TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

FI LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
ÄLÄ KUUMENNA TAI KÄYTÄ TULENARKOJA MATERIAALEJA uunissa tai sen läheisyydessä. Höyryt voivat aiheuttaa tulipalon vaaran tai räjähdyksen.
ÄLÄ KÄYTÄ MIKROAALTOUUNIA tekstiilien, paperin, mausteiden, yrttien, puun, kukkien, hedelmien
tai muiden tulenarkojen materiaalien kuivattamiseen.
Tulipalovaara.
JOS MATERIAALI SYTTYY PALAMAAN UUNIN SISÄ- TAI ULKOPUOLELLA TAI HUOMAAT SAVUA, pidä uunin luukku
kiinni ja kytke laite pois päältä. Irrota virtajohto tai katkaise virta
sulakkeesta tai sähkötaulusta.
ÄLÄ KYPSENNÄ RUOKAA LIIKAA. Tulipalovaara.
ÄLÄ JÄTÄ UUNIA ILMAN VALVONTAA.
Uunia on syytä valvoa varsinkin,
jos ruoan valmistuksessa käytetään paperisia, muovisia tai
muusta tulenarasta materiaalista
valmistettuja astioita.
Paperi voi hiiltyä tai syttyä palamaan, ja jotkin muovilaadut voivat sulaa.
ÄLÄ KÄYTÄ laitteen yhteydessä syövyttäviä kemikaaleja tai höyryjä.
Tämä uuni on suunniteltu nimenomaan ruokien kuumentamiseen
ja kypsentämiseen.
Sitä ei ole tarkoitettu teollisuustai laboratoriokäyttöön.
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KANANMUNAT
ÄLÄ KÄYTÄ MIKROAALTOUUNIASI
kokonaisten (kuorittujen
tai kuorimattomien)
kananmunien kypsentämiseen tai kuumentamiseen, sillä ne voivat räjähtää
vielä kuumennuksen päätyttyä.
LAITETTA SAAVAT KÄYTTÄÄ 8 vuotta täyttäneet tai sitä vanhemmat
lapset tai fyysisesti, aisteiltaan tai
henkisesti rajoitteiset tai kokemattomat ja taitamattomat henkilöt ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeet
laitteen turvallisesta käytöstä ja
he ymmärtävät laitteen käyttöön
liittyvät vaarat.
LASTEN EI SAA ANTAA LEIKKIÄ laitteella.
AINOASTAAN 8 VUOTTA TÄYTTÄNEET
JA SITÄ VANHEMMAT LAPSET SAATTAVAT puhdistaa laitetta tai suorittaa sille huoltotoimia valvonnan
alaisena.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

FI

VARO ITUS!
LAITE JA SEN KOSKETETTAVISSA OLEVAT
OSAT SAATTAVAT KUUMENTUA käytön
aikana.

VARO KOSKETTAMASTA sisällä olevia
lämmityselementtejä.

JOS VIRTAJOHTO ON KORVATTAVA,
sen tilalle on vaihdettava
alkuperäinen, huoltoliikkeestä
saatava virtajohto.
Virtajohdon saa vaihtaa
vain asiantunteva
huoltoteknikko.
HUOLTOTÖITÄ SAA SUORITTAA

PIDÄ 8 VUOTTA TÄYTTÄNEET JA
SITÄ NUOREMMAT LAPSET loitolla
laitteesta ellei heitä valvota
jatkuvasti.

ÄLÄ KUUMENNA
MIKROAALTOUUNISSA

mitään, mikä on
pakattu ilmatiiviiseen astiaan.
Paine kasvaa ja voi aiheuttaa
vaurioita avattaessa tai räjähtää.

VAIN ASIANTUNTEVA
HUOLTOTEKNIKKO.

Sellaisten huoltotöiden
ja korjausten
tekeminen, joiden
aikana joudutaan poistamaan
mikroaaltoenergialta suojaavia
kansia, on vaarallista muille kuin
asiantuntevalle henkilöstölle.
ÄLÄ IRROTA MITÄÄN SUOJAKANSIA.
TARKASTA SÄÄNNÖLLISESTI, ETTÄ
LUUKUN TIIVISTEET ja niiden
ympäristö ovat ehjät. Jos näillä
alueilla on vaurioita, laitetta
ei tulisi käyttää, ennen kuin
koulutettu huoltoteknikko on
korjannut sen.
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TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

FI TYLEISTÄ
ÄMÄ LAITE ON SUUNNITELTU AINOASTAAN
KOTITALOUSKÄYTTÖÖN.

TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU asennettavaksi kalusteeseen. Älä käytä sitä
vapaasti seisovana.
TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU ruokien ja
juomien kuumentamiseen. Elintarvikkeiden tai vaatteiden kuivattaminen ja lämpötyynyjen, tossujen,
sienien, kosteiden vaatteiden ja
vastaavien kuumentaminen voi aiheuttaa henkilövahinkojen, syttymisen tai tulipalon vaaran.
MIKROAALTOUUNIA EI SAA KÄYTTÄÄ, jos sen
sisällä ei ole ruokaa. Laitteen käyttäminen tällä tavoin voi vahingoittaa
sitä.
JOS HALUAT HARJOITELLA UUNIN KÄYTTÖÄ,
laita sen sisään lasillinen vettä. Vesi
imee mikroaaltoenergian ja estää
tällä tavoin uunin vahingoittumisen.
ÄLÄ KÄYTÄ UUNIN SISÄOSAA säilytystarkoituksiin.
POISTA PAPERI- JA MUOVIPUSSIEN
METALLILANKOJA SISÄLTÄVÄT PUSSINSULKIJAT, ennen kuin laitat
pussin uuniin.
UPPOPAISTO
ÄLÄ KÄYTÄ MIKROAALTOUUNIA
uppopaistamiseen,
sillä öljyn lämpötilaa ei voi säätää.
KÄYTÄ PATALAPPUJA TAI UUNIKINTAITA
palovammojen välttämiseksi kun
käsittelet astioita, uunin osia ja
pannuja ruoanlaiton jälkeen.
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NESTEET
ESIMERKIKSI JUOMAT TAI VESI.
Nesteet saattavat ylikuumentua kiehumispisteen yli ilman, että niissä näkyy
kuplintaa. Tämän vuoksi kuumat
nesteet saattavat kiehua yli äkillisesti.
Estä tämä toimimalla seuraavien
ohjeiden mukaisesti:
1. Älä käytä suorakylkisiä astioita, joissa on kapea suuaukko.
2. Sekoita nestettä, ennen kuin
laitat astian uuniin ja jätä astiaan teelusikka.
3. Anna astian seistä hetki kuumennuksen jälkeen ja sekoita
nestettä ennen kuin otat astian varovaisesti uunista.
VARO
NOUDATA AINA mikrokeittokirjan
ohjeita, erityisesti kypsentäessäsi
tai kuumentaessasi alkoholia sisältäviä ruokia.
SEKOITA PURKISSA TAI TUTTIPULLOSSA OLEVA VAUVANRUOKA tai -juoma kuumennuksen jälkeen, ja
tarkasta, että se on sopivan lämpöistä, ennen kuin annat sen vauvalle. Näin varmistat, että ruoka
tai juoma on lämmennyt tasaisesti eikä polta.
Poista purkin kansi ja tuttipullon tutti aina ennen kuumennusta.

