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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
• Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,

joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän
riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen
käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun
heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen
käyttöön liittyvät vaarat. Laite on pidettävä alle 8-vuotiaiden
lasten ja erittäin vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden
ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.

• Älä anna lasten leikkiä laitteella ja mobiililaitteilla, joissa on
My AEG Kitchen.

• 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.
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• 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.

• Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran välttämiseksi
vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava
ammattitaitoinen henkilö.

• Irtoava lika tulee poistaa ennen pyrolyysipuhdistuksen
suorittamista. Poista kaikki varusteet uunin sisältä.

• Poista kannatinkiskot vetämällä ensin kannatinkiskon
etuosasta ja sen jälkeen takaosa irti sivuseinistä. Kiinnitä
kannattimet takaisin paikalleen suorittamalla toimenpiteet
päinvastaisessa järjestyksessä.

• Käytä ainoastaan tähän laitteeseen suositeltua
paistolämpömittaria.
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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.
• Asennuskaapin tukevuuden tulee vastata standardin DIN 68930 vaatimuksia.

Kaapin vähimmäiskorkeus (työtason alla olevan
kaapin vähimmäiskorkeus)

578 (600) mm

Kaapin leveys 560 mm

Kaapin syvyys 550 (550) mm

Laitteen etuosan korkeus 594 mm

Laitteen takaosan korkeus 576 mm

Laitteen etuosan leveys 595 mm

Laitteen takaosan leveys 559 mm

Laitteen syvyys 567 mm

Laitteen asennussyvyys 546 mm

Leveys luukun ollessa auki 1027 mm

Tuuletusaukon vähimmäiskoko. Aukko alaosassa
takana

560 x 20 mm

Virtajohdon pituus. Johto sijaitsee oikeassa kul‐
massa takana

1500 mm

Kiinnitysruuvit 4 x 25 mm
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2.2 Sähköliitäntä
 VAROITUS!

Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää asiantuntevan sähköasentajan vastuulle.
• 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.
• Sulje laitteen luukku kokonaan ennen pistokkeen liittämistä pistorasiaan.
• Laitteen mukana toimitetaan pistoke ja virtajohto.

2.3 Käyttö
 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.
• Älä jaa Wi-Fi-salasanaasi muille.
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 VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.

• Emalipinnan vaurioitumisen tai värimuutoksien estäminen:
– Älä aseta uunivuokia tai muita esineitä suoraan laitteen pohjalle.
– Älä aseta alumiinifoliota suoraan laitteen pohjalle.
– Älä aseta vettä suoraan kuumaan laitteeseen.
– Älä säilytä kosteita astioita tai ruokia laitteessa sen käytön jälkeen.
– Ole varovainen, kun irrotat tai kiinnität lisävarusteita.

• Uunin emalipintojen tai ruostumattoman teräksen värimuutokset eivät vaikuta laitteen
toimintaan.

• Käytä korkeareunaista uunivuokaa kosteiden leivonnaisten paistamisessa. Hedelmä- ja
marjamehut voivat jättää pysyviä jälkiä.

• 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, kotelointi tai lattia voi sen seurauksena vaurioitua. Älä sulje kalusteen
paneelia ennen kuin laite on jäähtynyt kokonaan 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.
• Ole varovainen irrottaessasi luukkua. Luukku on painava!
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali ei vaurioidu.
• 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 Pyrolyysipuhdistus
 VAROITUS!

Henkilövahinkojen / tulipalon / kemiallisten päästöjen (höyryt) vaara pyrolyysitoiminnossa.

• Ennen pyrolyysi- tai käyttöönottotoiminnon käyttöä on uunista poistettava:
– ylimääräiset ruokajäämät, öljy- tai rasvaroiskeet/-jäämät
– irrotettavat varusteet (mukaan lukien tuotteen mukana toimitetut ritilät, kannattimet jne.),

erityisesti tarttumattomat kattilat, pannut, pellit, välineet jne.
• Lue kaikki pyrolyysipuhdistuksen ohjeet huolellisesti.
• Pidä lapset poissa laitteen luota silloin, kun pyrolyysipuhdistus on käynnissä.

Laite kuumenee erittäin kuumaksi ja kuumaa ilmaa pääsee etuosan jäähdytysaukoista.
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• Pyrolyysipuhdistus on korkealla lämpötilalla toimiva toiminto, jonka aikana ruokajäämistä ja
valmistusmateriaaleista voi syntyä höyryjä. Tämän vuoksi käyttäjän on erittäin suositeltavaa:
– varmistaa hyvä tuuletus pyrolyysipuhdistuksen aikana ja sen jälkeen
– varmistaa hyvä tuuletus ensimmäisen maksimilämpötilan käyttökerran aikana ja sen

jälkeen.
• Ihmisistä poiketen jotkin linnut ja matelijat voivat olla erittäin herkkiä pyrolyysiuunien

puhdistuksen aikana mahdollisesti muodostuville höyryille.
– Varmista, ettei laitteen lähettyvillä ole eläimiä (varsinkaan lintuja) pyrolyysipuhdistuksen

aikana ja sen jälkeen ja käytä ensin maksimilämpötilaa hyvin tuuletetussa tilassa.
• Myös pienet kotieläimet voivat olla erittäin herkkiä pyrolyysiuunien lähellä tapahtuville

lämpötilamuutoksille, kun pyrolyysipuhdistus on toiminnassa.
• Keittoastioiden, pannujen, tarjottimien, ruoanlaittovälineiden jne. tarttumattomat pinnat voivat

vaurioitua pyrolyysiuunien pyrolyysipuhdistuksen korkean lämpötilan seurauksena ja niistä
voi päästä myös pienessä määrin haitallista höyryä.

• Yllä kuvatut pyrolyysiuuneista/ruokajäämistä muodostuvat höyryt eivät ole haitallisia
ihmisille, tämä koskee myös lapsia ja heikkokuntoisia henkilöitä.

2.6 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.

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

2.8 Hävittäminen
 VAROITUS!

Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.

• 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 Yleiskatsaus

2

7

1

8

4

3

5

6

5

4

3

2

1

1 Käyttöpaneeli
2 Näyttö
3 Paistolämpömittarin pistorasia
4 Lämpövastus
5 Lamppu
6 Puhallin
7 Hyllykannatin, irrotettava
8 Hyllytasot

3.2 Lisävarusteet

Paistoritilä
Käytetään patojen, kakkuvuokien ja paistien
alustana.

Paistolevy
Kakkuja ja pikkuleipiä varten.

