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 Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Mallista    

       riippuen uunin lisävarusteet voivat poiketa kuvissa olevista. 

 

Tuotekuvaus 

                 
 

    Käyttöpaneeli    Jäähdytysaukko 

    Grilli (grillivastus)   Laitteen kiinnitys 

    Kannatintaso    Lamppu 

    Uuniritilä     Takaseinälevy 

    Leivinpelti    Puhallin 

    Saranat     Uunin tiiviste 

    Luukun sisälasi    Uunin luukku 

 

Käyttöpaneeli 

 
    Uunitoiminnot    Lämpötilan valitseminen 

     Näyttö     Kosketuspainikkeet 



 

 

Uunitoiminnon merkkivalot 

 
 

 

Uunitoiminnot 

 

        
     

     ALALÄMPÖ 

 

        TURBO + ALALÄMPÖ 

  PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ    TURBO 

 YLÄ + ALALÄMPÖ     ECO 

 GRILLAUS       MIKROAALTO + KUUMA ILMA 

 KIERTOILMA       MIKROAALTO + GRILLI 

 KIERTOLIMA GRILLAUS    MIKROAALTO 

 

 

 

 

Mikroaalto tehoasetukset 
 

Mikroaaltouunin teho Ruoka 

200 Ruoan sulattaminen tai lämpimänä pito 

 

400 Ruoanlaitto pienellä lämmöllä; riisin haudutus; 

vauvanruoan nopea sulatus ja lämmitys 

 

600 Ruokien lämmtys ja valmistaminen 

 

800 Vihannesten keittäminen; 

Ruokien valmistaminen ja lämmitys; 

Yhden ruokalajin aterioiden lämmitys 

 

1000 Nesteiden nopea lämmitys 

 

 

 

   HUOMIO! 

Katso kuvaus kunkin toiminnon 

käyttämisestä uunin mukana 

toimitetusta ruoanlaitto -oppaasta.  



 

 

Käyttöpaneeli 
 

 
 

 PAINIKKEET 

ja  : mahdollistaa uunitoiminnon 

vallinnan. 

 uunitoiminnon kytkemnen päälle. 

 uunitoiminnon kytkeminen pois päältä. 

 

 MERKKIVALOT 

 HÄLYTINAJASTIN: Merkkivalo palaa kun 

ajastintoiminto on käytössä. Kun asetettu aika 

päättyy, laitteesta kuuluu äänimerkki. Kun 

asetettu kypsennysaika päättyy uunitoiminto 

ei pysähtyy automaattisesti. Tätä toimintoa 

voidaan käyttää myös kun uuni on käytössä. 

 ja  KELLOTOIMINNON ASETTAMINEN: 

merkkivalo syttyy kun toiminto on käytössä 

(kypsennys-, käynnistys-, päättymisaika). 

 Kypsennysaika: Kun asetettu 

kypsennysaika päättyy, uunitoiminto 

pysähtyy automaattisesti. 

 Keittotoiminnon päättymisaika:  

Kun lopetus-toiminnon aika 

saavutetaan uuni kytkeytyy 

automaattisesti pois toiminnasta. 

 ja  Kypsennysaika ja 

keittotoiminnon päättymisaika:  

Uuni käynnistyy automaattisesti 

myöhemmin, se toimii asetetun 

kypsennysajan ja sammuu, kun lopetus-

toiminnon aika saavutetaan. Uuni 

kytkeytyy automaattisesti pois 

toiminnasta. 

 

 LUKITUS 

Tämä toiminto estää uunitoiminnon 

tahattoman käynnistämisen tai muuttamisen. 

 

Muut toiminnot 

 RUOAN LÄMMITYS: Uuni tuottaa lämmön 

suoraan ruoassa. 

 SULATUS AJAN MUKAAN: Merkkivalo 

syttyy kun sulatus asetetulla sulatusajalla -

toimino on käytössä. 