ASENNUS

FI

LAITTEEN ASENTAMINEN
LAITE ON ASENNETTAVA mukana toimitettuja,
erillisiä asennusohjeita noudattaen.

ENNEN VERKKOVIRTAKYTKENTÄÄ
TARKASTA, ETTÄÄ ARVOKILVESSÄÄ MAINITTU JÄNNITE vastaa asunnon sähköverkon jännitettä.
ÄLÄ IRROTA MIKROAALTOJEN SISÄÄNTULON
SUOJALEVYJÄ, jotka

sijaitsevat uunitilan sivuseinällä. Ne
estävät rasvan ja
ruoanmurujen pääsyn uunin
mikroaaltoenergian tulokanaviin.
VARMISTA ennen asentamiseen
ryhtymistä, että uuni on tyhjä.
VARMISTA, ETTÄ LAITE EI OLE VAURIOITUNUT. Tarkista, että uunin luukku
sulkeutuu kunnolla luukun aukkoa vasten ja että luukun tiiviste ei ole vaurioitunut. Tyhjennä
uuni ja puhdista sisäosa pehmeällä, kostealla liinalla.

ÄLÄÄ KÄYTÄ
Ä Ä TÄTÄ LAITETTA, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut,
jos laite ei toimi kunnolla tai jos se
on vaurioitunut tai pudonnut. Älä
upota virtajohtoa tai pistoketta veteen. Pidä virtajohto erillään kuumista pinnoista. Näissä tapauksissa on olemassa sähköiskun, tulipalon tai muun vahingon vaara.
JOS VIRTAJOHTO ON LIIAN LYHYT,
pyydä ammattitaitoista sähköasentajaa tai huoltoteknikkoa asentamaan pistorasia laitteen lähelle.
VIRTAJOHDON tulee olla tarpeeksi
pitkä, jotta se ulottuisi kytkemään
laitteen sähköverkkoon sen jälkeen
kun laite on upotettu kalusteisiin.
ASENNUKSESSA on voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukaisesti käytettävä moninapaista
turvakatkaisinta, jonka koskettimien välit ovat vähintään 3 mm.
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VERKKOVIRTAKYTKENNÄN JÄLKEEN

FI UUNI TOIMII VAIN, jos sen luukku on
kunnolla kiinni.

LAITE ON KYTKETTÄVÄ maadoitettuun pistorasiaan. Laitteen valmistaja ei ole vastuussa ihmisille,
eläimille tai esineille tapahtuneista vahingoista, jotka ovat seurausta tämän määräyksen noudattamatta jättämisestä.

Valmistaja ei vastaa minkäänlaisista ongelmista, jotka ovat aiheutuneet näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

PANEELIN KUVAUS

Toimintojen
symbolit

STOP/TAUKOpainike

ON/OFFpainike

POWERpainike

KÄYNNISTYSpainike

Power

TAKAISINpainike

30

SÄÄTÖnuppi

KELLOpainike

Digitaalinäyttö

VARUSTEET
YLEISTÄ
UUNEJA VARTEN on saatavilla monenlaisia varusteita. Ennen kuin teet mitään hankintoja, varmista, että kyseiset varusteet soveltuvat käytettäviksi mikroaaltouuneissa.
VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄMÄSI VÄLINEET ovat mikroaaltouunin kestäviä ja testaa ne nopeasti
mikroaaltouunissa, ennen
kuin ryhdyt käyttämään
niitä ruoanlaitossa.
KUN PANET RUOKAA JA/TAI VÄLINEITÄ mikroaaltouuniin, varmista, että ne eivät kosketa uunin sisäosiin.
Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun välineet ovat metallisia tai niissä on metalliosia.
JOS METALLIA SISÄLTÄVÄ VÄLINE koskettaa uunin sisäosia, toiminnan aikana voi syntyä kipinöintiä
ja uuni saattaa vahingoittua.
VARMISTA AINA ennen uunin käyttöä, että alusta
pääsee pyörimään vapaasti.
LASIALUSTAN PYÖRITIN
K ÄYTÄ LASIALUSTAN PYÖRITINTÄ lasialustan alla. Pyörittimen päälle ei saa
asettaa mitään muita välineitä.
Aseta pyöritin uunin pohjalle.



FI

LASIALUSTA
K ÄYTÄ LASIALUSTAA kaikissa uunin toiminnoissa. Se kerää valuvan nesteen ja
ruoanmurut, jotka muutoin likaisivat uunin pohjan.
Aseta lasialusta pyörittimen
päälle.



RITILÄ
K ÄYTÄ RITILÄÄ Grill- tai Grill Combi
-toiminnoissa.
CRISPALUSTAN OTIN
K ÄYTÄ MUKANA TOIMITETTUA
CRISP- OTINTA, kun otat kuuman
crisp-alustan uunista.
CRISP-ALUSTA
ASETA RUOKA SUORAAN CRISP-ALUSTALLE.
Käytä aina lasialustaa
crisp-alustan alla.
ÄLÄ LAITA MITÄÄN VÄLINEITÄ
crisp-alustalle, sillä se kuumenee
nopeasti erittäin kuumaksi ja välineet
saattavat vahingoittua.
CRISP-ALUSTAN voi esikuumentaa ennen käyttöä (enintään 3 minuuttia). Esikuumenna
crisp-alusta aina crisp-toiminnolla.

