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Please read these instructions completely before operating this oven and keep for future reference.

Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie diesen Herd bedienen und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf.

Veuillez lire ces instructions dans leur intégralité avant d’utiliser le four et conservez-les pour référence.

Leest u s.v.p. eerst deze handleiding in zjin geheel door, voordat u de oven in gebruik neemt.

Lea las instrucciones detenidamente antes de empezar a usar el horno. Conserve este manual para futura referencia.

Leggere a fondo queste istruzioni prima di utilizzare il forno e conservarle per riferimento futuro.

Läs noggrant igenom denna bruksanvisning i sin helhet innan du använder denna ugn och behåll som en framtida referens.

Man skal læse disse instruktioner fuldstændigt igennem førend man betjener denne ovn, og gemme instruktionerne til fremtidig brug.

Les nøye igjennom disse instruksjonene før du tar i bruk denne ovnen, og ta vare på veiledningen for fremtidig referanse.

Lue nämä ohjeet kokonaan ennen uunin käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.
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1.Maadoitusohjeet
TÄRKEÄÄ: OMAN TURVALLISUUTESI VUOKSI
TÄMÄ LAITE ON MAADOITETTAVA
ASIANMUKAISELLA TAVALLA. Jos pistorasiaa ei
ole maadoitettu, sen vaihtaminen asianmukaisesti
maadoitettuun pistorasiaan on asiakkaan tehtävä
ja velvollisuus.

JÄNNITETTÄ JA TEHOA KOSKEVA VAROITUS
Käytettävän jännitteen on vastattava uunissa
määriteltyä jännitettä. Sallittua suuremman
jännitteen käyttäminen on vaarallista, ja se saattaa
aiheuttaa tulipalon tai johtaa johonkin muuhun
vahinkoa aiheuttavaan onnettomuuteen.

UUNIN SIJOITUSPAIKAN VALITSEMINEN
Aseta uuni tasaiselle ja tukevalle pinnalle. Älä
sijoita uunia kuumaan tai kosteaan paikkaan,
kuten kaasu- tai sähkölähteen läheisyyteen. Älä
käytä uunia, jos huonelämpötila on suurempi kuin
40°C ja/tai suhteellinen ilmankosteus on suurempi
kuin 85 %. On tärkeätä antaa ilman virrata
vapaasti uunin ympärillä. Heikkoja
lähetyssignaaleja vastaanotettaessa saattaa
esiintyä hieman häiriötä, jos uuni sijoitetaan liian
lähelle radiota tai televisiota.
Laitteen turvallinen ja tehokas toiminta edellyttää,
että ilma pääsee virtaamaan tuuletusaukkoihin
vapaasti (5 cm laitteen sivulla ja takana, 20 cm
sen päällä).
Uuni on sijoitettava sellaiseen paikkaan, että sen
pistokkeeseen pääsee käsiksi.

2.Jännite ja teho
Käytettävän jännitteen on vastattava uunissa
määriteltyä jännitettä. Sallittua suuremman
jännitteen käyttäminen on vaarallista, ja se saattaa
aiheuttaa tulipalon tai johtaa johonkin muuhun
vahinkoa aiheuttavaan onnettomuuteen.

3.Huolto
Huoltotoimenpiteiden suorittaminen on vaarallista
kaikille muille kuin valmistajan kouluttamille
huoltohenkilöille.
Älä poista uunin ulkokuorta
Kotelon sisällä vallitsee korkeajännite. Korjaukset
ja säädöt on jätettävä pätevän huoltohenkilön
tehtäväksi. Ota yhteyttä valmistajaan.
Luukun tiivisteet
Älä yritä muuttaa, säätää tai korjata luukkua,
ohjauspaneelia, koteloa, turvakytkimiä tai muita
uunin osia. Älä irrota ulkokuorta uunista.
Luukun tiivisteiden ja niiden ympäristön on oltava
aina puhtaita. Käytä puhdistukseen kosteata liinaa.

4.Käyttäminen tyhjänä
Laitetta ei saa käyttää MIKROAALTOUUNI- tai
YHDISTELMÄTILASSA, JOS UUNISSA EI OLE
RUOKAA. Käyttäminen tyhjänä vahingoittaa
laitetta.

5.Virtajohto
Jos laitteen mukana toimitettu virtajohto
vahingoittuu, se on vahinkojen välttämiseksi
vaihdettava valmistajan, sen huollon tai muun
vastaavalla tavalla valtuutetun henkilön toimesta.
Älä upota uunia veteen. Pidä virtajohto kaukana
kuumista pinnoista. Älä anna virtajohdon riippua
pöydän tai työtason reunan yli. Laitteen takaosa
kuumenee käytön aikana. Älä anna virtajohdon
joutua kosketuksiin laitteen takaosan tai kotelon
pinnan kanssa.

6.Kuumat pinnat
Uunin ulkopinnat, kuten kotelon ilma-aukot ja
uunin luukku kuumenevat käytön aikana.
(Grillaus-, kiertoilma- ja yhdistelmätoiminto) Ole
varovainen luukkua avatessa tai sulkiessa, kuten
myös ruokia ja tarvikkeita uuniin laitettaessa tai
niitä sieltä poistettaessa. Lämmittimet sijaitsevat
uunin päällä ja takaosassa. Käytön jälkeen uunin
katto, seinämät ja lattia ovat erittäin kuumia.

7.Sammuttaminen
Sähköhäiriön ilmetessä uuni voidaan sammuttaa
ainoastaan irrottamalla virtajohdon pistorasiasta. 

Tämä on laite, joka täyttää Eurooppalaisen EMC-standardin (EMC = Elektromagneettinen yhteensopivuus)
EN 55011. Tämän standardin mukaan laite kuuluu ryhmään 2, luokkaan B ja täyttää vaadittavat ehdot.
Ryhmä 2 tarkoittaa, että radioaaltoenergia syntyy elektromagneettisen säteilyn muodossa ruoan
lämmittämiseksi tai kypsentämiseksii. Luokka B tarkoittaa, että tätä laitetta voidaan käyttää kotitalouksissa.

Turvallisuusohjeet
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Uunin purkaminen pakkauksesta ensimmäisen kerran

Uunin sijoituspaikan valitseminen

1.Ilma-aukot
Jäähdytyksen mahdollisimman tehokas toiminta
edellyttää, että ilma pääsee virtaamaan vapaasti
uunin takana.
ÄLÄ TUKI ILMA-AUKKOJA.

2.Suurin sallittu huonelämpötila
Älä käytä uunia, jos huonelämpötila on suurempi
kuin 40°C ja/tai suhteellinen ilmankosteus on
suurempi kuin 90 %. On tärkeätä antaa ilman
virrata vapaasti uunin ympärillä.

3.Ulkokäyttö
Älä käytä laitetta ulkona.

4.Tarvikkeiden säilyttäminen
Kun uunia ei käytetä, älä säilytä laitteen mukana
toimitettujen tarvikkeiden lisäksi mitään muuta sen
sisällä, sillä uuni voidaan vahingossa kytkeä
päälle.  Sähköhäiriön ilmetessä uuni voidaan
sammuttaa ainoastaan irrottamalla virtajohdon
pistorasiasta.

Käyttö

1.Tarkista uuni
Pura uuni paketista, säilytä kaikki
pakkausmateriaalit ja tarkista uuni vaurioiden,
kuten lommojen, rikkoutuneiden luukun salpojen ja
luukun säröjen varalta. Ilmoita toimittajalle
välittömästi, jos laite on vahingoittunut. HUOM.
ÄLÄ asenna laitetta, jos se on vahingoittunut.

2.Luukun tiivisteet
Laite on tarkistettava luukun tiivisteiden ja niiden
ympäristössä olevien vaurioiden varalta. Jos nämä
alueet ovat vahingoittuneita, laitetta ei saa käyttää
ennen kuin valmistajan kouluttama huoltohenkilö
on korjannut sen.

3.Takuukortti
Täytä ja postita esitäytetty takuukortti.

4.Suojakalvon poistaminen
Kuljetuksen aikana sattuvien vaurioiden
estämiseksi laite on suojattu suojakalvolla. Poista
tämä kalvo ennen asennusta tai käyttöä.

1.Uunin sijoituspaikan valitseminen
Uuni on sijoitettava tasaiselle ja tukevalle pinnalle.
Toimiakseen asianmukaisesti laite tarvitsee
riittävän ilmavirran. Uunin oikealle ja vasemmalle
puolelle sekä sen taakse on jätettävä vähintään
5 cm tilaa. Uunin yläpuolella ja kahden sen
takaosassa olevan ilma-aukon kohdalla on oltava
vähintään 20 cm tilaa.

2.Hyllyt
Älä sijoita uunia välittömästi kaasu- tai
sähkölämpölevyn, keittimen tai friteerauskeittimen
yläpuolella tai vieressä olevalle hyllylle, sillä uuni
saattaa vahingoittua. Uunia on vaarallista sijoittaa
niin korkealle olevalle hyllylle, että käyttäjä ei pysty
ottamaan siitä ruokia tai tarvikkeita turvallisesti.

3.Pinoaminen
ÄLÄ yritä pinota näitä uuneja päällekkäin.

1.Ennen käyttöä
Ennen kuin käytät uunia ensimmäistä kertaa
KIERTOILMA-, YHDISTELMÄ-, GRILLAUS-,
KIERTOILMAGRILLAUS- tai
PUHALLINGRILLAUS-toiminnolla, käytä uunia
ilman ruokaa KIERTOILMA-toiminnolla 250°C:n
lämpötilassa 20 minuutin ajan. Tällöin ruosteelta
suojaava öljykerros palaa pois. Poista uunista
kaikki tarvikkeet.

2.Savu/tulipalo
Jos huomaat savua MIKROAALTO-tilassa
keitettäessä, pidä uunin luukku suljettuna ja
sammuta uuni tai irrota se sähköverkosta. Jos
uunin sisällä olevat materiaalit syttyvät, pidä uunin
luukku suljettuna ja paina
PYSÄYTYS/PALAUTUS-näppäintä. Sammuta laite
irrottamalla sulakkeen tai katkaisemalla virran
virtakytkimestä.

3.Häiriöt
Heikkoja lähetyssignaaleja vastaanotettaessa
saattaa esiintyä hieman häiriötä, jos uuni
sijoitetaan liian lähelle radiota tai televisiota.