Grillaus-/paistopannu
Käytetään leivonnassa, paistamisessa tai
rasvankeruuastiana.

Paistolämpömittari
Käytetään ruoan sisälämpötilan mittaamiseen.
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4. UUNIN KYTKEMINEN PÄÄLLE JA POIS PÄÄLTÄ.
4.1 Käyttöpaneeli

1 2 3 4 5 6

1 Päälle / Pois päältä Paina ja pidä alhaalla painiketta uunin kytkemiseksi toimintaan tai
pois toiminnasta.

2 Valikko Uunin toimintojen luettelo.

3 Suosikit Käytetyimpien asetusten luettelo.

4 Näyttö Näyttää uunin asetukset.

5 Lampun kytkin Lampun sytyttäminen ja sammuttaminen.

6 Pikakuumennus Toiminnon kytkeminen toimintaan ja pois toiminnasta: Pikakuu‐
mennus.

Paina Siirrä

3s

Paina ja pidä alhaalla

Kosketa pintaa sormella. Liu’uta sormea pinnalla. Kosketa pintaa kolmen sekun‐
nin ajan.

4.2 Näyttö

STARTSTART

12:3012:30

150°C

Kun virta on kytketty päälle, ruudussa näkyy
päänäyttö uunitoiminnolla ja oletuslämpötilalla.
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12:34

Jos uunia ei käytetä kahteen minuuttiin, näyttö
siirtyy valmiustilaan.

11min

12:3012:30

150°C

STOP

Asetetut toiminnot ja muut käytettävissä olevat
valinnat näkyvät näytössä kypsennyksen aika‐
na.

150°C

12:30

15min START

85°C

G F DE C

A B Näyttö enimmäismäärällä asetettuja toimintoja.
A. Wi-Fi
B. Kellonaika
C. KÄYNNISTÄ / PYSÄYTÄ
D. Lämpötila
E. Uunitoiminnot:
F. Ajastin
G. Paistolämpömittari (vain määrätyt valitut

mallit)

Näytön merkkivalot

Perusmerkkivalot - näytön selaaminen.

Lämpötilan
asettaminen:

Valinnan/
asetuksen
vahvistami‐

nen.

Valikossa siir‐
tyminen takai‐
sin yhden ta‐
son verran.

Viimeisen toi‐
minnon peruut‐

taminen.

Lisätoimintojen kytkemi‐
nen toimintaan ja pois

päältä.

Äänimerkki -toiminnon merkkivalot - kun asetettu kypsennysaika päättyy, laitteesta kuuluu ää‐
nimerkki.

Toiminto on päällä.
Toiminto on päällä.

Kypsentäminen pysähtyy auto‐
maattisesti.

Hälytysäänimerkki on pois
päältä.

Ajastimen merkkivalot

13/52

UUNIN KYTKEMINEN PÄÄLLE JA POIS PÄÄLTÄ.



Näytön merkkivalot

Toiminnon asettaminen. Ajastettu käynnistymi‐
nen. Asetuksen peruuttaminen.

Wi-Fimerkkivalo - uuniin voidaan muodostaa Wi-Fi-yhteys.

Wi-Fi -yhteys on kytketty päälle.
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5. KÄYTTÖÖNOTTO

 VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.

5.1 Uuden laitteen puhdistaminen

1. vaihe 2. vaihe 3. vaihe

Poista kaikki lisävarusteet ja
irrotettavat uunipeltien kannat‐

timet uunista.

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

ää puhdistusliinaa.

Aseta lisävarusteet ja irrotetta‐
vat uunipeltien kannattimet

uuniin.

5.2 Ensimmäinen kytkentä
Ensimmäisen yhteyden jälkeen näyttöön tulee näkyviin tervetuloviesti.
Aseta seuraavat toiminnot: Kieli, Näytön kirkkaus, Näppäinäänet, Äänimerkin voimakkuus,
Kellonaika.

5.3 Langaton yhteys
Uunin yhdistämiseen tarvitset:
• Langaton verkko Internet-yhteydellä.
• Langattomaan verkkoon yhdistetty mobiililaite.
Lataa mobiilisovellus ja noudata seuraaviin vaiheisiin liittyviä ohjeita.

1. vaihe Kytke uuni toimintaan.

2. vaihe Paina: . Valitse: Asetukset / Yhteysasetukset.

3. vaihe  - kytke toimintaan liu'uttamalla tai painamalla: Wi-Fi:

4. vaihe Uunin langaton moduuli käynnistyy 90 sekunnin kuluessa.

Käytä pikavalintaa!
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Taajuus 2,4 GHz WLAN 5 GHz WLAN

2400 - 2483,5 MHz 5150 - 5350 MHz
5470 - 5725 MHz

Protokolla IEEE 802.11b DSSS/
802.11g/n OFDM

IEEE 802.11 a/n OFDM

Enimmäisteho EIRP < 20 dBm (100 mW) EIRP < 22 dBm (200mW)

Wi-Fi-moduuli NIU5-50

Taajuus Bluetooth 2400 - 2483,5 MHz

Protokolla LE: DSSS

Enimmäisteho EIRP < 4 dBm (5 mW)

Direktiivin 2014/53/EU piiriin kuuluvat EU-jäsenvaltiot: Belgia, Bulgaria, Tšekin tasavalta,
Tanska, Saksa, Viro, Irlanti, Kreikka, Espanja, Ranska, Kroatia, Italia, Kypros, Latvia, Liettua,
Luxemburg, Unkari, Malta, Alankomaat, Itävalta, Puola, Portugali, Romania, Slovenia,
Slovakia , Suomi, Ruotsi, Norja, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta, Turkki.

5.4 Alustava esikuumennus

 Esikuumenna tyhjä uuni ennen ensimmäistä käyttökertaa.

1. vaihe Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat uunipeltien kannattimet uunista.

2. vaihe Aseta toiminnon maksimilämpötila: .
Anna uunin käydä yhden tunnin ajan.

3. vaihe Aseta toiminnon maksimilämpötila: .
Anna uunin käydä 15 minuutin ajan.

 Uunista voi tulla hajua ja savua esikuumennuksen aikana. Varmista tilan hyvä tuuletus.
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6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

 VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.

6.1 Asettaminen: Uunitoiminnot:

1. vaihe Kytke uuni päälle. Näytössä näkyy oletuskuumennustoiminto.

2. vaihe Siirry alavalikkoon painamalla kuumennustoiminnon symbolia.