PAINIKKEIDEN LUKITUS / TURVALUKITUS
PAINIKKEIDEN LUKITUSTOIMINTO KÄYNNISTETÄÄN painamalla TAKAISIN-painiketta ja pitämällä sitä painettuna
(noin 5 sekuntia), kunnes numeroiden sijaan
esiin tulee avaimen merkki.
Avaimen kuva katoaa 3 sekunnin kuluttua ja näyttöön palaa
lukitusta edeltänyt näkymä.

Painikkeiden lukitus avataan painamalla TAKAISIN-painiketta ja pitämällä sitä painettuna 5 sekunnin ajan.
LUUKKU ON AVATTAVA JA SULJETTAVA esimerkiksi ruoan
uuniin laittamista varten, ennen kuin turvalukitus
vapautuu. Muutoin näytössä näkyy teksti “door”.
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RUOAN SEKOITTAMINEN TAI KÄÄNTÄMINEN (AINOASTAAN 6TH SENSE -TOIMINNOT)

FI

ERÄITÄ 6TH SENSE -TOIMINTOJA KÄYTETTÄESSÄ uuni
saattaa pysähtyä (valitusta ohjelmasta ja ruokalajiryhmästä riippuen) ja näytössä näkyy kehotus kääntää ruokaa ("TURN FOOD").
Toiminnan jatkaminen:
Avaa luukku.
Käännä ruokaa.
Sulje luukku ja käynnistä uuni uudelleen
painamalla käynnistyspainiketta.

HUOMAUTUS: PIKASULATUSTILASSA UUNI JATKAA TOIMINTAANSA AUTOMAATTISESTI 2 MINUUTIN JÄLKEEN jos
ruokaa ei ole käännetty. Tässä tapauksessa sulatus kestää kauemmin.





ON / OFF
LAITA LAITE PÄÄLLE TAI POIS PÄÄLTÄ painamalla On/Off-painiketta ½ sekunnin ajan.
KUN LAITE ON KYTKETTY TOIMINTAAN, kaikki painikkeet ja nupit toimivat normaalisti,
ja 24 tunnin kello ei näy näytössä.

KUN LAITE ON KYTKETTY POIS TOIMINNASTA, sen kaikki painikkeet ja säätönuppi ovat poissa käytöstä
(käynnistyspainiketta lukuun ottamatta). 24 tunnin kellon näkyy näytössä.
HUOMAUTUS: TÄMÄN KÄYTTÖOHJEEN KUVAUKSISSA OLETETAAN, että uuni on kytketty toimintaan.

VALMIUSTILA
STOP-PAINIKKEEN PAINAMISEN JÄLKEEN, tai jos käyttäjä ei tee uunille mitään tiettynä aikana, se menee valmiustilaan.

Kun laite on valmiustilassa, 24 tunnin kello näkyy himmennettynä. Valmiustila lopetetaan
kiertämällä nuppia tai painamalla mitä tahansa painiketta.

PYSÄYTTÄMINEN / TAUKO / TOIMINNAN JATKAMINEN
TOIMINNAN
IMINNAN KESKEYTTÄMINEN:
VOIT KESKEYTTÄÄ UUNIN TOIMINNAN avaamalla luukun, kun haluat tarkastaa ruoan kypsyyden tai
kääntää tai sekoittaa sitä. Asetus säilyy laitteen
muistissa 10 minuuttia.
TOIMINNAN JATKAMINEN:
SULJE LUUKKU ja paina käynnistyspainiketta KERRAN. Toiminta jatkuu kohdasta, jossa se keskeytettiin.
JOS PAINAT KÄYNNISTYSPAINIKETTA KAKSI KERTAA,
toiminta-aika pitenee 30 sekuntia.
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JATK
ATKAMINEN
A
TKAM
AMIN
INEN
EN T
TOIMINNON
OIMI
OI
MINN
NNON
ON PÄÄ
PÄÄTTYMISEN
ÄÄTTYMISEN JÄLKEEN:
KUN NÄYTÖSSÄ NÄKYY END, voit jatkaa kypsennysaikaa 30 sekunnilla painamalla käynnistyspainiketta. Kypsennysaika pitenee 30 sekunnilla jokaisella
painikkeen painalluksella.

MERKKIÄÄNI KUULUU minuutin välein 10 minuutin
ajan sen jälkeen kun kypsennys on
päättynyt. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla STOP-painiketta tai
avaamalla luukun.
HUOMAUTUS: Asetukset säilyvät muistissa ainoastaan 60 sekunnin ajan, jos luukku avataan ja suljetaan sen jälkeen, kun toiminta on päättynyt.

RUOKALAJIRYHMÄT (AINOASTAAN 6TH SENSE -TOIMINNOT)
6TH SENSE -TO
TOIMINTOJA KÄYTETTÄESSÄ uunin on tiedettävä mistä ruokalajiryhmästä on kysymys, jotta
saataisiin aikaan hyviä tuloksia. Ruokalajiryhmän
tunnus ja symboli näkyvät silloin, kun suoritat
ruokalajiryhmän valintaa säätönupilla.

FI

RUOKA
LIHA (100 g - 2,0 kg)

LINNUT (100 g -

RUOKALAJIRYHMÄT on luetteloitu kunkin 6th Sense
-toiminnon taulukossa.

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

TÄMÄN UUNIN RUOKALAJIRYHMÄOPAS ilmoittaa, mitä
ruokalajiryhmää käytetään niitä soveltavissa
toiminnoissa.

6 th SENSE

Aterialautanen Pakasteannos

Kuumennus
Pakastettu
lasagne

Keitto

Juomat

6 th SENSE

Uuniperuna

Kypsennys
Pakastevihannekset

Tölkkivihannekset

Popcorn

6 th SENSE

Ranskanperunat Pizza,
ohutpohjainen

Crisp
Pizza, paksu
pannupizza

Broilerinsiivet/
nuggetit

Kalapuikot

Tuoreet
vihannekset
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JÄÄHDYTYS
TOIMINNAN PÄÄTYTTYÄ uuni saattaa käynnistää

FI jäähdytysvaiheen. Tämä on normaalia ja näyttöön tulee teksti “Cool On” (Jäähdytys).
Tämän prosessin päätyttyä uuni kytkeytyy
pois toiminnasta automaattisesti.

