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Pikaopas
KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN
Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä
osoitteessa www.whirlpool.eu/register

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

TUOTEKUVAUS
1
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1. Käyttöpaneeli
2. Tunnistekilpi
(älä poista)
3. Luukku
4. Kevyt
5. Pyörivä lautanen
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KÄYTTÖPANEELIN KUVAUS
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1. STOP
Pysäyttää toiminnon tai äänimerkin,
peruuttaa asetukset ja kytkee uunin
pois päältä.
2. MIKROAALTOTOIMINTO/TEHO
Valitsee mikroaaltotoiminnon ja
asettaa vaaditun tehotason.
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3. JET DEFROST
4. NÄYTTÖ
5. + / - PAINIKKEET
Säätää toiminnon asetukset (esim.
pituus, paino).
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6. KÄYNNISTYS
Käynnistää toiminnon.
7. LUUKUN AVAUSPAINIKE

VARUSTEET
PYÖRIVÄ LAUTANEN
Tukeensa asetettua pyörivää
lautasta voidaan käyttää kaikkien
kypsennysmenetelmien kanssa.
Pyörivää lautasta on käytettävä aina
aluslautasena muille astioille ja lisävarusteille.
Tarvikkeiden määrä ja tyyppi saattaa vaihdella ostetusta
mallista riippuen.
Uuneja varten on saatavilla monenlaisia
varusteita. Ennen ostoa varmista, että ne sopivat
mikroaaltouunissa käytettäväksi ja kestävät uunin
lämpötiloja.
Älä koskaan käytä metallisia astioita ruualle tai
juomalle mikroaaltouunissa kypsennyksen aikana.

PYÖRIVÄN LAUTASEN TUKI
Käytä tukea ainoastaan
lasilautaselle.
Älä aseta tuen päälle muita
varusteita.
Muita lisävarusteita voidaan hankkia erikseen
huoltopalvelusta.
Varmista aina, ettei ruoka ja varusteet joudu
kosketuksiin uunin sisäseinien kanssa.
Tarkista aina ennen uunin käyttöä, että alusta voi
pyöriä vapaasti. Ole tarkkana, ettet poista pyörivää
lautasta paikaltaan muita varusteita laitettaessa tai
poistettaessa.

TOIMINNOT
MIKROAALTO
Ruokien ja juomien nopeaan kypsennykseen
ja lämmitykseen.
POWER

SUOSITUKSET

750 W

Juomien tai erittäin vesipitoisten ruokien tai lihan ja
vihannesten nopea lämmittäminen uudelleen.

500 W

Kalan, lihaa, juustoa tai munaa sisältävien kastikkeiden
kypsennys. Lihapiirakoiden tai uunipastan viimeistely.

350 W

Hidas, varovainen kypsennys. Sopii hyvin voin tai
suklaan sulatukseen.

160 W

Pakasteruokien sulatus tai voin ja juuston pehmennys.

0W

Vain ajastinta käytettäessä.

JET DEFROST
Monien erityyppisten ruokien pikaiseen
sulattamiseen yksinkertaisesti ilmoittamalla niiden
paino. Ruoka on laitettava suoraan lasiselle pyörivälle
lautaselle. Käännä ruokaa kehotettaessa. Ruoka on
laitettava suoraan lasiselle pyörivälle lautaselle. Käännä
ruokaa kehotettaessa. Sulatuksen jälkeinen seisontaaika parantaa aina lopputulosta.
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PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
. VALITSE JOKIN TOIMINTO

. TAUKO

Toiminto valitaan yksinkertaisesti painamalla kyseistä
painiketta.

Aseta aktiivinen toiminto taukotilaan, jotta voit
sekoittaa tai kääntää ruuan, yksinkertaisesti avaamalla
luukun.
Asetus säilyy laitteen muistissa 10 minuuttia.
Käynnistä se uudelleen sulkemalla luukku ja painamalla
.
Merkkiääni kuuluu kerran tai kaksi minuutissa 10
minuutin ajan kun kypsennys on päättynyt. Voit
sammuttaa äänimerkin painamalla pysäytyspainiketta
tai avaamalla luukun.
Huomaa: Asetus säilyy muistissa 60 sekunnin ajan, jos luukku
avataan ja suljetaan sen jälkeen, kun toiminta on päättynyt.

. VALITSE PITUUS

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 sekunnin verran jokaisella painikkeen
painalluksella.

. ASETA MIKROAALTOJEN TEHO

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

. JET DEFROST

. JÄÄHDYTYS
Kun toiminto on päättynyt, uuni saattaa käynnistää
jäähdystysvaiheen kunnes uuni pysähtyy
automaattisesti.

. TURVALUKITUS

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

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

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

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

. AKTIVOI TOIMINTO

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

. KELLONAJAN ASETTAMINEN

. AJASTIN
Näyttöä voidaan käyttää ajastimena. Toiminto
aktivoidaan ja tarvittava aika asetetaan käyttämällä
- tai
-valitsinta. Aseta teho arvoon 0 W painamalla
ja aktivoi sitten käänteinen laskenta painamalla
.
Huomaa: Ajastin ei kytke päälle itse kypsennysjaksoja.
Keskeytä ajastin milloin tahansa painamalla
.

.PUHDISTUS
Älä käytä höyrypuhdistuslaitteita.

Älä käytä teräsvillaa, hankaussieniä tai
hankausaineita/syövyttäviä puhdistusaineita, koska
ne saattavat vaurioittaa laitteen pintaa.

SISÄ- JA ULKOPINNAT

VARUSTEET

• Puhdista pinnat kostealla mikrokuituliinalla. Jos
pinta on kovin likainen, voit käyttää vettä, johon on
lisätty muutama pisara pesuainetta, jonka pH-arvo on
neutraali. Kuivaa pinnat 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 lisävarusteet voidaan pestä astianpesukoneessa.

VIANMÄÄRITYS
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 tarkasta, onko
vika poistunut.

Näytöllä lukee “Err”.

Ohjelmistovika.

Ota yhteys lähimpään myynninjälkeiseen
palvelupisteeseen ja ilmoita “Err”-tekstin jälkeinen kirjain
tai numero.

Normatiiviset asiakirjat, vakiodokumentaatio sekä tuotetta koskevat lisätiedot ovat saatavissa
osoitteesta:
•
Verkkosivustolta docs.whirlpool.eu
•
Käyttämällä QR-koodia
•
Voit vaihtoehtoisesti ottaa yhteyttä asiakaspalveluun (katso numero takuukirjasesta). Kun otat
yhteyttä asiakaspalveluun, ilmoita tuotteen arvokilven koodit.

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

XXX/XXX

400011454116

