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ASENNUS

ENNEN lAittEEN ASENtAmiStA

TarkisTa ennen asennusta, että uuni on tyhjä. 
TarkisTa, ettei laite ole vahingoittunut, ennen kuin asennat 
sen kaapin sisälle.
TarkisTa, eTTä pakkaus sisälTää kaikki laitteen asennuksessa 
tarvittavat tarvikkeet.

Jos liesiTuuleTinTa käyTeTään yhTä aikaa muiden 
huoneilmaa kuluTTavien laitteiden kanssa (esim. 
kaasu-, dieselöljy- tai hiililaitteet, vedenkuu-
mentimet, boilerit), huomaa, että liesituule-
tin imee ilmaa huoneesta, joten ilmaa ei tällöin 
välttämättä ole riittävästi polttoa varten.

Tämä laiTe on TarkoiTeTTu asennettavak-
si ainoastaan sähkö- tai kaasulieden ylä-
puolelle! lieden ja laitteen alaosan väli-
sen etäisyyden tulee olla vähintään 460 
mm sähköliesille ja vähintään 650 mm 
kaasuliesille.

kysy minimiasennuseTäisyys valmistajalta seuraa-
vissa tapauksissa:
Sähköliedet: ɳ Sähköliedessä on enemmän kuin 4 keitto-

tasoa. ɳ Kummankin kahden takimmaisen keittota-
son teho on yli 2 kW. ɳ Kummankin etummaisen keittotason teho 
on yli 1,5 kW.

Kaasuliedet: ɳ Yhden kaasupolttimen teho on yli 3,2 kW. ɳ lieden kokonaisteho on yli 10 kW.

poisTokanava:
laipassa on Ø 120 mm:n aukko, joten siihen voi-
daan asentaa poistoputki, jonka halkaisija on 
Ø 120 mm.

poisToilmaa ei saa johtaa hormiin, jota 
käytetään muiden höyryjen ja poltto-
kaasun poistoon, eli avotulen poistohor-
miin.

hormipuTken vaaTivia liesiTuuleTTimia Ja muiTa 
laiTTeiTa voidaan käyttää turvallisesti yhtä ai-
kaa vain, jos huoneen maksimialipaine on 0,04 
mbar, mikä estää polttokaasujen uudelleeni-
meytymisen.  
tämä on mahdollista vain, jos polttoilma pois-
tetaan sulkemattomien aukkojen kautta, joi-
ta ovat esimerkiksi ovet, ikkunat, seinään asen-
netut ilmanvaihtoluukut tai vastaavat tekniset 
laitteet, kuten vastalukituslaitteet yms. Jos et 
ole varma asiasta, ota yhteys ilmastointiasen-
tajaan.
huom! Pidä keittiön ikkunat kiinni tuulettimen 
käytön aikana. muussa tapauksessa keittiöön 
muodostuu alipaine. Yhden ikkunan tulee olla 
auki viereisessä huoneessa.

käyTä ilmanpoisTossa joustavia alumiiniputkia 
tai korroosionkestäviä peltiputkia.

Jos asennaT laiTTeen käyTTämäTTömään höyryJen 
 tai polttokaasun poistohormiin, suositeltavaa 
on kääntyä asiantuntevan ilmastointiasenta-
jan puoleen.

älä käyTä TulenarkoJa muovipuTkia. Poisto-
kanavien ja -putkien on aina oltava mah-
dollisimman lyhyet.

älä asenna puTkia suoraan kulmaan. Putkien on 
aina oltava mutkalla, ja ne kiinnitetään hormiin 
ylöspäin olevassa kulmassa. Putken halkaisija 
ei saa kaventua yläosaa kohti.
TuuleTin ei Toimi TehokkaasTi pienihalkaisijaisil-
la putkilla.
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älä käyTä JaTkoJoh-
Toa.  

Jos virTaJohTo on liian lyhyT,  pyydä am-
mattitaitoista sähköasentajaa asenta-
maan pistorasia laitteen lähelle.

ENNEN KUiN KYtKEt lAittEEN vErKKovirtAAN

TarkisTa, eTTei laiTe ole vaurioiTunuT. tarkista, 
että uunin luukku sulkeutuu kunnolla. tyhjen-
nä uuni ja puhdista sisäosa pehmeällä, koste-
alla liinalla.

vErKKovirtAKYtKENNäN JälKEEN

laiTe on kyTkeTTävä maadoitettuun pisto-
rasiaan. laitteen valmistaja ei vastaa ih-
misille, eläimille tai esineille tapahtuneis-
ta vahingoista, jotka ovat seurausta tä-
män määräyksen laiminlyönnistä.

Valmistaja ei vastaa minkäänlaisista on-
gelmista, jotka ovat aiheutuneet näiden 
ohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.