3. vaihe Valitse kuumenmnustoiminto ja paina:  Lämpötila-asetukset näkyvät näytössä.

4. vaihe Aseta lämpötila ja paina: .

5. vaihe Paina: .
Paistolämpömittari - voidaan kytkeä pistokkeeseen milloin tahansa ennen ruoanlait‐
toa ja sen aikana.

 - paina kytkeäksesi kuumennustoiminnon pois päältä.

6. vaihe Kytke uuni pois päältä.

Käytä pikavalintaa!

6.2 Asettaminen: Avustava kypsennys
Tämän alavalikon kaikki ruokalajit sisältävät toiminto- ja lämpötilasuosituksen. Voit säätää aikaa
ja lämpötilaa.
Joidenkin ruokalajien kohdalla voit valita myös seuraavaa:
• Painoautomatiikka
• Paistolämpömittari
Ruoan kypsyystaso:
• Puoliraaka tai Vähennä
• Keskitaso
• Kypsä tai Lisää

1. vaihe Kytke uuni toimintaan.

2. vaihe Paina: .

3. vaihe Paina: . Syötä: Avustava kypsennys
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4. vaihe Valitse ruoka tai ruokalaji.

5. vaihe Paina: .

Käytä pikavalintaa!

6.3 Uunitoiminnot

Perustason uunitoiminnot

Kuumennustoimin‐
to

Käyttökohde

Grilli

Ohuiden ruokien grillaus ja leivän paahtaminen.

Tehogrillaus

Suurikokoisten luita sisältävien lihapalojen tai lintupaistien paistaminen
yhdellä tasolla. Gratinointi ja ruskistus.

Kiertoilma

Korkeintaan kolmella kannatintasolla kypsentäminen samanaikaisesti ja
ruokien kuivaus. Lämpötila asetetaan 20−40 °C matalammaksi kuin toi‐
minnossa Ylä- /alalämpö.

Pakasteet

Pakasteruokien (esim. ranskalaisten, lohkoperunoiden, rapeiden kevät‐
kääryleiden) valmistaminen.

Ylä- /alalämpö

Ruokien ja leivonnaisten paistaminen yhdellä tasolla.

Pizza-toiminto

Pizzan valmistaminen. Voimakkaaseen ruskistamiseen ja rapean pohjan
luomiseen.
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Kuumennustoimin‐
to

Käyttökohde

Alalämpö

Rapeapohjaisten kakkujen paistaminen ja säilöminen.

Leivän paistami‐
nen

Tällä toiminnolla voit valmistaa leipää ja sämpylöitä saavuttaen korkea‐
luokkaisen tuloksen rapeuden, värin ja pinnan kiillon suhteen.

Taikinan nostatus

Nopeuttaa hiivataikinan kohoamista. Estää taikinan pinnan kuivumisen ja
säilyttää sen notkeuden.

Erityiset uunitoiminnot

Kuumennustoimin‐
to

Käyttökohde

Säilöntä

Vihannessäilykkeiden valmistus (esim. pikkelsit).

Kuivaus

Hedelmä-, vihannes- ja sienisiivujen kuivaus.

Lautasten lämmi‐
tys

Lautasten esilämmitys ennen tarjoilua.

Sulatus

Ruoan sulattaminen (vihannekset ja hedelmät). Sulatusaika riippuu pa‐
kasteruoan määrästä ja koosta.

Gratinointi

Uuniruokien, kuten lasagnen tai perunagratiinin valmistaminen. Gratinointi
ja ruskistus.
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Kuumennustoimin‐
to

Käyttökohde

Hidas kypsennys

Mureiden ja mehukkaiden paistien paistaminen.

Pidä lämpimänä

Tarkoitettu ruokien lämpimänä pitämiseen.

Kostea kiertoilma

Tämä toiminto säästää energiaa paistamisen aikana. Kun käytät tätä toi‐
mintoa, uunin sisälämpötila voi poiketa lämpötila-asetuksesta. Jälkilämpö‐
tilaa käytetään. Kuumennusteho voi laskea. Katso lisätietoa luvusta "Päi‐
vittäinen käyttö", Huomautus: Kostea kiertoilma.

6.4 Huomautus: Kostea kiertoilma
Tämän toiminnon avulla noudatetaan energiatehokkuusluokan sekä ekologisen suunnittelun
vaatimuksia standardin EU 65/2014 ja EU 66/2014 mukaisesti. Standardin EN 60350-1
mukaiset testit.
Uunin luukun on oltava kiinni ruoanlaiton aikana, jotta toiminto ei keskeytyisi ja uunin
energiatehokkuus olisi mahdollisimman suuri.
Kun valitset tämän toiminnon, lamppu sammuu automaattisesti 30 sekunnin kuluttua.
Katso valmistusohjeet luvusta "Neuvoja ja vinkkejä", Kostea kiertoilma. Katso yleisiä energian
säästämiseen liittyviä suosituksia luvusta "Energiatehokkuus", Energiansäästö.
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7. KELLOTOIMINNOT
7.1 Kellotoimintojen kuvaus

Kellotoiminto Sovellus

Kypsennysaika Kypsennysajan asettaminen. Enintään 23 tuntia 59 min.

Lopeta toiminta Asetetaan, mitä tapahtuu, kun ajastin lopettaa laskennan.

Ajastettu käynnistymi‐
nen

Toiminnon käynnistymisen ja/tai päättymisen ajastus.

Ajan lisääminen Kypsennysajan pidentäminen.

Muistutus Laskennan asettaminen. Enintään 23 tuntia 59 min. Tällä toiminnolla ei
ole vaikutusta uunin käyttöön.

7.2 Asettaminen: Kellotoiminnot

Kellon asettaminen

1. vaihe Paina: Kellonaika

2. vaihe Aseta kellonaika. Paina: .

Kypsennysajan asettaminen

1. vaihe Valitse uunitoiminto ja aseta lämpötila.

2. vaihe Paina: .

3. vaihe Aseta kellonaika. Paina: .

Käytä pikavalintaa!

Lopetusvalinnan valitseminen

1. vaihe Valitse uunitoiminto ja aseta lämpötila.
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Lopetusvalinnan valitseminen

2. vaihe Paina: .

3. vaihe Aseta kypsennysaika.

4. vaihe Paina: .

5. vaihe Paina: Lopeta toiminta.

6. vaihe Valitse haluamasi: Lopeta toiminta.

7. vaihe Paina: . Toista toimenpide, kunnes päänäyttö näkyy näytössä.

