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TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen
tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen innovatiiviset
teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei
välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte
hyödyntää laitteen ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:

Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja
korjausohjeita:
www.aeg.com/support
Rekisteröi tuote paremman palvelun saamiseksi:
www.registeraeg.com

Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop

ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Käytä aina vain alkuperäisiä varaosia.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme.
Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Tiedot löytyvät arvokilvestä.

 Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
 Yleisohjeet ja vinkit
 Ympäristönsuojeluohjeita

Oikeus muutoksiin pidätetään.
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1.  TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina
varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja
varten.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
• Älä anna lasten leikkiä laitteella.
• Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja

hävittää asianmukaisesti.
• VAROITUS: Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota

silloin, kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen
kosketettavissa olevat osat voivat kuumentua käytön aikana.

• Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
• Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen

käyttäjän huoltotoimenpiteitä.

1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
• Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain

ammattitaitoinen henkilö.
• VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat

käytön aikana. Varo koskettamasta uunin
lämmitysvastuksia.

• Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai
uunivuokia.

• Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen huoltoa.
• VAROITUS: Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite on

pois päältä. Näin vältät mahdollisen sähköiskun.
• Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu kalusteeseen.
• Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
• Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia

lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa
pintaa, mistä voi olla seurauksena luukun lasin särkyminen.
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• Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran välttämiseksi
vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava
ammattitaitoinen henkilö.

• Tyhjää laitetta ei saa kytkeä toimintaan. Uunin sisällä olevat
metalliosat voivat aiheuttaa kipinöintiä.

• Mikroaaltotoiminnon aikana ei saa käyttää metallisia
elintarvike- ja juoma-astioita. Tämä vaatimus ei koske niitä
metalliastioita, joiden valmistaja on ilmoittanut niiden koon ja
muodon sopivan mikroaaltouuniin.

• Virrankatkaisulaite tulee integroida pysyvään johdotukseen
johdotussäätöjen mukaisesti.

• Käytä ainoastaan tähän laitteeseen tarkoitettua lasialustaa
ja lasialustan pyöritintä.

• VAROITUS: Mikäli luukku tai luukun tiivisteet ovat
vaurioituneet, laitetta ei saa käyttää ennen kuin
ammattitaitoinen henkilö on korjannut sen.

• VAROITUS: Ainoastaan ammattitaitoinen henkilö saa
suorittaa huolto- tai korjaustoimenpiteet, joissa
mikroaaltoenergialta suojaava suojakansi on poistettava.

• VAROITUS: Älä lämmitä nesteitä ja muita elintarvikkeita
tiivistetyissä astioissa. Ne voivat räjähtää.

• Käytä ainoastaan välineitä, jotka sopivat mikroaaltouunissa
käytettäviksi.

• Syttymisvaaran vuoksi laitetta on valvottava, jos ruokaa
lämmitetään muovi- tai paperiastioissa.

• Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja juomien
lämmittämiseen. Henkilö-, syttymis- tai tulipalovaara on
olemassa, jos laitteella kuivataan elintarvikkeita tai vaatteita
tai lämmitetään lämmitysalustoja, tossuja, sieniä, kosteita
liinoja tms.

• Jos laitteesta pääsee savua, kytke laite pois toiminnasta tai
irrota pistoke pistorasiasta. Pidä luukku kiinni, jotta liekit
tukahtuvat.

• Juomien kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla voi aiheuttaa
viivästyneen kiehumisen. Käsittele astiaa varovasti.
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• Ravistele tuttipullojuomaa ja sekoita vauvanruokatölkin
sisältö ja tarkista lämpötila ennen kuin annat ruoan lapselle
palovammojen välttämiseksi.

• Laitteella ei saa lämmittää kananmunia kuorineen ja
keitettyjä kananmunia, sillä ne voivat räjähtää jopa
mikroaaltolämmityksen päätyttyä.

• Laite tulee puhdistaa säännöllisesti ja kaikki ruokajäämät
tulee poistaa.

• Jos laitetta ei pidetä puhtaana, sen pinnan kunto voi
heikentyä, jolloin laitteen käyttöikä voi lyhentyä ja
mahdollisia vaaratilanteita esiintyä.
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2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus

 VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia

jalkineita.
• Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta kiinni pitäen.
• Asenna laite turvalliseen ja sopivaan paikkaan, joka täyttää asennusvaatimukset.
• Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin ja kalusteisiin.
• Tarkista ennen laitteen asentamista, että uuninluukku avautuu esteettä.
• Laitteessa on sähkötoiminen jäähdytysjärjestelmä. Sitä on käytettävä verkkovirralla.

Kaapin vähimmäiskorkeus (työtason alla olevan
kaapin vähimmäiskorkeus)

444 (460) mm

Kaapin leveys 560 mm

Kaapin syvyys 550 (550) mm

Laitteen etuosan korkeus 455 mm

Laitteen takaosan korkeus 440 mm

Laitteen etuosan leveys 595 mm

Laitteen takaosan leveys 559 mm

Laitteen syvyys 567 mm

Laitteen asennussyvyys 546 mm

Leveys luukun ollessa auki 882 mm

Tuuletusaukon vähimmäiskoko. Aukko alaosassa
takana

560x20 mm

Kiinnitysruuvit 3.5x25 mm

2.2 Sähköliitäntä
 VAROITUS!

Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää asiantuntevan sähköasentajan vastuulle.
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• Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
• Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, vaihdon

saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
• Älä anna virtajohtojen koskettaa laitteen luukkua tai päästä niitä luukun tai laitteen

alapuolella olevan asennustilan lähelle, varsinkaan laitteen ollessa toiminnassa tai luukun
ollessa kuuma.

• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien suojat tulee asentaa niin, ettei niiden irrotus onnistu
ilman työkaluja.

• Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen
verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.

• Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita: suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on

irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
• Sähköasennuksessa on oltava erotin, joka mahdollistaa laitteen irrottamisen sähköverkosta

kaikista navoista. Erottimen kontaktiaukon leveys on oltava vähintään 3 mm.
• Laitteen mukana ei toimiteta pistoketta eikä virtajohtoa.

2.3 Valitse
 VAROITUS!

Henkilövahinkojen, palovammojen ja sähköiskujen tai räjähdyksen vaara.

• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
• Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole esteitä.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa toiminnan aikana.
• Kytke laite pois toiminnasta jokaisen käyttökerran jälkeen.
• Avaa laitteen luukku varoen laitteen ollessa toiminnassa. Laitteesta voi tulla kuumaa ilmaa.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun se on kosketuksissa veteen.
• Älä paina avointa uunin luukkua.
• Älä käytä laitetta työtasona tai säilytystasona.
• Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia sisältävät aineet voivat kehittää helposti syttyvän

alkoholin ja ilman seoksen.
• Älä anna kipinöiden tai avotulen päästä laitteeseen avatessasi luukkua.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin

kostutettuja esineitä.
• Mikroaaltotoimintoa ei saa käyttää uunin esilämmittämiseen.

 VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.

• Estä emalipinnan vaurioituminen tai haalistuminen:
– Älä aseta alumiinifoliota suoraan laitteen pohjalle.
– Älä aseta vettä suoraan kuumaan laitteeseen.
– Älä säilytä kosteita astioita tai ruokia laitteessa sen käytön jälkeen.
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– Ole varovainen, kun irrotat tai kiinnität lisävarusteita.
• Uunin emalipintojen tai ruostumattoman teräksen värimuutokset eivät vaikuta laitteen

toimintaan.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin,

esimerkiksi huoneen lämmittämiseen.
• Pidä uunin luukku aina kiinni ruoanvalmistuksen aikana.
• Jos laite asennetaan kalusteen paneelin (esim. oven) taakse, ovea ei saa koskaan sulkea

laitteen ollessa toiminnassa. Lämpöä tai kosteutta voi kertyä suljetun kalusteen paneelin
taakse ja laite, kalusteet tai lattia voivat sen seurauksena vaurioitua. Älä sulje kalusteen
paneelia ennen kuin laite on täysin jäähtynyt käytön jälkeen.

2.4 Hoito ja puhdistus
 VAROITUS!

Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja, tulipaloja tai laitteen vaurioitumisen.

• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
• Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana on lasilevyjen rikkoutuminen.
• Vaihda välittömästi vaurioituneet luukun lasipaneelit. Ota yhteyttä valtuutettuun

huoltoliikkeeseen.
• Varmista, että uunin sisäosa , pyörivä alusta ja luukku pyyhitään kuiviksi jokaisen

käyttökerran jälkeen. Laitteen aikana muodostunut höyry tiivistyy uunin sisäseiniin ja se voi
aiheuttaa korroosiota.

• Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali ei vaurioidu.
• Laitteessa olevat rasva- ja ruokajäämät voivat aiheuttaa tulipalon ja sähköiskuja

mikroaaltotoiminnon ollessa toiminnassa.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä ainoastaan mietoja pesuaineita. Älä käytä

hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
• Jos käytät uuninpuhdistussuihketta, noudata tuotepakkauksessa olevia turvallisuusohjeita.

2.5 Sisävalo
 VAROITUS!

Sähköiskun vaara.

• Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lampuista sekä erikseen myytävistä varalampuista:
Kyseiset lamput on suunniteltu kestämään kodinkoneissa vaativia fyysisiä olosuhteita (esim.
lämpötila, tärinä, kosteus) tai ne antavat tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu
muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.

• Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan samanlaisia lamppuja.

2.6 Huoltopalvelu
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

2.7 Hävittäminen
 VAROITUS!

Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.
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• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja hävitä se.
• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
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3. TUOTEKUVAUS
3.1 Laitteen osat

1 2 43

5

6

7

8

1 Käyttöpaneeli
2 Uunin toimintojen väännin
3 Näyttö
4 Säädin
5 Lämpövastus
6 Mikroaaltogeneraattori
7 Lamppu
8 Pyörivän alustan akseli
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4. KÄYTTÖPANEELI
4.1 Sisäänpainettava vääntimet
Paina väännintä käyttääksesi laitetta. Väännin tulee ulos.

4.2 Kosketuspainikkeet/painikkeet

Kellotoimintojen, mikroaaltotehon asettaminen. Käytä ainoas‐
taan kuumennustoiminnon ollessa toiminnassa.

Kuumennustoiminnon käynnistäminen. Paina pidentääksesi mik‐
roaaltotoiminnon kestoa 30 sekunnilla.