älä käyTä laiTeTTa, jos virtajohto tai pis-
toke on vahingoittunut, jos laite ei toi-
mi kunnolla, tai jos se on vaurioitunut tai 
pudonnut. älä laita virtajohtoa tai pis-
toketta veteen. Pidä virtajohto erillään 
kuumista pinnoista. muussa tapaukses-
sa vaarana voi olla sähköisku, tulipalo tai 
muunlainen vahinko.

älä poisTa uunin sivuseinällä siJaiTsevia suojale-
vyjä. Niiden tarkoitus on estää rasvan ja ruoan-
murujen pääsy uunin mikroaaltoenergian tu-
lokanaviin.

TarkisTa, eTTä arvokilpeen merkiTTy JänniTe  
vastaa asuntosi jännitettä.

uuni Toimii vain, jos sen luukku on kunnolla 
kiinni.
Jos uuni on sijoitettu 
television, radion tai an-
tennin läheisyyteen, se 
voi aiheuttaa häiriöitä näiden vasta-
anotossa.

asenna laiTe mukana ToimiTeTTuJa erillisiä 
ohjeita noudattaen.

sisäkierToJärJesTelmä

liesiTuuleTin kytketään sisäkiertojärjestelmään, 
ellei ulkoseinässä ole putkea tai aukkoa. Sisä-
kiertojärjestelmää käytettäessä tuulettimeen 
on asennettava lisävarusteena oleva hiilisuo-
datin, joka imee ruoanlaitossa syntyvät höyryt. 

sisäkierToJärJesTelmään liiTeTTy liesiTuuleTin, jos-
sa on hiilisuodatin, ei ole millään tavalla vaa-
rallinen.

ASENNUS
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tärKEitä tUrvAlliSUUSoHJEitA

älä kuumenna Tai käyTä TulenarkoJa maTeri-
aaleJa uunissa tai sen läheisyydessä. Kaa-
sut voivat aiheuttaa tulipalon vaaran tai 
räjähdyksen.
älä käyTä laiTeTTa TeksTiilien, paperin, maus-
Teiden, yrTTien, puun, kukkien, hedelmien Tai 
muiden TulenarkoJen maTeriaalien kuivaT-
Tamiseen. seurauksena voi olla Tulipalo.

älä ylikypsennä ruokaa. Seurauksena voi 
olla tulipalo.

älä JäTä uunia ilman valvonTaa. Uunia on 
syytä valvoa varsinkin, jos ruoan valmis-
tuksessa käytetään paperisia, muovisia 
tai muusta tulenarasta materiaalista val-
mistettuja astioita. Paperi voi hiiltyä tai 
syttyä palamaan, ja jotkin muovilaadut 
voivat sulaa.

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 
irrottamalla sulake sähkötaulusta.

lUE oHJEEt HUolElliSESti JA SäilYtä NE tUlEvAA tArvEttA vArtEN.

AnnA lAsten käyttää lAitettA ilmAn Aikuisen vAlvon-
tAA vAin, jos heidät on opetettu käyttämään uu-
nia turvallisesti, ja he ymmärtävät väärinkäytön 
vaarat.
tätä lAitettA ei ole tArkoitettu fyysisesti, senso-
risesti tai henkisesti rajoitteisten tai kokemat-
tomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä 
myöskään lasten) käyttöön, ellei heidän turval-
lisuudestaan vastaava henkilö valvo tai opasta 
heitä laitteen käytössä. 
HuomAA!
uunin esillä olevAt osAt voivAt kuumentuA käytön 
aikana: pidä lapset poissa uunin lähettyviltä.

älä kuumennA mitään mikroAAl-
touunissA ilmAtiiviissä Astiois-
sA. PAineen noustessA AstiA 
voi räjäHtää tAi AiHeuttAA 
muuten vAHinkoA AvAutuessAAn.

KANANmUNAt
älä käyTä mikroaalToToiminToa kokonaisten, 
kuorittujen tai kuorimattomien ka-
nanmunien keittämiseen tai 
kuumentamiseen, sillä ne voi-
vat räjähtää vielä kuumentami-
sen päätyttyäkin.

tArkistA säännöllisesti, että luukun tiivisteet jA 
Aukon reunAt ovat ehjät. Jos luukun tiiviste tai 
aukon reunat ovat vahingoittuneet, laitetta ei 
saa käyttää ennen asiantuntevan huoltotek-
nikon suorittamaa korjausta.

älä käyTä laiTTeen yhteydessä syövyttäviä 
aineita tai kaasuja. tämä uuni on suun-
niteltu nimenomaan ruoan kuumennuk-
seen ja kypsennykseen. Sitä ei ole tarkoi-
tettu teollisuus- tai laboratoriokäyttöön. Jos suodaTin vaurioiTuu, se on vaihdetta-

va. älä käytä liesituuletinta ilman suo-
datinta. tällainen käyttö ei ole laitteen 
käyttötarkoituksen mukaista.

älä koskaan liekiTä ruokia liesituuletti-
men alla!