 

SULATUS PAINON MUKAAN: Merkkivalo 

syttyy kun sulatus painon mukaan -toiminto on 

käytössä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kellonajan asettaminen 
• Kun laite on kytketty ensimmäisen 

kerran sähköverkkoon, näytössä vilkkuu 

12:00. 

• Paina  tai  painiketta tuntien 

asettamiseksi. 

• Vahvista tunnit painamalla  

painiketta. 

• Paina  tai  painiketta minuuttien  

asettamiseksi. 

• Vahvista minuutit painamalla  

painiketta. 

• Kun haluat muttaa kellonaikaa paina 

 tai  painiketta kunnes kellonaika 

alkaa vilkkua näytössä. Paina  ja 

noudata edellisen kohdan ohjeita. 

   VAROITUS! 

Varmista, että ohjauspaneelin pinta on 

puhdas ja ettei kosketuspainikkeissa ole 

epäpuhtauksia.  

Jos kosketuspainikkeet eivät toimii kytke 

uuni pois päältä ja takaisin päälle ja 

yritä uudelleen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELLONAJAN PIILOTTAMINEN  

• Jos haluat piilottaa kellon, paina  

painiketta 5 sekuntia. 

• Jos haluat palauttaa kellon näyttöön, 

paina  painiketta 5 sekunnin ajan. 

 

 

Uunin käyttö 
 

UUNITOIMINNOT 
 

• Kellon säätämisen jälkeen uuni on 

käyttövalmis. Valitse lämpötila ja 

haluttu toiminto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Huomaat, että  merkkivalo palaa 

kypsennyksen aikana, mikä ososittaa, 

että uuni lämpenee. Kun lämpötila on 

saavutettu, merkkivalo häviää sen 

jälkeen. 

• Kytke uuni pois päältä kääntämällä 

säädin  asentoon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJASTINTOIMINNON ASETTAMINEN 

Hälyttimen ohjelmointi  
 

1. Paina  tai  painiketta, kun  

symboli alkaa vilkkua näytössä, paina 

 painiketta. Näytössä alkaa vilkkua 

’’0_00’’.  

2. Paina  tai  painiketta asettaaksesi 

haluttu aika. Kuulet 2 äänimerkkiä, 

jotka vahvistavat, että aika on asetettu 

ja kello alkaa laskea alaspäin valitusta 

ajasta.  

3. Kun ajastintoiminnon aika päättyy, 

laitteesta kuuluu äänimerkki 90 

sekunnin ajan ja  symboli vilkkuu 

nopeasti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Voit sammuttaa äänimerkin 

painamalla mitä tahansa painiketta. 

 symboli sammuu. 

 

Kun haluat muttaa hälyttimen aikaa paina 

 tai  painiketta kunnes alkaa 

vilkkua ja tunnit eivät vilku. Paina  ja 

noudata edellisen kohdan ohjeita. Kun 

siirryt ajastimen ohjelmointiin, jäljellä oleva 

aika tulee näkyviin, jota voit säätää. 

 

 

   HUOMIO! 

Malleissa, joissa on elektroninen 

lämpötilan-säätö,  näytössä näkyy 

lämpötila kun valintakytkin on aktivoitu.  

Kun olet valinnut lämpötilan, kellonaika 

tulee näkyviin automaattisesti. 

   HUOMIO! 

Kun kypsennysjakso alkaa, uuni näyttää 

automaattisesti jakson kokonaisajan, jos 

kypsennysaika ja kypsennyksen päättymis-

aika ei ole asetettu. 

   HUOMIO! 

Hälytin -toiminnolla uunitoiminto ei 

pysähtyy automaattisesti. 

   VAROITUS! 

Sähkökatkon sattuessa kelloasetukset 

poistetaan ja kellonäytössä vilkkuu 12:00. 

Nollaa ja ohjelmoi uudelleen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kypsennysajan asettaminen 

 
1. Valitse haluttu toiminto ja lämpötila. 

2. Paina  tai  painiketta, kun  

symboli alkaa vilkkua näytössä, paina 

 painiketta. Näytössä alkaa vilkkua 

’’0_00’’.  