Valinnan vahvistamiseksi.

4.3 Näyttö

A

D BC

A. Ajastin / Mikroaaltouunin teho
B. Tunnit / minuutit
C. Esittelytila
D. Kellotoiminnot
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5. KÄYTTÖÖNOTTO

 VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.

Aseta aika ennen uunin käyttämistä.
5.1 Uuden laitteen puhdistaminen

1. vaihe 2. vaihe 3. vaihe

Poista kaikki varusteet uunin
sisältä.

Puhdista uuni ja lisävarusteet
lämpimällä vedellä ja miedolla
pesuaineella käyttäen pehme‐

ää puhdistusliinaa.

Aseta lisävarusteet uuniin.
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6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

 VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.

6.1 Toiminnon asettaminen: Mikroaalto

Ruoanlaiton aloittaminen oletusasetuksilla:

1. vaihe Käännä uunitoiminnon valitsinta.
Näytössä näkyy ensin mikroaaltotehon oletusasetus ja sen jälkeen seuraava oletusa‐
setus: Kestoaika.

2. vaihe Aloita oletusasetuksilla painamalla painiketta: .
Äänimerkki kuuluu ja uuni sammuu kypsennysajan päättyessä.

3. vaihe Käännä uunin toimintojen väännin Off-asentoon.

Asetusten muuttaminen:

1. vaihe Käännä uunitoiminnon valitsinta.
Näytössä näkyy ensin mikroaaltotehon oletusasetus ja sen jälkeen seuraava oletusa‐
setus: Kestoaika.

2. vaihe Muuta mikroaaltotehoa kääntämällä väännintä. Tehoasetus muuttuu 100 W:n portain.

3. vaihe  - paina ja muuta asetusta säädintä kääntämällä: Kestoaika.  - paina toistuvasti
vaihdellaksesi seuraavien asetusten välillä: Kestoaika, mikroaaltoteho. Aseta arvo
kääntämällä väännintä. Vahvista painamalla: .

4. vaihe Paina: .
Äänimerkki kuuluu ja uuni sammuu kypsennysajan päättyessä.

5. vaihe Käännä uunin toimintojen väännin Off-asentoon.

Kun avaat uuninluukun, uuni sammuu. Voit käynnistää sen uudelleen sulkemalla luukun ja
painamalla painiketta: .

Mikroaaltotoimintojen enimmäisaika riippuu asetetusta mikroaaltotehosta:

MIKROAALTOTEHO ENIMMÄISAIKA

100 - 600 W 90 minuuttia

Yli 600 W 7 minuuttia
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6.2 Asettaminen: Mikroaaltouunin yhdistelmätoiminnot
Uunista voi kuulua ääniä käyttäessä toimintoa: Mikroaaltouunin yhdistelmätoiminnot. Se on
normaalia tämän toiminnon aikana.

1. vaihe Asenna alempi grillausritilä.

2. vaihe Käännä uunin toimintojen väännintä toiminnon valitsemiseksi: .
Näytössä näkyy mikroaaltotehon oletusasetus.

3. vaihe Muuta mikroaaltotehoa kääntämällä väännintä. Paina: .
Näytössä näkyy: Lo.

4. vaihe Valitse grillin tehotaso kääntämällä väännintä.

Toiminto Grillin tehotaso

Lo Matala

Hi Korkea

5. vaihe Paina: .

6. vaihe Käännä uunin toimintojen väännin Off-asentoon.

Mikroaaltoteho on enintään 500 W käyttäessä toimintoa: Mikroaaltouunin yhdistelmätoiminnot.

6.3 Uunitoiminnot

Uunitoiminto Käyttötarkoitus

Pois toiminnasta

Uuni on kytketty pois toiminnasta.

Uunivalo

Lampun sytyttäminen:

Mikroaalto

Ruoan lämmitys ja kypsennys. Mikroaaltotehon säätöväli on 100 -
1000 W.
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Uunitoiminto Käyttötarkoitus

Grilli + mikroaalto

Ruokien kypsennys lyhyeässä ajassa ja sen ruskistaminen. Valitta‐
vissa on kaksi grillin tehotasoa: matala ja korkea.

Grilli

Ohuiden ruokien grillaus ja leivän paahtaminen.

Nesteet

Juomien ja keittojen lämmitys. Tehon säätöväli on 800 - 1000 W.

Uudelleen lämmitys

Esivalmistettujen ja arkalaatuisten ruokien lämmitys. Tehon säätö‐
väli on 300 - 700 W.

Sulatus

Lihan, kalan, hedelmien, kakkujen, leivän ja voin sulattaminen. Te‐
hon säätöväli on 100 - 200 W.

Sulatus

Suklaan ja voin sulattaminen. Tehon säätöväli on 100 - 400 W.

Popcorn

Popcornin valmistaminen. Tehon säätöväli on 700 - 1000 W.
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7. KELLOTOIMINNOT
7.1 Kellotoimintojen taulukko

Kellotoiminto Käyttötarkoitus

Kellonaika
Kellonajan näyttö tai muuttaminen. Kellonajan muuttaminen
edellyttää, että uuni on kytketty pois toiminnasta.

Kestoaika
Kypsennysajan asettaminen. Käytä vain, kun uunin toiminto
on asetettu.