4.Lämmitystoiminto
Käytettäessä tehotasoja KORKEA, KESKITASO,
MATALA ja HAUDUTUS puolet
grillauselementeistä ja KIERTOILMA-puhallin
pyrkivät vähentämään kosteuden tiivistymistä.
Varo KOSKETTAMISTA UUNIN KATTOA.

5.Puhdistaminen
Älä puhdista tätä laitetta vesisuihkulla. Mikäli uunia
ei pidetä puhtaana, uuni saattaa vaurioitua
sisäpuolelta, mikä saattaa lyhentää laitteen
käyttöikää ja mahdollisesti johtaa vaarallisiin
tilanteisiin.

Varoitus
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Tärkeää tietoa – lue huolellisesti

1.Lämmitysajat
Koska MIKROAALTO- ja YHDISTELMÄ-
lämmitysajat ovat kestoltaan muita
kypsennysmenetelmiä huomattavasti lyhyempiä,
on ehdottoman tärkeätä, että suositeltuja
lämmitysaikoja ei ylitetä ilman ruoan tarkistamista.
Taulukoissa annetut kypsennysajat ovat vain
arvioita. Kypsennysaikoihin vaikuttavia tekijöitä on
useita, kuten ruokien ja käytettävien astioiden
aloituslämpötila, tilavuus, koko ja muoto.

2.Pienet ruokamäärät
Pienet ruokamäärät tai nestepitoisuudeltaan
matalat ruoka-aineet saattavat palaa, kuivua tai
syttyä tuleen, jos niitä kypsennetään liian pitkään.

3.Ruoka-aineet
Sokeria, suolaa, rasvoja ja kosteutta runsaasti
sisältävät ruoat lämpenevät mikroaaltouunissa
nopeammin, sillä niiden ominaisuudet vetävät
mikroaaltoenergiaa puoleensa. Runsaasti
proteiineja ja kuituja sisältävät kiinteämmät ruoat
imevät mikroaaltoenergiaa itseensä hitaammin,
mikä merkitsee pidempiä lämmitysaikoja.

4.Rasvaa tai sokeria runsaasti sisältävät
ruoat
On tärkeätä, että runsaasti rasvaa, alkoholia ja
sokeria sisältävien ruokien lämmitysajat asetetaan
oikein. Jos näitä ruokia lämmitetään mikroaalloilla
liian kauan, ne saattavat syttyä. ÄLÄ KOSKAAN
JÄTÄ NIITÄ ILMAN VALVONTAA. Esimerkkejä
ovat muun muassa donitsit, siirappivanukkaat,
jouluvanukkaat ja lihapiirakat.

5.Kananmunat
Älä keitä kuorellisia kananmunia MIKROAALTO-
toiminnolla. Kananmunissa saattaa kehittyä
painetta ja ne saattavat räjähtää.

6.Kuoren lävistäminen
Tiettyjen ruokien, kuten perunoiden, omenoiden,
kanankeltuaisten, kokonaisten vihannesten ja
makkaroiden kuoret eivät ole huokoisia. Ne on
lävistettävä haarukalla ennen MIKROAALTO-
toiminnolla kypsentämistä, jotta ne eivät räjähdä.

7.Friteeraus
Älä yritä friteerata uunissa.

8.Sisäisen lämpötilan tarkistaminen
Jotta ruokamyrkytystä aiheuttavat bakteerit, kuten
Listeria ja Salmonella tuhoutuvat täysin, varmista,
että ruoan sisäinen lämpötila saavuttaa ainakin
72°C lämpötilan uudelleenlämmityksen aikana.
Käytä tarkoitukseen soveltuvaa, kokeilupäällä
varustettua lämpömittaria lämpötilan
tarkastukseen lämmitysajan lopussa. Lämmitä
pidempään, jos oikeata lämpötilaa ei saavuteta.
ÄLÄ käytä kotikäyttöön tarkoitettua
lihalämpömittaria, vaan ainoastaan oikein
kalibroitua laitetta.

9.Nesteet
Nesteitä, kuten keittoja, kastikkeita ja juomia
lämmitettäessä neste voi saavuttaa
kiehumispisteen ilman kuplimista. Tällöin kuuma
neste saattaa kiehua yllättäen yli. Jotta tämä ei
pääse tapahtumaan, noudata seuraavia ohjeita:
a. Vältä käyttämästä suorasivuisia ja

kapeakaulaisia astioita.
b. Vältä ylikuumentamista.
c. Sekoita liuos ennen astian asettamista uuniin ja

uudelleen lämmitysajan puolivälissä.
d. Anna liuoksen seistä lyhyen aikaa

lämmittämisen jälkeen ja sekoita sitä uudelleen
ennen astian ottamista uunista.

10.Paperi ja muovi
Tarkista uuni säännöllisesti, jos lämmität ruokaa
muovi- tai paperiastioissa, sillä nämä astiat
saattavat ylikuumetessaan syttyä. (Katso s. 260.)
Älä käytä uusiopaperista valmistettuja tuotteita,
paitsi jos pakkauksessa mainitaan erikseen, että
ne on tarkoitettu mikroaaltouunissa käytettäviksi.
Ne sisältävät epäpuhtauksia, jotka saattavat
aiheuttaa käytön aikana kipinöintiä ja/tai tulipaloja.

11.Uudelleenlämmitys
On tärkeätä, että uudelleenlämmitetty ruoka
tarjoillaan “tulikuumana” (72°C). Tarkista tämä
aina ennen tarjoilua ja jos olet epävarma, laita
ruoka takaisin uuniin ja jatka lämmitystä.

12.Seisonta-ajat
Seisonta-ajat ovat välttämättömiä, jos ruokia
keitetään tai lämmitetään MIKROAALTO- tai
YHDISTELMÄ-toiminnolla. Seisonta-ajan aikana
lämpö jatkaa siirtymistään ruoan keskustaa kohti
ja kypsentää sen täydellisesti. Seisonta-aika on
sitä pidempi, mitä kiinteämpi ruoka on.
Uudelleenlämmitettyjen ruokien on myös
annettava seistä.

Tulipalo!
Jos uunin sisällä olevat materiaalit syttyvät, pidä
luukku suljettuna ja paina
PYSÄYTYS/PALAUTUS -näppäintä. Sammuta
laite irrottamalla sulakkeen tai katkaisemalla
virran virtakytkimestä.

Tulipalo!
Jos suositellut kypsennysajat ylitetään, ruoka
menee pilalle. Ääritapauksessa se saattaa jopa
syttyä ja vahingoittaa uunia sisäpuolelta. Siksi on
erittäin tärkeätä, että uuni puhdistetaan
säännöllisesti ja huolehditaan siitä, että siinä ei
ole ylimääräistä rasvaa. Katso “Uunin
kunnossapito ja puhdistaminen”.
(Katso s. 276 - 277.)
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Tärkeää tietoa – lue huolellisesti

Lisavarusteet

Uunin mukana toimitetut
lisavarusteet
(8) Ilmansuodatin

VARMISTA ENNEN UUNIN
KÄYTTÖÖNOTTOA, ETTÄ
ILMANSUODATTIMET ON ASENNETTU. 
Jos uunia käytetään ilman ilmansuodattimia,
lika ja rasva tukkivat ilma-aukot, jolloin uuni
ylikuumenee.
Katso asennusohjeet s. 278.

(12) Keraaminen eristyslautanen
Osanro A06033230BP
Aseta keraaminen eristyslautanen ruoka-astian
ja metalliritilähyllyn väliin, jos käytät
metalliastioita YHDISTELMÄ-toiminnolla.
Keraaminen eristyslautanen on pidettävä
uunissa yhdistelmäohjelmalla
esilämmitettäessä.
Jos asetat ruoan keraamiselle eristyslautaselle
suoraan, varmista, että se on puhdas ja että
siinä ei ole ylimääräistä rasvaa.
JÄÄHDYTÄ keraaminen eristyslautanen ennen
puhdistamista särkymisen välttämiseksi.
Keraaminen eristyslautanen on sijoitettava
uunin alaosaan, jotta tippuva neste valuu siihen
grillatessa.

(13) Metalliritilähylly
Osanro A06023C50BP
Hyllyä voidaan käyttää KIERTOILMA-,
YHDISTELMÄ-, KIERTOILMAGRILLAUS-,
GRILLAUS- ja PUHALLINGRILLAUS-
toiminnolla. ÄLÄ JÄTÄ hyllyä uuniin, jos käytät
VAIN MIKROAALTO-toimintoa.
ÄLÄ ASETA METALLIESINEITÄ SUORAAN
METALLIRITILÄHYLLYLLE YHDISTELMÄ-
toimintoa käytettäessä. 
Käytä keraamista eristyslautasta.

Metalliritilähyllyn asentaminen

Asennussuunta uunitilaan

(14) SD-muistikortti
Osanro. PR-SD016BCS0
Uunin mukana tulee SD-muistikortti ja excel-
tiedostot tietokoneella ohjelmointia varten. SD-
muistikortin avulla voit tallentaa enintään 99
omaa ruoanlaitto-ohjelmaa. Jos SD-kortti
katoaa, tai jos siihen tulee vikaa, ota yhteyttä
huoltoon. Katso lisätietoja SD-kortin ja muistin
ohjelmointiohjelmien käytöstä “Ohjelmatietojen
tallentaminen SD-muistikortille”.

ETUOSA

Uunin mukana toimitettua hyllyä EI OLE
varustettu kallistusta estävällä turvalukituksella,
joten ole varovainen ruokaa poistaessasi.

13.Tarvikkeet
Noudata tässä oppaassa annettuja uunin
tarvikkeisiin ja ruoanlaittoastioihin liittyviä
yksityiskohtaisia ohjeita, sillä muuten uuni saattaa
vaurioitua. Noudata varovaisuutta ruokia ja/tai
tarvikkeita uunista ottaessasi. Uunin mukana
toimitettua metalliritilähyllyä EI OLE varustettu
kallistusta estävällä lukituksella, joten ole
varovainen, kun vedät sen ulos ruoan
poistamiseksi.

14.Ruoanlaittoastiat
Varmista ennen MIKROAALTO- ja YHDISTELMÄ-
toiminnon käyttöä, että astiat ovat käyttöön
soveltuvia. (Katso s. 260.)
ÄLÄ LÄMMITÄ suljettuja astioita
MIKROAALTOUUNISSA, sillä ne räjähtävät. 