PAINA TAKAISIN-PAINIKETTA, jos haluat
katsoa hetkellisesti 24 tunnin kelloa
tekstin "Cool On" (Jäähdytys) näkyessä näytössä.
JÄÄHDYTYSVAIHE voidaan keskeyttää uunia vahingoittamatta avaamalla uunin luukku.

KELLON ASETTAMINEN

3/
$1
q
w
e
r
t

Power

.

SÄHKÖKATKON JÄLKEEN kellonaika vilkkuu, ja se on asetettava uudelleen.

PAINA KELLOPAINIKETTA (½ SEKUNTIA). (Kaksi vasemmanpuoleista numeroa (tunnit) vilkkuvat).
ASETA TUNNIT säätönuppia kääntämällä.
PAINA SÄÄTÖNUPPIA. (Kaksi oikeanpuoleista numeroa (minuutit) vilkkuvat).
ASETA MINUUTIT säätönuppia kääntämällä.
VAHVISTA MUUTOS painamalla säätönuppia uudelleen.

KELLO ON NYT ASETETTU AIKAAN JA SE ON TOIMINNASSA.
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KUN UUNI KYTKETÄÄN VIRTAAN ENSIMMÄISTÄ KERTAA, näytössä pyydetään
asettamaan kellonaika.

KYPSENNYS JA KUUMENNUS MIKROAALTOTOIMINNOLLA

.$1
3/
4

FI

TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN kypsennettäessä ja kuumennettaessa
normaaliin tapaan eri ruokia, kuten vihanneksia, kalaa, perunoita ja lihaa.

Power

4

Laita mikroaaltouuni päälle painamalla
-painiketta ja toimi sitten seuraavasti:
q KÄÄNNÄ SÄÄTÖNUPPIA kunnes löydät mikroaaltotoiminnon.

w
e
r
t
y

VAHVISTA VALINTA painamalla säätönuppia.
ASETA MIKROAALTOTEHO säätönuppia kääntämällä.
VAHVISTA VALINTA painamalla säätönuppia.
ASETA KYPSENNYSAIKA säätönuppia kääntämällä.
PAINA KÄYNNISTYSPAINIKETTA TAI SÄÄTÖNUPPIA.
TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEN JÄLKEEN:
Voit lisätä aikaa helposti 30 sekunnin jaksoissa painamalla käynnistyspainiketta. Jokainen painallus pidentää aikaa 30 sekunnilla. Voit
myös pidentää tai lyhentää aikaa kääntämällä säätönuppia.
KYPSENNYKSEN AIKANA voit muuttaa kypsennysaikaa ja/tai tehotasoa.
Power

<= painamalla haluttua painiketta: =>

TEHOTASO
VAIN MIKROAALLOT
TEHO

SUOSITELTU KÄYTTÖ:

1000 W

JUOMIEN, veden, liemen, kahvin, teen tai muiden runsaasti vettä sisältävien ruokien kuumentaminen. Jos ruoka sisältää kananmunaa tai kermaa, valitse pienempi teho.

800 W VIHANNESTEN, lihan jne. kypsentäminen.
650 W K ALAN kypsentäminen.
500 W

VAROVAINEN KYPSENNYS, esimerkiksi valkuaispitoiset kastikkeet, juusto- ja munaruoat sekä
pataruokien loppukypsennys.

350 W PATARUOKIEN HAUDUTUS, voin ja suklaan sulattaminen.
160 W SULATUS. Voin ja juustojen pehmentäminen.
90 W

JÄÄTELÖN pehmentäminen

0W

SILLOIN KUN KÄYTETÄÄN ainoastaan ajastinta.
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PIKAKÄYNNISTYS

FI

TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN runsaasti nestettä sisältävien ruokalajien,
kuten liemen, kahvin ja teen
nopeaan kuumentamiseen

Power

3
Laita mikroaaltouuni päälle painamalla

q
w

-painiketta ja toimi sitten seuraavasti:

AVAA LUUKKU ja laita ruoka uuniin. Sulje luukku.

.

PAINA KÄYNNISTYSPAINIKETTA, JOS HALUAT KÄYNNISTÄÄ UUNIN AUTOMAATTISESTI täydellä mikroaaltoteholla (900 W) 30 sekunnin
toiminta-ajaksi. Jokainen lisäpainallus pidentää toiminta-aikaa 30 sekunnilla.

VOIT MYÖS PIDENTÄÄ TAI LYHENTÄÄ AIKAA KÄÄNTÄMÄLLÄ SÄÄTÖNUPPIA toiminnon käynnistämisen jälkeen.
HUOMAUTUS:
TÄTÄ TOIMINTOA VOIDAAN KÄYTTÄÄ AINOASTAAN, kun uuni on kytketty
pois päältä tai valmiustilassa ja monitoimikytkin on mikroaaltotoiminnon asennossa.
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MANUAALINEN SULATUS
NOUDATA OHJEITA, jotka on annettu kohdassa "Kypsennys ja kuumennus mikroaaltotoiminnolla". Valitse tehotaso 160 W manuaalisessa sulatuksessa.

TARKISTA RUOKA SÄÄNNÖLLISIN VÄLIAJOIN. Eri määrille
tarvittava aika selviää kokemuksen kautta.

MUOVIPUSSEIHIN, MUOVIKELMUUN TAI PAHVIPAKKAUKSIIN PAKATUT PAKASTEET voidaan panna suoraan
uuniin, ellei pakkauksessa ole mitään metalliosia (esim. metallisia pussinsulkijoita).

K ÄÄNNÄ SUURIKOKOISIA PALOJA sulatuksen puolivälissä.