Toiminnon käynnistymisen ajastus

1. vaihe Aseta uunitoiminto ja lämpötila.

2. vaihe Paina: .

3. vaihe Aseta kypsennysaika.

4. vaihe Paina: .

5. vaihe Paina: Ajastettu käynnistyminen.

6. vaihe Valitse arvo.

7. vaihe Paina: . Toista toimenpide, kunnes päänäyttö näkyy näytössä.

Kypsennysajan pidentäminen.

Kypsennysaikaa voidaan pidentää, kun kypsennysaikaa on jäljellä 10 %, eikä ruoka ole vielä val‐
mis. Voit myös muuttaa uunitoimintoa.

Pidennä kypsennysaikaa painamalla +1min.

Ajastimen asetusten muuttaminen

1. vaihe Paina: .
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Ajastimen asetusten muuttaminen

2. vaihe Aseta ajastimen arvo.

3. vaihe Paina: .

Asetettua aikaa on mahdollista muuttaa milloin tahansa kypsennyksen aikana.
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8. KÄYTTÖOHJEET: LISÄVARUSTEET
8.1 Lisävarusteiden asennus
Pieni lovi yläosassa parantaa turvallisuutta. Lovet estävät myös kallistumisen. Ritilän yläreuna
estää keittoastioiden luisumisen kannatintasolta.

Paistoritilä:
Paina ritilä liukukiskojen väliin kannatti‐
meen.

Paistolevy /Syvä pannu:
Työnnä pelti haluamasi ohjauskiskojen vä‐
liin.

Paistoritilä, Paistolevy /Syvä pannu:
Paina leivinpelti kannatinkiskon ohjauskis‐
kojen väliin ja paistoritilä yläpuolella oleviin
ohjauskiskoihin.

8.2 Paistolämpömittari
Paistolämpömittari mittaa ruoan sisälämpötilan. Sitä voi käyttää jokaisen kuumennustoiminnon
yhteydessä.

Asetettavia lämpötiloja on kaksi:

uunin lämpötila minimi 120 °C, Sisälämpötila.
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Näin saavutat parhaan kypsennystuloksen

Ainesosien pitäisi olla huo‐
neenlämpöisiä.

Älä käytä nestemäisten
ruokien suhteen.

Mittari on jätettävä ruokaan kyp‐
sentämisen ajaksi.

Uuni laskee likimääräisen kypsentämisen päättymisajan. Se riippuu ruoan määrästä, valitusta
uunitoiminnosta ja lämpötilasta.

Käyttöohjeet: Paistolämpömittari

1. vaihe Kytke uuni toimintaan.

2. vaihe Valitse uunitoiminto ja tarvittaessa uunin lämpötila.

3. vaihe Lisää: Paistolämpömittari.

Liha-, lintu- ja kalaruoka Pataruoka

Aseta paistolämpömittarin kärki lihan tai ka‐
lan keskelle paksuimpaan kohtaan, jos mah‐
dollista. Varmista, että paistolämpömittarista

on vähintään 3/4 ruoan sisällä.

Aseta paistolämpömittarin kärki tarkalleen vuoka‐
ruoan keskelle. Paistolämpömittari tulee asettaa
vakaasti paikoilleen yhteen kohtaan kypsennyk‐
sen ajaksi. Käytä sen vakauttamiseen kiinteää

ruoka-ainesta. Aseta paistolämpömittarin silikoni‐
kahva tukevasti keittoastian reunaa vasten. Pais‐

tolämpömittarin kärki ei saa koskettaa keittoa‐
stian pohjaan. Peitä paistolämpömittari lopuilla ai‐

neksilla.

25/52

KÄYTTÖOHJEET: LISÄVARUSTEET



4. vaihe Liitä paistolämpömittari laitteen etukehyksessä olevaan pistorasiaan.
Senhetkinen lämpötila näkyy näytössä: Paistolämpömittari.

5. vaihe  - aseta paistolämpömittarin lämpötila painamalla.

6. vaihe  - paina asettaaksesi haluamasi valinnan:
• Äänimerkki - kun ruoka on kuumentunut asetettuun lämpötilaan, laitteesta kuuluu

äänimerkki.
• Äänimerkki ja uunin sammutus - kun ruoka on kuumentunut asetettuun lämpöti‐

laan, laitteesta kuuluu äänimerkki ja uuni sammuu.

7. vaihe Valitse valinta ja paina toistuvasti:  päänäyttöön siirtyminen.

8. vaihe Paina: .
Kun ruoka on kuumentunut asetettuun lämpötilaan, laitteesta kuuluu äänimerkki. Voit
halutessasi lopettaa kypsennyksen tai jatkaa sitä ruoan oikean kypsyystason varmis‐
tamiseksi.

9. vaihe Irrota paistolämpömittarin pistoke pistorasiasta ja poista ruoka uunista.

 VAROITUS!
Olemassa on palovammojen vaara, sillä paistolämpömittari kuumenee erit‐
täin kuumaksi. Ole varovainen pistokkeen irrottamisen ja mittarin poistami‐
sen aikana.

Käytä pikavalintaa!
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9. LISÄTOIMINNOT
9.1 Tallentaminen: Suosikit
Voit tallentaa suosikkiasetuksesi, kuten uunitoiminnon, kypsennysajan, lämpötilan tai
puhdistustoiminnon. Voit tallentaa muistiin kolme suosikkiasetusta.

1. vaihe Kytke uuni päälle.

2. vaihe Valitse haluamasi asetus.

3. vaihe Paina . Valitse: Suosikit.

4. vaihe Valitse: Tallenna nykyiset asetukset.

5. vaihe Lisää asetus seuraavaan luetteloon painamalla +: Suosikit. Paina .

 - nollaa asetus painamalla.
 - peruuta asetus painamalla.

9.2 Toimintolukitus
Tämä toiminto estää kuumennustoiminnon tahattoman muuttamisen.

1. vaihe Kytke uuni päälle.

2. vaihe Aseta kuumennustoiminto.

3. vaihe .  - paina samanaikaisesti kytkeäksesi toiminnon päälle.

Toiminto kytketään pois päältä toistamalla vaihe 3.

9.3 Automaattinen virrankatkaisu
Turvallisuussyistä uuni kytkeytyy pois päältä jonkin ajan kuluttua, jos jokin uunitoiminto on
käynnissä ja asetuksiin ei tehdä muutoksia.