15.Puhallinmoottorin käyttäminen
MIKROAALTO-, KIERTOILMA-, YHDISTELMÄ-,
GRILLAUS-, PUHALLINGRILLAUS- tai
KIERTOILMAGRILLAUS-toiminnon käytön jälkeen
puhallinmoottori pyörii aina noin 5 minuutin ajan
sähköisten osien viilentämistä varten. Tämä on
normaalia ja voit ottaa ruoan uunista puhaltimen
moottorin toimiessakin.

16.Tutit ja vauvanruokatölkit
Tuttipullot ja vauvanruokaa sisältävät tölkit on
avattava lämmitystä varten, niiden sisältö on
sekoitettava tai ravistettava ja lämpötila on
tarkistettava ennen käyttöä palovammojen
välttämiseksi.

17.Lasten käyttäessä uunia
Pidä huolta sütä, että lapset eivät käytä
mikroaaltouunia yksinään ennen kuin heille on
annettu tarvittavat ohjeet turvallisesta käytöstä ja
varoitettu väärän käytön seurauksista.
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Ääriviivapiirros

Uunin osat
(1) Uunin lampun kupu
(2) Kvartsigrillausosat
(3) Kiertoilmapuhallin ja lämmitin
(4) Luukun kahva
(5) Näyttöikkuna
(6) Ohjauspaneeli
(7) SD-muistikorttipaikan kansi
(9) Uunin ilma-aukot
(10) Keraaminen pohja
(11) Hyllyn tuet (ylempi, alempi)

Ohjauspaneeli
(15) Numeronäppäimistö
(16) Ohjelma-näppäin
(17) Mikroaalto-näppäin
(18) Grillaus-näppäin
(19) Puhallingrillaus-näppäin
(20) Kiertoilma-näppäin
(21) Pysäytys/Palautus-näppäin

Ennen lämmitystä: 
Yksi painallus tyhjentää näytön.

Lämmityksen aikana: 
Yksi painallus pysäyttää lämmitysjakson
ja kaksi painallusta tyhjentää näytön.

Huomaa: Katso sivulta 272 lisätietoja
toiminnosta Ohjelman lukitus-tilassa.

(22) Ohjelman lukitus-näppäin
(23) Esilämmitys-näppäin
(24) Yhdistelmä-näppäin
(25) Jäähdytys-näppäin
(26) Uunin valo-näppäin

Uunin valo sammuu, kun luukku suljetaan. Jos
haluat tarkistaa ruoan tilan, paina Uunin valo-
näppäintä ja se syttyy 10 sekunnin ajaksi.
Uunin valo syttyy aina, kun luukku avataan. 

(27) Käynnistys-näppäin
Toistotoiminto:
Voit toistaa saman lämmitysohjelman, jos
painat KÄYNNISTYS-näppäintä 1 minuutin
kuluessa edellisen ohjelman loppumisesta.
Jos KÄYNNISTYS-näppäintä ei paineta
minuutin kuluessa, näyttö sammuu, jos uunin
luukku on suljettu.
30 minuutin kuluttua näyttö palaa tilaan “0”, jos
uunin luukku on auki.

Näyttöikkuna
Osoitin syttyy ja näyttää asetetun ohjelman. Tarkista
osoittimen asento aina ennen kuin painat
KÄYNNISTYS-näppäintä.

(28) Mikroaalto
(29) Grillaus
(30) Puhallingrillaus
(31) Kiertoilma
(32) Esilämmitys
(33) Jäähdytys
(34) Mikroaaltouunin tehotaso
(35) Kypsennysvaiheen osoitin
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SD-muistikortti 
●Ostamasi laitteen mukana toimitetaan SD-muistikortti. Sen avulla voit tallentaa uuniin jopa 99 muistiohjelmaa.
●Käytä korttia muistiohjelmien tallentamiseen ja palauttamiseen muistiin.
※Voit tallentaa muistiohjelmien tiedot SD-muistikortille tietokonettasi käyttäen. 

Katso “Ohjelmatietojen tallentaminen SD-muistikortille”.

SD-muistikortin asettaminen ja poistaminen

※Varmista aina ennen SD-muistikortin asettamista tai poistamista, että uuni on irrotettu virtalähteestä.
Tai jos mahdollista, näyttöikkunan tulisi olla sammutettuna, muussa tapauksessa SD-muistikortilla
olevat tiedot saattavat vahingoittua.

1. Irrota SD-muistikorttipaikan kansi kiertämällä ja poista se.

2. Paina SD-muistikorttia sormellasi vetääksesi sen ulos ja poista se.

1. Aseta SD-muistikortti paikalleen siten, että sen tarra osoittaa ylöspäin ▲-merkin
osoittamalla tavalla ja työnnä sitä, kunnes se napsahtaa paikalleen.

2. Aseta SD-muistikorttipaikan kannen vasen reuna kohdalleen ja sulje se
kiertämällä oikeasta reunasta.

Kortin poistaminen

Kortin asettaminen

Varoitus:
1. Pidä SD-muistikorttipaikan kantta SD-muistikortin asettamista tai poistamista lukuun ottamatta aina

suljettuna, jotta vettä tai pölyä ei pääse muistipaikkaan.
2. Käytä vain tälle uunille tarkoitettua SD-muistikorttia. Älä käytä toisenlaista muistikorttia tai toista

SD-muistikorttia.
3. Vältä altistamasta laitteesta poistettua SD-muistikorttia staattiselle sähköisyydelle.
4. Älä pura tai muunna SD-muistikortteja.
5. Älä kohdista iskuja SD-muistikortteihin. Älä taivuta, pudota tai kasta niitä.
6. Älä kosketa SD-muistikortin metallisia liittimiä kädelläsi tai metalliesineellä.
7. Älä irrota tarraa. Älä kiinnitä SD-muistikorttiin toista tarraa.
8. Älä jätä SD-muistikortteja sellaisiin paikkoihin, joissa ne joutuvat alttiiksi korkeille lämpötiloille tai suoralle

auringonvalolle.
9. Älä jätä SD-muistikortteja sellaisiin paikkoihin, joissa ne joutuvat alttiiksi syövyttäville kaasuille.

10. Jos SD-muistikortti katoaa, tai jos siihen tulee vikaa, ota yhteyttä huoltoon. Saat uuden kortin.
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Käytettävien astioiden tyypit 

MIKROAALTO
1. Lasi
KÄYTÄ: Lämmönkestävää lasia, esim. Pyrex
ÄLÄ KÄYTÄ:

Hienoa lasia ja lyijykristallia, jotka
saattavat haljeta tai kipinöidä.

2. Posliini, keramiikka
KÄYTÄ: Lasitettuja posliiniastioita, ruoanlaittoon

tarkoitettuja posliini- ja keramiikka-
astioita.

ÄLÄ KÄYTÄ:
Metallikuvioilla koristeltuja
luuposliiniastioita. Liimatulla kahvalla
varustettuja kannuja.

3. Saviastiat, fajanssi, kiviastiat
KÄYTÄ: Jos astiat ovat kokonaan lasitettuja.
ÄLÄ KÄYTÄ:

Jos astiat ovat lasittamattomia, ne imevät
vettä, joka puolestaan imee energiaa.
Tästä johtuen astiat ovat kuumia ja
lämmitysaika pitenee.

4. Metallilevy, metalli
KÄYTÄ: Vain uudelleenlämmitykseen: 

Yksittäisiä annoksia sisältävät ja päältään
avoimet metallirasiat. Varmista, että astiat
eivät pääse koskettamaan uunin
SEINÄMIÄ tai LUUKKUA. Älä keitä
metallirasioissa. Sulatuksen aikana pieniä
alumiinifolion kappaleita voidaan käyttää
suojaamaan lihanpaloja, mutta varmista,
että folio ei pääse koskettamaan
seinämiä tai luukkua.

ÄLÄ KÄYTÄ:
Metallitarjottimia, metalliritilähyllyä,
METALLIKUVIOLLA tai -REUNUKSELLA
varustettua astiaa. METALLISIA
PAISTINVARTAITA. ÄLÄ KÄYTÄ
METALLISIA ASTIOITA UUDELLEEN,
sillä KIPINÖINTIÄ saattaa esiintyä niiden
LOMMOUTUESSA tai
VAHINGOITTUESSA. Älä käytä Le
Crueset-tyylisiä astioita
(emalipinnoitteinen takorauta) Näitä
voidaan käyttää kiertoilma- tai
grillaustoiminnolla.

5. Muovi
KÄYTÄ: Durable Polysuflonin kaltaisia

lämmönkestäviä muoveja, pehmeiden ja
joustavien astioiden sijasta. (Muista
poistaa mahdolliset metalliset sulkimet.)

ÄLÄ KÄYTÄ:
Melamiinia, polypropyleeniä, fenoliureaa.
Älä myöskään käytä ruoan säilytykseen
tarkoitettuja muovisia pusseja tai astioita,
kuten margariini- ja jogurttipurkkeja tai
majoneesituubeja.

6. Suojakelmut
KÄYTÄ: Mikroaaltouunikäyttöön tarkoitettua

pehmentämätöntä suojakelmua. Älä anna
kelmun joutua kosketuksiin ruoan kanssa.
Lävistä kelmu päästääksesi höyryn ulos
ja irrota kelmu astiasta huolellisesti
välttääksesi höyryn aiheuttamat ikävät
palovammat.

ÄLÄ KÄYTÄ:
Ainoastaan ruoan peittämiseen
tarkoitettua kelmua.

7. Puu, pajunvitsa
KÄYTÄ: Ruokakäyttöön tarkoitettuja puisia

paistinvartaita.
ÄLÄ KÄYTÄ:

Pajukoreja, puisia maljoja (jatkuvassa
käytössä näillä on tapana kuivua ja ne
saattavat syttyä).

8. Paperi
KÄYTÄ: Kertakäyttöisiä, polyesteripinnoitteisia

kartonkiastioita, jos ne on suunniteltu
mikrokäyttöön.

ÄLÄ KÄYTÄ:
Paperisia lautasliinoja (ne saattavat
syttyä), vahapinnoitteisia kuppeja,
uusiotuotteita (paitsi jos valmistaja toteaa
niiden soveltuvan mikrokäyttöön).

YHDISTELMÄ
Yhdistelmäohjelmat käyttävät sekä mikroaaltoja
että lämpöä (KIERTOILMA tai GRILLAUS), joten
astia on valittava huolellisesti.
KÄYTÄ: Metalliastioita, mutta tarkista, että niissä

ei ole rosoisia metallireunoja.
Keramiikkaa, jossa ei ole metallikuvioita.
Lämmönkestävää lasia ja posliinia.