älä syTyTä avoTulTa liesituulettimen ala-
puolella. Avotulen käyttö on vaarallista, 
sillä suodattimiin kerääntynyt rasva voi 
syttyä tuleen.
älä JäTä paisTinpannua koskaan ilman val-
vonTaa paistaessasi ruokaa pannulla. 
Paistoöljy voi syttyä helposti tuleen. tu-
lipalon vaara!

Laitteen valmistaja ei vastaa liesituulettimelle ai-
heutuneista vahingoista tai tuleen syttymisestä, ellei 
edellä mainittuja ohjeita ole noudatettu.
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YlEiStä

tämä lAite on tArkoitettu AinoAstAAn kotitAl-
ouskäyttöön! 

lAitettA ei sAA käyttää mikroaaltotoiminnolla, jos 
uunissa ei ole ruokaa. Laitteen käyttäminen tyh-
jänä voi vahingoittaa sitä.

Jos haluaT harJoiTella laiTTeen käyTTöä, laita uu-
niin lasillinen vettä. vesi imee mikroaaltoener-
gian ja estää tällä tavoin uunin vahingoittumi-
sen.

PoistA PAPeri- jA muoviPussien metAllil-
AnkojA sisältävät PussinsulkijAt ennen 
kuin laitat pussin uuniin.

UPPoPAiSto
älä uppopaisTa ruokaa laiTTeella, sillä ölJyn 
lämpöTilaa ei voi sääTää.

NEStEEt
esimerkiksi JuomaT Tai vesi.  Neste voi kuumentua 
yli kiehumispisteen ilman, että 
näkyy kuplintaa. Ylikuumennut 
neste voi yllättäen kiehua yli.
tämä voidaan estää seuraavas-
ti:

1.  älä käytä suorakylkisiä astioita, joissa on 
kapea suuaukko.

2.  Sekoita nestettä ennen kuin laitat astian 
uuniin. Jätä teelusikka astiaan.

3.  Anna astian seista hetki kuumennuksen 
jälkeen ja sekoita nestettä varovasti en-
nen kuin otat astian uunista.

vAroitUKSiA
noudaTa aina mikrokeittokirjan ohjeita. ohjei-
den noudattaminen on erityisen tärkeää val-
mistettaessa tai kuumennettaessa alkoholia si-
sältäviä ruokia.

sekoitA PurkissA tAi tuttiPullossA  oleva 
vauvanruoka tai juoma kuu-
mennuksen jälkeen ja tarkista, 
että se on sopivan lämpöistä, 
ennen kuin annat sen vauvalle. Näin varmistat, 
että ruoka tai juoma on tasaisen lämpöistä eikä 
polta.
Poista purkin kansi ja tuttipullon tutti ennen 
kuumennusta!

tUrvAlliSUUSoHJEEt

käyTä uunikinTaiTa Tai paTalappuJa käsitel-
lessäsi astioita ja uunin osia kuumennuk-
sen jälkeen.

älä säilyTä mitään uunin sisällä.
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Jos meTallia sisälTävä esine koskettaa uunin sisä-
osia uunin toiminnan aikana, voi syntyä kipi-
nöintiä, joka saattaa vaurioittaa uunia.

TarkisTa aina ennen uunin käyttöä, että alusta 
voi pyöriä vapaasti.  Jos pyöritin ei pääse pyöri-
mään vapaasti, käytä pienempää astiaa. 

vArUStEEt

YlEiStä

TarkisTa ennen käyTTöä, eTTä käyTTämäsi ruokailu-
välineeT ovat mikroaaltouunin 
kestäviä ja läpäisevät mik-
roaallot.

uuneJa varTen on saatavilla monenlaisia varus-
teita. Ennen kuin hankit mitään varusteita, var-
mista, että ne soveltuvat käytettäviksi mikro-
aaltouuneissa.

hiilisuodaTin

hiilisuodaTin imee tehokkaasti ruoanlaitossa 
muodostuvan höyryn ja käryn.

suodaTinTa ei voi pesTä, Ja se on vaihdeTTava sään-
nöllisin väliaJoin. Suodattimia on saatavilla alan 
liikkeistä.

mUKANA toimitEtAAN

liSävArUStE

lASiAlUStAN PYÖritiN
käyTä lasialusTan pyöriTinTä 
lasialustan alla. Pyörittimen 
päälle ei saa laittaa mitään 
muita välineitä. ɳ Aseta pyöritin uunin po-

hjalle.

lASiAlUStA
käyTä lasialusTaa kaikissa uunin toiminnois-
sa. Alusta kerää nesteen ja 
ruoanmurut, jotka muu-
ten likaisivat uunin pohjan. ɳ Aseta lasialusta pyörittimen 

päälle.

kun paneT ruoka-asTioiTa Ja muiTa välineitä mik-
roaaltouuniin, varmista, että ne eivät kosketa 
uunin sisäosiin. 
Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun tarvik-
keet ovat metallisia tai niissä on metalliosia.

CriSP-AlUStAN otiN
oTa kuuma Crisp-alusTa uunis-
Ta mukana ToimiTeTun Crisp-ottimen 
avulla.