PAKKAUKSEN MUOTO vaikuttaa sulamisaikaan. Ohuet pakkaukset sulavat paksuja pakkauksia nopeammin.
IRROTTELE KAPPALEET toisistaan sulamisen alettua.
Irralliset viipaleet sulavat helpommin.
PEITÄ RUOKA PAIKALLISESTI pienillä
alumiinifolion palasilla, jos se alkaa
kuumentua (esimerkiksi broilerin koivet ja siivet).

KEITETTY RUOKA, MUHENNOKSET JA LIHAKASTIKKEET sulavat paremmin, jos niitä sekoitetaan sulatuksen aikana.
SULATETTAESSA on parempi, että ruoka jää
mieluummin vähän jäiseksi ja sulaa loppuun seisonta-ajan aikana.
SULATUKSEN JÄLKEINEN SEISONTA-AIKA PARANTAA AINA
TULOSTA, sillä lämpötila
jakautuu näin tasaisesti läpi
koko ruoan.
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FI

PIKASULATUS

.$1

FI

K ÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA lihan, lintujen,
kalan, vihannesten ja leivän sulattamiseen.
Pikasulatustoimintoa tulisi käyttää vain,
jos ruoan paino on välillä 100 g 2,5 kg.

Power

3/

4

ASETA RUOKA AINA lasialustalle.

Laita mikroaaltouuni päälle painamalla
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K ÄÄNNÄ SÄÄTÖNUPPIA, kunnes löydät pikasulatustoiminnon.
VAHVISTA VALINTA painamalla säätönuppia.
VALITSE RUOKALAJIRYHMÄ säätönuppia kääntämällä.
VAHVISTA VALINTA painamalla säätönuppia.
ASETA PAINO säätönuppia kääntämällä.
PAINA KÄYNNISTYSPAINIKETTA.

SULATUKSEN PUOLIVÄLISSÄ uunin toiminta keskeytyy ja näyttöön tulee viesti, joka kehottaa
kääntämään ruokaa ("TURN").
Avaa luukku.
Käännä ruokaa.
Sulje luukku ja käynnistä uuni uudelleen
painamalla käynnistyspainiketta.
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-painiketta ja toimi sitten seuraavasti:

HUOMAUTUS: Uuni jatkaa toimintaansa automaattisesti 2 minuutin kuluttua, jos ruokaa ei
käännetä. Tässä tapauksessa sulatus kestää
kauemmin.

PIKASULATUS

FI

PAINO:
TÄSSÄ TOIMINNOSSA UUNIIN ON OHJELMOITAVA ruoan nettopaino. Uuni
laskee sitten automaattisesti toimintoon tarvittavan ajan.
JOS PAINO ON PIENEMPI TAI SUUREMPI KUIN SUOSITUSPAINO: Noudata
ohjeita, jotka on annettu kohdassa "Kypsennys ja kuumennus
mikroaaltotoiminnolla", ja valitse sulatuksessa tehotaso 160 W.
PAKASTETUT RUOAT:
JOS RUOAN LÄMPÖTILA on pakastuslämpötilaa (-18 °C) lämpimämpi,
aseta ruoan paino alhaisemmaksi.
JOS RUOAN LÄMPÖTILA on pakastuslämpötilaa (-18 °C) kylmempi,
aseta ruoan paino suuremmaksi.

RUOKA

NEUVOJA

q

LIHA (100 g - 2,0 kg)

JAUHELIHA, kyljykset, pihvit ja paistit.

w

LINNUT (100 g - 2,5 kg)

KOKONAINEN BROILERI, palat tai fileet.

e

K ALA (100 g - 1,5 kg)

KOKONAISET VIIPALEET tai fileet.

r

VIHANNEKSET (100 g - 1,5 kg) SEKAVIHANNEKSET, herneet, parsakaali jne.

t

LEIPÄ (100 g - 1,0 kg)

LIMPUT, sämpylät.

JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TÄSSÄ TAULUKOSSA, tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsennys ja kuumennus mikroaaltotoiminnolla, ja valitse sulatuksen tehotasoksi 160 W.
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GRILL

.$1

FI

3/

4

Laita mikroaaltouuni päälle painamalla

q
w
e
r

K ÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA ritilälle asetettujen ruokien pikaiseen ruskistamiseen.

Power

-painiketta ja toimi sitten seuraavasti:

K ÄÄNNÄ SÄÄTÖNUPPIA kunnes löydät Grill-toiminnon.
VAHVISTA VALINTA painamalla säätönuppia.
ASETA KYPSENNYSAIKA säätönuppia kääntämällä.
PAINA KÄYNNISTYSPAINIKETTA.
ASETA RUOKA ritilälle. Käännä ruokaa kypsennyksen aikana.
VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄMÄSI KEITTIÖVÄLINEET kestävät kuumuutta ja
mikroaaltoja, ennen kuin käytät niitä grillauksessa.
ÄLÄ KÄYTÄ MUOVISIA välineitä grillauksessa. Ne sulavat. Puiset tai
paperiset välineet eivät myöskään sovi tähän tarkoitukseen.
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GRILL COMBI
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(

Laita mikroaaltouuni päälle painamalla

q
w
e
r
t
y

K ÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA esimerkiksi lasagnen, kalan ja perunagratiinin
tyyppisten ruokien valmistukseen.

Power

-painiketta ja toimi sitten seuraavasti:

K ÄÄNNÄ SÄÄTÖNUPPIA kunnes löydät Grill Combi -toiminnon.
VAHVISTA VALINTA painamalla säätönuppia.
ASETA MIKROAALTOTEHO säätönuppia kääntämällä.
VAHVISTA VALINTA painamalla säätönuppia.
ASETA KYPSENNYSAIKA säätönuppia kääntämällä.
PAINA KÄYNNISTYSPAINIKETTA.

TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEN JÄLKEEN:
Voit lisätä aikaa helposti 30 sekunnin jaksoissa painamalla käynnistyspainiketta. Jokainen painallus pidentää aikaa 30 sekunnilla. Voit
myös pidentää tai lyhentää aikaa kääntämällä säätönuppia.
KYPSENNYKSEN AIKANA voit muuttaa kypsennysaikaa ja/tai tehotasoa.
Power

<= painamalla haluttua painiketta: =>

SUURIN MAHDOLLINEN mikroaaltoteho on rajoitettu Grill Combi -toimintoa käytettäessä tehtaan asetusarvoon.
ASETA RUOKA ritilälle tai lasialustalle.