ÄLÄ KÄYTÄ:
Lasitettuja astioita (joissa saattaa olla
kulta- tai metallikuvio). Lasitettua
valurautaa, esim. Le Creuset. Muita kuin
lämmönkestäviä astioita, esim. muovi ja
muovikelmu.

KIERTOILMA /
KIERTOILMAGRILLAUS

KÄYTÄ: Perinteisiin uuneihin soveltuvia astioita,
esim. metalli, keramiikka, fajanssi,
lasitettu valurauta jne.

ÄLÄ KÄYTÄ:
Muoviastioita, ruokakelmuja, puuta tai
pajunvitsaa, lasia, paperia.

GRILLAUS / PUHALLINGRILLAUS
KÄYTÄ: Kovaan grillaukseen soveltuvia astioita,

esim. ruostumaton teräs, Le Creuset,
keramiikka, leivontalevyt jne.

ÄLÄ KÄYTÄ:
Muoviastioita, hienoa keramiikkaa,
muovikelmua jne.
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1 Avaa luukku.
Aseta ruoka
uuniin.
Sulje luukku.

Uunin lamppu syttyy.

Uunin lamppu sammuu.

2 Valitse
tehotaso.

Valitse oikea tehotaso
painamalla MIKROAALTO-
näppäintä, esim. HIGH––katso
alapuolelta.

3 Valitse aika. Aseta lämmitysaika
painamalla NUMERO-
näppäimiä, esim. 4 min.
30 sek. 
Paina näppäimiä 4, 3 ja 0.
Suurin mahdollinen aika:
KORKEA 15 min.
Muu 60 min.

4 Paina KÄYNNISTYS-
näppäintä.

Näyttöikkunassa käynnistyy
laskenta taaksepäin.
Jäähdytyspuhallin kytkeytyy
päälle.

Lämmitysohjelman lopussa
uuni antaa äänimerkin kolme
kertaa, ja “0” vilkkuu
ikkunassa niin kauan, kunnes
luukku avataan. 

Poista ruoka. 
Näyttöikkunassa näkyy
edellinen ohjelma. 

5 Avaa luukku. Ohjelma päättynyt

Avaa luukku

TIEDOTTOIMENPIDE NÄYTTÖ KÄYTETTÄVÄT TARVIKKEET

Älä käytä metalliritilähyllyä tai
keraamista eristyslautasta
MIKROAALTO-tilassa keitettäessä.

Kerran

Kaksi kertaa

Kolme kertaa

Neljä kertaa

Viisi kertaa

Kuusi kertaa

1350

650

420

240

180

0

PAINA WATTEJA

Mikroaaltouunin käyttäminen uunina

KORKEA

KESKITASO

MATALA

HAUDUTUS

SULATUS

TELINE

TEHOTASO

• Monivaiheinen (perättäinen) lämmitys
Uuni voidaan ohjelmoida toimimaan enintään kolmessa erilaisessa tilassa peräkkäin.
Nämä voivat olla MIKROAALTO-, GRILLAUS-, KIERTOILMA-, PUHALLINGRILLAUS-,
KIERTOILMAGRILLAUS- tai YHDISTELMÄ-toiminnot. Jos haluttu lämmitysaika on suurempi kuin
15 minuuttia tehotasolla KORKEA, käytä kaksivaiheista ohjelmointia.
Kaksivaiheinen ohjelmointi:
Syötä seuraava lämmitysohjelma vaiheiden 1-3 mukaisesti ja paina KÄYNNISTYS-
näppäintä.
Kolmivaiheinen ohjelmointi:
Noudata kaksivaiheiseen ohjelmointiin liittyviä ohjeita ja syötä kolmas lämmitysohjelma
ennen KÄYNNISTYS-näppäimen painamista.

• Kuumat pinnat
Ole varovainen, kun poistat kuumaa ruokaa uunista. Käytä patakintaita.

• Toistotoiminto
Katso s. 258.
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• Kuumat pinnat
Ole varovainen, kun poistat kuumaa ruokaa uunista. Käytä patakintaita.

• Monivaiheinen (perättäinen) lämmitys
Katso s. 261.

• Kiertoilmalämpötilan palauttaminen muistiin
Valittu lämpötila voidaan tarkistaa painamalla KIERTOILMA-näppäintä kolmen sekunnin ajan.
Lämpötila ilmestyy hetkeksi ikkunaan ja hetken päästä jäljellä olevan lämmitysajan näyttö palaa
takaisin.
Lämpötilaa ei voi muuttaa ohjelman aikana.

• Esilämmitys
Parhaan tuloksen saavuttaminen kiertoilmatilassa edellyttää uunin esilämmittämistä.
(Katso s. 274.)

• Toistotoiminto
Katso s. 258.

Mikroaaltouunin käyttäminen kiertoilmatoiminnolla

TIEDOTTOIMENPIDE NÄYTTÖ
1 Avaa luukku.

Aseta ruoka
uuniin.
Sulje luukku.

Uunin lamppu syttyy.

Uunin lamppu sammuu.

2 Paina
KIERTOILMA-
näppäintä.*

Valitse haluamasi uunin
lämpötila, esim. 180°C
Paina KIERTOILMA-näppäintä
edelleen, kunnes haluamasi
lämpötila ilmestyy
näyttöikkunaan. 
Lämpötila-arvot kasvavat 10°C
välein välillä 100°C-250°C

3 Valitse aika. Aseta lämmitysaika
painamalla numeronäppäimiä. 
esim.18 min.
Paina näppäimiä 1, 8, 0 ja 0.
Suurin mahdollinen
lämmitysaika:
99 min. 99 sek.

4 Paina
KÄYNNISTYS-
näppäintä.

Näyttöikkunassa käynnistyy
laskenta taaksepäin.
Kiertoilmapuhallin kytkeytyy
päälle.

Lämmitysohjelman lopussa
uuni antaa äänimerkin kolme
kertaa, ja “0” vilkkuu
näyttöikkunassa niin kauan,
kunnes luukku avataan.

Poista ruoka.
Näyttöikkunassa näkyy
edellinen ohjelma.

5 Avaa luukku. Ohjelma päättynyt

Avaa luukku

KÄYTETTÄVÄT TARVIKKEET

Saat parhaan tuloksen, jos asetat
ruoanlaittoastian ALEMMASSA
asennossa olevalle
metalliritilähyllylle. Ruoka voidaan
asettaa suoraan metalliritilähyllylle,
jos se on puhdistettu huolellisesti
ennen käyttöä.

Varoitus:
Metalliritilähyllyä EI OLE
varustettu kallistusta estävällä
turvalukituksella.
Ole varovainen ruokaa
poistaessasi.

* Uuni muistaa viimeksi käytetyn
KIERTOILMA-lämpötilan siltä
varalta, että haluat käyttää sitä
uudelleen.
Paina KIERTOILMA-näppäintä
kypsennyksen päätyttyä ja
viimeksi käytetty lämpötila
ilmestyy näyttöön.
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Mikroaaltouunin käyttäminen kiertoilmagrillaustoiminnolla

TIEDOTTOIMENPIDE NÄYTTÖ
1 Avaa luukku.

Aseta ruoka
uuniin.
Sulje luukku.

Uunin lamppu syttyy.

Uunin lamppu sammuu.

3 Paina
KIERTOILMA-
näppäintä.*

Valitse haluamasi uunin
lämpötila, esim. 180°C
Paina KIERTOILMA-näppäintä
edelleen, kunnes haluamasi
lämpötila ilmestyy
näyttöikkunaan.
Lämpötila-arvot kasvavat 10°C
välein välillä 100°C-250°C

4 Valitse aika. Aseta lämmitysaika painamalla
NUMERO-näppäimiä.
esim. 18 min.
Paina näppäimiä 1, 8, 0 ja 0.
Suurin mahdollinen lämmitysaika:
99 min. 99 sek.

5 Paina KÄYNNISTYS-
näppäintä.

Näyttöikkunassa käynnistyy
laskenta taaksepäin.
Kiertoilmapuhallin kytkeytyy
päälle.

Lämmitysohjelman lopussa
uuni antaa äänimerkin kolme
kertaa, ja “0” vilkkuu
näyttöikkunassa niin kauan,
kunnes luukku avataan.

Poista ruoka.
Näyttöikkunassa näkyy
edellinen ohjelma.

6 Avaa luukku. Ohjelma päättynyt

Avaa luukku

2 Paina
GRILLAUS-
näppäintä.

Korkea tai matala taso voidaan
valita, mutta Grillaustaso
säädetään automaattisesti
KIERTOILMA-näppäimen
painamisen jälkeen.

KÄYTETTÄVÄT TARVIKKEET

Saat parhaan tuloksen, jos asetat
ruoanlaittoastian ALEMMASSA
asennossa olevalle
metalliritilähyllylle. Ruoka voidaan
asettaa suoraan metalliritilähyllylle,
jos se on puhdistettu huolellisesti
ennen käyttöä.

Varoitus:
Metalliritilähyllyä EI OLE
varustettu kallistusta estävällä
turvalukituksella.
Ole varovainen, kun poistat
ruokaa uunista.

• Kuumat pinnat
Ole varovainen, kun poistat kuumaa ruokaa uunista. Käytä patakintaita.

• Monivaiheinen (perättäinen) lämmitys
Katso s. 261.

• Kiertoilmalämpötilan palauttaminen muistiin
Valittu lämpötila voidaan tarkistaa painamalla KIERTOILMA-näppäintä kolmen sekunnin ajan.
Lämpötila ilmestyy hetkeksi ikkunaan ja hetken päästä jäljellä olevan lämmitysajan näyttö palaa
takaisin.
Lämpötilaa ei voi muuttaa ohjelman aikana.
Grillaustason palauttaminen ei ole käytettävissä.

• Esilämmitys
Parhaan tuloksen saavuttaminen kiertoilmatilassa edellyttää uunin esilämmittämistä. (Katso s. 274.)

• Toistotoiminto
Katso s. 258.

* Uuni muistaa viimeksi käytetyn
KIERTOILMAGRILLAUS-
lämpötilan siltä varalta, että
haluat käyttää sitä uudelleen.
Paina KIERTOILMA-näppäintä
kypsennyksen päätyttyä ja
viimeksi käytetty lämpötila
ilmestyy näyttöön.
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Mikroaaltouunin käyttäminen grillaustoiminnolla

TIEDOTTOIMENPIDE NÄYTTÖ
1 Avaa luukku.

Aseta ruoka
uuniin.
Sulje luukku.

Uunin lamppu syttyy.

Uunin lamppu sammuu.

