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OHJAUSPANEELI
DIGITAALINEN NÄYTTÖ
Näyttö sisältää 24-tuntisen kellon ja ilmaisinsymbolit.

MIKROAALTOUUNIN PAINIKE
Käytä asettaaksesi halutun
mikroaaltotehon tason.

MANUAALISEN SULATUKSEN PAINIKE
Käytä valitaksesi manuaalisen
sulatustoiminnon.

KELLO-PAINIKE
Käytä asettaaksesi 24-tuntisen kellon.

SUIHKUKÄYNNISTYSPAINIKE
Käytä käynnistääksesi kypsennystapahtuman tai herättääksesi Suihkukäynnistystoiminnon.

SEIS-PAINIKE
Paina pysäyttääksesi tai palauttaaksesi minkä tahansa
uunin toiminnoista.
SUIHKUSULATUSPAINIKE
Käytä valitaksesi Suihkusulatus-toiminnon.

TOIMINNAN KESKEYTTÄMINEN TAI
PYSÄYTTÄMINEN
TOIMINNAN KESKEYTTÄMINEN:
VOIT KESKEYTTÄÄ UUNIN TOIMINNAN avaamalla luukun,
kun haluat tarkistaa ruoan kypsyyden, sekoittaa
ruokaa tai kääntää astiaa. Asetus säilyy laitteen
muistissa 5 minuuttia.
TOIMINNAN JATKAMINEN:
SULJE LUUKKU ja paina Start-painiketta
KERRAN. Toiminta jatkuu kohdasta, jossa se
keskeytettiin.
JOS PAINAT START-PAINIKETTA KAKSI KERTAA, toiminta-aika pitenee 30 sekuntia.
JOS ET HALUA JATKAA TOIMINTAA:
OTA RUOKA POIS UUNISTA, sulje luukku ja paina
pysäytyspainiketta.
HUOM: Kypsennyksen päätyttyä uunin lamppu palaa
kunnes pysäytyspainiketta painetaan, se on normaalia.
MERKKIÄÄNI KUULUU minuutin välein 5
minuutin ajan kun kypsennys on päättynyt. Voit sammuttaa merkkiäänen
painamalla pysäytyspainiketta tai avaamalla luukun.
HUOM: Asetukset säilyvät muistissa 60 sekunnin ajan,
jos luukku avataan ja suljetaan sen jälkeen, kun toiminta on päättynyt.

-/+ - PAINIKE
Käytä lisätäksesi/alentaaksesi kypsennysaikaa tai ruoan painoa.

KYPSENTÄMINEN JA KUUMENTAMINEN MIKROAALTOTOIMINNOLLA

LAPSILUKKO/KOSKETUSLUKKO
TÄMÄ AUTOMAATTINEN TURVATOIMINTO KYTKEYTYY
PÄÄLLE 2 MINUUTIN KULUTTUA SIITÄ, kun uuni on
palannut valmiustilaan. Tässä tilassa ovi ja
kosketuspainike on lukittu.

UUNI ON AVATTAVA JA SULJETTAVA esimerkiksi laittamalla ruokaa uuniin, ennen kuin turvalukko vapautuu. Muussa tapauksessa näytössä näkyy
viesti “DOOR“ (luukku).

PIKAKÄYNNISTYS (JET START)
TÄTÄ TOIMINTOA kkäytetään
äyte
tetä
tää
ään
än runsaasti
run
unsa
saas
astii vettä
vettä
ttä sisältävisiisältävien ruokien, kuten liemien, kahvin tai teen, kuumentamiseen.
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PAINA SUIHKUKÄYNNISTYSPAINIKETTA.

TOIMINTO KÄYNNISTYY AUTOMAATTISESTI täydellä mikroaaltoteholla 30 sekunnin toiminta-ajaksi.
Jokainen ylimääräinen painallus pidentää aikaa
30 sekunnilla. Voit myös muuttaa aikaa painamalla
+/- -painiketta lisätäksesi tai alentaaksesi aikaa sen
jälkeen kun toiminto on käynnistetty.

MEMO-PAINIKE
Käytä kutsuaksesi takaisin tallennetun suosikkiasetuksen.

TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN kypsennettäessä ja kuumennettaessa normaaliin tapaan eri ruokia, kuten vihanneksia,
kalaa, perunoita ja lihaa.
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ASETA TEHO PAINAMALLA TEHO -PAINIKETTA.
PAINA +/-

-PAINIKETTA

asettaaksesi kypsennysajan.

