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TURVALLISUUSOHJEET
Lue nämä turvallisuusohjeet ennen laitteen
käyttöä. Säilytä ne lähettyvillä tulevaa tarvetta
varten.
Näissä ohjeissa ja itse laitteessa on tärkeitä
turvallisuutta koskevia varoituksia, joita on
noudatettava aina. Valmistaja kieltäytyy kaikesta
vastuusta, jos näitä turvallisuusohjeita ei noudateta
tai jos laitetta käytetään sopimattomasti tai
säätimet asetetaan virheellisesti.
Pikkulapset (0-3 vuotta) on pidettävä loitolla
laitteesta. Hieman vanhemmat lapset (3-8 vuotta)
on pidettävä loitolla laitteesta, ellei heitä valvota
jatkuvasti. Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat
lapset sekä fyysisesti, aisteiltaan tai henkisesti
rajoitteiset tai kokemattomat ja taitamattomat
henkilöt ainoastaan, jos heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö valvoo tai opastaa heitä laitteen
turvallisessa käytössä ja osoittaa mahdolliset
vaaratilanteet. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- tai
huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
VAROITUS: Laite ja sen kosketettavissa
olevat osat tulevat kuumiksi käytön aikana.
Varo koskettamasta uunin sisällä olevia
lämmitysvastuksia. Alle 8-vuotiaat lapset on
pidettävä loitolla, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa
elintarvikkeiden kuivaamisen aikana. Jos laite
soveltuu anturin käyttöön, käytä ainoastaan
tälle uunille suositeltua lämpötila-anturia –
tulipalovaara.
Pidä vaatteet ja muut palonarat materiaalit
etäällä laitteesta, kunnes kaikki osat ovat
kokonaan jäähtyneet – tulipalovaara. Ole aina
varovainen runsaasti rasvaa tai öljyä sisältäviä
ruokia valmistaessasi tai alkoholijuomia lisätessäsi
– tulipalovaara. Käytä uunikäsineitä kun otat
pois pannuja ja lisävarusteita. Kun kypsennys
on loppunut, avaa luukku varovaisesti antaen
kuuman ilman tai höyryn poistua asteittain ennen
kuin viet käsiäsi uunin sisälle – palovammavaara.
Älä tuki kuuman ilman tuuletusaukkoja uunin
etupuolella – tulipalovaara.
Noudata varovaisuutta, ettet törmää uunin
luukkuun sen ollessa auki tai ala-asennossa.
SALLITTU KÄYTTÖ

HUOMIO: Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
ulkopuolisen kytkentälaitteen, kuten esimerkiksi
ajastimen, tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän
kanssa.
Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja
vastaaviin käyttötarkoituksiin, kuten: henkilöstön
keittiötiloihin kaupoissa, toimistoissa ja muissa

TÄRKEÄ LUKEA JA NOUDATTAA
työympäristöissä; maataloissa; asiakaskäyttöön
hotelleissa, motelleissa, aamiaismajoituspaikoissa
ja muissa asuinympäristöissä.
Mikä tahansa muu käyttö on kiellettyä
(esimerkiksi huoneiden lämmittäminen).
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.
Älä käytä laitetta ulkona.
Älä säilytä räjähtäviä tai syttyviä aineita (esim.
bensiiniä tai aerosolipakkauksia) laitteen sisällä tai
sen läheisyydessä – tulipalon vaara.
ASENNUS

Laitteen käsittelyssä ja asennuksessa tarvitaan
vähintään kaksi henkilöä – loukkaantumisen vaara.
Käytä suojakäsineitä pakkauksen avaamisen ja
asennuksen yhteydessä – leikkautumisvaara.
Asennus, mukaan lukien vesikytkennät (jos
niitä on) ja sähkökytkennät sekä korjaukset
on annettava pätevän asentajan tehtäväksi.
Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa, ellei
käyttöohjeessa nimenomaan näin kehoteta.
Pidä lapset loitolla asennuspaikasta. Kun olet
purkanut laitteen pakkauksesta varmista,
että laite ei ole vahingoittunut kuljetuksen
aikana. Jos ilmenee ongelmia, ota yhteys
jälleenmyyjään tai lähimpään huoltopisteeseen.
Asennuksen jälkeen pakkausjätteet (muovi,
styroksiosat, jne.) on säilytettävä lasten
ulottumattomissa – tukehtumisvaara. Laite on
kytkettävä irti sähköverkosta ennen mitään
asennustoimenpiteitä – sähköiskun vaara.
Varmista asennuksen aikana, että laite ei vaurioita
virtajohtoa – tulipalon tai sähköiskun vaara. Kytke
laite päälle vasta, kun asennus on valmis.
Tee kaikki kalusteiden leikkaustyöt ennen
kuin asetat laitteen paikalleen kalusteeseen
ja poista kaikki lastut sekä sahanpuru. Älä tuki
pientä väliä työtason ja uunin yläreunan välillä –
palovammavaara.
Älä ota uunia pois sen polystyreenivaahtoalustalta
ennen kuin asennushetkellä.
Asennuksen päätyttyä laitteen alaosa ei saa
olla kosketeltavissa – palovammavaara.
Älä asenna laitetta koristeoven taakse tulipalovaara.
SÄHKÖÄ KOSKEVAT VAROITUKSET