2 Paina
GRILLAUS-
näppäintä.

Valitse haluamasi grillaustaso.
esim. Korkea

Näyttö Teho
1 painallus Hi (Korkea)1840 W
2 painallusta Lo (Matala)1500 W

3 Valitse aika. Aseta lämmitysaika painamalla
NUMBER-näppäimiä.
esim.10 min.
Paina näppäimiä 1, 0, 0 ja 0.
Suurin mahdollinen lämmitysaika:
60 min.

4 Paina
KÄYNNISTYS-
näppäintä.

Näyttöikkunassa käynnistyy
laskenta taaksepäin.
Kiertoilmapuhallin kytkeytyy
päälle.

Lämmitysohjelman lopussa
uuni antaa äänimerkin kolme
kertaa, ja “0” vilkkuu
näyttöikkunassa niin kauan,
kunnes luukku avataan.

Poista ruoka.
Näyttöikkunassa näkyy
edellinen ohjelma.
(Vähemmän kuin 1 minuutti)

5 Avaa luukku.

KÄYTETTÄVÄT TARVIKKEET

Saat parhaan tuloksen, jos asetat
ruoan YLEMMÄSSÄ asennossa
olevalle metalliritilähyllylle.
Keraaminen eristyslautanen on
sijoitettava uunin alaosaan, jotta
roiskuva ja tippuva neste valuu
siihen. Pienet ruoanpalat, jotka
saattavat pudota metalliritilähyllyn
läpi voidaan kypsentää
YLEMMÄSSÄ asennossa olevalle
metalliritilähyllylle asetetulla
keraamisella eristyslautasella.
Valuta usein liiallisen roiskimisen
välttämiseksi. Syvässä astiassa
oleva ruoka voidaan viimeistellä
grillaamalla asettamalla astia
ALEMMASSA asennossa olevalle
metalliritilähyllylle tai suoraan
keraamiselle alustalle.

Ohjelma päättynyt

Avaa luukku

Varoitus:
Metalliritilähyllyä EI OLE
varustettu kallistusta estävällä
turvalukituksella.
Ole varovainen, kun poistat
ruokaa uunista.

• Kuumat pinnat
Ole varovainen, kun poistat kuumaa ruokaa uunista. Käytä patakintaita.

• Monivaiheinen (perättäinen) lämmitys
Katso s. 261.

• Grillaustason palauttaminen muistiin
Valittu Grillaustaso voidaan tarkistaa painamalla GRILLAUS-näppäintä kolmen sekunnin ajan.
Grillaustaso ilmestyy ikkunaan, ennen kuin se palaa jäljellä olevan lämmitysajan näyttöön.

• Esilämmitys
Parhaan tuloksen saavuttaminen kiertoilmatilassa edellyttää uunin esilämmittämistä.
(Katso s. 274.)

• Toistotoiminto
Katso s. 258.
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Mikroaaltouunin käyttäminen puhallingrillaustoiminnolla

TIEDOTTOIMENPIDE NÄYTTÖ
1 Avaa luukku.

Aseta ruoka
uuniin.
Sulje luukku.

Uunin lamppu syttyy.

Uunin lamppu sammuu.

2 Paina
PUHALLINGRILLAUS-
näppäintä.*

Valitse tarvittava
Puhallingrillauslämpötila,
esimerkiksi 180°C.
Paina PUHALLINGRILLAUS-
näppäintä edelleen, kunnes
haluamasi lämpötila ilmestyy
näyttöikkunaan.
Lämpötila-arvot kasvavat 10°C
välein välillä 100°C-250°C

3 Valitse aika. Aseta lämmitysaika painamalla
NUMERO-näppäimiä.
esim. 20 min.
Paina näppäimiä 2, 0, 0 ja 0.
Suurin mahdollinen lämmitysaika:
99 min. 99 sek.

4 Paina
KÄYNNISTYS-
näppäintä.

Näyttöikkunassa käynnistyy
laskenta taaksepäin.
Kiertoilmapuhallin kytkeytyy
päälle.

Lämmitysohjelman lopussa
uuni antaa äänimerkin kolme
kertaa, ja “0” vilkkuu
näyttöikkunassa niin kauan,
kunnes luukku avataan.

Poista ruoka.
Näyttöikkunassa näkyy
edellinen ohjelma.

5 Avaa luukku.

KÄYTETTÄVÄT TARVIKKEET

Ohjelma päättynyt

Avaa luukku

• Kuumat pinnat
Ole varovainen, kun poistat kuumaa ruokaa uunista. Käytä patakintaita.

• Monivaiheinen (perättäinen) lämmitys
Katso s. 261.

• Puhallingrillauslämpötilan palauttaminen muistiin
Valittu lämpötila voidaan tarkistaa painamalla PUHALLINGRILLAUS-näppäintä kolmen sekunnin ajan.
Lämpötila ilmestyy hetkeksi ikkunaan ja hetken päästä jäljellä olevan lämmitysajan näyttö palaa
takaisin.
Lämpötilaa ei voi muuttaa ohjelman aikana.

• Esilämmitys
Parhaan tuloksen saavuttaminen kiertoilmatilassa edellyttää uunin esilämmittämistä.
(Katso s. 274.)

• Toistotoiminto
Katso s. 258.

* Uuni muistaa viimeksi käytetyn
PUHALLINGRILLAUS-lämpötilan
siltä varalta, että haluat käyttää
sitä uudelleen.
Paina PUHALLINGRILLAUS-
näppäintä kypsennyksen
päätyttyä ja viimeksi käytetty
lämpötila ilmestyy näyttöön.

Saat parhaan tuloksen, jos asetat
ruoanlaittoastian ALEMMASSA
asennossa olevalle
metalliritilähyllylle. Ruoka voidaan
asettaa suoraan metalliritilähyllylle,
jos se on puhdistettu huolellisesti
ennen käyttöä.

Varoitus:
Metalliritilähyllyä EI OLE
varustettu kallistusta estävällä
turvalukituksella.
Ole varovainen, kun poistat
ruokaa uunista.



- 266 -

Mikroaaltouunin käyttäminen yhdistelmätoiminnolla

2 Paina
YHDISTELMÄ-
näppäintä.

TIEDOTTOIMENPIDE NÄYTTÖ

1 Avaa luukku.
Aseta ruoka
uuniin.
Sulje luukku.

Uunin lamppu syttyy.

Uunin lamppu sammuu.

4 Paina
KÄYNNISTYS-
näppäintä.

Näyttöikkunassa käynnistyy
laskenta taaksepäin.

Lämmitysohjelman lopussa
uuni antaa äänimerkin kolme
kertaa, ja “0” vilkkuu
näyttöikkunassa niin kauan,
kunnes luukku avataan.

Poista ruoka.
Näyttöikkunassa näkyy
edellinen ohjelma.

5 Avaa luukku.

KÄYTETTÄVÄT TARVIKKEET

Saat parhaan tuloksen, jos asetat
ruoan ALEMMASSA asennossa
olevalle metalliritilähyllylle.
Keraamista erityslautasta TÄYTYY
käyttää, jos ruoanlaittoastia on
valmistettu metallista. ÄLÄ
KOSKAAN aseta metallista astiaa
suoraan RITILÄHYLLYLLE
YHDISTELMÄ-toimintoa
käytettäessä, sillä kipinöintiä
saattaa esiintyä ja astia tai uuni
saattaa vahingoittua.

Ohjelma päättynyt

Avaa luukku

Valitse Esiasetettu
YHDISTELMÄ-numero (1–5).
esim. 1––katso alapuolelta.

Esiasetettu yhdistelmä

3 Valitse aika. Aseta lämmitysaika painamalla
NUMERO-näppäimiä.
esim. 3 min.
Paina näppäimiä 3, 0 ja 0.
Suurin mahdollinen
lämmitysaika: 5 min.

Varoitus:
Metalliritilähyllyä EI OLE
varustettu kallistusta estävällä
turvalukituksella. 
Ole varovainen, kun poistat
ruokaa uunista.

Kerran

Kaksi kertaa

Kolme kertaa

Neljä kertaa

Viisi kertaa

250˚C

250˚C

250˚C

250˚C

Korkea

PAINA GRILLAUSTASO TAI
KIERTOILMAN
LÄMPÖTILA

5 min.

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

PISIN
MAHDOLLINEN
LÄMMITYSAIKA

MIKROAALTOU
UNIN TEHO

NÄYTTÖ

1*

2

3

4

5

KORKEA

MATALA

SULATUS

MATALA

MATALA

Puhallingrillaus

Puhallingrillaus

Puhallingrillaus

Kiertoilmagrillaus

Grillaus

GRILLAUS- TAI
KIERTOILMA-

ASETUS

*Yhdistelmää 1 voidaan käyttää vain kaksi- tai kolmivaiheisen kypsennysohjelman ensimmäisenä osana.
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• Kuumat pinnat
Ole varovainen, kun poistat kuumaa ruokaa uunista. Käytä patakintaita.

• Monivaiheinen (perättäinen) lämmitys
Katso s. 261.

• Esiasetetun yhdistelmänumeron palauttaminen
Esiasetettu yhdistelmänumero (1–5) voidaan tarkistaa painamalla YHDISTELMÄ-näppäintä kolmen
sekunnin ajan.
Esiasetettu yhdistelmänumero ilmestyy ikkunaan, ennen kuin se palaa jäljellä olevan lämmitysajan
näyttöön.

• Esilämmitys
Parhaan tuloksen saavuttaminen yhdistelmätilassa edellyttää uunin esilämmittämistä.
(Katso s. 274.)

• Toistotoiminto
Katso s. 258.

Mikroaaltouunin käyttäminen yhdistelmätoiminnolla
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Mikroaaltouunin käyttäminen yhdistelmätoiminnolla

2 Valitse
tehotaso.** 

TIEDOTTOIMENPIDE NÄYTTÖ
1 Avaa luukku.

Aseta ruoka
uuniin.
Sulje luukku.

Uunin lamppu syttyy.

Uunin lamppu sammuu.

Valitse oikea tehotaso
painamalla MIKROAALTO-
näppäintä,
esim. MATALA.

Käsin asetettu yhdistelmä

3 Paina
GRILLAUS-
näppäintä.*

tai
PUHALLINGRILLAUS-
näppäintä***

tai 
KIERTOILMA-
näppäintä* ***

tai
GRILLAUS-
näppäintä.*

+

KIERTOILMA-
näppäintä* ***

MIKROAALTOUUNI +
GRILLAUS
Valitse Grillaus-taso.