Lopetus
Uunin sammumisajan asettaminen. Käytä vain, kun uunin
toiminto on asetettu.

 
Ajastin

Toimintojen yhdistelmä: Kestoaika, Lopetus.

Hälytinajastin
Hälytinajastimen asettaminen. Tämä toiminto ei vaikuta mil‐
lään tavalla uunin toimintaan.
Hälytinajastin - voidaan asettaa milloin tahansa, myös uunin
ollessa pois päältä.

7.2 Asettaminen: Kellonaika
Kun laite on kytketty ensimmäisen kerran sähköverkkoon, odota, kunnes näytössä näkyy: hr, 
12:00. 12 - vilkkuu.

1. vaihe Käännä väännintä asettaaksesi tunnit.

2. vaihe  - vahvista painamalla.
Näytössä näkyvät asetetut tunnit ja: min. 00 - vilkkuu.

3. vaihe Käännä väännintä asettaaksesi minuutit.

4. vaihe  - vahvista painamalla.
Asetettu aika näkyy näytössä.

 - paina toistuvasti kellonajan muuttamiseksi.  - vilkkuu näytössä.

7.3 Toiminnon asettaminen: Kestoaika

1. vaihe Aseta kuumennustoiminto. Paina: .
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2. vaihe  – paina toistuvasti.  – alkaa vilkkua.

3. vaihe Käännä säädintä asettaaksesi minuutit.  – paina vahvistaaksesi.

4. vaihe Käännä väännintä asettaaksesi tunnit. Paina: .
Kun asetettu aika päättyy, laitteesta kuuluu äänimerkki kahden minuutin ajan. Asetettu
aika vilkkuu näytössä. Uuni kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta.

5. vaihe Voit sammuttaa äänimerkin painamalla mitä tahansa painiketta.

6. vaihe Käännä säätimet Off-asentoon.

Tämä toiminto ei ole käytettävissä mikroaaltouunitoimintojen yhteydessä.

7.4 Toiminnon asettaminen: Lopetus

1. vaihe Aseta uunitoiminto.

2. vaihe  - paina toistuvasti.  - alkaa vilkkua.

3. vaihe Käännä väännintä asettaaksesi tunnit.  - vahvista painamalla.

4. vaihe Käännä väännintä asettaaksesi minuutit.  - vahvista painamalla.
Kun Lopetus-toiminnon aika päättyy, laitteesta kuuluu äänimerkki kahden minuutin
ajan. Aika-asetus vilkkuu näytössä. Uuni kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta.

5. vaihe Voit sammuttaa merkkiäänen painamalla mitä tahansa painiketta.

6. vaihe Käännä säätimet Off-asentoon.

Tämä toiminto on käytettävissä vain seuraavissa: Grilli

7.5 Toiminnon asettaminen: Ajastin

1. vaihe Aseta kuumennustoiminto. Paina: .

2. vaihe  – paina toistuvasti.  – alkaa vilkkua.

3. vaihe Käännä säädintä asettaaksesi toiminnon minuutit: Kestoaika.
Paina: .
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4. vaihe Käännä säädintä asettaaksesi toiminnolle tunnin: Kestoaika.
Paina: .
Näytössä näkyy: .

5. vaihe Käännä säädintä asettaaksesi toiminnolle tunnin: Lopetus.
Paina: .

6. vaihe Käännä säädintä asettaaksesi toiminnon minuutit: Lopetus.
Paina: .

Näytöllä näkyy: , .
Uuni käynnistyy automaattisesti myöhemmin, se toimii asetetun Kestoaika-toiminnon ajan ja sam‐
muu, kun Lopetus-toiminnon aika saavutetaan.
Kun Lopetus-toiminnon aika päättyy, laitteesta kuuluu äänimerkki kahden minuutin ajan. Aika-ase‐
tus vilkkuu näytössä. Uuni kytkeytyy pois päältä.

7. vaihe Voit sammuttaa äänimerkin painamalla mitä tahansa painiketta.

8. vaihe Käännä säätimet Off-asentoon.

Kuumennustoimintoa voit muuttaa asetettuasi toiminnon: Ajastin.Käännä säätimet Off-asentoon
pysäyttääksesi toiminnon: Ajastin.
Tämä toiminto on käytettävissä vain seuraavassa yhteydessä: Grilli

7.6 Toiminnon asettaminen: Hälytinajastin
Hälytinajastin voidaan asettaa uunin ollessa toiminnassa ja pois toiminnasta.

1. vaihe  - paina toistuvasti. , 00 - vilkkuu.

2. vaihe Käännä väännintä asettaaksesi sekunnit ja sen jälkeen minuutit.

3. vaihe  - vahvista painamalla.
Hälytinajastin - käynnistyy automaattisesti 5 sekunnin kuluttua.
Kun asetusajasta on kulunut 90 %, laitteesta kuuluu äänimerkki.

4. vaihe Kun asetettu aika päättyy, laitteesta kuuluu äänimerkki kahden minuutin ajan 00:00,
 - vilkkuu. Voit sammuttaa merkkiäänen painamalla mitä tahansa painiketta.
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8. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN

 VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.