CriSP-AlUStA
aseTa ruoka suoraan Crisp-alusTalle.  
Käytä aina lasialustaa 
Crisp-alustan alla.
älä laiTa miTään ruokailu-
välineiTä Crisp-alusTalle,sillä se kuu-
menee nopeasti erittäin kuumaksi, ja 
välineet saattavat vahingoittua.
Crisp-alusTan voi kuumentaa ennen käyttöä 
(korkeintaan 3 minuuttia). Esikuumenna alusta 
Crisp-toiminnolla.
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KäYNNiStYSSUoJA/lAPSilUKKo

Tämä auTomaaTTinen TurvaToiminTo kyTkeyTyy 
päälle minuuTin kuluTTua siiTä, kun uuni 
on palannut "valmiustilaan". (Uuni on 
valmiustilassa, kun näytössä näkyy 
24 tunnin kello tai, mikäli kelloa ei ole 
asetettu, kun näyttö on tyhjä).

uuni on avaTTava Ja sulJeTTava esimerkiksi lait-
tamalla ruokaa uuniin,  ennen kuin turvalukko 
vapautuu. muussa tapauksessa näytössä näkyy 
viesti “door “ (lUUKKU).

door

toimiNNAN KESKEYttämiNEN tAi PYSäYttämiNEN
Toiminnan keskeyTTäminen:
voiT keskeyTTää uunin Toimin-
nan avaamalla luukun, kun 
haluat tarkistaa ruoan kyp-
syyden, sekoittaa ruokaa tai 
kääntää astiaa. Asetus säilyy 
laitteen muistissa 10 minuuttia.

Jos eT halua JaTkaa ToiminTaa:
oTa ruoka pois uunisTa, sulje luuk-
ku ja paina Stop-painiketta.

Toiminnan JaTkaminen:
sulJe luukku ja paina Start-paini-
ketta KErrAN. toiminta jatkuu 
kohdasta, jossa se keskeytettiin. 
Jos painaT sTarT-painikeTTa KAKSi KErtAA, toi-
minta-aika pitenee 30 sekuntia.

merkkiääni kuuluu minuutin välein 10 minuutin 
ajan siihen saakka, kunnes 
kypsennys päättyy. voit sam-
muttaa merkkiäänen paina-
malla Stop-painiketta tai avaamalla luukun.
huom! Asetukset säilyvät muistissa 30 sekun-
nin ajan, jos luukku avataan ja suljetaan sen jäl-
keen, kun toiminta on päättynyt.

kun uuni on suoriTTanuT Toiminnon loppuun, se 
käynnistää jäähdytysvaiheen. Jäähdytyspuhal-
timesta kuuluva ääni on täysin normaalia.  
Uuni kytkeytyy pois toiminnasta automaatti-
sesti jäähdytyksen jälkeen. 

JäähdyTysvaiheen voi keskeyTTää avaamalla uu-
nin luukun, aiheuttamatta uunille minkäänlais-
ta vahinkoa.

UUNiN JääHDYtYS
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+

tUUlEtiN

liesiTuuleTTimessa on TuuleTinToiminTo. tuuletin 
kytketään toimintaan/pois toiminnasta tai sen 
nopeutta säädetään painamalla toistuvati tuu-
lettimen painiketta. tuuletin käynnistyy aina 
miniminopeudella. Nopeutta voidaan lisätä 
painamalla painiketta toistuvasti. Kun tuuletin 
toimii maksiminopeudella, seuraava painallus 
kytkee tuulettimen pois toiminnasta.

HälYtYSAJAStiN

voiT käyTTää hälyTysaJasTinTa esimerkiksi, kun ha-
luat mitata tietyn toiminnan vaatiman ajan, 
esimerkiksi kananmunien tai pastan keittämi-
nen, taikinan kohotus jne.

q aseTa miTaTTava aika painikkeilla +/-.

w   säädä TehoTasoksi 0 W painamalla Power-
painiketta useita kertoja.

e  paina sTarT-painikeTTa.

kun aJasTimeen säädeTTy aika on kulunut lop-
puun, uunista kuuluu merkkiääni.

Jos haluaT keskeyTTää aJasTimen Toiminnan ennen 
kuin aika on kulunut loppuun, paina Stop-pai-
niketta.

liesiTuuleTTimessa on valo. valo sytytetään/sam-
mutetaan valopainikkeesta.

vAlo

miniminopeus keskinopeus maksiminopeus

qw e
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KEllo

pidä luukku auki asettaessasi kelloa aikaan. Näin 
kellonajan asettamiseen on 5 minuuttia aikaa. 
muuten jokainen vaihe on suoritettava 30 se-
kunnissa.

q  Paina Stop-painiketta (3 sekuntia), 
kunnes vasemmanpuoleiset numerot 
(tunnit) alkavat vilkkua.

w aseTa TunniT painikkeilla +/-.

e  paina sTarT-painikeTTa. (Numeronäytön 
oikea puoli (minuutit) alkaa vilkkua).

r  aseTa minuuTiT  painikkeilla +/-.

t paina uudelleen sTarT-painikeTTa.

kello on nyT aseTeTTu aikaan ja käy.
huom! Kun laite kytketään verkkovirtaan en-
simmäistä kertaa tai sähkökatkon jälkeen, 
näyttö on tyhjä. Jos kelloa ei aseteta aikaan, 
näyttö pysyy tyhjänä, kunnes toiminta-aika 
asetetaan.