Näyttö Teho
1 painallus Hi (Korkea)1840 W
2 painallusta Lo (Matala)1500 W
Esim. Korkea.

TAI
MIKROAALTOUUNI +
PUHALLINGRILLAUS
Paina Puhallingrillaus-
näppäintä, kunnes haluttu
lämpötila ilmestyy näyttöön,
esimerkiksi 200°C.

TAI
MIKROAALTOUUNI +
KIERTOILMA
Paina Kiertoilma-näppäintä,
kunnes haluttu lämpötila
ilmestyy näyttöön, 
esimerkiksi 200°C.

TAI
MIKROAALTOUUNI +
KIERTOILMAGRILLAUS
Korkea tai matala taso
voidaan valita, mutta
Grillaustaso säädetään
automaattisesti
KIERTOILMA-näppäimen
painamisen jälkeen.

+

Paina Kiertoilma-näppäintä,
kunnes haluttu lämpötila
ilmestyy näyttöön, 
esimerkiksi 200°C.

KÄYTETTÄVÄT TARVIKKEET

Saat parhaan tuloksen, jos asetat
ruoan ALEMMASSA asennossa
olevalle metalliritilähyllylle.
Keraamista erityslautasta TÄYTYY
käyttää, jos ruoanlaittoastia on
valmistettu metallista. ÄLÄ
KOSKAAN aseta metallista astiaa
suoraan RITILÄHYLLYLLE
YHDISTELMÄ-toimintoa
käytettäessä, sillä kipinöintiä
saattaa esiintyä ja astia tai uuni
saattaa vahingoittua.

Varoitus:
Metalliritilähyllyä EI OLE
varustettu kallistusta estävällä
turvalukituksella.
Ole varovainen, kun poistat
ruokaa uunista.

(TOIMINTO 5-6: jatkuu seuraavalla sivulla.)

* Mikroaalto, grillaus- ja
kiertoilmatoimintojen
yhdistäminen on mahdollista.

** KORKEATA tehoa käyttäviä
yhdistelmäasetuksia voidaan
käyttää vain kaksi- tai
kolmivaiheisen
kypsennysohjelman
ensimmäisenä osana. Pisin
lämmitysaika on viisi minuuttia.

*** Uuni muistaa YHDISTELMÄ-
tilan viimeksi käytetyn
KIERTOILMA-,
KIERTOILMAGRILLAUS- tai
PUHALLINGRILLAUS-
lämpötilan siltä varalta, että
haluat käyttää sitä uudelleen.
Paina KIERTOILMA- tai
PUHALLINGRILLAUS-
näppäintä kypsennyksen
päätyttyä ja viimeksi käytetty
lämpötila ilmestyy näyttöön.

4 Valitse aika. Aseta lämmitysaika painamalla
Numero-näppäimiä, esimerkiksi
MIKROAALTOUUNI +
GRILLAUS 18 min. 
Paina näppäimiä 1, 8 ja 0. 
Pisin lämmitysaika on 60
minuuttia.
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Mikroaaltouunin käyttäminen yhdistelmätoiminnolla

• Kuumat pinnat
Ole varovainen, kun poistat kuumaa ruokaa uunista. Käytä patakintaita.

• Monivaiheinen (perättäinen) lämmitys
Katso s. 261.

• Grillaustason palauttaminen muistiin (vain grillausyhdistelmä)
Valittu Grillaustaso voidaan tarkistaa painamalla GRILLAUS-näppäintä kolmen sekunnin ajan.
Grillaustaso ilmestyy ikkunaan ja hetken päästä jäljellä olevan lämmitysajan näyttö palaa takaisin.

• Kiertoilmalämpötilan palauttaminen muistiin
Valittu lämpötila voidaan tarkistaa painamalla KIERTOILMA-näppäintä kolmen sekunnin ajan.
Lämpötila ilmestyy hetkeksi ikkunaan ja hetken päästä jäljellä olevan lämmitysajan näyttö palaa
takaisin.
Lämpötilaa ei voi muuttaa ohjelman aikana.

• Puhallingrillauslämpötilan palauttaminen muistiin
Valittu lämpötila voidaan tarkistaa painamalla PUHALLINGRILLAUS-näppäintä kolmen sekunnin ajan.
Lämpötila ilmestyy hetkeksi ikkunaan ja hetken päästä jäljellä olevan lämmitysajan näyttö palaa
takaisin.
Lämpötilaa ei voi muuttaa ohjelman aikana.

• Esilämmitys
Parhaan tuloksen saavuttaminen yhdistelmätilassa edellyttää uunin esilämmittämistä. 
(Katso s. 274.)

• Toistotoiminto
Katso s. 258.

TIEDOTTOIMENPIDE NÄYTTÖ

Lämmitysohjelman lopussa
uuni antaa äänimerkin kolme
kertaa, ja “0” vilkkuu
näyttöikkunassa niin kauan,
kunnes luukku avataan.

Poista ruoka.
Näyttöikkunassa näkyy
edellinen ohjelma.

6 Avaa luukku. Ohjelma päättynyt

Avaa luukku

5 Paina
KÄYNNISTYS-
näppäintä.

Näyttöikkunassa käynnistyy
laskenta taaksepäin.
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TIEDOTTOIMENPIDE NÄYTTÖ
1 Avaa luukku. Uunin lamppu syttyy.

2 Paina OHJELMA-näppäintä.

Pidä luukkua auki.

Paina näppäintä 2 sekunnin ajan, kunnes “P”
ilmestyy näyttöön.

3 Paina ohjelman numeroa. Esim. Aseta ohjelma 03: HAUDUTUS 20 min.
Paina NUMERO-näppäimiä 0 ja 3.
Jos ohjelma on asetettu jo aikaisemmin, se
ilmestyy näyttöön.
Jos ohjelmamuisti on tyhjä, ohjelman numero
ilmestyy näyttöön.

5 Valitse aika. Esim. Paina numeronäppäimiä 2, 0, 0 ja 0.

Kolmen sekunnin kuluttua näyttö palaa tilaan “0”.6 Paina OHJELMA-näppäintä.

4 Valitse tehotaso. Esim. Paina MIKROAALTO-näppäintä neljä kertaa.

• Ohjelmalukitus
Ohjelmaa ei voi syöttää, jos Ohjelmalukitus-toiminto on käytössä.
(Katso s. 272.)

• Monivaiheinen (perättäinen) kypsyttäminen
Muistiin voidaan ohjelmoida kaksi- tai kolmivaiheinen ohjelma MIKROAALTO-, KIERTOILMA-,
GRILLAUS-, PUHALLINGRILLAUS-, KIERTOILMAGRILLAUS- tai YHDISTELMÄ-toimintoja käyttäen.

• Muistiohjelman muuttaminen
Jos haluat muuttaa ohjelmaa, noudata uuden ohjelman syöttämistä koskevien ohjeiden vaiheita 1-6.

Muistiohjelmien asettaminen

Varmista, että SD-muistikortti on asetettu paikalleen uuniin.
Uunissa on 99 tyhjää muistiohjelmaa omien lämmitysvaatimustesi tallentamista varten.
Kaikki 99 muistiohjelmaa voidaan asettaa manuaalisesti ohjauspaneelin Ohjelma-näppäintä käyttäen. Nämä
ohjelmat voidaan kuitenkin tallentaa SD-muistikortille tietokoneella (katso “Ohjelmatietojen tallentaminen SD-
muistikortille”). 
Kaikki suoraan SD-muistikortille tallennetut ohjelmatiedot korvaavat kaikki aiemmin asetetut manuaaliset
ohjelmat.
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Muistiohjelmien käyttäminen

TIEDOTTOIMENPIDE
1 Avaa luukku.

Aseta ruoka uuniin.

Sulje luukku.

Uunin lamppu syttyy.

Uunin lamppu sammuu.

2 Paina haluttua
numeronäppäintä.

Esim. ohjelma 03.
Paina NUMERO-näppäimiä 0 ja 3. Esimerkki on
valmiiksi muistiin asetettu ohjelma:
HAUDUTUS-teholla 20 min.

3 Paina KÄYNNISTYS-
näppäintä.

Näyttöikkunassa käynnistyy laskenta taaksepäin.

NÄYTTÖ

• Ohjelmalukitus
Jos ohjelmalukitus on käytössä, ohjelma käynnistyy välittömästi ja KÄYNNISTYS-näppäintä ei tarvitse
painaa.

Varmista, että SD-muistikortti on asetettu paikalleen uuniin.
99 muistiohjelman käyttäminen.
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TIEDOTTOIMENPIDE NÄYTTÖ
1 Avaa luukku. Uunin lamppu syttyy.

2 Paina OHJELMALUKITUS-
näppäintä.

Näyttöön ilmestyy “P”.

PIDÄ LUUKKUA AUKI.

2 sekunnin kuluttua….

3 sekunnin kuluttua….

Yhden painalluksen käyttötila
Kun ohjelmalukitus otetaan käyttöön, uuni toimii “YHDEN PAINALLUKSEN” tilassa: paina haluamaasi
muistiohjelman numeroa ja uuni käynnistyy välittömästi.
KÄYNNISTYS-näppäintä ei tarvitse painaa.

• Keskeytetty ohjelma
Jos luukku avataan ohjelman aikana, jäljellä oleva lämmitysaika peruutetaan.

• Toistotoiminto
Manuaalisen lämmitysohjelman loputtua uuni näyttää ohjelmaa toistotoimintoa varten automaattisesti
uudelleen, jos Ohjelmalukitus on käytössä.

• Uusien ohjelmien asettaminen
Muistiohjelman syöttäminen tai merkkiäänen muuttaminen eivät ole mahdollisia ohjelmalukituksen
ollessa käytössä.
(Katso s. 275.)

• Pysäytys/Palautus-näppäin
Yksi painallus lämmityksen aikana keskeyttää lämmitysjakson, ohjelma poistetaan ja näyttö palaa tilaan
“0”.

Ohjelmalukituksen ottaminen käyttöön
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TIEDOTTOIMENPIDE
1 Avaa luukku. Uunin lamppu syttyy.

2 Paina OHJELMA-näppäintä. Paina näppäintä 2 sekunnin ajan, kunnes “P L”
ilmestyy näyttöön.

PIDÄ LUUKKUA AUKI.

2 sekunnin kuluttua….

3 sekunnin kuluttua….