GRILL COMBI
TEHO:
650 W

SUOSITELTU KÄYTTÖ:
VIHANNESTEN KYPSENNYS JA GRATIINIEN PAISTAMINEN

350 - 500 W LINNUNLIHAN JA LASAGNEN KYPSENNYS
160 - 350 W K ALAN JA PAKASTETTUJEN GRATIINIEN KYPSENNYS
160 W

LIHAN KYPSENNYS

90 W

HEDELMÄGRATIINIT

0W

PELKKÄ RUSKISTUS KYPSENNYKSEN AIKANA
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CRISP
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(

Laita mikroaaltouuni päälle painamalla

q
w
e
r

K ÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA pizzojen ja
muiden taikinapohjaisten ruokien
kuumentamiseen ja paistamiseen.
Sillä voit myös paistaa esimerkiksi
pekonia, munia, makkaroita ja jauhelihapihvejä.

Power
er

-painiketta ja toimi sitten seuraavasti:

K ÄÄNNÄ SÄÄTÖNUPPIA kunnes löydät crisp-toiminnon.
VAHVISTA VALINTA painamalla säätönuppia.
ASETA KYPSENNYSAIKA säätönuppia kääntämällä.
PAINA KÄYNNISTYSPAINIKETTA.
UUNI KÄYTTÄÄ AUTOMAATTISESTI mikroaalto- ja Grill-toimintoja
crisp-alustan kuumentamiseen. Näin crisp-alusta kuumenee nopeasti oikeaan lämpötilaan ja alkaa ruskistaa ja rapeuttaa ruokaa.
VARMISTA, että crisp-alusta on sijoitettu oikein lasialustan keskelle.
UUNI JA CRISP-ALUSTA kuumenevat erittäin kuumiksi tämän toiminnon aikana.
ÄLÄ LAITA CRISP-ALUSTAA KUUMANA kuumuutta kestämättömälle pinnalle.
VARO, ETTET KOSKETA grillivastusta.
K ÄYTÄ UUNIKINTAITA tai mukana toimitettua erityistä crispalustan otinta ottaessasi kuuman crisp-alustan pois uunista.
K ÄYTÄ AINOASTAAN mukana toimitettua crisp-alustaa tämän toiminnon yhteydessä.
Muilla markkinoilla olevilla crisp-alustoilla ei päästä
hyviin lopputuloksiin tässä toiminnossa.
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6 TH SENSE KUUMENNUS
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ASETA RUOKA mikroaaltouunin ja lämmön kestävälle alustalle tai lautaselle.

(

Laita mikroaaltouuni päälle painamalla
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KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA pakastettujen, jääkaappikylmien tai huoneenlämpöisten
valmiiden ruokien kuumentamiseen.

Power

-painiketta ja toimi sitten seuraavasti:

K ÄÄNNÄ SÄÄTÖNUPPIA kunnes löydät 6th Sense -toiminnon.
VAHVISTA VALINTA painamalla säätönuppia.
K ÄÄNNÄ SÄÄTÖNUPPIA kunnes löydät 6th Sense Kuumennus -toiminnon.
VAHVISTA VALINTA painamalla säätönuppia.
VALITSE HALUTTU RUOKALAJIRYHMÄ säätönuppia kääntämällä.
VAHVISTA VALINTA painamalla säätönuppia.
ASETA PAINO säätönuppia kääntämällä.
PAINA KÄYNNISTYSPAINIKETTA.
RUOKA

NEUVOJA
LÄMMITÄ PEITETTYNÄ.
PARHAAN TULOKSEN SAAMISEKSI valmista ruoka seuraavan sivun vinkkien ohjeiden mukaisesti.

q

ATERIALAUTANEN (250 g - 500 g)

w

SEURAA PAKKAUKSEN OHJEITA esim. tuuletuksen,
PAKASTETTU RUOKA-ANNOS (250 g - 500 g) pakkauksen pistelemisen tms. suhteen.

e

PAKASTELASAGNE (250 g - 500 g)

LÄMMITÄ PEITETTYNÄ Käännä tarvittaessa.

r

KEITTO (200 g - 800 g)

KUUMENNA ILMAN KANTTA erillisissä astioissa tai
yhdessä suuressa astiassa.

t

JUOMAT (100 g - 500 g)

LÄMMITÄ PEITTÄMÄTTÄ.

JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TAULUKOSSA tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, noudata
ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsennys ja kuumennus mikroaaltotoiminnolla.
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6 TH SENSE KUUMENNUS
JOS SÄILYTÄT
ÄILYTÄT R
RUOKAA jääkaapissa
ääkaapissa tai annostelet

varten, järFI aterian lautaselle kuumentamista
jestä paksummat ja
tiheämmät ruokalajit
lautasen reunoille ja ohuemmat,
vähemmän tiheät
ruokalajit keskelle.
ASETA OHUET LIHAVIIPALEET päällekkäin tai lomittain.
PAKSUMMAT VIIPALEET, esim. lihamurekkeen palat
ja makkarat, on hyvä asettaa lähelle toisiaan.
TULOS ON AINA PAREMPI 1-2 minuutin seisonta-ajan jälkeen.
SEKOITTAMINEN KUUMENTAMISEN AIKANA
KUUMENTAMISEN AIKANA uuni voi sammua (ohjelmasta riippuen), ja näytössä näkyy kehotus sekoittaa ruokaa.
Avaa luukku.
Sekoita ruokaa.
Sulje luukku ja käynnistä uuni uudelleen
painamalla käynnistyspainiketta.





HUOMAA: Uuni jatkaa toimintaansa automaattisesti 1 minuutin kuluttua, jos ruokaa ei sekoiteta. Tässä tapauksessa kuumentaminen kestää kauemmin.
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PEITÄ RUOKA AINA, kun käytät tätä toimintoa.
toa Vain
keittoja lämmitettäessä peittäminen ei ole
tarpeen.
JOS RUOKA ON PAKATTU SITEN, että se on jo
peitetty, tee pakkaukseen 2-3 reikää,
jotta paine pääsee purkautumaan
kuumennuksen aikana.

