luukusta molemmilla käsillä – älä pidä siitä kiinni vain yhdellä 
kädellä. Yksinkertaisesti irrota luukku (3) jatkamalla sen sulkemista ja 
vetämällä sitä samalla ylöspäin (a), kunnes se vapautuu paikaltaan (b). 

1   2 

~60°

  3 
a

b
~15°

Laita luukku sivuun ja aseta se pehmeälle pinnalle. Aseta luukku takaisin 
liikuttamalla sitä uunia kohden ja linjaamalla saranoiden koukut niiden 
paikalleen ja varmistamalla ylempi osa paikalleen. Laske luukkua ja avaa se 
sitten kokonaan. Laske varmistimet takaisin niiden alkuperäiseen asentoon: 
varmista, että laskit ne kokonaan. Yritä sulkea luukku ja tarkista, että se osuu 
kohdalleen ohjauspaneelin kanssa. Jos näin ei ole, toista edelliset vaiheet.

CLICK & CLEAN - LASIN PUHDISTAMINEN 
Kun luukku on irrotettu ja asetettu pehmeälle pinnalle kahva alaspäin, 
paina samanaikaisesti kahta pidikettä (1) ja irrota luukun yläreuna 
vetämällä sitä itseesi päin (2). 

1   2 
Nosta sisälasia siitä kunnolla kummallakin kädellä kiinni pitäen, irrota 
se ja aseta se pehmeälle pinnalle ennen kuin ryhdyt puhdistamaan sitä 
(3).

3 
Jotta sisälasi tulisi oikein takaisin paikalleen, varmista, että “R” näkyy 
vasemmasta kulmasta ja että kirkas pinta (jossa ei ole painatusta) on 
ylöspäin. Laita ensin lasin pitkä sivu (merkitty “R”) sitä kannattaviin 
kohtiin ja laske se sitten paikalleen (4). Aseta yläreuna takaisin 
paikalleen (5): naksaus ilmoittaa, että se on tullut oikein paikalleen. 
Varmista, että tiiviste on kunnossa, ennen kuin laitat luukun takaisin 
paikalleen.

4   5 
LAMPUN VAIHTAMINEN
Katkaise uuni virrasta, ruuvaa auki lampun suojus, vaihda lamppu ja 
ruuvaa suojus takaisin paikalleen. Kytke uuni sähköverkkoon. Älä käytä 
uunia ennen kuin valon suojus on asetettu takaisin paikalleen.
Huomaa: Käytä ainoastaan halogeenilamppuja 25W/230 ~ V, tyyppi G9, 
T300 °C. Tuotteessa käytetty lamppu on suunniteltu erityisesti kodinkoneita 
varten eikä se sovellu yleiseen huonevalaistukseen. Lamppuja on saatavissa 
huoltopalvelusta.

VIANETSINTÄ
Vianmääritys Mahdolliset syyt Korjauskeinot

Uuni ei toimi. Sähkökatkos.
Kytkeytynyt irti verkkovirrasta.

Tarkista, että verkossa on jännite ja että uuni on kytketty verkkoon.
Kytke uuni pois päältä ja uudelleen päälle ja tarkista, onko vika poistunut.
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Voit ladata itsellesi turvaohjeet, käyttöoppaan, tuoteselosteen ja energiatiedot seuraavalla 
tavalla:
• Verkkosivustolta docs . indesit . eu
• Käyttämällä QR-koodia
• Vaihtoehtoisesti ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme (katso puhelinnumero takuuvihkosesta). 

Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit. XXXXXXXXXXXXXX Model: xxxXXXXxx 