+

q w er t
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KYPSENtämiNEN JA KUUmENtAmiNEN  
miKroAAltotoimiNNollA

tEHotASoN ASEttAmiNEN

TäTä ToiminToa käyTeTään kypsennettäessä ja 
kuumennettaessa normaaliin tapaan erilai-
sia ruokia, kuten vihanneksia, kalaa, perunoi-
ta ja lihaa.

q aseTa aika painikkeilla +/-.

w säädä TehoTaso painamalla power-painikeTTa 
useiTa kerToJa.

e  paina sTarT-painikeTTa.

Toiminnan käynnisTämisen Jälkeen:
voiT lisäTä aikaa helpolla Tavalla 30 sekunnin 
jaksoissa painamalla Start-painiketta. Jokainen 
painallus pidentää toiminta-aikaa 30 sekunnil-
la. voit pidentää tai lyhentää aikaa myös pai-
nikkeilla +/-. 
voiT muuTTaa TehoTasoa myös painamalla Power-
painiketta. Ensimmäisellä painalluksella saat 
näkyviin nykyisen tehotason. Jos haluat muut-
taa tehotasoa, paina Power-painiketta toistu-
vasti.

+

q ew

vAiN miKroAAllot

Teho SuoSiTelTu käyTTö:

JeT (750 W) Juomien kuumenTaminen, vesi, liemet, kahvi, tee tai muut runsaasti vettä sisältävät 
ruoat. 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.

2011-03-22 - CS5 - AVM 966 FI 4619-694-75831.indd   10 2011-03-22   14:22:27



11

TäTä ToiminToa käyTeTään runsaasti vettä sisäl-
tävien ruokien, kuten liemien, kahvin tai teen, 
kuumentamiseen.

PiKAKäYNNiStYS (JEt StArt)

q paina sTarT-painikeTTa.

Tällä painikkeella uuni käynnisTyy auTomaaTTisesTi 
toimintaan täydellä teholla 30 sekunnin ajaksi. 
Jokainen lisäpainallus pidentää toiminta-aikaa 
30 sekunnilla. voit myös pidentää tai lyhentää 
aikaa painikkeilla +/- toiminnon käynnistämi-
sen jälkeen.

mANUAAliNEN SUlAtUS

noudaTa ohJeiTa, JoTka on anneTTu kohdassa “Kyp-
sentäminen ja kuumentaminen mikroaaltotoi-
minnolla, ja valitse tehotaso 160 W manuaali-
sessa sulatuksessa.

TarkisTa ruokaa säännöllisin väliaJoin. Kokeile-
malla opit valitsemaan oikean ajan erilaisille 
ruokamäärille.

käännä suurikokoisia paloJa sulatuksen puoli-
välissä.

muovipusseihin, muovikelmuun tai pahvipakkauk-
siin pakatut pakasteet voidaan panna suoraan 
uuniin ellei pakkauksessa ole metallisia 
osia (esim. metallisia pussinsulkijoita).

pakkauksen muoTo vaikuttaa sulatusai-
kaan. matalat pakkaukset sulavat no-
peammin kuin korkeat.

irroTTele palaseT ToisisTaan sulamisen alettua.  
irralliset viipaleet sulavat helpommin.

peiTä ruoka paikallisesTi alumiini-
kelmulla, jos se alkaa kuumen-
tua (esim. broilerin koivet ja 
siivet).

keiTeTTy ruoka, muhennokseT Ja lihakasTik-
keeT sulavat paremmin, jos niitä sekoite-

taan sulatuksen aikana.

sulaTeTTaessa on parempi, että ruoka jää 
mieluummin vähän jäiseksi ja sulaa lop-

puun seisonta-ajan aikana.

sulaTuksen Jälkeinen seisonTa-aika parantaa aina 
lopputulosta, sillä lämpötila ja-
kautuu näin tasaisesti läpi koko 
ruoan.

+

q
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PiKASUlAtUS (JEt DEFroSt)

Tämä ToiminTo on TarkoiTeTTu vain lihan Ja kalan 
sulaTTamiseen. Noudata muille elintarvikkeille, 
kuten leivälle ja hedelmille, kohdassa 'Kypsen-
täminen ja kuumentaminen mikroaaltotoimin-
nolla' annettuja ohjeita ja valitse sulatuksen te-
hotasoksi 160 W.
käyTä pikasulaTusToiminToa (JeT defrosT) aino-
asTaan, jos sulatettavan ruoan paino on 100-
2000 g.

q paina JeT defrosT -painikeTTa.

w aseTa ruoan paino painikkeilla + / -.

e  paina sTarT-painikeTTa.

sulaTuksen puolivälissä uunin toiminta keskey-
tyy, ja näyttöön tulee viesti  TURN FOOD 

KääNNä rUoKA. ɳ Avaa luukku. ɳ Käännä ruokaa. ɳ Sulje luukku ja käynnistä uuni uudelleen 
painamalla Start-painiketta.

huom! toiminta jatkuu automaattisesti 2 mi-
nuutin kuluttua, ellei ruokaa käännetä. tässä 
tapauksessa sulatus kestää kauemmin.