PAINA SUIHKUKÄYNNISTYSPAINIKETTA.

TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEN JÄLKEEN:
Voit lisätä aikaa helpolla tavalla 30 sekunnin jaksoissa painamalla käynnistyspainiketta. Jokainen painallus
lisää toiminta-aikaan 30 sekuntia. Voi myös muuttaa aikaa painamalla +/- -painiketta ajan lisäämiseksi tai
vähentämiseksi.

VAIN MIKROAALLOT
TEHO

SUOSITELTU KÄYTTÖ:

JET
(700 W)

JUOMIEN, VEDEN, LIEMIEN, KAHVIN, TEEN tai muiden runsaasti vettä sisältävien ruokien kuumentaminen. Jos ruoassa on kananmunaa tai kermaa, valitse pienempi teho.

500 W

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

350 W

PATARUOKIEN HAUDUTTAMINEN, voin sulattaminen.

160 W

SULATUS. Voin, juustojen sulattaminen.
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PIKASULATUS (JET DEFROST)

MANUAALINEN SULATUS

K ÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA lihan, lintujen,
ujen kalan.
kalan Käytä Jet Defrost
Defrost
f
-toimintoa
-toiimintoa vain,
vain jos ruoan paino on välillä 100 1,5 kg.
ASETA RUOKA AINA lasialustalle.
PAKASTETUT RUOAT:
JOS PAINO ON PIENEMPI TAI SUUREMPI KUIN SUOSITUSPAINA SUIHKUSULATUSPAINIKETTA.
PAINO: Noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsentäminen ja kuumentaminen
PAINA +/- -PAINIKETTA asettaaksesi ruoan painon.
mikroaaltotoiminnolla, ja valitse sulatusta
PAINA SUIHKUKÄYNNISTYSPAINIKETTA.
varten tehotaso 160 W.
JOS RUOAN LÄMPÖTILA ON pakastuslämpötilaa (-18
SULATUKSEN PUOLIVÄLISSÄ uunin toiminta keskeytyy, ja
°C) korkeampi, aseta ruoan paino alhaisemnäyttöön tulee viesti turn food
maksi.
(KÄÄNNÄ RUOKA).
JOS RUOAN LÄMPÖTILA ON pakastuslämpötilaa (-18
 Avaa luukku.
°C) kylmempi, aseta ruoan paino suuremmaksi.
 Käännä ruokaa.
 Sulje luukku ja käynnistä uuni
uudelleen painamalla käynnistyspainiketta.
HUOM: Toiminta jatkuu automaattisesti 2 minuutin
kuluttua ellei ruokaa käännetä. Tässä tapauksessa
sulatus kestää kauemmin.

q
w
e

q
w
e

PAINA CLOCK-PAINIKETTA.
PAINA +/- -PAINIKETTA ASETTAAKSESI AJAN mitattavaksi.
PAINA SUIHKUKÄYNNISTYSPAINIKETTA.

VILKKUVA KAKSOISPISTE ilmaisee, että hälytysajastin on
käynnissä.

KUN AJASTIMEEN SÄÄDETTY AIKA on kulunut loppuun,
kuuluu merkkiääni.
KUN PAINAT KERRAN CLOCK-PAINIKETTA, näytössä näkyy,
kuinka paljon ajastimessa on jäljellä aikaa. Jäljellä oleva aika näkyy kolmen sekunnin ajan, ja sen
jälkeen palataan kypsennysajan näyttöön (jos
uuni on parhaillaan toiminnassa).
VOIT PYSÄYTTÄÄ HÄLYTYSAJASTIMEN sen toimiessa jonkun muun toiminnan taustalla hakemalla ajastimen ensin näyttöön Clock-painikkeella ja
pysäyttämällä sen painamalla Stop-painiketta.

PAINA MANUAALISTA SULATUSPAINIKETTA.
USPAINIKETTA
PAINA +/- -PAINIKETTA asettaaksesi kypsennysajan.
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PAINA SUIHKUKÄYNNISTYSPAINIKETTA.