8.1 Lisävarusteiden asennus
Käytä ainoastaan sopivia keittoastioita ja materiaaleja. Katso luku "Neuvoja ja vinkkejä",
Mikroaaltouuniin soveltuvat keittoastiat ja materiaalit.

Pyörivä alustakokoonpano:
Kypsennä ruokaa aina pyörivällä alustako‐
koonpanolla.
Aseta rullaohjain pyörivän alustan akselin
ympärille. Aseta pyörivä lasialusta rullaoh‐
jaimeen.
Käytä ainoastaan uunin mukana toimitet‐
tua pyörivää alustakokoonpanoa.

Grillausritilä:
Aseta grillausritilä pyörivälle alustakokoon‐
panolle silikonitulpat alaspäin.
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9. LISÄTOIMINNOT
9.1 Käyttöohjeet: Lapsilukko
Kun toiminto on toiminnassa, uunia ei voi kytkeä toimintaan vahingossa.

1. vaihe Varmista, että uunin toimintojen valitsin on Off-asennossa.

2. vaihe ,  - paina ja pidä alhaalla samanaikaisesti 2 sekunnin ajan.

 

Lapsilukko voidaan kytkeä pois toiminnasta toistamalla vaihe 2.

9.2 Käyttöohjeet: painikelukitus
Toiminto voidaan kytkeä päälle ainoastaan silloin, kun uuni on kytketty toimintaan. Kun toiminto
on päällä, lämpötila- ja aika-asetuksia ei voida muuttaa vahingossa.

1. vaihe Valitse haluamasi uunitoiminto.

2. vaihe ,  - paina ja pidä alhaalla samanaikaisesti 2 sekunnin ajan.
Laitteesta kuuluu äänimerkki. Loc tulee näkyviin 5 sekunnin ajaksi.

Painikelukitus voidaan kytkeä pois toiminnasta toistamalla vaihe 2.

Loc tulee näkyviin näyttöön, kun väännintä käännetään tai painiketta painetaan
painikelukituksen ollessa päällä. Kun uunin toimintojen väännintä käännetään, uuni kytkeytyy
pois toiminnasta.
Kun uuni kytketään pois toiminnasta painikelukituksen ollessa päällä, painikelukituksen tilalle
aktivoituu automaattisesti lapsilukko. Katso luku "Lisätoiminnot" ja kohta "Lapsilukon
käyttäminen".

9.3 Jäähdytyspuhallin
Kun uuni on toiminnassa, jäähdytyspuhallin kytkeytyy automaattisesti toimintaan uunin pintojen
pitämiseksi viileinä. Kun kytket uunin pois toiminnasta, jäähdytyspuhallin toimii edelleen,
kunnes uuni on jäähtynyt.
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10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA

 
Lue turvallisuutta koskevat luvut.

10.1 Ruoanlaittoon liittyviä suosituksia

Taulukoissa mainitut lämpötilat ja paistoajat ovat ainoastaan suuntaa-antavia. Lämpötila ja paisto‐
aika riippuvat reseptistä sekä käytettyjen ainesten laadusta ja määrästä.
Uunisi voi paistaa eri tavalla kuin entinen uunisi. Alla olevat taulukot sisältävät suositellut uunitoi‐
minnot ja kypsennysajan asetukset eri ruokalajeihin.
Jos taulukosta ei löydy reseptiisi sopivia asetuksia, voit soveltaa jonkin samantyyppisen paistok‐
sen asetuksia.

10.2 Mikroaaltouunin suositukset

 Aloitetaan!

Älä aseta ruokaa suoraan lasialustalle. Käytä aina mikroaaltouuniin soveltuvia keittoastioita.
Aseta keittoastia lasialustan keskelle.
Varmista, että lasialustalle asetettu ruoka ja keittoastia ovat huoneenlämpöisiä. Lasialusta voi rik‐
koutua, jos siihen asetetaan liian kuumia tai kylmiä astioita.
Käännä ruoka tai hämmennä sitä sulatus- ja keittoajan puolivälissä.
Hämmennä nestemäisiä ruokia aika ajoin.
Hämmennä ruokaa ennen tarjoilua.
Peitä ruoka kypsennystä ja uudelleen lämmitystä varten.
Aseta juomia lämmittäessä pulloon tai lasiin lusikka tasaisempaa lämmön jakautumista varten.
Aseta ruoka uuniin ilman pakkauksia. Pakatut valmisruoat voidaan asettaa uuniin vain silloin, kun
pakkaus kestää mikroaaltouunin (tarkista pakkauksen merkinnät).
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 Mikroaaltokypsennys  Sulattaminen mikroaaltouunissa

Peitä kypsennettävä ruoka kannella. Jos haluat
säilyttää rapean pinnan, kypsennä ruoka ilman
kantta.
Älä ylikypsennä ruokia valitsemalla liian suuren
tehon tai pitkän aika-asetuksen. Ruoka voi kui‐
vua, palaa tai syttyä.
Älä käytä uunia kananmunien tai etanoiden
kypsentämiseen kuorineen, sillä ne voivat rä‐
jähtää. Lävistä munakkaan keltuainen ennen
sen uudelleen lämmittämistä.
Lävistä kuorelliset ruoat tai pistä niihin useita
reikiä ennen niiden kypsentämistä.
Leikkaa vihannekset samankokoisiksi paloiksi.
Kun uuni on kytketty pois päältä, ota ruoka pois
uunista ja anna sen olla joidenkin minuuttien
ajan.