Tässä Toiminnossa uuniin on ohJelmoiTava ruoan nettopaino. 

Jos paino yliTTää Tai aliTTaa suosiTuspainon: Nou-
data ohjeita, jotka on annettu kohdas-
sa Kypsentäminen ja kuumentaminen 
mikroaaltotoiminnolla, ja valitse te-
hotaso 160 W sulatuksessa.

Jos ruoan lämpöTila on pakastuslämpötilaa 
(-18°C) korkeampi, aseta ruoan paino 
alhaisemmaksi.
Jos ruoan lämpöTila on pakastusläm-
pötilaa (-18 °C) kylmempi, aseta ruoan 
paino suuremmaksi.

+

ew

q

rUoKA määrä viNKKEJä

liha 100 g – 2 kg Jauheliha, kyljykset, pihvit ja paistit.

linnunliha 100 g – 2 kg Kokonainen broileri, palat tai fileet.

kala 100 g – 2 kg Kokonainen, viipaleet tai fileet.

Jos ruokalaJia ei ole mainiTTu Tässä Taulukossa , tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, nou-
data ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsentäminen ja kuumentaminen mikroaaltotoimin-
nolla, ja valitse tehotaso 160 W sulatettaessa.
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Grilli

Tällä Toiminnolla voit nopeasti ruskistaa ruo-
an pinnan.

q paina grill-painikeTTa.

w aseTa aika painikkeilla +/-.

e  paina sTarT-painikeTTa.

grill-painikkeen painaminen uunin ollessa käyn-
nissä kytkee grillivastuksen päälle ja pois pääl-
tä. Asetettu aika kuluu yhä, vaikka grilli kytke-
tään pois päältä. 
älä JäTä luukkua auki piTkäksi aikaa grillauksen 
aikana, jotta uunin lämpötila ei laske.

vArmistA, että ruokAiluvälineet ovat 
kuumuuden- ja uuninkestäviä, ennen kuin 
käytät niitä grillauksessa.

älä käytä muovisiA ruokailuvälineitä 
grillauksessa. Ne voivat sulaa. Puiset tai pa-
periset astiat eivät myöskään sovi  

            grillaukseen.

+

ew

q

2011-03-22 - CS5 - AVM 966 FI 4619-694-75831.indd   13 2011-03-22   14:22:28



14

YHDiStElmäGrillitoimiNto

käyTä TäTä ToiminToa esimerkiksi gratiinien, la-
sagnen, linturuokien tai uuniperunoiden val-
mistamiseen.

q paina grill-painikeTTa.

w aseTa TehoTaso Power-painikkeella.

e aseTa aika painikkeilla +/-.

r paina sTarT-painikeTTa.

Toiminnon aikana voit kytkeä grillin päälle ja 
pois päältä painamalla Grill-painiketta. Suurin 
mahdollinen mikroaaltoteho on rajoitettu gril-
liä käytettäessä tehtaan asetusarvoon.

tEHotASoN ASEttAmiNEN 

mikroaalloT voi kyTkeä pois valitsemalla mikro-
aaltotoiminnon tehoksi 0 W. Kun tehotaso on 0 
W, uuni kytkeytyy pelkästään grillitoimintoon.

+

ew qr

YHDiStElmäGrillitoimiNto

Teho SuoSiTelTu käyTTö:

350–500 W linnunlihan, lasagnen Ja vihannesTen  
valmistus

160–350 W kalan Ja pakasTeTTuJen graTiinien kypsennys

160 W lihan kypsennys

  90 W hedelmien gratinointi

   0 W pelkkä ruskisTus kypsennyksen aikana
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CriSP-toimiNto (rAPEAPAiSto)

TäTä ToiminToa käyTeTään pizzojen ja muiden tai-
kinapohjaisten ruokien kuumentamiseen ja 
paistamiseen. Crisp-toiminnolla voit paistaa 
myös esimerkiksi pekonia, munia, makkaroita, 
ja hampurilaisia.

vArmistA, että Crisp-alusta on lasialustan 
keskellä.

käytä uunikintAitA  
tai mukana toimitettua otinta  ottaessasi ku-
uman Crisp-alustan pois uunista.

älä koske uunin kattoon grillivastuksen 
kohdalla.