NÄYTTÖ

• Kahden painalluksen käyttötila
Uuni palaa KAHDEN PAINALLUKSEN käyttötilaan, kun ohjelmalukitus poistetaan käytöstä.
Paina haluamiasi numeronäppäimiä ja sitten KÄYNNISTYS-näppäintä.

• Keskeytetty ohjelma
Jos luukku avataan ohjelman aikana ja ohjelmalukitus on poistettu käytöstä, jäljellä oleva lämmitysaika
jää näyttöikkunaan, kunnes luukku suljetaan ja KÄYNNISTYS-näppäintä painetaan.

• Toistotoiminto
Manuaalisen lämmitysohjelman loputtua uuni näyttää ohjelmaa toistotoimintoa varten automaattisesti
uudelleen, jos Ohjelmalukitus on poistettu käytöstä.

• Uusien ohjelmien asettaminen
Kun ohjelmalukitus on vapautettu, voit syöttää uusia lämmitysohjelmia.

Ohjelmaluettelo
SD-muistikortille syötetyt ohjelmat voidaan tarkistaa. Pidä luukkua auki ja paina samanaikaisesti
KÄYNNISTYS-näppäintä ja NUMERO-näppäintä 1. (Uuni vahvistaa tämän merkkiäänellä.)
Kahden sekunnin kuluttua näyttöikkuna näyttää jokaisen muistiohjelman jokaisen vaiheen
järjestyksessä 01, 02, 03 jne. Lopuksi ja ennen paluuta tilaan “0” näyttöikkuna näyttää
merkkiäänen asetuksen, Ohjelmalukituksen symbolin (P.L) ja ilmansuodattimen
puhdistusajankohdan.

Ohjelmalukituksen poistaminen käytöstä
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Esilämmitykseen ja jäähdytykseen liittyviä huomautuksia:
• Näytön ollessa tyhjänä voidaan käyttää vain ESILÄMMITYS- ja JÄÄHDYTYS-toimintoja. Kaikkia muita

ohjelmia käytettäessä näytössä on oltava ”0”.
• Voit valita ESILÄMMITYS-toiminnon JÄÄHDYTYS-toiminnon aikana tai toisinpäin.
• Kun lämmitystoiminto on suoritettu loppuun, uuni palaa automaattisesti ESILÄMMITYS-toimintoon.
• * Uuni muistaa viimeksi käytetyn ESILÄMMITYS-lämpötilan siltä varalta, että haluat käyttää sitä uudelleen.

Paina ESILÄMMITYS-näppäintä ja viimeksi käytetty lämpötila ilmestyy näyttöön.

Nopeampien lämmitys- ja ruskistustulosten saavuttamiseksi ESILÄMMITYS-toiminto on suunniteltu pitämään
on suunniteltu pitämään uuni 190°C, 220°C tai 240°C lämpötilassa, mikä tekee kuumakäynnistyksen
mahdolliseksi ennen GRILLAUS-, KIERTOILMA-, PUHALLINGRILLAUS-, KIERTOILMAGRILLAUS- tai
YHDISTELMÄ-toimintojen käyttöä.

TIEDOTTOIMENPIDE NÄYTTÖ
1 Paina ESILÄMMITYS-

näppäintä.* 
Valitse haluamasi esilämmityslämpötila, kun näyttö
on tyhjä tai siinä näkyy “0”.
Esim. 220°C
1 painallus 190°C
2 painallusta 220°C
3 painallusta 240°C

2 Paina KÄYNNISTYS-
näppäintä.

Esilämmityslämpötila pidetään valitussa
lämpötilassa. Esilämmityslämpötila on saavutettu,
kun “P” vilkkuu. Luukku on pidettävä suljettuna.
Jos uunia ei käytetä, esilämmitys kytkeytyy
automaattisesti pois päältä 4 tunnin kuluttua.

3 Avaa luukku.

Sulje luukku.

Paina KÄYNNISTYS-
näppäintä.

Aseta ruoka uuniin.

Valitse ohjelma.
Esim. Kiertoilma 220°C 15 min.

Näyttöikkunassa käynnistyy laskenta taaksepäin.

Lämmitysohjelman lopussa uuni antaa äänimerkin
kolme kertaa, ja “0” vilkkuu näyttöikkunassa niin
kauan, kunnes luukku avataan.

4 Avaa luukku. Näyttöikkunassa näkyy edellinen ohjelma.

Jos KÄYNNISTYS-näppäintä ei paineta 1 minuutin
kuluessa, uuni palaa aikaisemmin valittuun
ESILÄMMITYS-lämpötilaan.

1 minuutin kuluttua

Uunin pitäminen kuumana
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Uunin jäähdyttäminen nopeasti

Uunitilan nopeata jäähdyttämistä varten Panasonic Combi on varustettu jäähdytysnäppäimellä. Jäähdytysnäppäimen
avulla uuni voidaan jäähdyttää tehokkaasti kypsennyksen päätyttyä puhdistamista varten tai ESILÄMMITYS-
toimintoa käytettäessä sulattamista tai MIKROAALTO-toiminnolla tapahtuvaa lämmitystä varten.

TIEDOTTOIMENPIDE
1 Paina JÄÄHDYTYS-

painiketta
Voit valita jäähdytystoiminnon, kun näyttö on tyhjä
(luukku suljettu) tai kun näytössä on “0” (luukku
auki).

2 Paina KÄYNNISTYS-
näppäintä.

3 Kun uuni on jäähtynyt.

• JÄÄHDYTYS-tuuletin ja KIERTOILMA-tuuletin
käynnistyvät.

• Uunin luukku voidaan avata tai sulkea.
Uuni jäähtyy kuitenkin nopeimmin, jos luukkua
pidetään auki.

• Lämpötilasta riippuen uuni jäähtyy
3-30 minuutissa.

Jäähdytys- ja kiertoilmapuhaltimet kytkeytyvät pois
päältä.

NÄYTTÖ

Merkkiäänen muuttaminen

TIEDOTTOIMENPIDE
1 Avaa luukku.

Pidä luukkua auki.

Uunin lamppu syttyy.

2 Paina OHJELMA-näppäintä. Paina näppäintä 2 sekunnin ajan.

NÄYTTÖ

3 Paina KÄYNNISTYS-
näppäintä.

Valitse äänenvoimakkuuden taso painamalla KÄYNNISTYS-
näppäintä. (esim. kaksi kertaa keskitasoa varten)
Painallusten määrä Näyttö Äänenvoimakkuuden taso

1 b-3 Voimakkain
2 b-2 Keskitaso
3 b-1 Hiljaisin
4 b-0 Äänetön

3 sekunnin kuluttua

4 Paina OHJELMA-näppäintä. Kolmen sekunnin kuluttua näyttö palaa tilaan “0”.

Esim. näytössä on “0”
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TIEDOTTOIMENPIDE
1 Avaa luukku. Uunin lamppu syttyy.

2 Pidä luukku suljettuna, kun
painat KÄYNNISTYS-
näppäintä, ja avaa luukku.

Pidä luukkua auki.

Kolmen sekunnin kuluttua näyttö palaa tilaan “0”.

NÄYTTÖ

3 Paina numeronäppäintä 3. Näyttöön ilmestyy uuniin ohjelmoitu ajankohta.
Esim. 500 tuntia.

4 Valitse aika
numeronäppäimillä.

Enintään 9 999 tuntia.
Esim. 600 tuntia.
Paina numeronäppäimiä 6, 0 ja 0.

5 Paina OHJELMA-näppäintä.

Ilmansuodattimen puhdistusajankohdan muuttaminen

Ilmansuodattimien puhdistamista koskeva varoitus ilmestyy “FILt”-varoituksena näyttöikkunaan. Uuni on
ohjelmoitu antamaan “FILt”-varoituksen 500 käyttötunnin jälkeen. 
Kun “FILt”-varoitus ilmestyy näyttöikkunaan, irrota ilmansuodatin ja puhdista se saippuavedellä.
Tyhjennä näyttö painamalla PYSÄYTYS/PALAUTUS-näppäintä.

Voit tarkistaa käyttötuntien määrän seuraavasti:
1 Avaa luukku. Pidä luukkua auki.
2 Paina numeronäppäintä “3” ja paina samalla KÄYNNISTYS-näppäintä.
3 Näyttöikkunaan ilmestyy käytettyjen käyttötuntien määrä.

Esim. Jos uunia on käytetty 20 tuntia, näkyy seuraava kuva:

Kolmen sekunnin kuluttua näyttö palaa tilaan “0”.
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Uunin kunnossapito ja puhdistaminen

Seuraavien ohjeiden noudattaminen on tärkeätä uunin parhaan mahdollisen hyödyntämisen kannalta.
Mikroaallot vetävät kosteutta ja rasvaa puoleensa, ja siksi likainen uuni ei kypsennä TEHOKKAASTI.

1. Ennen puhdistamista
Katkaise virta pistorasian kohdalta.
Jäähdytä uuni ennen puhdistamista. Käytä JÄÄHDYTYS-ohjelmaa.
(Katso s. 275.)
Luukku voidaan jättää auki, jotta uuni jäähtyy nopeammin.

2. Luukun tiivisteet
Kiinnitä erityistä huomiota luukun tiivisteiden ja niitä ympäröivien alueiden puhdistamiseen.
Pyyhi nesteura säännöllisesti, jotta siihen ei pääse kertymään kosteutta ja rasvaa.

3. Luukku
Pidä luukun sisäpuolella oleva lasi puhtaana pyyhkimällä sen säännöllisesti pehmeällä ja kostealla liinalla. Voit
käyttää myös hieman uuninpuhdistusainetta. ÄLÄ RUISKUTA AINETTA SUORAAN luukun pinnalle. Ruiskuta
aine liinalle ja pyyhi.
Älä käytä voimakkaasti hankaavia pesuaineita tai puhdistusvälineitä.

4. Uunin seinämät
Pyyhi seinämät säännöllisesti pehmeällä ja kostealla liinalla. Voit käyttää myös hieman uuninpuhdistusainetta. 
ÄLÄ RUISKUTA AINETTA SUORAAN seinämille. Ruiskuta aine liinalle ja pyyhi.
ÄLÄ ANNA UUNINPUHDISTUSAINEEN PÄÄSTÄ LÄHELLE UUNIN SEINÄMÄSSÄ OLEVIA REIKIÄ.
Jos syövyttävää puhdistusainetta pääsee seinämän taakse, uuni saattaa vaurioitua.
Älä anna puhdistusaineiden vuotaa aukkoihin.
Pidä hyllyn rullat puhtaana rasvasta ja ruoanjätteistä.
Uunin takaseinämässä on lämmönkestävä pinnoite. 
Puhdista tämä alue uuninpuhdistusainetta sisältävällä liinalla pyyhkimällä. 
Älä puhdista uunia sisäpuolelta teräsvillalla.

