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

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti läpi ennen
laitteen käyttöä.

TUOTTEEN KUVAUS
1. Käyttöpaneeli
2. Ylempi lämpövastus/grill
3. Jäähdytysjärjestelmä
(mallikohtainen)
4. Arvokilpi
(ei saa irrottaa)
5. Kevyt
6. Kiertoilmajärjestelmä
(mallikohtainen)
7. Varras
(mallikohtainen)
8. Alempi lämpövastus
(ei näkyvissä)
9. Luukku
10. Tasojen sijainti
11. Takaseinä
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KÄYTTÖPANEELI

1
1. VALINTANUPPI
Kytkee uunin päälle valitsemalla
toiminnon.
Asentoon kääntäminen laittaa
uunin pois päältä.
2. +/- PAINIKE
Nostavat tai laskevat näytössä
näkyvää arvoa.
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3. AIKA-PAINIKE
Painikkeella valitaan eri
asetukset: kesto, kypsennyksen
päättymisaika, ajastin.
4. NÄYTTÖ
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6. TERMOSTAATIN /
ESIKUUMENNUKSEN LED
Syttyy kuumennusprosessin ajaksi.
Sammuu kun haluttu lämpötila on
saavutettu.

5. LÄMPÖTILAN VALITSIN
Aseta haluamasi lämpötila
kääntämällä.
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VARUSTEET
RITILÄ

UUNIPANNU
(JOS KUULUU
VARUSTUKSEEN)

LEIVINPELTI

LIUKUKISKOT
(JOS KUULUU
VARUSTUKSEEN)

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

LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN
• 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.

TOIMINNOT
OFF
Kypsennyksen keskeyttäminen ja uunin
kytkeminen pois toiminnasta.
VALO
Uunin sisävalon sytyttäminen/sammuttaminen.
PERINTEINEN
Kaikenlaisten ruokien kypsentäminen yhdellä
tasolla. Käytä kannatintasoa 2. Esikuumenna uuni
vaadittuun lämpötilaan. Kun uuni on kuumentunut
asetettuun lämpötilaan, termostaatin merkkivalo
sammuu ja ruoan voi laittaa uuniin.
KONVEKTIOUUNI
Nestemäistä täytettä sisältävien piiraiden
(suolaisten tai makeiden) paistaminen yhdellä tasolla.
Tätä toimintoa voi käyttää myös paistamiseen kahdella
tasolla. Vaihda ruokien paikkaa paistamisen aikana,
jotta ne kypsyvät tasaisesti. Käytä kannatintasoa 2, kun
paistat vain yhdellä tasolla, ja kannatintasoja 2 ja 4, kun
paistat kahdella tasolla. On suositeltavaa esikuumentaa
uuni, ennen kuin laitat siihen ruokia.
GRILLI
Kyljysten, lihavartaiden, makkaroiden
grillaaminen; vihannesten gratinointi tai leivän
paahtaminen. Laita ruoka 4. kannatintasolle. Laita
lihaa grillatessasi ritilän alle uunipannu, joka kerää
tippuvat nesteet. Laita pannu kolmannelle tasolle
ja kaada siihen noin puoli litraa vettä. Esikuumenna
uunia 3–5 minuuttia. Uunin luukun tulee olla suljettu
kypsennyksen ajan.
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TURBO GRILLI
Isojen lihapalojen grillaaminen (koivet,
paahtopaisti, broilerit). Laita ruoka keskimmäisille
kannatintasoille. Käytä uunipannua tippuvien
nesteiden keräämiseen. Sijoita se 1. tai 2. tasolle
ja kaada siihen noin puoli litraa vettä. Lihaa on
suositeltavaa kääntää paistamisen aikana, jotta
se ruskistuu tasaisesti molemmin puolin. Uunia
ei tarvitse esikuumentaa. Uunin luukun tulee olla
suljettu kypsennyksen ajan.
SULATUS
Elintarvikkeiden sulatuksen nopeuttaminen.
Laita ruoka uunin keskitasolle. Anna ruoan olla
pakkauksessaan, jotta sen pinta ei kuivu.
ALALÄMPÖ + KONVEKTIOUUNI
Kypsentäminen yhdellä tasolla, esimerkiksi
hedelmät, kakut, vihannekset, pizza, linturuoat.
KIERTOILMA
Saman paistolämpötilan vaativien ruokien
valmistus samanaikaisesti enintään kahdella
tasolla (esimerkiksi kala, vihannekset, kakut). Tällä
toiminnolla voit kypsentää useampia ruokalajeja
samanaikaisesti ilman, että tuoksut sekoittuvat
keskenään. Jos paistat yhdellä tasolla, käytä
kannatintasoa 2. Jos paistat kahdella tasolla, käytä
kannatintasoja 1 ja 3 ja esikuumenna uuni ennen
paistamisen aloittamista.
ALALÄMPÖ
Tätä toimintoa käytetään paistamisen jälkeen
pohjan rapeuttamiseen. Ruoka on suositeltavaa
laittaa kannatintasolle 1 tai 2. Tätä toimintoa voidaan
käyttää myös hitaaseen kypsyttämiseen esimerkiksi
vihanneksille ja lihapadoille; käytä tässä tapauksessa
2. tasoa. Uunia ei tarvitse esikuumentaa.
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LAITTEEN ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ
1. AJASTIMEN ASETTAMINEN