Arvokilpi on uunin etureunassa (näkyy luukun
ollessa auki).
Laite on voitava kytkeä irti sähköverkosta
irrottamalla pistoke pistorasiasta, jos se on
saavutettavissa, tai pistorasiaa ennen asetetusta
moninapaisesta kytkimestä kytkentöjä koskevien
määräysten mukaisesti. Laite on maadoitettava
kansallisten, sähköistä turvallisuutta koskevien
turvamääräysten mukaisesti.

Älä käytä jatkojohtoja, haaroitusrasioita tai
adaptereita. Kun asennus on tehty, sähköosat eivät
saa olla käyttäjän ulottuvilla. Älä käytä laitetta
märkänä tai paljasjaloin. Älä käytä tätä laitetta,
jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, jos
laite ei toimi kunnolla tai jos se on vaurioitunut tai
pudonnut.
Jos virtajohto on vahingoittunut, sen tilalle
on vaihdettava toinen samanlainen; vaarojen
välttämiseksi vaihdon saa suorittaa valmistaja,
valmistajan huoltopalvelu tai vastaava pätevä
henkilöstö – sähköiskuvaara.
Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, ota
yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Varmista, että laite on jäähtynyt, ennen
kuin
ryhdyt
mihinkään
puhdistustai
huoltotoimenpiteisiin. – palovammavaara.
VAROITUS: Sammuta laite ennen lampun
vaihtamista – sähköiskuvaara.
PAKKAUSMATERIAALIEN HÄVITTÄMINEN

Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä materiaalista
. Pakkauksen osat on hävitettävä
ja siinä on kierrätysmerkki
asianmukaisella tavalla ja paikallisten jätehuoltoviranomaisten
määräysten mukaisesti.

KODINKONEIDEN
HÄVITTÄMINEN

KÄYTÖSTÄPOISTO

JA

Tämä tuote on valmistettu kierrätettävistä tai uusiokäyttöön soveltuvista
materiaaleista. Hävitä laite paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Lisätietoja sähkökäyttöisten kodinkoneiden käsittelystä, materiaalin
keräämisestä ja kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta,
jätehuollosta tai liikkeestä, josta laite on ostettu. Tämä laite on merkitty
sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin 2012/19/EU (WEEEdirektiivi) mukaisesti. Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä
asianmukaisesti, voidaan auttaa estämään ympäristö- ja terveyshaittoja.

VAROITUS: Varmista, että laite on sammutettu ja
että se on irrotettu sähkövirrasta ennen mihinkään
tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa
Symboli
huoltotoimenpiteisiin ryhtymistä; älä koskaan hävittää
kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan tuote on toimitettava
käytä puhdistamiseen höyrypesuria – sähköiskun sähkö- ja elektroniikkakomponenttien keräys- ja kierrätyspisteeseen.
vaara.
ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJA
uuni vain jos kypsennystaulukossa tai ruokareseptissä
Älä käytä luukun lasin puhdistukseen Esilämmitä
kehotetaan tekemään näin. Käytä tummia emalisia tai lakattuja peltejä,
hankaavia puhdistusaineita tai metallikaapimia, koska ne imevät paremmin lämpöä. Pitkää kypsennysaikaa vaativat
koska ne voivat naarmuttaa pintaa ja aiheuttaa ruoat jatkavat vielä kypsymistä sen jälkeen kun uuni on sammutettu.
EKOSUUNNITTELUA KOSKEVA VAKUUTUS
lasin rikkoontumisen.
Tämä laite vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten 65/2014
ja 66/2014 ekologista suunnittelua koskevia vaatimuksia eurooppalaisen
standardin EN 60350-1 mukaisesti.
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