MUOVIPUSSEIHIN, MUOVIKELMUUN tai pahvipakkauksiin pakatut pakasteet voidaan panna suoraan
uuniin ellei pakkauksessa ole metallisia
osia (esim. metallisia pussinsulkijoita).
PAKKAUKSEN MUOTO vaikuttaa sulatusaikaan. Matalat pakkaukset sulavat
nopeammin kuin korkeat.
IRROTTELE PALASET TOISISTAAN sulamisen alettua.
Irralliset viipaleet sulavat helpommin.
PEITÄ RUOKA PAIKALLISESTI alumiinikelmulla, jos se alkaa kuumentua (esim. broilerin
koivet ja siivet).

TÄSSÄ
TÄSSÄ
TÄSS
Ä TI
TILASSA MW-tehotas
MW-tehotasoa ei voida asettaa, ja se
kiinnitetään arvoon 160 W.

TARKISTA RUOKAA SÄÄNNÖLLISIN VÄLIAJOIN. Tarvittava
sulatusaika selviää kokemuksen kautta.
K ÄÄNNÄ SUURIKOKOISIA PALOJA sulatuksen puolivälissä.
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
lopputulosta, sillä lämpötila jakautuu näin tasaisesti läpi koko ruoan.

KELLO

HÄLYTYSAJASTIN
voiit asettaa
asett
ttaa aik
aikahälytyksen
ikahäl
hälytt yksen
k
esim.
esim
A JASTIMEN avulla voit
kananmunien tai pastan keittämiseen, taikinan kohottamiseen jne.
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PAINA CLOCK-PAINIKETTA (3 sekunnin ajan),
ajan) kunnes
vasemmanpuoleiset numerot (tunnit) alkavat
vilkkua.
PAINA +/- -PAINIKETTA asettaaksesi tunnit.
PAINA UUDELLEEN CLOCK-PAINIKETTA. (Numeronäytön oikea puoli (minuutit) alkaa vilkkua).
PRESS +/- -PAINIKETTA asettaaksesi minuutit.
PAINA UUDELLEEN CLOCK-PAINIKETTA.

KELLO ON NYT ASETETTU aikaan, ja se on toiminnassa.
JOS HALUAT POISTAA KELLONAJAN näytöstä sen jälkeen
kun se on otettu käyttöön, paina Clock-painiketta uudelleen kolmen sekunnin ajan ja sen jälkeen
pysäytyspainiketta.
KELLO SÄÄDETÄÄN TARVITTAESSA UUDELLEEN AIKAAN suorittamalla yllä kuvatut toimenpiteet.
HUOM: PIDÄ LUUKKU AUKI ASETTAESSASI KELLOA AIKAAN.
Näin kellonajan asettamiseen on 5 minuuttia aikaa.
Muuten jokainen vaihe on suoritettava 60 sekunnissa.

MUISTI
MUISTITOIMINTO
O TARJOAA
TARJOAA
TARJ
OAA si
sinu
sinulle
inulllllle
e helpolla
help
hel
lpol
olllla
la tavalla
ttavalllla nopeasti kutsua takaisin etuoikeutetun asetuksen.
MUISTITOIMINNON PERIAATE on tallentaa minkä
tahansa asetuksen, joka parhaillaan näytetään.
KUINKA TALLENNETTUA ASETUSTA KÄYTETÄÄN:
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PAINA MEMO-PAINIKETTA.
PAINA SUIHKUKÄYNNISTYSPAINIKETTA.

KUINKA ASETUS TALLENNETAAN:
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TEKNISET TIEDOT
SYÖTTÖJÄNNITE

230 V/50 HZ

NIMELLISTEHO

1100 W

SULAKE

10 A (UK 13 A)

MIKROAALTOTEHO

700 W

ULKOMITAT (KORKEUS X LEVEYS X SYVYYS) 360 X 392 X 350
SISÄMITAT (KORKEUS X LEVEYS X SYVYYS)

VALITSE mikä tahansa toiminto.
OHJELMOI asetuksesi.
PAINA JA PIDÄ MEMO-PAINIKE PAINETTUNA 3 SEKUNTIkunnes äänisignaali kuullaan. Asetus on nyt
tallennettu. Voit ohjelmoida muistin niin monta kertaa kuin haluat.

IN,

KUN LAITE kytketään verkkovirtaan tai sähkökatkon jälkeen, muistitoimintoon tallennettu oletusasetus on yksi minuuttia täydellä mikroaaltoteholla.
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