Kun kytket laitteen päälle ensimmäisen kerran, on
tehtävä kellonajan asetukset: näytöllä vilkkuvat
“AUTO” ja “0.00”.
A
U
T
O

Aseta kellonaika painamalla samanaikaisesti
painikkeita ja : Aseta kellonaika käyttämällä - ja
-painikkeita.
Vahvista painamalla aika-painiketta.
Kun olet valinnut halutun aika-arvon, on mahdollista
muuttaa hälytysääntä: Näytössä lukee "ton 1"
(äänimerkki 1).

2. 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 tunniksi mieluiten
käyttämällä “Perinteinen leivonta” -toimintoa. Uunin
on oltava tyhjänä tänä aikana.
Aseta toiminto oikein ohjeita noudattamalla.
Huomaa: Suositellaan tuulettamaan huone laitteen
ensimmäisen käytön jälkeen.

A
U
T
O

Valitse haluttu äänimerkki painamalla -painiketta ja
vahvista sitten painamalla aika-painiketta.
Huomaa: Jos haluat muuttaa kellonajan myöhemmin,
esimerkiksi pitemmän sähkökatkon jälkeen, toimi yllä
mainitulla tavalla.

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
1. VALITSE TOIMINTO

Toiminto valitaan kääntämällä valintanuppi haluamasi
toiminnon symbolin kohdalle.

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.
. ELEKTRONISEN OHJELMOINNIN KÄYTTÄMINEN
Painamalla aika-painiketta voidaan valita eri tila tai
ohjelmoida kypsennysaika.
Huomaa: Jos mitään toimenpidettä ei suoriteta muutaman
sekunnin sisällä, kuuluu äänimerkki ja kaikki asetukset
vahvistetaan.

1. P
 ainike - : vähentää näytössä näkyvää aikaa
: painikkeella valitaan eri asetukset:
2. Painike
a. Ajastin
b. Kypsennysaika
c. Kypsennyksen päättymisaika
3. Painike +: lisää näytössä näkyvää aikaa
A. Symboli ilmaisee, että ajastin on kytketty
toimintaan
B. Symboli AUTO vahvistaa, että asetus on tehty
B
A
U
T
O

A

1

2

3

MINUUTTIAJASTIMEN ASETTAMINEN
Tämä lisävalinta ei keskeytä tai käynnistä kypsennystä.
Sen sijaan tällä lisävalinnalla näyttöä voidaan käyttää
ajastimena sekä toiminnon ollessa aktiivisena että
uunin ollessa sammutettuna.
Ajastin aktivoidaan painamalla pitkään aika-painiketta:
näytöllä vilkkuu -symboli (1).
Aseta haluttu kestoaika - ja -painikkeita
painamalla: ajastimen ajan laskenta käynnistyy
muutaman sekunnin kuluttua. Näytössä näkyy
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kellonaika ja jää palamaan, mikä vahvistaa, että
ajastin on asetettu (2).
Deaktivoi lopuksi hälytys painamalla pitkään aikapainiketta.
A
U
T
O
A
U
T
O

Huomaa: Voit tarkistaa ajastimessa jäljellä olevan ajan ja
muuttaa sitä tarvittaessa painamalla uudelleen aikapainiketta 2 sekunnin ajan.