Aseta pakasteruoka ilman pakkausta pienelle
ylösalaisin käännetylle lautaselle astiaan tai su‐
latustelineelle tai muovisiivilään, jotta sulanut
neste valuu astiaan.
Poista sulaneet osat sen jälkeen.
Hedelmät ja vihannekset voidaan kypsentää
jäisinä käyttämällä suurempaa mikroaaltouunin
tehoa.

10.3 Mikroaaltouuniin soveltuvat keittoastiat ja materiaalit
Käytä mikroaaltouunissa ainoastaan siihen soveltuvia keittoastioita ja materiaaleja. Käytä alla
olevaa taulukkoa viitteenä.
Tarkista keittoastian / materiaalin määritykset ennen käyttöä.

Keittoastia / materiaali
  

Uunin kestävä lasi ja posliini,
ei metalliosia, esim. kuumuut‐
ta kestävä lasi

Uuniin sopimaton lasi ja pos‐
liini ilman hopeisia, kultaisia,
platina- tai muita metallikoris‐
teita

X X X

Lasi ja lasikeraaminen uunin/
sulatuksen kestävä materiaali

Keraamiset ja saviastiat il‐
man kvartsi- tai metalliosia tai
metallia sisältäviä lasitteita

X X
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Keittoastia / materiaali
  

Keraamiset, posliini- ja sa‐
viastiat, joissa on lasittama‐
ton pohja tai pieniä reikiä
(esim. kahvoissa)

X X X X

Kuumuuden kestävyys jopa
200 °C

X X

Pahvi, paperi X X X

Talouskelmu X X X

Paistopussi mikroaaltouunin
kestävällä sulkijalla

X X

Metalliset paistoalustat (esim.
emali, valurauta)

X X X

Uunivuoat, musta lakka tai si‐
likonipäällysteiset

X X X

Mikroaaltouuniin tarkoitetut
keittoastiat, esim. ruskistus‐
pannu

X X X

Grillausritilä X X

10.4 Grilli
Grillaa vain ohuita liha- tai kalapaloja.
Esikuumenna tyhjää uunia ennen ruokien asettamista uuniin.
Aseta ruoka ylemmälle grillausritilälle.
Valitse toiminto: Grilli.
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 GRILLI
(min) (min)

1. puoli 2. puoli

Kokonainen kala, 0,4 - 0,45 kg 10 - 20 10 - 20

Kalaleike 10 - 20 5 - 10

Täytetyt paahtoleivät, 4 kappaletta 10 - 20 -

Uunijuusto 5 - 15 5 - 15

Kalapuikot, kylmä 10 - 20 5 - 15

Kanan rintafilee 10 - 20 10 - 20

Lohifileet, 0,15 kg 10 - 20 5 - 10

Paahtoleipä 5 - 10 -

10.5 Mikroaaltokypsennys

Mikroaaltoa koskevia vinkkejä

Kypsennys-/sulatustulokset Mahdollinen syy Korjaustoimenpide

Ruoka on liian kuivaa. Liian suuri tehoasetus.
Liian pitkä aika-asetus.

Aseta pienempi teho ja/tai ly‐
hyempi aika-asetus.

Ruoka ei ole sulanut, se on kyl‐
mää tai raakaa kypsennysajan
päättymisen jälkeen.

Liian lyhyt aika-asetus. Aseta pitempi aika-asetus. Älä
lisää mikroaaltotehoa.

Ruoka on ylikuumentunut reu‐
noilta, mutta raakaa keskeltä.

Liian suuri mikroaaltoteho. Aseta pienempi teho ja pitem‐
pi aika-asetus.

SULATUSAseta ruoka-astia uunin pohjalle.
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  LIHA/KALA
Aseta teho arvoon 100 W ellei muuta
mainita.

(kg) (min) Seisonta-
aika (min)

Pihvit 0,2 6 - 8 5 - 10

Jauheliha, aseta 200 W 0,5 5 - 8 5 - 10

Kana 1 20 - 25 20 - 30

Kanan rintafilee 0,15 5 - 7 10 - 15

Kanan koivet 0,25 6 - 8 5 - 10

Kanan siipipalat 0,2 3 - 4 5 - 10

Kokonainen kala 0,5 10 - 15 10 - 15

Kalafile 0,5 8 - 12 5 - 10

 MAITOTUOTTEET
Aseta teho arvoon 100 W. (kg) (min) Seisonta-

aika (min)

Voi 0,25 3 - 4 5 - 10

Juustoraaste 0,2 1 - 2 10 - 15

 KAKUT JA LEIPÄ
Aseta teho arvoon 200 W ellei muuta
mainita.

(min) Seisonta-
aika (min)

Hiivataikinapohjainen kakku, aseta 100 W 1 kappale 2 - 3 5 - 15

Juustokakku, aseta 100 W 1 kappale 3 - 5 15 - 20

Kuiva kakku, aseta 100 W 1 kappale 1 - 2 -

Leipä 1 kg 8 - 10 10 - 15
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 KAKUT JA LEIPÄ
Aseta teho arvoon 200 W ellei muuta
mainita.