 (°C)  (h)

30 - 115 12,5

120 - 195 8,5

200 - 245 5,5

250 - maksimi 3

27/52



Automaattinen virrankatkaisu ei toimi seuraavien toimintojen kanssa: Valo,
Paistolämpömittari,Lopetus, Hidas kypsennys.

9.4 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.

9.5 Luukun mekaaninen lukko
Luukun lukitus on auki, kun hankit uunin.

 HUOMIO!
Älä siirrä luukun lukitusta pystysuunnassa.
Älä paina luukun lukitusta uuninluukkua sulkiessasi.

9.6 Käyttöohje: Mekaanin luukun lukko

1. vaihe Lukitse luukku vetämällä luukun lukitusta eteenpäin, kunnes se lukkiutuu.
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2. vaihe Avaa luukku painamalla luukun lukitus takaisin paneeliin.

Lukitun luukun avaaminen

Luukku voidaan avata, kun luukun lukitus on päällä.

1. vaihe Paina luukun lukitusta kevyesti ja avaa luukku vetämällä sitä kahvasta.

1

2

Varmista luukkua sulkiessasi, että luukun lukitus pysyy kiinni.
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10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA

 VAROITUS!
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 lämpöti‐
lat, kypsennysajat ja kannatintasot eri ruokalajeihin.
Jos taulukosta ei löydy reseptiisi sopivia asetuksia, voit soveltaa jonkin samantyyppisen paistok‐
sen asetuksia.
Muita suosituksia on saatavilla ruoanvalmistustaulukoista verkkosivustollamme. Tarkista uunin
tuotenumero (PNC) etukehyksessä olevasta arvokilvestä ruoanlaittovinkkien löytämiseksi.

10.2 Kostea kiertoilma
Noudata alla olevan taulukon ehdotuksia parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

(°C) (min)

Makeat sämpy‐
lät, 16 kappalet‐
ta

leivinpelti tai uunipannu 180 2 25 - 35

Kääretorttu leivinpelti tai uunipannu 180 2 15 - 25

Kokonainen ka‐
la, 0,2 kg

leivinpelti tai uunipannu 180 3 15 - 25

Pikkuleivät, 16
kappaletta

leivinpelti tai uunipannu 180 2 20 - 30

Macaronit, 24
kappaletta

leivinpelti tai uunipannu 160 2 25 - 35

Muffinssit, 12
kappaletta

leivinpelti tai uunipannu 180 2 20 - 30

Suolaiset leivon‐
naiset, 20 kap‐
paletta

leivinpelti tai uunipannu 180 2 20 - 30
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(°C) (min)

Murotaikinapik‐
kuleivät, 20 kap‐
paletta

leivinpelti tai uunipannu 140 2 15 - 25

Tortut, 8 kappa‐
letta

leivinpelti tai uunipannu 180 2 15 - 25

10.3 Kostea kiertoilma - suositellut varusteet
Käytä tummia heijastamattomia vuokia ja astioita. Ne absorboivat enemmän lämpöä vaaleisiin
ja heijastaviin astioihin verrattuna.

Pizzapannu Uunivuoka
Annosvuoat

Torttuvuoka

Tumma, heijastamaton
halkaisija 28 cm

Tumma, heijastamaton
halkaisija 26 cm

Keraaminen
halkaisija 8

cm, korkeus 5
cm

Tumma, heijastama‐
ton

halkaisija 28 cm

10.4 Testilaitosten ruoanvalmistustaulukot
Tietoja testilaitokselle
Testit seuraavan mukaisesti: EN 60350, IEC 60350.

PAISTAMINEN YHDELLÄ KANNATINTASOLLA. Vuoassa paistetut leivonnaiset

(°C) (min)

Rasvaton sokerikakku Kiertoilma 140 - 150 35 - 50 2

Rasvaton sokerikakku Ylä- /alalämpö 160 35 - 50 2
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PAISTAMINEN YHDELLÄ KANNATINTASOLLA. Vuoassa paistetut leivonnaiset

(°C) (min)

Omenapiirakka, 2 vuo‐
kaa Ø20 cm

Kiertoilma 160 60 - 90 2

Omenapiirakka, 2 vuo‐
kaa Ø20 cm

Ylä- /alalämpö 180 70 - 90 1

PAISTAMINEN YHDELLÄ KANNATINTASOLLA. Pikkuleivät

 Käytä kolmatta kannatintasoa.

(°C) (min)

Murokeksit / Pasteijat Kiertoilma 140 25 - 40

Murokeksit / Pasteijat, uunin
esikuumennus tyhjänä

Ylä- /alalämpö 160 20 - 30

Pienet kakut, 20 kpl/pelti,
uunin esikuumennus tyhjä‐
nä

Kiertoilma 150 20 - 35

Pienet kakut, 20 kpl/pelti,
uunin esikuumennus tyhjä‐
nä

Ylä- /alalämpö 170 20 - 30
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PAISTAMINEN USEILLA KANNATINTASOILLA. Pikkuleivät

(°C) (min)

Murokeksit / Pasteijat Kiertoilma 140 25 - 45 1 / 4

Pienet kakut, 20 kpl/pelti,
uunin esikuumennus tyh‐
jänä

Kiertoilma 150 23 - 40 1 / 4

Rasvaton sokerikakku Kiertoilma 160 35 - 50 1 / 4

GRILLI

 Esikuumenna tyhjää uunia 5 minuutin ajan.

 Grillaa lämpötilan maksimiasetuksella.

(min)

Paahtoleipä Grilli 1 - 3 5

Naudanlihapihvit, käännä kyp‐
sennyksen puolivälissä

Grilli 24 - 30 4

33/52

VIHJEITÄ JA NEUVOJA



11. HOITO JA PUHDISTUS

 VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.

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.

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. Käytä peh‐
meää liinaa, lämmintä vettä ja mietoa puhdistusainetta. Lisävarusteita ei saa
pestä astianpesukoneessa.

Tarttumattomia lisävarusteita ei saa puhdistaa hankaavilla puhdistusaineilla tai
teräväreunaisilla esineillä.

11.2 Irrottaminen: Kannattimet
Poista kannattimet uunin puhdistamiseksi.

1. vaihe Kytke uuni pois toiminnasta ja
odota, että se jäähtyy.

2. vaihe Vedä uunipeltien kannattimen
etuosa irti sivuseinästä.
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3. vaihe Vedä kannattimen takaosa irti
seinästä ja poista se.

2

1

4. vaihe Kiinnitä kannattimet takaisin
paikalleen suorittamalla toimen‐
piteet päinvastaisessa järjestyk‐
sessä.