TOIMINTA-AJAN ASETTAMINEN
Toiminnon valitsemisen ja aktivoinnin jälkeen
voit sammuttaa sen automaattisesti asettamalla
kypsennysajan.
Paina pitkään aika-painiketta: symboli vilkkuu (3).
Paina aika-painiketta uudelleen: Näytöllä vilkkuvat
DUR ja AUTO (4).
Aseta kestoaika - ja -painikkeita käyttäen.
Kellonaika tulee näkyviin muutaman sekunnin
kuluttua ja sana AUTO jää palamaan vahvistaen, että
asetus on tehty (5).
A
U
T
O
A
U
T
O

A
U
T
O

Huomaa: Jos haluat nähdä jäljellä olevan ajan ja muuttaa
jäljellä olevaa kypsennysaikaa, toista yllä kuvatut vaiheet.

Kun asetettu kypsennysaika on kulunut loppuun,
kuuluu hälytys ja kypsennys pysähtyy (6).
A
U
T
O

Deaktivoi hälytys painamalla pitkään aika-painiketta.
Palauta valintanuppi ja lämpötilan valitsin kohtaan
ja uunin sammuttamiseksi.
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TÄYSAUTOMAATTINEN OHJELMA / VIIVÄSTETTY
KÄYNNISTYS
Voit viivästää toiminnon käynnistymistä
ohjelmoimalla sen päättymisajan.
Kun olet asettanut kestoajan, paina aika-painiketta
kunnes näytöllä näkyy END (7).
Valitse haluttu kypsennyksen päättymisaika
painamalla - ja -painikkeita. Muutaman sekunnin
kuluttua näytöllä näkyy kellonaika ja symboli
sammuu. Näkyvissä oleva sana AUTO vahvistaa
tehdyn asetuksen (8).
Huomaa: Asetukset saa näkyviin ja niitä voidaan muuttaa
toistamalla yllä kuvatut vaiheet.
Toiminto pysyy taukotilassa kunnes symboli
syttyy: tässä vaiheessa uuni jatkaa toimintaansa
automaattisesti, valitulla kypsennystavalla (9).
A
U
T
O

A
U
T
O
A
U
T
O

Deaktivoi lopuksi hälytys painamalla pitkään aikapainiketta. Palauta valintanuppi ja lämpötilan valitsin
kohtaan ja uunin sammuttamiseksi.
Huomaa: Jos valitset ainoastaan päättymisajan (ilman
mitään kestoajan asetusta), toiminto käynnistyy välittömästi.
Kypsennys jatkuu haluttuun päättymisaikaan asti.
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KYPSENNYSTAULUKKO
RESEPTI

TOIMINTO ESIKUUMENNUS

KANNATINTASO
LÄMPÖT.
(ALHAALTA
(°C)
LUKIEN)

AIKA
(MIN)

VARUSTEET
Kakkuvuoka ritilällä

Kyllä

2

150-175

35-90

Kyllä

1-3

150-170

30-90

Kyllä

2

150-190

30-85

Kyllä

1-3

150-190

35-90

Kyllä

2

160-175

20-45

Kyllä

1-3

150-175

20-45

Taso 1: uunipannu/
leivinpelti

Kyllä

2

175-200

30-40

Uunipannu/leivinpelti

Kyllä

1-3

170-190

35-45

Kyllä

2

100

110-150 Uunipannu/leivinpelti

Kyllä

1-3

100

Taso 3: pelti ritilällä
130-150 Taso 1: uunipannu/
leivinpelti

Kyllä

2

190-250

12-50

Kyllä

1-3

190-250

25-50

Kyllä

2

250

10–15

Kyllä

1-3

250

10-20

Taso 1: uunipannu/
leivinpelti

Kyllä

2

175-200

40–50

Kakkuvuoka ritilällä

Kyllä

1-3

175-190

55-65

Kyllä

2

175-200

20-30

Kyllä

1-3

175-200

25-45

Taso 1: uunipannu/
leivinpelti

Lasagne/uunipasta/
cannelloni/laatikot

Kyllä

2

200

45-55

Uunipelti ritilällä

Lammas/vasikka/nauta/porsas 1 kg

Kyllä

2

200

Broileri/jänis/ankka 1 kg

Kyllä

2

200

Kalkkuna/hanhi 3 kg

Kyllä

1/2

200

Kohoavat kakut

Täytetyt piiraat
(juustokakku, struudeli,
omenapiirakka)

Pikkuleivät/tarteletit

Taso 1: kakkuvuoka ritilällä
Uunipannu/leivinpelti tai
kakkuvuoka ritilällä
Taso 3: kakkuvuoka ritilällä
Taso 1: kakkuvuoka ritilällä
Uunipannu/leivinpelti
Taso 3: ritilä