5. Lattia
Aallonohjain sijaitsee uunin keraamisen pohjan alla. Tasaisen lämmityksen varmistamiseksi kaikki valuneet
nesteet on pyyhittävä pois. Älä käytä voimakkaasti hankaavia pesuaineita tai puhdistusvälineitä.

6. Katto
Katossa on neljä kvartsigrillauselementtiä. Välttääksesi palovammat varmista ennen puhdistamista, että uuni
on jäähtynyt.
Pyyhi katto säännöllisesti kostealla liinalla, jotta siihen pääsee kertymään mahdollisimman vähän rasvaa.

7. Ohjauspaneeli ja SD-muistikorttipaikan kansi
Jos ohjauspaneeli ja SD-muistikorttipaikan kansi likaantuvat, puhdista ne pehmeällä ja kuivalla tai kuivaksi
puristetulla liinalla.
Älä käytä voimakkaasti hankaavia pesuaineita tai puhdistusvälineitä ohjauspaneelin puhdistamiseen. ÄLÄ
KÄYTÄ kostutettua liinaa, sillä siihen jäänyt kosteus saattaa vahingoittaa paneelia.

Ylimääräinen rasva voidaan pehmentää puhdistamisen helpottamiseksi laittamalla n. 5-7,5 desilitraa vettä
mikronkestävään astiaan ja lisäämällä siihen tuoreen sitruunan paloiteltuna. Lämmitä KORKEALLA
tehotasolla 10-15 minuutin ajan. Seinämiin muodostuva kosteus voidaan pyyhkiä saippuaveteen kastetulla
liinalla.
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Uunin kunnossapito ja puhdistaminen

8. Tarvikkeet
Uunin tehokkaan toiminnan varmistamiseksi tarvikkeet on puhdistettava säännöllisesti.

Keraaminen lautanen - Puhdista keraaminen lautanen aina käytön jälkeen, mutta ÄLÄ ASETA KERAAMISTA
ERISTYSLAUTASTA suoraan juoksevan kylmän veden alle, sillä se saattaa särkyä. Voit pestä keraamisen
lautasen astianpesukoneessa tai käsin kuumalla saippuavedellä. 

Metalliritilähylly - Tarvike on pestävä jokaisen käyttökerran jälkeen. Varo käyttämästä voimakkaasti
hankaavia pesuaineita tai puhdistusvälineitä.

9. Ilmansuodatin
Puhdista ilmansuodattimet ajoittain oheisten ohjeiden mukaisesti. Uunin toiminnassa saattaa esiintyä
ongelmia, jos suodattimet tukkeutuvat liasta tai rasvasta. Jos ilmansuodatin tukkeutuu, uuni ylikuumentuu.

a. Työnnä suodatinta sen jälkeen oikealle ja irrota se keskellä
olevasta tuesta.
Irrota vasen ilmansuodatin samalla tavalla.

b. Pese suodattimet kuumalla saippuavedellä.
c. Kun olet laittamassa suodatinta takaisin paikalleen, aseta

se keskituen kohdalle, pitele tappia sen etuosasta ja aseta
sen takaosa reikään. Paina tapin etuosaa ja se napsahtaa
paikalleen. Muista vaihtaa ilmansuodattimet ennen uunin
käyttöä.

Huomaa: Kun “FILt”-varoitus ilmestyy näyttöikkunaan, irrota ilmansuodatin ja puhdista se kuumalla
saippuavedellä.
Tyhjennä näyttö painamalla PYSÄYTYS / PALAUTUS-näppäintä.

10. Uunin lampun vaihtaminen
Jos uunin lamppu palaa, voit vaihtaa sen itse seuraavien ohjeiden mukaisesti:

a. Irrota kotelon vasemmalla puolella sijaitsevan uunin lampun kupu kiertämällä.
b. Vaihda vanhan lampun tilalle uusi lamppu (240/220V 25W Max, E-14).
c. Sulje uunin lampun kupu ja kierrä ruuvi takaisin paikalleen.

Vahingot
Jos laite vahingoittuu jollakin tavalla, ota yhteyttä huoltohenkilöön ennen käytön jatkamista.

VAROITUS:
Älä puhdista tätä laitetta vesisuihkulla.

Älä käytä muita kuin erikseen mainittuja kemiallisia puhdistusaineita äläkä suihkuta mitään suoraan
uunitilaan.

VAROITUS:
Sammuta laitteesta virta ennen uunin lampun vaihtamista.

Ilmansuodatin

Tappi

Tuki
Tappi
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Kun “F” ilmestyy näyttöön
Panasonic Combi-mikroaaltouuni on varustettu oman tilansa
määrittelevällä virhekoodijärjestelmällä. Tämä merkitsee sitä, että
uuni seuraa omaa toimintaansa ja epätodennäköisen vioittumisen
tapauksessa näyttää virhekoodin näyttöikkunassa.
Jos virhekoodi (“F” ja kaksinumeroinen luku) ilmestyy
näyttöikkunaan, toimi seuraavalla tavalla:
1. Sulje luukku ja katkaise virta irrottamalla johdon pistorasiasta.

Varmista, että ilma-aukot eivät ole tukkeutuneita.
2. Odota 1 minuutti ja kytke uuni uudelleen verkkoon.
3. Avaa luukku ja aseta ruoka tai kannullinen vettä uunitilaan. Sulje

luukku.
4. Yritä käyttää samaa toimintoa, jota käytit ennen virhekoodin

ilmestymistä näyttöikkunaan.
Jos virhekoodi tulee näyttöön uudelleen, ota yhteyttä
jälleenmyyjääsi, valmistajaan tai valtuutettuun huoltoon.

Kun “U” ilmestyy näyttöön
Jos SD-muistikortissa on vikaa, näyttöikkunassa näkyy virhekoodi
(“U” ja kaksinumeroinen luku). Toimi seuraavan taulukon
mukaisesti.

Yhteyden ottaminen huoltoon

KOODI ONGELMA

U16

U17

U19

SD-muistikortti on
lukittu.

SD-muistikortilla ei
ole uunin
ohjelmatietoja.

SD-muistikortin
ohjelmatiedot ovat
vahingoittuneet.

SD-muistikorttia ei
ole asetettu uuniin.

RATKAISU

Poista SD-muistikortti uunista ja poista
lukitus käytöstä. (katso alapuolelta)
Aseta SD-muistikortti paikalleen.

SD-muistikortti vahvistaa, että se liittyy
kyseiseen uuniin. Tarkista, ovatko uunin
ohjelmatiedot tietokoneessasi olevalla SD-
muistikortilla.
(Katso “Ohjelmatietojen tallentaminen SD-
muistikortille”)
Ota yhteyttä huoltoon, jos ohjelmatiedot ovat
kadonneet.
Irrota SD-muistikorttipaikan kansi ja aseta
SD-muistikortti paikalleen.

LO
C

K

Recipe
Card

Lukitus poistuu
käytöstä, kun tätä
osaa painetaan
ylöspäin.
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NE-C1475

230 V / 50 Hz, yksivaihe

16 A

14,5A 3,3kW

2350 W

1950 W

1950 W

1350 W (IEC-testimenetelmä)

1840 W

1800 W

2450 MHz

600 mm x 484 mm x 383 mm

406 mm x 336 mm x 217 mm

41 kg (tarvikkeet mukaan luettuna)

22

38
3

10.5 10.5579

600 61
484

430 54

379

944

Valmistaja piadättää oikeudet muutoksiin ilman eri ilmoituta.

Tekniset tiedot

Mallinumero

Jännite

Virta

Vaadittava teho - enintään

- Mikroaalto

- Grillaus

- Kiertoilmalämmitin

Lähtöteho- mikroaalto

Grillaus

Kiertoilmalämmitin

Taajuus

Ulkomitat
(L x S x K)

Uunitilan mitat 
(L x S x K)

Nettopaino
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Tietoja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä (kotitaloudet)

Tämä symboli tuotteissa ja/tai niiden käyttöohjeissa osoittaa, että käytettyjä sähkö- ja
elektroniikkalaitteita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.
Jotta laitteet käsitellään asianmukaisesti, toimita ne kierrätyspisteisiin, jotka vastaanottavat
tällaisia laitteita joko ilmaiseksi tai maksua vastaan. Joissakin maissa kuluttajat voivat myös
palauttaa käytetyt laitteet paikalliselle jälleenmyyjälle, jos he ostavat tilalle uuden
vastaavanlaisen tuotteen.
Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää luonnonvaroja ja estää mahdollisesti
muutoin syntyviä ympäristö- ja terveysongelmia. Lähistöllä sijaitsevista kierrätyspisteistä saa

lisätietoja paikallisilta viranomaisilta.
Laissa saattaa olla määrätty rangaistus jätteiden epäasianmukaisesta käsittelystä.

Yrityskäyttäjät Euroopan unionissa

Jos haluat hävittää sähkö- ja elektroniikkalaitteita, kysy lisätietoja jälleenmyyjältä tai tavarantoimittajalta.

Tietoja jätteiden käsittelystä Euroopan unionin ulkopuolella

Tämä symboli on käytössä vain Euroopan unionissa.
Jos haluat hävittää tämän tuotteen, tiedustele oikeaa hävitystapaa paikallisilta viranomaisilta tai
jälleenmyyjältä.
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NE-C1475

Please read these instructions completely before operating this oven and keep for future reference.

Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie diesen Herd bedienen und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf.

Veuillez lire ces instructions dans leur intégralité avant d’utiliser le four et conservez-les pour référence.

Leest u s.v.p. eerst deze handleiding in zjin geheel door, voordat u de oven in gebruik neemt.

Lea las instrucciones detenidamente antes de empezar a usar el horno. Conserve este manual para futura referencia.

Leggere a fondo queste istruzioni prima di utilizzare il forno e conservarle per riferimento futuro.

Läs noggrant igenom denna bruksanvisning i sin helhet innan du använder denna ugn och behåll som en framtida referens.

Man skal læse disse instruktioner fuldstændigt igennem førend man betjener denne ovn, og gemme instruktionerne til fremtidig brug.

Les nøye igjennom disse instruksjonene før du tar i bruk denne ovnen, og ta vare på veiledningen for fremtidig referanse.

Lue nämä ohjeet kokonaan ennen uunin käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.
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