(min) Seisonta-
aika (min)

Leipäviipaleet 0,2 kg 1 - 2 5 - 10

Sämpylät 4 kappaletta 1 - 2 5 - 10

 HEDELMÄT
(kg) (W) (min) Seisonta-

aika (min)

Hedelmät 0,3 100 5 - 10 5 - 10

 UUDELLEEN LÄMMITYS
(W) (min) Seisonta-

aika (min)

Kastike 200 ml 700 2 - 3 -

Keitto 300 ml 700 4 - 5 -

Pakastetut valmisateriat 0,4 kg 600 10 - 15 2 - 5

Puolivalmisteet 0,4 kg 600 6 - 9 2 - 5

 SULATUS
(kg) (W) (min) Seisonta-

aika (min)

Suklaa / Suklaakuorrute 0,1 300 2 - 3 1 - 2

Voi 0,1 300 1 - 2 -
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 NESTEET
(ml) (W) (min)

Maito 200 1000 1 - 1:30

Vesi 200 1000 1:30 - 2

Aseta popcornpussi pyörivälle alustakokoonpanolle. Valmista yksi pussi kerrallaan. Kun
poksahtelujen väli hidastuu (1 - 2 s), pysäytä uuni manuaalisesti.

 POPCORN
(kg) (W) (min)

Popcorn 0,9 - 0,10 1000 1:30 - 2:30

 MIKROAALTO

(W) (min) Seisonta-ai‐
ka (min)

Kokonainen kala 0,5 kg 500 5 - 7 2 - 5

Kalafile 0,5 kg 400 3 - 4 2 - 5

Tuoreet vihannekset 0,5 kg + 50 ml
vettä

600 6 - 10 -

Vihannekset, pakastetut 0,5 kg + 50 ml
vettä

600 10 - 15 -

Uuniperunat 0,5 kg 600 7 - 10 -

Riisi 0,2 kg + 400 ml
vettä

600 12 - 16 -

Vauvanruokapurkit 0,2 kg 200 1 - 2 -
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 MIKROAALTO

(W) (min) Seisonta-ai‐
ka (min)

Vauvan maito, aseta pulloon lu‐
sikka

180 ml 600 0:20 - 0:40 -

Mikroaaltouunin yhdistelmätoiminto
Aseta toiminto: Grilli + mikroaalto.
Aseta ruoka alemmalle grillausritilälle.
Käännä ruoka keittoajan puolivälissä.
Seisonta-aika on 2 - 5 min.

(W) Grillin te‐
hotaso

(min)

Puolikas kana 2 x 0,6 kg 400 suuri 30 - 35

Kana 1,1 kg 300 suuri 30 - 35

Perunapaistos 1,1 kg 300 pieni 30 - 35

Lasagne - 400 pieni 25 - 35

10.6 Tehoasetuksien suositukset erilaisiin ruokiin
Taulukossa annetut tiedot ovat ainoastaan suuntaa-antavia.

800 - 1000 W

Paistaminen kypsennyksen alussa Nesteiden lämmitys
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500 - 700 W

Vihannesten
keittäminen

Munaruokien
valmistami‐

nen

Pataruokien
haudutus

Riisin haudu‐
tus

Yhden ruo‐
kalajin ateri‐
oiden lämmi‐

tys

Pakasteruo‐
kien sulatus
ja lämmitys

300 - 400 W

Juuston, suklaan tai voin sula‐
tus

Arkalaatuisten ruokien kypsen‐
nys/lämmitys Ruoanlaiton jatkaminen

100 - 200 W

Lastenruokien
lämmitys Leivän sulatus Hedelmien ja

kakkujen sulatus

Juuston, ker‐
man ja voin su‐

latus

Lihan ja kalan
sulatus

10.7 Tietoja testilaitokselle
Standardin IEC 60705 mukaiset testit.

MIKROAALTO‐
TOIMINTO

(W) (kg) (min)

Sokerikakku 600 0.475 Pyörivä
alustako‐
koonpano

5 - 7 -

Lihamureke 500 0.9 Pyörivä
alustako‐
koonpano

18 - 20 -

Uunimunakas 500 1 Pyörivä
alustako‐
koonpano

15 - 17 -

31/44

VIHJEITÄ JA NEUVOJA



MIKROAALTO‐
TOIMINTO

(W) (kg) (min)

Lihan sulatus 200 0.5 Pyörivä
alustako‐
koonpano

8 - 9 -

Valitse toiminto: Grilli + mikroaalto
Käytä alempaa grillausritilää.

MIKROAALTOUUNIN
YHDISTELMÄTOIMIN‐
TO (W) Grillin tehota‐

so
(min)

Perunapaistos, 1,1 kg 300 pieni 30 - 35 -

Kana, 1,1 kg 300 suuri 30 - 35 Aseta liha pyöre‐
ään lasiastiaan.
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11. HOITO JA PUHDISTUS
11.1 Puhdistukseen liittyviä huomautuksia

Puhdistusai‐
neet

Puhdista uunin etupinnat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella käyttäen
pehmeää puhdistusliinaa.

Käytä puhdistusainetta metallipintojen puhdistamiseen.

Poista tahrat miedolla pesuaineella.