Tuulihatut

Taso 3: pelti ritilällä

Marengit

Leipä/pizza/focaccia

Taso 1: uunipannu/
leivinpelti

Uunipannu/leivinpelti
Taso 1: pelti ritilällä

Pakastepizza

Suolaiset piiraat
(vihannespiiraat,
juustokinkkupiirakka)

Taso 3: kakkuvuoka ritilällä

Taso 3: uunipannu/
leivinpelti
Taso 1: Uunipannu/
leivinpelti tai ritilä
Taso 3: pelti ritilällä

Vannikkeet/voitaikinapasteijat

Taso 3: kakkuvuoka ritilällä
Taso 1: kakkuvuoka ritilällä
Uunipannu/leivinpelti
Taso 3: pelti ritilällä

Uunipannu tai uunipelti
ritilällä
Uunipannu tai uunipelti
50-100
ritilällä
Uunipannu tai uunipelti
80-130
ritilällä
80-110
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RESEPTI
Uunissa/foliossa paistettu kala
(filee, kokonainen)
Täytetyt kasvikset
(tomaatit, kesäkurpitsat,
munakoisot)
Paahtoleipä

TOIMINTO ESIKUUMENNUS

KANNATINTASO
LÄMPÖT.
(ALHAALTA
(°C)
LUKIEN)

AIKA
(MIN)

VARUSTEET

Kyllä

2

175-200

40-60

Uunipannu tai uunipelti
ritilällä

Kyllä

2

175-200

50–60

Uunipelti ritilällä

Kyllä

4

200

2-5

Grilli
Taso 4: ritilä (käännä ruokaa
kypsennyksen puolivälissä)
Taso 3: uunipannu, jossa
vettä
Taso 4: ritilä (käännä ruokaa
kypsennyksen puolivälissä)
Taso 3: uunipannu, jossa
vettä
Taso 2: ritilä (käännä
ruokaa tarvittaessa, kun
kypsennysajasta on kulunut
kaksi kolmannesta)
Taso 1: uunipannu, jossa
vettä

Kalafileet/viipaleet

Kyllä

4

200

20-30

Makkarat / lihavartaat / grillikylki /
jauhelihapihvit

Kyllä

4

200

30-40

Broileri 1–1,3 kg

-

2

200

Broileri 1–1,3 kg

-

2

200

60-80

Raaka paahtopaisti 1 kg

-

2

200

35-45

Lampaanreisi/potka

-

2

200

60-90

Uunissa paistetut perunat

-

2

200

45-55

Vihannesgratiini

-

2

200

20-30

Lasagne ja liha

Kyllä

1-3

200

Taso 3: pelti ritilällä
50-100 Taso 1: uunipannu tai pelti
ritilällä

Liha ja perunat

Kyllä

1-3

200

Taso 3: pelti ritilällä
45-100 Taso 1: uunipannu tai pelti
ritilällä

Kala ja vihannekset

Kyllä

1-3

175

30-50

55-70

Taso 2: paistinvarras
Taso 1: uunipannu, jossa
vettä
Uunipelti ritilällä (käännä
ruokaa tarvittaessa, kun
kypsennysajasta on kulunut
kaksi kolmasosaa)
Uunipannu tai vuoka ritilän
päällä (käännä ruokaa
tarvittaessa, kun 2/3
paistoajasta on kulunut)
Uunipannu tai leivinpelti
(käännä ruokaa tarvittaessa,
kun kypsennyksestä on
kulunut kaksi kolmasosaa)
Uunipelti ritilällä

Taso 3: pelti ritilällä
Taso 1: uunipannu tai pelti
ritilällä

Taulukossa esitetyt ajat on tarkoitettu ajastettuun kypsennykseen (mallikohtainen toiminto). Paistoajat voivat olla pitempiä
riippuen ruokalajista.
HUOM: Uunin toimintojen symbolit voivat olla hieman erilaisia kuin kuvassa.
HUOM: Lämpötilat ja kypsennysajat ovat noin neljää annosta varten.