PISTELE MUOVIKELMUUN reikiä
haarukalla, jotta paine poistuu eikä suojus halkea, kun
höyryä muodostuu kypsennyksen aikana.

6TH SENSE KYPSENNYS

.$1
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4

K ÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA AINOASTAAN
kypsentämiseen. 6th Sense Kypsennys -toimintoa voidaan käyttää ainoastaan tässä luetelluille ruokalajeille.

Power

(

Laita mikroaaltouuni päälle painamalla
-painiketta ja toimi sitten seuraavasti:
q KÄÄNNÄ SÄÄTÖNUPPIA kunnes löydät 6th Sense -toiminnon.

w
e
r
t
y
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VAHVISTA VALINTA painamalla säätönuppia.
K ÄÄNNÄ SÄÄTÖNUPPIA kunnes löydät 6th Sense Kypsennys -toiminnon.
VAHVISTA VALINTA painamalla säätönuppia.
VALITSE HALUTTU RUOKALAJIRYHMÄ säätönuppia kääntämällä.
VAHVISTA VALINTA painamalla säätönuppia.
ASETA PAINO säätönuppia kääntämällä.
PAINA KÄYNNISTYSPAINIKETTA.

RUOKA

NEUVOJA
PISTELE PERUNOIHIN REIKIÄ ja aseta ne mikroaallot ja
uunin kestävään uunivuokaan. Käännä perunoita, kun uunista kuuluu äänimerkki. Muista, että
uuni, vuoka ja ruoka ovat kuumia.

q

UUNIPERUNAT (200 g - 1,0 kg)

w

LEIKKAA VIHANNEKSET samankokoisiksi paloiksi. Lisää
TUOREET VIHANNEKSET (200 g - 800 g) 2-4 ruokalusikallista vettä ja peitä. Sekoita, kun
uunista kuuluu äänimerkki.

e

KYPSENNÄ PEITETTYNÄ. Sekoita, kun uunista kuuluu
PAKASTEVIHANNEKSET (200 g - 800 g) äänimerkki.

r

K AADA SUURIN OSA nesteestä pois ja kypsennä peiTÖLKKIVIHANNEKSET (200 g - 600 g) tettynä mikroaaltouunin kestävässä astiassa.

t

POPCORN (100 g)

VALMISTA VAIN YKSI PUSSI KERRALLAAN. Jos valmistat
useamman kuin yhden pakkauksen, valmista
yksi pussi kerrallaan.

JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TAULUKOSSA tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, noudata
ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsennys ja kuumennus mikroaaltotoiminnolla.
PISTELE MUOVIKELMUUN reikiä haarukalla, jotta paine poistuu eikä suojus halkea, kun höyryä muodostuu kypsennyksen aikana.
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6TH SENSE CRISP
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K ÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA AINOASTAAN
rapeuttamiseen . 6th Sense Crisp
-toimintoa voidaan käyttää ainoastaan tässä luetelluille ruokalajeille.

Power

(

ASETA RUOKA crisp-alustalle.

Laita mikroaaltouuni päälle painamalla
-painiketta ja toimi sitten seuraavasti:
q KÄÄNNÄ SÄÄTÖNUPPIA kunnes löydät 6th Sense -toiminnon.

w
e
r
t
y
u
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VAHVISTA VALINTA painamalla säätönuppia.
K ÄÄNNÄ SÄÄTÖNUPPIA kunnes löydät 6th Sense Crisp -toiminnon.
VAHVISTA VALINTA painamalla säätönuppia.
VALITSE HALUTTU RUOKALAJIRYHMÄ säätönuppia kääntämällä.
VAHVISTA VALINTA painamalla säätönuppia.
ASETA PAINO säätönuppia kääntämällä.
PAINA KÄYNNISTYSPAINIKETTA.
RUOKA

NEUVOJA

q

RANSKALAISET PERUNAT (200 g - 500 g)

LEVITÄ PERUNAT tasaiseksi kerrokseksi crisp-alustalle. Lisää halutessasi suolaa
maun mukaan.

w

PIZZA, OHUTPOHJAINEN (200 g - 500 g)

OHUTPOHJAISET PIZZAT.

e

PIZZA, PAKSU PANNUPIZZA (200 g - 800 g) PAKSUPOHJAISET PIZZAT.

r

BROILERIN SIIVET / NUGGETIT (200 g - 500 g) ÖLJYÄ CRISP-ALUSTA broilerinuggetteja varten.

t

KALAPUIKOT (200 g - 500 g)

ASETTELE KALAPUIKOT LAITTEESEEN siten, että niiden väliin jää riittävästi tilaa. Käännä ruokaa
uunin kehottaessa.

JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TAULUKOSSA tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, noudata
ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsennys ja kuumennus mikroaaltotoiminnolla.
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HUOLTO JA PUHDISTUS
PUHDISTUS ON AINOA HUOLTOTOIMENPIDE, jota normaalisti tarvitaan.
JOS UUNIA EI PIDETÄ PUHTAANA, pinnat
saattavat vahingoittua, mikä voi
puolestaan lyhentää uunin käyttöikää ja aiheuttaa vaaratilanteita.
ÄLÄ KÄYTÄ METALLISIA HANKAUSLAPPUJA HANKAAVIA PESUAINEITA, teräsvillaa, karkeita liinoja tms., jotka saattavat vahingoittaa käyttöpaneelia ja uunin sisä- ja
ulkopintoja. Käytä pesusientä ja mietoa puhdistusainetta tai talouspyyhettä ja lasinpesusuihketta.
Suihkuta lasinpesuainetta talouspyyhkeeseen.
ÄLÄ SUIHKUTA pesunestettä suoraan uuniin.
IRROTA LASIALUSTA JA PYÖRITIN SÄÄNNÖLLISESTI, erityisesti jos ruokaa on roiskunut yli, ja pyyhi uunin
pohja puhtaaksi.
TÄSSÄ UUNIMALLISSA lasialustan on oltava paikoillaan uunia käytettäessä.