älä AsetA CrisP-AlustAA kuumAnA alustalle, 
joka ei kestä kuumuutta.

uuni jA CrisP-AlustA kuumenevat erittäin 
kuumiksi tämän toiminnon aikana.

q paina Crisp-painikeTTa.

w aseTa aika painikkeilla +/-.

e  paina sTarT-painikeTTa.

Crisp-Toiminnon aikana tehoasetuksia ei voi 
muuttaa eikä grilliä voi kytkeä päälle/pois. 

käyTä ainoasTaan mukana toimitettua Crisp-alus-
taa tämän toiminnon yhteydessä. muilla markki-
noilla olevilla rapeapaistoalustoilla ei päästä hy-
vään lopputulokseen tässä toiminnossa.

uuni Toimii auTomaaTTisesTi mikroaalto- ja grilli-
toiminnolla Crisp-alustan kuumentamisen ai-
kana. Näin Crisp-alusta kuumenee nopeasti ja 
alkaa ruskistaa ja rapeuttaa ruokaa.

+

ew q
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HUolto JA PUHDiStUS

puhdisTus on ainoa huolToToimenpide, jota nor-
maalisti tarvitaan. 

KoNEPEStäviä:

lasialusTan pyöriTin

lasialusTa

Jos uunia ei pideTä puhTaana, pinnat saattavat va-
hingoittua, mikä voi puolestaan lyhentää uu-
nin käyttöikää ja aiheuttaa vaaratilanteita ja tu-
lipalon vaaran.

älä käytä metAllisiA HAnkAuslAP-
PujA, HAnkAAviA PesuAineitA, 
teräsvillaa, karkeita han-
kausliinoja tms, jotka 
saattavat vahingoittaa 
käyttöpaneelia ja uunin sisä- ja ulkopin-
toja. Puhdista nämä pinnat käyttämäl-
lä pesusientä ja mietoa puhdistusainetta 
tai talouspyyhettä ja lasinpesusuihketta. 
Suihkuta lasinpesuainetta talouspyyhke-
eseen.
älä suiHkutA pesunestettä suoraan uuniin.

irroTa lasialusTa Ja pyöriTin säännöllis-
esTi, erityisesti, jos ruokaa on rois-
kunut yli, ja puhdista uunin poh-
ja.

Tässä uunimallissa lasialusTan on olTava paikoil-
laan uunia käytettäessä.

puhdisTa sisäpinnaT, luukun eTu- Ja Takaosa Ja luu-
kun reunaT miedolla pesuaineella, vedellä ja 
pehmeällä liinalla.

pyyhi rasva- Ja ruokaTahraT heti pois luu-
kun reunoista.

älä käyTä laiTTeen puhdisTuksessa höyry-
pesulaitteita.

aseTa lasialusTalle vesilasi, Johon oleT lisän-
nyT vähän siTruunamehua, ja keitä vettä uunis-
sa muutaman minuutin ajan poistaaksesi ha-
jut uunista.

Jos lika on TarTTunuT TiukasTi kiinni, laita uuniin 
vesilasi ja anna veden kiehua 2 - 3 minuutin 
ajan. Höyry pehmentää lian.

rasvasuodaTin

vArovAiNEN PUHDiStUS:
Crisp-alusTa puhdistetaan miedolla 
pesuaineella ja vedellä. Erit-
täin likaiset kohdat voi puh-
distaa hankaussienellä ja 
miedolla puhdistusaineella.
anna Crisp-alusTan aina jäähtyä ennen puhdis-
tusta.

älä kasTele kuumaa Crisp-alustaa tai laita 
sitä veteen. Nopea jäähtyminen saattaa 
vahingoittaa alustaa.
älä käyTä Teräsvillaisia hankauslappuJa. 
Ne naarmuttavat uunin pintoja.

Crisp-alusTan oTin
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rASvASUoDAtiN
rasvasuodaTin imee ruoanvalmistuksessa syn-
tyvät rasvat ja höyryt, ja se on puhdistettava 
säännöllisesti. mitä useammin puhdistat suo-
dattimen, sitä paremmin se toimii. rasvasuo-
datin on valmistettu usesta alumiinikerrokses-
ta. Pese suodatin kuumassa pesuainevedessä 
tai astianpesukoneessa (60 °C) kerran kuukau-
dessa. rasvasuodatin irrotetaan vetämällä kah-
va alas, jolloin suodatin vapautuu kiinnityspai-
kaltaan.

q Työnnä vapautuskahva 
sivulle ja laske rasva-
suodatin alas.

lAmPPUJEN vAiHtAmiNEN

q kyTke laite irti verkkovirrasta.

w avaa lasihyllyn 
kiinnitysruuvit. 
(lasihylly toimii 
myös lampun suo-
juksena).