KÄYTTÖOHJEITA JA NEUVOJA
KYPSENNYSTAULUKON LUKEMINEN
Taulukkoon on merkitty kullekin ruokalajille paras
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toiminto, kun ruokaa paistetaan samanaikaisesti
yhdellä tai useammalla tasolla. Paistoaika alkaa siitä

hetkestä, jolloin ruoka laitetaan uuniin. Aika ei sisällä
esikuumennusta (mikäli se on vaadittu). Lämpötilat ja
paistoajat ovat viitteellisiä ja riippuvat ruoan määrästä
ja varusteiden tyypistä. Käytä ensin alhaisimpia
suositeltuja arvoja. Jos lopputulos ei vastaa odotuksia,
käytä korkeampia arvoja. Ruoanlaitossa kannattaa
käyttää uunin mukana toimitettuja varusteita ja
mieluiten tummia metallivuokia ja -peltejä. Voit käyttää
myös pyrex- tai keramiikkavuokia ja -varusteita. Tällöin
paistoajat ovat hieman pidempiä. Paras lopputulos
voidaan varmistaa noudattamalla kypsennystaulukossa
annettuja ohjeita eri tasoille asetettavista varusteista.
Uuni kannattaa esilämmittää, jos paistettavat ruoat
sisältävät paljon nestettä.
Eri ruokien kypsentäminen samanaikaisesti
Toiminnolla KONVEKTIOUUNI (mallikohtainen) on
mahdollista kypsentää samanaikaisesti eri tasoilla
ruokia (esimerkiksi kalaa ja vihanneksia), eri tasoilla. Ota
lyhyemmän paistoajan vaativat ruoat pois uunista ensin
ja jatka pidemmän ajan vaativien ruokien kypsentämistä.
Jälkiruoat
• Paista huolellista paistamista vaativat jälkiruoat
perinteisellä toiminnolla yhdellä tasolla. Käytä tummia
metallivuokia ja laita vuoka aina uunin mukana
toimitetun ritilän päälle. Kun paistat useammalla tasolla,
valitse kiertoilmatoiminto ja laita kakkuvuoat ritilöiden
päälle eri kohtiin, jotta ilma pääsee kiertämään hyvin.
• Tarkista kohoavan kakun kypsyys puutikulla kakun
korkeimmasta kohdasta. Jos tikkuun ei tartu taikinaa,
kakku on kypsä.
• Jos käytät kakkuvuokia, joissa on tarttumaton
pinnoitus, älä voitele vuokaa, sillä tällöin kakku ei kohoa
välttämättä tasaisesti reunoilta.
• Jos kakku laskee paistamisen aikana, käytä seuraavalla
kerralla alhaisempaa lämpötilaa; voit myös vähentää
nesteen määrää ja sekoittaa taikinan varovaisemmin.
• Kakut, joissa on nestepitoinen täyte (juusto- ja
hedelmäkakut), vaativat toimintoa KONVEKTIOUUNI
(mallikohtainen). Jos kakun pohja jää liian kosteaksi,
paista kakku seuraavalla kerralla alemmalla tasolla
ja ripottele taikinapohjan päälle korppujauhoja tai
keksinmuruja ennen täytteen lisäämistä.
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Liha
• Voit käyttää kaikenlaisia peltejä tai pyrexvuokia
paistettavan lihan koon mukaisesti. Kun paistat
kokonaisen paistin, lisää astian pohjalle lihalientä ja
valele lihaa kypsennyksen aikana. Lihaliemi antaa myös
lisää makua. Kun paisti on valmis, anna sen levätä
uunissa vielä 10–15 minuuttia tai kääri se alumiinifolioon.
• Kun haluat grillata lihaa, valitse tasaisten
paistamistulosten saamiseksi tasapaksuja lihapaloja.
Hyvin paksut lihapalat vaativat pidemmän
kypsennysajan. Aseta ritilä alemmalle tasolle
kauemmaksi grillivastuksesta, jotta lihan pinta ei pala.
Käännä lihaa, kun kypsennysajasta on kulunut kaksi
kolmasosaa.
Ritilän alle kannattaa laittaa lihaa grillattaessa tippuvien
nesteiden keräämiseksi uunipannu, jossa on puoli litraa
vettä. Lisää vettä tarvittaessa.
Varras (vain joissakin malleissa)
Kun grillaat isoja lihapaloja ja siipikarjaa, käytä varrasta,
joka paistaa lihan tasaisesti. Työnnä liha vartaaseen, sido
lintu paistinarulla ja varmista, että se on hyvin kiinnitetty
ennen kuin asetat vartaan paikalleen uunin takaseinään
ja lasket sen tuen päälle. Ensimmäiselle tasolle kannattaa
laittaa käryn välttämiseksi ja nesteen keräämiseksi
uunipannu, jossa on puoli litraa vettä. Vartaaseen
kuuluva muovikahva on irrotettava ennen paistamisen
aloittamista. Ruoka voidaan ottaa muovikahvan
avulla pois uunista kypsennyksen päätyttyä sormia
polttamatta.
Pizza
Voitele pellit kevyesti, jotta pizzan pohja paistuu
rapeaksi. Levitä mozzarellajuustoa pizzan päälle, kun 2/3
kypsennysajasta on kulunut.
Kohotustoiminto (vain joissain malleissa)
Taikina on suositeltavaa peittää kostealla liinalla ennen
uuniin laittamista. Tällä toiminnolla kohotusaika on noin
kolmanneksen lyhyempi kuin huoneenlämmössä (20–25
°C). 1 kilon pizzataikinan kohotusaika on noin tunti.

