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PÄIVITTÄISKÄYTÖN
VIITEOPAS
KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOLTUOTTEEN
Täydemmän avun ja tuen saamiseksi
rekisteröi tuotteesi sivustolla
www.whirlpool.eu/register

WWW

Voit ladata Turvaohjeet sekä Käyttöja huolto-oppaan verkkosivultamme
docs.whirlpool.eu ja noudattamalla tämän
vihkosen takakannen ohjeita.

Lue terveyttä ja turvallisuutta koskevat ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

TUOTTEEN KUVAUS
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1. Käyttöpaneeli
2. Tunnistekilpi
(älä poista)
3. Luukku
4. Valo
5. Pyörivä lautanen
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KÄYTTÖPANEELI
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1. VALO
Sisävalo sytytetään/sammutetaan
painamalla.
2. TUULETIN
Nopeutta säädetään painamalla
tuulettimen painiketta toistuvasti.
3. STOP
Pysäyttää toiminnon tai äänimerkin,
peruuttaa asetukset ja kytkee uunin
pois päältä.
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4. MIKROAALTOTOIMINTO/TEHO
Valitsee mikroaaltotoiminnon ja
asettaa vaaditun tehotason.
5. SULATUSTOIMINTO
6. NÄYTTÖ

8
7. + / - PAINIKKEET
Säätää toiminnon asetukset (esim.
pituus, paino).
8. KÄYNNISTYS
Käynnistää toiminnon.
Kun uuni on kytketty pois päältä, se
käynnistää mikroaaltouunin
Jet Start -toiminnolla.
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VARUSTEET
PYÖRIVÄ LAUTANEN

lisävarusteille.

RASVASUODATIN

Tukeensa asetettua pyörivää
lautasta voidaan käyttää kaikkien
kypsennysmenetelmien kanssa.
Pyörivää lautasta on käytettävä aina
aluslautasena muille astioille ja

Höyryjen, savun, hajujen ja
vesihöyryn poistamiseen ilmasta sitä
poistamalla ja suodattamalla.

SISEMPI SUODATIN
Sijoitettu rasvasuodattimen sisälle,
ja sen voi poistaa puhdistusta
varten.

PYÖRIVÄN LAUTASEN TUKI
Käytä tukea ainoastaan
lasilautaselle. Älä aseta tuen päälle
muita varusteita.

Varusteiden määrä ja tyyppi vaihtelevat ostetun mallin
mukaan.

Muita lisävarusteita voidaan hankkia erikseen
huoltopalvelusta.

Uuneja varten on saatavilla monenlaisia
varusteita. Ennen ostoa varmista, että ne sopivat
mikroaaltouunissa käytettäväksi ja kestävät uunin
lämpötiloja.

Varmista aina, ettei ruoka ja varusteet joudu
kosketuksiin uunin sisäseinien kanssa.

Älä koskaan käytä metallisia astioita ruualle tai
juomalle mikroaaltouunissa kypsennyksen aikana.

Tarkista aina ennen uunin käyttöä, että alusta voi
pyöriä vapaasti. Ole tarkkana, ettet poista pyörivää
lautasta paikaltaan muita varusteita laitettaessa tai
poistettaessa.

SISÄTILAN TOIMINNOT
SISÄTUULETIN

SISÄVALO

Tuuletin-painiketta toistuvasti painamalla voi
käynnistää ja pysäyttää tuulettimen sekä säätää sen
nopeutta. Tuuletin käynnistyy aina miniminopeudella.
Nopeutta voidaan lisätä painamalla painiketta
toistuvasti. Kun tuuletin toimii maksiminopeudella,
seuraava painallus kytkee tuulettimen pois toiminnasta.

Sisävalo syttyy ja sammuu valo-painikkeesta.

matala, keskitason, korkea
nopeus

TOIMINNOT
MIKROAALTO
 uokien ja juomien nopeaan kypsennykseen ja
R
lämmitykseen.
TEHO (W)

750 W
500 W
350 W
160 W
0W
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SUOSITUKSET

Juomien tai erittäin vesipitoisten ruokien tai lihan ja
vihannesten nopea lämmittäminen uudelleen.
Kalan, lihaa, juustoa tai munaa sisältävien
kastikkeiden kypsennys. Lihapiirakoiden tai
uunipastan viimeistely.
Hidas, varovainen kypsennys. Sopii hyvin voin tai
suklaan sulatukseen.
Pakasteruokien sulatus tai voin ja juuston
pehmennys.
Vain ajastinta käytettäessä.

SULATUS
Sulattaa nopeasti esimerkiksi lihaa, siipikarjaa ja
kalaa, jonka paino on 100 g – 2 kg. Ruoka on laitettava
suoraan lasiselle pyörivälle lautaselle. Käännä ruokaa
kehotettaessa.
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PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
. VALITSE JOKIN TOIMINTO

. JET START

Toiminto valitaan yksinkertaisesti painamalla kyseistä
painiketta.

. VALITSE PITUUS

Kun uuni on sammutettuna, painamalla
aktivoit
kypsennyksen mikroaaltouunitoiminnolla täydellä
teholla (750 W) 30 sekunniksi.