Jokapäiväi‐
nen käyttö

Puhdista uunin sisäosa jokaisen käytön jälkeen. Rasvan tai muiden roiskeiden
kertyminen voi johtaa tulipaloon.
Puhdista jäämät ja rasva uunin sisätilan katosta varoen.

Älä jätä ruokia uuniin 20 minuuttia pitemmäksi ajaksi. Kuivaa sisäosa pehmeällä
liinalla jokaisen käyttökerran jälkeen.

Lisävarusteet

Puhdista kaikki lisävarusteet käytön jälkeen ja anna niiden kuivua. Odota ennen
puhdistusta, että pyörivä alusta on jäähtynyt. Vaarana on pyörivän alustan rik‐
koutuminen. Käytä pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja mietoa puhdistusainetta.
Lisävarusteita ei saa pestä astianpesukoneessa.

Tarttumattomia lisävarusteita ei saa puhdistaa hankaavilla puhdistusaineilla tai
teräväreunaisilla esineillä.
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12. VIANMÄÄRITYS
12.1 Käyttöhäiriöt
Mikäli laitteessa ilmenevää ongelmaa ei ole kuvattu tässä taulukossa, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.

 Uuni ei käynnisty eikä kuumene

Ongelma Tarkista, että

Uuni ei kytkeydy toimintaan eikä sitä voida
käyttää.

Uuni on kytketty oikein sähköverkkoon.

Uuni ei kuumene. Automaattinen virrankatkaisu on pois toimin‐
nasta.

Uuni ei kuumene. Sulake on palanut.

Uuni ei kuumene. Lapsilukko on kytketty pois toiminnasta.

 Osat

Ongelma Tarkista, että

Valo ei syty. Lamppu on palanut. Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.

Pyörivästä alustakokoonpanosta kuuluu ääntä. Pyörivän alustakokoonpanon alla on ruokajää‐
miä.

 Virhekoodit

Näytössä näkyy Tarkista, että

12.00 On tapahtunut sähkökatkos. Aseta kellonaika.

Jos näytössä näkyy jokin muu kuin tässä taulukossa kuvattu virhekoodi, kytke asuinrakennuksen
sulake pois päältä ja uudelleen päälle ja käynnistä uuni uudelleen. Jos virhekoodi tulee uudelleen
näkyviin, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. 

12.2 Huoltotiedot
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys jälleenmyyjään taivaltuutettuun huoltopalveluun.
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Huoltopalvelun vaatimat tiedot on merkitty arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee uunin sisäosan
etukehyksessä. Älä poista arvokilpeä uunista.

Suosittelemme, että kirjoita tiedot tähän:

Malli (MOD.) .........................................

Tuotenumero (PNC) .........................................

Sarjanumero (S.N.) .........................................
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13. ENERGIATEHOKKUUS
13.1 Energiansäästö

 
Uunissa on toimintoja, joiden avulla voit säästää energiaa.

Varmista, että uunin luukku on suljettu uunin ollessa toiminnassa. Älä avaa uunin luukkua liian
usein kypsennyksen aikana. Pidä luukun tiiviste puhtaana ja varmista, että se on hyvin kiinni
paikoillaan.
Kun mahdollista, älä esikuumenna uunia ennen ruokien asettamista uuniin.
Minimoi paistojen väliset tauot, kun valmistat kerralla useampia ruokia.
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14. HELPPOA!

Tutustu käyttöpaneelin kuvakkeisiin Tutustu pikaoppaan symboleihin

Kellotoimintojen, mikroaaltotehon
asettaminen.

Uunin toimintojen
väännin

Säädin
Käynnistä uunitoiminto pidentämäl‐
lä mikroaaltotoiminnon kestoa 30
sekunnilla.

Vahvistuspainike.

lämmitys / kypsennys
100 - 1000 W

kypsennys / ruskistus
teho: alhainen / kor‐

kea
kypsennys / ruskistus nesteiden lämmitys

800 - 1000 W

uudelleen lämmitys
300 - 700 W

pakasteiden sulatus
100 - 200 W

sulatus
100 - 400 W

popcornin valmistami‐
nen

700 - 1000 W

Mikroaaltotoiminnon asetukset Mikroaaltotoiminnon käyttöä koskevat vin‐
kit

Mikroaaltoteho: Enimmäisaika: Peitä ruoka kypsennystä ja uudelleen lämmi‐
tystä varten.
Käännä ruoka tai hämmennä sitä sulatus- ja
keittoajan puolivälissä.
Aseta astiaan lusikka nesteitä lämmittäessä.
Aseta ruoka uuniin ilman pakkauksia (vain mik‐
roaallon kestävät).

100 - 600 W 90 min

> 600 W 7 min

Nupin jokainen asetus = 100 W

Uunitoiminnon asettaminen
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Toiminnon asettaminen: Mikroaalto

Toiminnon asettaminen: Mikroaaltouunin yhdistelmätoiminnot  

 Kellonajan asettaminen ja muuttaminen

 Kestoaika-toiminnon asettaminen

Paina toistuvasti: .  - alkaa vilkkumaan näytössä.

Hälytinajastimen asettaminen:

Paina toistuvasti: .  - alkaa vilkkumaan näytössä.
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Hälytinajastimen asettaminen:
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15. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se
asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö-
ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä  merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana.
Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.
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