ÄLÄ KÄYTÄ uunia, jos lasialusta on otettu
pois uunista puhdistusta varten.
K ÄYTÄ MIETOA PUHDISTUSAINETTA, vettä ja pehmeää
liinaa sisäpintojen, luukun etu- ja takaosan ja
luukun aukon puhdistuksessa.
ÄLÄ JÄTÄ RASVA- JA RUOKATAHROJA kerääntymään luukun ympärystään.
JOS LIKA ON TARTTUNUT TIUKASTI KIINNI, laita uuniin vesilasi ja anna veden kiehua 2 tai 3 minuutin ajan.
Höyry pehmentää lian.
ASETA LASIALUSTALLE VESILASI, johon olet lisännyt vähän sitruunamehua, ja keitä vettä uunissa muutaman minuutin ajan poistaaksesi hajut uunista.

ÄLÄ KÄYTÄ HÖYRYPESULAITTEITA
mikroaaltouunin puhdistamiseen.
GRILLIVASTUSTA ei tarvitse puhdistaa, sillä korkea
lämpötila polttaa mahdolliset roiskeet pois.
Uunin katto grillivastuksen yläpuolella sen sijaan saattaa tarvita säännöllistä puhdistusta.
Käytä puhdistukseen lämmintä vettä, puhdistusainetta ja pesusientä. Jos grilliä ei käytetä
säännöllisesti, sitä tulisi kuitenkin käyttää
10 minuutin ajan kuukausittain.

HUOLTO JA PUHDISTUS
KONEPESTÄVIÄ:
LASIALUSTAN PYÖRITIN.

LASIALUSTA.

CRISP-ALUSTAN OTIN.

VAROVAINEN
VARO
VA
ROVA
RO
VAIN
VA
INEN
EN P
PUHDISTUS:
UHDISTUS:
UH
CRISP-ALUSTA puhdistetaan vedessä miedolla pesuaineella. Erittäin likaiset kohdat voi puhdistaa
hankaussienellä ja miedolla
puhdistusaineella.
ANNA CRISP-ALUSTAN AINA jäähtyä ennen puhdistusta.
ÄLÄ upota kuumaa crisp-alustaa veteen tai huuhtele sitä kuumana. Nopea
jäähtyminen saattaa vahingoittaa sitä.
ÄLÄ KÄYTÄ TERÄSVILLAISIA HANKAUSTYYNYJÄ.
Muutoin pinta naarmuuntuu.

RITILÄ.
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VIANETSINTÄ
JOS UUNI EI TOIMI, tarkasta seuraavat seikat en-

JOS VIRTAJOHTO ON KORVATTAVA, sen tilalle
on vaihdettava alkuperäinen, huoltoliikkeestä saatava
virtajohto. Virtajohdon saa
vaihtaa vain asiantunteva
huoltoteknikko.

nen kuin soitat huoltoon:
FI 
Lasialusta ja pyöritin ovat paikoillaan.
 Luukku on kunnolla kiinni.
 Tarkasta sulakkeet ja varmista, että sähkövirtaa 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.
 Kytke uuni irti sähköverkosta. Odota 10 mi-

HUOLLON SAA SUORITTAA VAIN
ASIANTUNTEVA HUOLTOTEKNIKKO. Sellaisten huoltotöiden
ja korjausten tekeminen,
joiden aikana joudutaan
poistamaan mikroaaltoenergialta suojaavia kansia, on
vaarallista muille kuin asiantuntevalle henkilöstölle.
ÄLÄ IRROTA MITÄÄN SUOJAKANSIA.

nuuttia ennen kuin kytket uunin uudelleen
sähköön ja yritä sitten uudelleen.
TARKASTAMALLA NÄMÄ KOHDAT VÄLTÄT huoltohenkilön turhasta käynnistä aiheutuvat ylimääräiset kulut.
Kun soitat huoltoliikkeeseen, ilmoita uunin sarjanumero ja tyyppi (katso tiedot huoltokilvestä). Lisätietoja löytyy takuukirjasta.

KUUMENNUSTEHON TESTITIEDOT
STANDARDIN IEC 60705 MUKAISESTI.
KANSAINVÄLINEN SÄHKÖTEKNINEN KOMISSIO (IEC) on kehittänyt standardin erilaisten mikroaaltouunien kuumennustehon vertailevaa testausta varten. Tämän uunin suositukset:
TESTI

MÄÄRÄ

KESKIMÄÄRÄINEN AIKA

TEHOTASO

ASTIA

12.3.1

1000 G

12 - 13 MIN

650 W

PYREX 3.227

12.3.2

475 G

5 ½ MIN

650 W

PYREX 3.827

12.3.3

900 G

13 - 14 MIN

750 W

PYREX 3.838

13.3

500 G

10 MIN

160 W

TEKNISET TIEDOT
SYÖTTÖJÄNNITE

230 V / 50 Hz

NIMELLISTEHO

2300 W

SULAKE
MIKROAALTOTEHO
GRILL

48

10 A
1000 W
800 W

ULKOMITAT (KORKEUS X LEVEYS X SYVYYS)

385 x 595 x 468

SISÄMITAT (KORKEUS X LEVEYS X SYVYYS)

200 x 405 x 380

YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEET
PAKKAUSLAATIKKO voidaan kierrättää täysin, sillä siinä on kierrätysmerkki. Hävitä se paikallisten jätehuoltomääräysten
mukaisesti. Pidä mahdollisesti vaaralliset pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat
jne.) pois lasten ulottuvilta.

SYMBOLI llaitteessa
aitteessa
i
tai sen
asiakirjoissa tarkoittaa,
ettei laitetta saa hävittää
kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan se tulee
toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysja kierrätyspisteeseen.

TÄMÄ LAITE on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä säätelevän WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) 2012/19/EU mukaisesti. Varmistamalla,
että tämä laite poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voit auttaa estämään sellaiset ympäristö- ja terveyshaitat, jotka saattaisivat aiheutua laitteen asiattomasta hävittämisestä.

LAITTEEN KÄYTÖSTÄPOISTOSSA
on noudatettava paikallisia jätehuoltomääräyksiä.

FI

LISÄTIETOJA laitteen käsittelystä, talteenotosta ja
kierrätyksestä saa kaupungin- tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuoltoliikkeestä tai liikkeestä, josta laite ostettiin.
K ATKAISE VIRTAJOHTO ennen käytöstäpoistoa, jotta laitetta ei voi enää kytkeä sähköverkkoon.
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