11.3 Käyttöohjeet: Pyrolyysipuhdistus
Puhdista uuni pyrolyysipuhdistuksella.

 VAROITUS!
Olemassa on palovammojen vaara.

 HUOMIO!
Jos samaan kaappiin on asennettu muita laitteita, älä käytä niitä samaan aikaan tämän
toiminnon kanssa. Se voi vahingoittaa uunia.

Ennen pyrolyysipuhdistusta:

Kytke uuni pois toiminnas‐
ta ja odota, että se jääh‐

tyy.

Poista kaikki lisävarusteet ja ir‐
rotettavat peltien kannattimet.

Puhdista uunin pohja ja luukun
sisälasi lämpimällä vedellä ja

miedolla pesuaineella käyttäen
pehmeää liinaa.

1. vaihe 2. vaihe 3. vaihe

Kytke uuni toimintaan. Paina:  / Puhdistus. Valitse puhdistustoiminto.

Lisätoiminto Puhdistustoiminto Kestoaika

Lyhyt Kevyt puhdistus 1 h

Normaali Normaali puhdistus 1 h 30 min

Voimakas Perusteellinen puhdistus 3 h

 Kun puhdistustoiminto käynnistyy, merkkivalo on sammunut ja jäähdytyspuhallin toimii suu‐
remmalla nopeudella.

 - paina pysäyttääksesi puhdistustoiminnon ennen sen päättymistä.
Älä käytä uunia ennen kuin luukun lukituksen symboli sammuu näytössä.
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Puhdistuksen päättyessä:

Kytke uuni pois toiminnas‐
ta ja odota, että se jäähtyy.

Puhdista uunitila pehmeällä lii‐
nalla.

Poista jäämät uunin pohjasta.

11.4 Puhdistusmuistutus

Kun muistutus tulee näkyviin, puhdistus on tarpeen.

Valitse toiminto: Pyrolyyttinen puhdistus.

11.5 Irrottaminen ja asentaminen: Luukku
Voit poistaa luukun ja sisäiset lasilevyt niiden puhdistamiseksi. Lasilevyjen lukumäärä vaihtelee
mallikohtaisesti.

 VAROITUS!
Luukku on painava.

 HUOMIO!
Käsittele lasia varoen, tämä koskee erityisesti etupaneelin reunoja. Lasi voi rikkoutua.

1. vaihe Avaa luukku kokonaan.

A
A

2. vaihe Paina ja nosta saranoissa
olevat lukitusvivut (A).

3. vaihe Sulje uunin luukku ensimmäiseen avausasentoon (noin 70° kulma). Tartu luukkuun
kummaltakin puolelta ja vedä se irti uunista ylöspäin suuntautuvassa kulmassa. Aseta
luukku ulompi puoli alaspäin pehmeälle ja vakaalle alustalle.
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4. vaihe Pidä kiinni luukun yläreunas‐
sa olevasta listasta (B) kum‐
maltakin puolelta ja työnnä si‐
säänpäin siten, että kiinnitys‐
tiiviste vapautuu.

1

2

B

5. vaihe Irrota luukun reunalista vetä‐
mällä sitä eteenpäin.

6. vaihe Tartu lasilevyihin yläreunasta
ja vedä ne yksi kerrallaan
ulos ohjauskiskosta.

7. vaihe Puhdista lasilevy vedellä ja
miedolla puhdistusaineella.
Kuivaa lasilevy varoen. Lasi‐
levyjä ei saa pestä astianpe‐
sukoneessa.

8. vaihe Suorita edellä kuvatut vaiheet
päinvastaisessa järjestykses‐
sä puhdistamisen jälkeen.

9. vaihe Kiinnitä ensiksi pienin lasilevy, sitten suurempi ja lopuksi luukku.

10. vai‐
he

Varmista, että lasilevyt (C, B
ja A) tulevat oikeaan järjestyk‐
seen. Aseta ensin lasilevy C,
jonka vasemmalle puolelle on
painettu neliö ja oikealle puo‐
lelle kolmio. Kyseiset merkit
on kohokuvioitu myös luukun
kehykseen. Lasissa olevan
kolmiomerkin tulee vastata
luukun kehyksessä olevaa
kolmiota ja neliömerkin tulee
vastata neliötä. Asenna sen
jälkeen kaksi muuta lasilevyä.

A B C

11.6 Vaihtaminen: Lamppu
 VAROITUS!

Sähköiskun vaara.
Lamppu voi olla kuuma.
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Ennen lampun vaihtamista:

1. vaihe 2. vaihe 3. vaihe

Kytke uuni pois päältä. Odota,
kunnes uuni on jäähtynyt.

Irrota uunin pistoke pistorasi‐
asta.

Peitä uunin pohja kankaalla.

Ylälamppu

1. vaihe Irrota suojalasi kiertämällä sitä.

2. vaihe Puhdista suojalasi.

3. vaihe Vaihda lamppu sopivaan 300 °C lämmönkestävään lamppuun.

4. vaihe Kiinnitä suojalasi paikalleen.

Sivulamppu

1. vaihe Poista vasen kannatin päästäksesi
lamppuun.

2. vaihe Irrota suojalasi kapealla ja tylpällä
esineellä (esim. teelusikalla).

3. vaihe Puhdista suojalasi.

4. vaihe Vaihda lamppu sopivaan 300 °C
lämmönkestävään lamppuun.

5. vaihe Kiinnitä suojalasi paikalleen.

6. vaihe Asenna vasen kannatin.
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12. VIANMÄÄRITYS

 VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.

12.1 Käyttöhäiriöt

 Uuni ei käynnisty eikä kuumene

 Mahdollinen syy  Korjaustoimenpide

Uunia ei ole kytketty sähköverkkoon tai se on
liitetty sähköverkkoon virheellisesti.

Tarkista, onko uuni kytketty oikein sähköverk‐
koon.

Kelloa ei ole asetettu. Aseta kello, katso lisätietoa luvun "Kellotoimin‐
not" kohdasta "Asettaminen": Kellotoiminnot.

Luukku ei ole kunnolla kiinni. Sulje luukku kokonaan.

Sulake on palanut. Tarkista, onko ongelman syynä sulake. Jos on‐
gelma toistuu, käänny sähköalan ammattilaisen
puoleen.

Uunin lapsilukko on kytketty toimintaan. Katso "Valikko"-luvun alavalikko: Lisätoiminnot.