Kun olet valinnut haluamasi toiminnon,
aseta toiminta-ajan pituus käyttämällä
- tai
-valitsinta.
Aikaa voidaan muuttaa kypsennyksen aikana painamalla
- tai
- painiketta tai lisäämällä ajan pituutta 30
painalluksella.
sekunnin verran jokaisella painikkeen

Aseta aktiivinen toiminto taukotilaan, jotta voit
sekoittaa tai kääntää ruuan, yksinkertaisesti avaamalla
luukun.
Toiminto käynnistyy uudelleen, kun suljet luukun ja
painat
.

. ASETA MIKROAALTOJEN TEHO

. TAUKO

. TURVALUKITUS

Paina
-painiketta niin monta kertaa
kuin tarvitaan mikroaaltojen tehotason
valitsemiseen.
Huomaa: Voit myös muuttaa tätä asetusta kypsennyksen
aikana painamalla
.

Tämä toiminto aktivoidaan
automaattisesti, jotta estetään uunin
vahingossa tapahtuva päälle
kytkeminen. Avaa ja sulje luukku ja käynnistä toiminto
.
sitten painamalla

Paina
, ja aseta sitten ruoan paino
- tai
-valitsinta.
käyttäen
Sulatuksen aikana toiminto pysähtyy
lyhyesti, jotta ruokaa voidaan kääntää. Kun toimenpide
.
on suoritettu, sulje luukku ja paina

Paina
kunnes kaksi tuntia osoittavaa
numeroa (vasemmalla) alkavat vilkkua.
Aseta oikeat tunnit
- tai
-valitsimella ja vahvista painamalla
: Minuutit
- tai
vilkkuvat näytöllä. Aseta minuutit
-painikkeella ja vahvista painamalla
.
Huomaa: Sinun on ehkä asetettava aika uudelleen pitkän
sähkökatkon jälkeen.

. SULATUS

. AKTIVOI TOIMINTO

Kun olet tehnyt haluamasi asetukset, aktivoi toiminto
.
painamalla
Joka kerta kun painiketta
painetaan uudelleen,
kypsennysaikaa lisätään 30 sekunnilla edelleen.
Voit pysäyttää aktiivisena olevan toiminnon milloin
tahansa painamalla
.

. KELLONAJAN ASETTAMINEN

. AJASTIN
Kun uuni kytketään pois päältä, näyttöä voidaan käyttää
ajastimena. Toiminto aktivoidaan ja tarvittava aika
- tai
-valitsinta. Aseta teho
asetetaan käyttämällä
ja aktivoi sitten käänteinen
arvoon 0 W painamalla
.
laskenta painamalla
Huomaa: Ajastin ei kytke päälle itse kypsennysjaksoja.
Ajastin voidaan pysäyttää milloin tahansa painamalla
.
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PUHDISTUS
Varmista, että laite on jäähtynyt, ennen kuin aloitat
huolto- tai puhdistustoimenpiteet.
Älä koskaan käytä puhdistamiseen höyrypesuria.

Älä käytä teräsvillaa, hankaavia kaapimia tai
hankaavia/syövyttäviä puhdistusaineita, koska ne
voivat vahingoittaa laitteen pintaa.

SISÄ- JA ULKOPINNAT

VARUSTEET

• Puhdista pinnat kostealla mikrokuituliinalla. Jos ne
ovat erittäin likaisia, lisää muutama pisara pH-neutraalia
puhdistusainetta. Kuivaa lopuksi kuivalla liinalla.
• Puhdista luukun lasi nestemäisellä erikoispesuaineella.
• Säännöllisin väliajoin tai jos ruokaa roiskuu, poista
pyörivä lautanen ja sen tuki, jotta voit puhdistaa uunin
pohjalta kaikki ruoan jäämät.

Kaikki varusteet, Crisp-alustaa lukuun ottamatta,
voidaan pestä astianpesukoneessa.
Crisp-alusta on puhdistettava vedellä ja miedolla
pesuaineella. Hankaa pinttynyt lika pois pehmeällä
liinalla. Anna Crisp-alustan aina jäähtyä ennen
puhdistusta.

SUODATTIMEN PUHDISTUS
Puhdista rasvasuodatin
säännöllisesti kuumalla
saippuavedellä: Rasvasuodatin
irrotetaan vetämällä kahva
alas, jolloin suodatin vapautuu
kiinnityspaikaltaan.

Asenna rasvasuodatin takaisin
puhdistamisen jälkeen
suorittamalla toimenpiteet
päinvastaisessa järjestyksessä.

VIANETSINTÄ
Ongelma

Mahdollinen syy

Korjaus

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.

Näytölle ilmestyy “F”-kirjain ja numero.

Ohjelmistovika.

Ota yhteys lähimpään huoltopalvelupisteeseen ja ilmoita
“F”-kirjaimen perässä oleva numero.

TUOTESELOSTE

YHTEYDEN OTTAMINEN HUOLTOPALVELUUN

Laitteen tuoteseloste energiankulutusta
koskevine tietoineen on ladattavissa Whirlpoolsivustolta docs.whirlpool.eu

Löydät yhteystietomme
takuuoppaasta. Kun otat
yhteyttä huoltopalveluun,
ilmoita tuotteen
tunnistekilvessä olevat
koodit.
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MITEN SAADA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS
>
Lataa käyttö- ja huolto-opas
verkkosivultamme docs.whirlpool.eu
(voit käyttää tätä QR-koodia), ilmoittamalla
tuotteen kaupallisen koodin.
WWW

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

XXX/XXX

> Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä huoltopalveluun.

400011309847
Painettu Italiassa
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