HUolto JA PUHDiStUS 

e irroTa lasihyl-
ly vetämäl- lä 
sitä ulospäin.

r vaihda viallisen lam-
pun tilalle sa-
mantehoin- en 
uusi lamppu.

t asenna lasihylly 
Takaisin suoriTTa-
malla ToimenpiTeeT 
päinvasTaisessa JärJ-
esTyksessä ja kiristä ruu-
vit.

ennen kuin soiTaT huoltoon sen vuoksi, että va-
lot eivät syty. tarkista, että lamput on kiinni-
tetty tiukasti paikalleen.

w asenna rasvasuodaTin 
Takaisin paikalleen 
päinvastaisessa 
järjestyksessä 
puhdistuk-
sen jälkeen.
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viANmääritYS

Jos uuni ei Toimi, tarkista seuraavat asiat, ennen 
kuin soitat huoltoon: ɳ lasialusta ja pyöritin ovat paikoillaan. ɳ Pistoke on kunnolla kiinni pistorasiassa. ɳ luukku on kunnolla kiinni. ɳ tarkista sulakkeet ja varmista, että sähkö-

virtaa on saatavilla. ɳ tarkista, että uunin ilmanvaihto on riittävä. ɳ odota 10 minuuttia ja kokeile uunia sen 
jälkeen vielä kerran. ɳ Avaa ja sulje luukku, ennen kuin yrität 
uudelleen.

TarkisTamalla  nämä kohdat vältät huoltohen-
kilön turhasta käynnistä aiheutuvat ylimääräi-
set kulut.  
Kun soitat huoltoliikkeeseen, ilmoita uunin sar-
janumero ja tyyppi (katso tiedot huoltokilves-
tä). lisätietoja löytyy takuukirjasta.

virTaJohdon saa korvaTa vain Whirlpoo-
lin huoltoliikkeestä saataval-
la alkuperäisellä verkkojoh-
dolla. virtajohdon saa vaih-
taa vain asiantunteva huol-
toteknikko.

Huollon sAA suorittAA vAin AsiAn-
tuntevA Huoltoteknikko. Sellaiset 
huolto- tai korjaustoimenpite-
et, joiden yhteydessä joudutaan 
poistamaan mikroaaltoener-
gialle altistumiselta suojaavia 
kansia, saa suorittaa ainoastaan asiantun-
teva henkilöstö.
älä irrotA mitään suojAkAnsiA.

YmPäriStÖNSUoJElUoHJEEt

symboli tuotteessa tai sen tai sen asiakirjoissa 
tarkoittaa, ettei laitetta saa 
hävittää kotitalousjätteiden 
mukana. Sen sijaan tuote on 
toimitettava sähkö- ja elektro-
niikkalaitteiden keräys- ja kier-
rätyspisteeseen. 
laiTTeen käyTösTäpoisTossa on 
noudatettava paikallisia jä-
tehuoltomääräyksiä.
lisäTieToJa tuotteen käsitte-
lystä, talteenotosta ja kier-
rätyksestä saa kaupungin- 
tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuolto-
liikkeestä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
kaTkaise virTaJohTo ennen laitteen käytöstä-
poistoa, jotta sitä ei voi enää kytkeä verkkovir-
taan.

pakkaus on täysin kierrätyskelpoi-
nen siinä olevan kierrätysmer-
kinnän mukaisesti. Hävitä se 
paikallisia jätehuoltomäärä-
yksiä noudattaen. Pidä mah-
dollisesti vaaralliset pakkaus-
materiaalit (muovipussit, polystyreeni-
palat jne.) pois lasten ulottuvilta.
Tämä laiTe on merkitty sähkö- ja elektroniikka-
laitteiden kierrätystä säätelevän WEEE-direk-
tiivin (Waste Electrical and Electronic Equip-
ment) 2002/96/EC mukaisesti. varmistamalla, 
että tuote poistetaan käytöstä asianmukaises-
ti, voit auttaa estämään sellaisia ympäristö- ja 
terveyshaittoja, joita voisi aiheutua jätteiden 
asiattomasta käsittelystä.
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© Whirlpool Sweden AB 2009. All rights reserved. Made in Sweden.

sTandardin ieC 60705 mukaisesTi.
kansainvälinen sähköTekninen komissio (ieC) on laatinut standardin erilaisten mikroaaltouunien kuu-
mennustehon vertailua varten. tämän uunin suositukset:

tEKNiSEt tiEDot

SUoritUSKYKYtEStEiSSä KäYtEtYt tiEDot

syöTTöJänniTe 230 V / 50 hz

nimellisTeho 2200 W

sulake 10 A (englAnTi 13 A)

mikroaalToTeho 750 W

valo 2 x 25 W

laipan aukko Ø120 mm

ulkomiTaT (korkeus x leveys x syvyys) 583 x 598 x 320 mm

sisämiTaT (korkeus x leveys x syvyys) 187 x 370 x 290 mm

Testi Määrä Keskim. aika Tehotaso Astia

12.3.1 750 g 10 min 750 W  Pyrex 3.220

12.3.2 475 g 5 1/2 min 750 W  Pyrex 3.827

12.3.3 900 g 15 min 750 W  Pyrex 3.838

12.3.4 1100 g 23-25 min grilli + 500 W  Pyrex 3.827

13.3 500 g 12–13 min 160 W
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