 Osien vaihto on tarpeen

 Kuvaus  Korjaustoimenpide

Lamppu on palanut. Vaihda lamppu, katso lisätietoa luvun "Hoito ja
puhdistus" kohdasta "Vaihtaminen": Lamppu.

Sähkökatkos pysäyttää aina puhdistuksen. Toista puhdistus, jos sähkökatkos keskeyttää sen.
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 Ongelmia Wi-Fi-signaalissa

 Mahdollinen syy  Korjaustoimenpide

Ongelma langattoman verkon signaalissa. Tarkista langaton verkko ja reititin.
Käynnistä reititin uudelleen.

Uusi reititin asennettu tai reitittimen määrityksiä
on muutettu.

Määritä uuni ja mobiililaite uudelleen katsomal‐
la lisätietoa luvun "Käyttöönotto" kohdasta
"Langaton yhteys".

Langattoman verkon signaali on heikko. Siirrä reititin mahdollisimman lähelle uunia.

Uunin lähellä oleva mikroaaltolaite aiheuttaa
häiriötä langattomaan signaaliin.

Kytke virta pois mikroaaltouunista.

12.2 Hallitseminen: Virhekoodit
Näytössä näkyy virheviesti, kun ohjelmistossa tapahtuu jokin virhe.
Tässä osiossa on kuvattu ongelmat, jotka voit ratkaista itse.

 Koodi ja kuvaus  Korjaustoimenpide

C2 - Paistolämpömittari on uunitilassa, kun
meneillään on Pyrolyyttinen puhdistus.

Poista Paistolämpömittari.

C3 - luukkua ei ole täysin suljettu, kun meneil‐
lään on Pyrolyyttinen puhdistus.

Sulje luukku.

F111 - Paistolämpömittari pistoke on asetettu
virheellisesti pistorasiaan.

Kytke Paistolämpömittari pistoke kunnolla pisto‐
rasiaan..

F240, F439 - näytön kosketuskentät toimivat
virheellisesti.

Puhdista näytön pinta. Varmista, ettei kosketus‐
kentissä ole epäpuhtauksia.

F601 - ongelma esiintyy Wi-Fi -signaalissa. Tarkista verkkoyhteys. Katso luvun "Käyttöönot‐
to" kohta "Langaton yhteys".

F604 - ensimmäinen yritys yhteyden muodos‐
tamiseksi Wi-Fi -toimintoon epäonnistui.

Kytke uuni pois päältä ja takaisin päälle, ja yritä
uudelleen. Katso luvun "Käyttöönotto" kohta
"Langaton yhteys".
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 Koodi ja kuvaus  Korjaustoimenpide

F908 - uunijärjestelmä ei saa yhteyttä käyttö‐
paneeliin.

Kytke uuni pois päältä ja takaisin päälle.

Kun jokin näistä virheviesteistä näkyy toistuvasti näytössä, vian alajärjestelmä on saattanut
kytkeytyä pois päältä. Ota tällöin yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valtuutettuun
huoltopalveluun. Jos jokin näistä virheistä esiintyy, muut uunitoiminnot toimivat normaalisti.

 Koodi ja kuvaus  Korjaustoimenpide

F602, F603 - Wi-Fi -yhteyttä ei ole käytettävis‐
sä.

Kytke uuni pois päältä ja takaisin päälle.

12.3 Huoltotiedot
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys jälleenmyyjään taivaltuutettuun huoltopalveluun.
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 Tuotetiedot ja tuotteen tietolomake*

Tavarantoimittajan nimi AEG

Mallin tunnus

BBP8000B 944188416
BBP8002B 944188415
BFP8000M 944188414
BHP8000M 944188411

Energialuokka 61,2

Energiatehokkuusluokka A++

Energiankulutus normaalikäytössä Ylä- ja alalämpö -toi‐
minnossa

1,09 kWh/ohjelma

Energiankulutus normaalikäytössä Kiertoilma-toiminnos‐
sa

0,52 kWh/ohjelma

Pesien lukumäärä 1

Lämpölähde Sähkö

Tilavuus 71 l

Uunityyppi Kalusteeseen asennettava uuni

Massa

BBP8000B 35.5 kg

BBP8002B 36.5 kg

BFP8000M 36.0 kg

BHP8000M 36.0 kg

* Euroopan unionissa EU-määräyksien 65/2014 ja 66/2014 mukaisesti.
Valko-Venäjän tasavallassa STB 2478-2017:n liitteen G ja STB 2477-2017:n liitteiden A ja B mu‐
kaisesti.
Ukrainassa määräyksen 568/32020 mukaisesti.

Energiatehokkuusluokka ei koske Venäjää.

EN 60350-1 - Ruoanlaittoon tarkoitetut sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 1: Tuotesarjat, uunit, höy‐
ryuunit ja grillit - Suorituskyvyn mittaustavat.
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13.2 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.
Käytä metallisia keittoastioita energiatehokkuuden parantamiseksi.
Kun mahdollista, älä esikuumenna uunia ennen ruokien asettamista uuniin.
Minimoi paistojen väliset tauot, kun valmistat kerralla useampia ruokia.
Puhallintoiminnon käyttäminen
Kun mahdollista, käytä uunitoimintoja puhaltimella energian säästämiseksi.
Jälkilämpö
Jos ohjelma Kestoaika- tai Lopetus-valinnalla kytketään toimintaan ja kypsennysaika on yli 30
minuuttia, joissakin uunitoiminnoissa lämpövastukset sammuvat automaattisesti aikaisemmin.
Puhallin ja lamppu toimivat edelleen. Kun uuni kytketään pois päältä, näytössä näkyy
jälkilämmön merkkivalo. Lämmön avulla ruoka-aineksia voidaan pitää lämpimänä.
Kun kypsennys kestää yli 30 minuuttia, laske uunin lämpötila minimiin 3 - 10 minuuttia ennen
kypsennysajan päättymistä. Uunin jälkilämpö kypsentää ruokaa edelleen.
Lämmitä muita ruokia jälkilämpöä käyttäen.
Ruokien lämpimänäpito
Valitse alhaisin mahdollisin lämpötila-asetus hyödyntääksesi jälkilämmön ja säilyttääksesi
aterian lämpimänä. Jälkilämmön merkkivalo tai lämpötila syttyy näyttöön.
Kypsentäminen lamppu pois päältä
Kytke lamppu pois päältä kypsennyksen aikana. Kytke se päälle ainoastaan tarvittaessa.
Kostea kiertoilma
Toiminto säästää energiaa paistamisen aikana.
Kun valitset tämän toiminnon, lamppu sammuu automaattisesti 30 sekunnin kuluttua.Lamppu
voidaan sytyttää uudelleen, odotetut energiasäästöt ovat tällöin kuitenkin pienemmät.
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14. VALIKKORAKENNE
14.1 Valikko
Paina  avataksesi Valikko.