3. Paina  tai  painiketta asettaaksesi 

haluttu kypsennysaika. 

4. Vahvista asetus painamalla  

painiketta. Kuulet 2 äänimerkkiä, jotka 

vahvistavat, että aika on asetettu ja 

kello alkaa laskea alaspäin valitusta 

ajasta.  symboli alkaa vilkkua 

näytössä. 

5. Kun asetettu kypsennysaika päättyy, 

uunitoiminto pysähtyy automaattisesti. 

laitteesta kuuluu äänimerkki ja  

symboli vilkkuu. 

6. Sammuta äänimerkki painamalla  

painiketta ja  symboli sammuu. Uuni 

kytkeytyy uudelleen päälle. 

7. Kytke uuni pois päältä kääntämällä 

säädin  asentoon. 

 

Kun haluat muttaa jäljellä olevaa 

kypsennysaikaa paina  tai  painiketta 

kunnes  alkaa vilkkua nopeasti. Paina  

muuttaaksesi aikaa. 

 

Kypsennysksen päättymisajan 

asettaminen 
 

1. Valitse haluttu toiminto ja lämpötila. 

2. Paina  tai  painiketta, kun  

symboli alkaa vilkkua näytössä, paina 

 painiketta. Näytössä näkyy 

nykyinen kellonaika.  

3. Paina  tai  painiketta asettaaksesi 

haluttu hälytysaika. 

4. Vahvista asetus painamalla  

painiketta. Kuulet 2 äänimerkkiä, jotka 

vahvistavat, että aika on asetettu ja 

valittu päättymisaika näkyy näytössä. 

 symboli alkaa vilkkua hitaasti. 

5. Kun asetettu kypsennysaika päättyy, 

uunitoiminto pysähtyy automaattisesti. 

laitteesta kuuluu äänimerkki ja  

symboli vilkkuu. 

6. Sammuta äänimerkki painamalla  

painiketta ja  symboli sammuu. Uuni 

kytkeytyy uudelleen päälle. 

7. Kytke uuni pois päältä kääntämällä 

säädin  asentoon. 

 

Kun haluat muttaa jäljellä olevaa 

kypsennysaikaa paina  tai  painiketta 

kunnes  alkaa vilkkua nopeasti. Paina  

muuttaaksesi aikaa. 

 

Kypsennysaika ja kypsennyksen 

päättymisaika -toiminnon 

asettaminen 
 

1. Valitse haluttu toiminto ja lämpötila. 

2. Paina  tai  painiketta, kun  

symboli alkaa vilkkua näytössä, paina 

 painiketta. Näytössä alkaa vilkkua 

’’0_00’’.  

3. Paina  tai  painiketta asettaaksesi 

haluttu kypsennysaika. Kuulet 2 

äänimerkkiä, jäljellä oleva aika näkyy 

näytössä ja  symboli vilkkuu.  

4. Vahvista asetus painamalla  

painiketta.  

5. Paina  tai  painiketta, kun  

symboli alkaa vilkkua näytössä, paina 

 painiketta. Näytössä näkyy 

nykyinen kellonaika.  

6. Paina  tai  painiketta asettaaksesi 

haluttu kypsennyksen päättymisysaika. 

   HUOMIO! 

Hälytin -toiminnolla jäljellä oleva aika näkyy 

näytössä pysyvästi. Kellonaikaa tai 

ohjelmoitua kokonaisaikaa ei voi tarkastella 

hälytin -toiminnon käytön aikana. 



 

 

7. Vahvista asetus painamalla  

painiketta.  

8. Uuni pysyy pois päältä, ja symbolit  

ja  palavat. Uunin toiminto on nyt 

asetettu.  

9. Uuni käynnistyy automaattisesti 

myöhemmin ja se toimii asetetun 

kypsennysajan. 