LAITTEEN HUOLTO JA
Älä käytä höyrypesuria.
Käytä suojakäsineitä kaikkien
toimenpiteiden aikana.

Suorita tarvittavat toimenpiteet
uunin ollessa kylmä.
Irrota laitteen sähkökytkentä.

ULKOPINNAT
Puhdista pinnat kostealla mikrokuituliinalla. Jos ne ovat
erittäin likaisia, voit lisätä muutaman pisaran neutraalia
puhdistusainetta. Kuivaa lopuksi kuivalla liinalla.
Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita.
Jos jotakin 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

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

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.
• Luukku voidaan irrottaa helposti ja sijoittaa sitten
takaisin lasin puhdistamisen helpottamiseksi WWW .
• Puhdista luukun lasi nestemäisellä
erikoispesuaineella.
• Grillin ylempää lämpövastusta voidaan laskea
alemmas siten, että uunin yläpaneeli saadaan
puhdistettua: Ota lämmitysvastus pois paikaltaan
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ja laske sitä sitten alas. Lämmitysvastus palautetaan
paikalleen nostamalla sitä, vetämällä sitä hieman
itseesi päin ja varmistamalla, että kannatinkieleke on
omalla paikallaan.

VARUSTEET
Huuhtele varusteet astianpesuaineliuoksessa käytön
jälkeen ja käsittele niitä uunikintailla, jos ne ovat vielä
kuumia. Ruoantähteet voidaan poistaa harjalla tai
sienellä.

LAMPUN VAIHTAMINEN
1. Kytke uuni irti sähköverkosta.
2. Ruuvaa auki valon suojus ja vaihda lamppu sekä
ruuvaa suojus takaisin kiinni valoon.
3. Kytke uuni sähköverkkoon.
Huomaa: Käytä vain hehkulamppuja 25-40W/230V tyyppi
E-14, T300°C tai halogeenilamppuja 20-40W/230 V tyyppi G9,
T300°C.

Tuotteessa käytetty lamppu on suunniteltu erityisesti
kodinkoneita varten eikä se sovellu yleiseen
huonevalaistukseen (EY:n asetus N:o 244/2009). Lamppuja on
saatavissa huoltopalvelusta.
- Jos käytetään halogeenilamppuja, älä käsittele niitä paljain
käsin, koska sormenjäljet voivat vahingoittaa niitä. Älä
käytä uunia ennen kuin valon suojus on asetettu takaisin
paikalleen.

LUUKUN IRROTUS JA TAKAISIN ASETUS

~15°

1. Poista luukku avaamalla se kokonaan ja laskemalla

varmistimia, kunnes niiden lukitus vapautuu.

b

~60°

a

2. Sulje luukkua niin paljon kuin voit.

Ota tukeva ote luukusta molemmilla käsillä – älä pidä
siitä kiinni vain yhdellä kädellä.
Yksinkertaisesti irrota luukku jatkamalla sen
sulkemista ja vetämällä sitä samalla ylöspäin (a),
kunnes se vapautuu paikaltaan (b).

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

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.

Voit ladata itsellesi turvaohjeet, käyttöoppaan, tuoteselosteen ja
energiatiedot seuraavalla tavalla:
• Verkkosivustolta docs.whirlpool.eu
• Käyttämällä QR-koodia
• Vaihtoehtoisesti ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme (katso
puhelinnumero takuuvihkosesta). Kun otat yhteyttä huoltopalveluun,
ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.

XXXXXXXX
XXX
XXXXXXXXX
XX XXXXXXXXXX

Model: xxxXXXXxx

XXXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXX XXXXXX

XXXXX XXXXXXX
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