Valikon kohta Sovellus

Avustava kypsennys Listaa automaattiset ohjelmat

Puhdistus Listaa puhdistusohjelmat

Suosikit Listaa omat ohjelmat

Lisätoiminnot Uunin asetusten konfigurointi

Asetukset Yhteysasetukset Verkkoasetusten konfigurointi

Käyttöönottoasetukset Uunin asetusten konfigurointi

Huolto Näyttää ohjelmistoversion ja mallin.

14.2 Alavalikko toiminnoille: Puhdistus

Alavalikko Käyttökohde

Lyhyt Kesto: 1 h.

Normaali Kesto: 1 h 30 min.

Voimakas Kesto: 3 h.

14.3 Alavalikko toiminnoille: Lisätoiminnot

Alavalikko Käyttökohde

Valo Kytkee lampun päälle ja pois

Lapsilukko Estää uunin tahattoman käynnistämisen. Kun lisätoiminto
on kytketty päälle, uunia käynnistettäessä, näyttöön tulee
näkyviin "Lapsilukko". Uunia voidaan käyttää valitsemalla
tunnuksen kirjaimet aakkosjärjestyksessä. Uunin luukku on
lukittu, kun lapsilukko on toiminnassa ja uuni on kytketty
pois päältä.
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Alavalikko Käyttökohde

Pikakuumennus Lyhentää kuumentumisaikaa. Käytettävissä vain joissakin
uunitoiminnoissa.

Puhdistusmuistutus Kytkee muistutuksen päälle ja pois päältä.

Ajan näyttö Kytkee kellon päälle ja pois päältä.

Digitaalisen kellon tyyli Muuttaa näytössä näkyvän ajan muodon.

14.4 Alavalikko toiminnoille: Yhteysasetukset

Alavalikko Kuvaus

Wi-Fi Kytkeminen päälle ja pois päältä: Wi-Fi.

Etäohjaus Kaukosäädön kytkeminen päälle ja pois päältä.
Lisätoiminto näkyy ainoastaan, kun on kytketty päälle: Wi-
Fi.

Automaattinen kauko-ohjaus Etäohjauksen automaattinen käynnistys, kun on painettu
painiketta KÄYNNISTÄ.
Lisätoiminto näkyy ainoastaan, kun on kytketty päälle: Wi-
Fi.

Verkko Verkon tilan ja signaalin voimakkuuden tarkistaminen: Wi-
Fi.

Unohda verkko Nykyisen verkon poistaminen käytöstä automaattisesta yh‐
teydestä uuniin.

14.5 Alavalikko toiminnoille: Käyttöönottoasetukset

Alavalikko Kuvaus

Kieli Asettaa uunin kielen.

Näytön kirkkaus Asettaa näytön kirkkauden.
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Alavalikko Kuvaus

Näppäinäänet Kytkee kosketuspainikkeiden äänet toimintaan ja pois toi‐
minnasta. Äänimerkkiä ei voi poistaa käytöstä seuraavissa:

.

Äänimerkin voimakkuus Asettaa painikeäänien ja signaalien äänenvoimakkuuden.

Kellonaika Asettaa kellonajan ja päivämäärän.

14.6 Alavalikko toiminnoille: Huolto

Alavalikko Kuvaus

Demo-tila Aktivointi-/deaktivointikoodi: 2468

Ohjelmistoversio Ohjelmistoversiota koskevia tietoja.

Palauta kaikki asetukset Palauttaa tehdasasetukset.

46/52

VALIKKORAKENNE



15. SE ON HELPPOA!

Ennen ensimmäistä käyttökertaa sinun on suoritettava seuraavat asetukset:

Kieli Näytön kirkkaus Näppäinäänet Äänimerkin voi‐
makkuus Kellonaika

Tutustu käyttöpaneelin ja näytön peruskuvakkeisiin:

Päälle /
Pois pääl‐

tä
Valikko Suosikit Wi-Fi Ajastin Paistoläm‐

pömittari

 /

Ryhdy käyttämään uunia

Pikakäynnistys Kytke uuni toi‐
mintaan ja aloita
ruoanlaitto käyt‐
tämällä toimin‐
non oletusläm‐
pötilaa ja -aikaa.

1. vaihe 2. vaihe 3. vaihe

Paina ja pidä
painettuna paini‐
ketta: .

 - valitse
haluamasi toi‐
minto.

Paina: .

Pikasammutus Uunin sammut‐
taminen milloin
tahansa, missä
tahansa näytös‐
sä tai viestissä.

 - paina ja pidä painettuna, kunnes uuni sammuu.

Ruoanlaiton aloitus   

1. vaihe 2. vaihe 3. vaihe 4. vaihe 5. vaihe

- paina kytkeäk‐
sesi uunin pääl‐

le.

- valitse uunitoi‐
minto.

- aseta lämpöti‐
la.

- paina vahvis‐
taaksesi.

vahvi- paina
aloittaaksesi

kypsentämisen.

Lisäohjeita nopeaan ruoanlaittoon

Voit valmistaa ruokia nopeasti oletusasetuksilla käyttämällä automaattisia ohjelmia:
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Lisäohjeita nopeaan ruoanlaittoon

Avustava
kypsennys

1. vaihe 2. vaihe 3. vaihe 4. vaihe

Paina: . Paina: . Paina:  Avus‐
tava kypsennys.

Valitse ruokalaji.

Aseta kypsennysaika käyttämällä pikatoimintoja

10 % Viimeistelyapu
Käytä 10 % Finish Assist -toimintoa ajan lisää‐
miseen, kun kypsennysaikaa on jäljellä 10 %.

Voit pidentää kypsennysaikaa painamalla 
+1min.
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16. KÄYTÄ PIKAVALINTAA!
Tässä on esitetty kaikki hyödylliset pikavalinnat. Ne on kuvattu lisäksi ohjekirjan vastaavissa
luvuissa.
Langaton yhteys

Asettaminen: Uunitoiminnot:

Asettaminen: Avustava kypsennys

Asettaminen: Kypsennysaika:

Ajastus: Kypsentämisen käynnistys ja lopetus

Peruuttaminen: Aseta ajastin

Käyttöohje: Paistolämpömittari
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17. 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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