10. Jäljellä oleva kypsennysaika näkyy 

näytössä ja symboli vilkkuu. 

11. Kun asetettu kypsennysaika päättyy, 

uunitoiminto pysähtyy automaattisesti, 

laitteesta kuuluu äänimerkki ja  

symboli vilkkuu. 

12. Voit sammuttaa äänimerkin 

painamalla mitä tahansa painiketta ja 

 symboli sammuu. Uuni kytkeytyy 

uudelleen päälle. 

13. Kytke uuni pois päältä kääntämällä 

säädin  asentoon. 

 

Kun haluat muttaa jäljellä olevaa 

kypsennysaikaa paina  tai  painiketta 

kunnes  alkaa vilkkua nopeasti. Paina  

muuttaaksesi aikaa. 

 

MIKROAALTOTOIMINTO 
 

1. Valitse mikroaaltotoiminto. 

2. Näytössä näkyy oletuksena 00:30 

(pikakäynnistystoiminto). Paina  tai 

 painiketta kunnes näytössä näkyy 

1:00 

3. Vahvista asetus painamalla  

painiketta.  

4. Näytössä näkyy oletus kypsennysaika. 

Aseta haluttu kypsennysaika  tai  

painikkeella.  

5. Vahvista asetus painamalla  

painiketta.  

6. Näytössä on oletus mikroaaltoteho. 

Aseta haluttu teho  tai  

painikkeella.  

7. Vahvista asetus painamalla  

painiketta.  

8. Paina  käynnistääksesi mikroaalto-

toiminto halutuilla asetuksilla. 

PIKAKÄYNNISTYS 
 

1. Valitse mikroaaltotoiminto. 

2. Paina  käynnistääksesi mikroaalto-

toiminto maksimiteholla 30 sekunnin 

ajan. 

3. Jos haluat pidentää käyttöaikaa paina 

uudelleen  painiketta. Jokaisen 

painalluksen jälkeen käyttöaikaa 

lisätään 30 sekuntia. 

 

SULATUS AJAN MUKAAN 
1. Valitse mikroaaltotoiminto. 

2. Paina  tai  painiketta kunnes  

symbolin merkkivalo syttyy.  

3. Vahvista asetus painamalla  

painiketta. 

4. Näytössä on oletus sulatusaika. Aseta 

haluttu aika  tai  painikkeella.  

5. Paina  käynnistääksesi sulatus-

toiminto halutuilla asetuksilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SULATUS PAINON MUKAAN 
 

1. Valitse mikroaaltotoiminto. 

2. Paina  tai  painiketta kunnes  

symbolin merkkivalo syttyy.  

3. Vahvista asetus painamalla  

painiketta. 

   HUOMIO! 

Katso sulatusaikoja koskevia ohjeita 

ruoanlaitto -oppaasta. 

   HUOMIO! 

Kun näytössä näkyy sana ''Turn'' 

(’’Käännä’’), avaa luukku, käännä ruoka 

tai hämmennä sitä. Jatka keittämistä 

painamalla . 



 

 

4. Näytössä vilkkuu ’’F01’’ oletuksena. 

Valitse haluamasi sulatusvaihtoehto  

tai  painikkeella.  

5. Vahvista asetus painamalla  

painiketta. 

6. Näytössä vilkkuu oletuspaino. Valitse 

haluamasi paino  tai  painikkeella. 

7. Vahvista asetus painamalla  

painiketta. 

8. Paina  käynnistääksesi sulatus-

toiminto halutuilla asetuksilla. 

 

Seuraavassa taulukossa annetaan suositus 

sulatusasetukset, jotka ilmaisevat painovälit 

sekä sulatus- ja seisonta -ajat (tasaisempaa 

lämmön jakautumista varten): 

 

 Ruoka Paino 

(kg) 

Aika 

(min) 

Seisonta-

aika (min) 

F01 Pihvit 0,1-2,0 2:10-43 20-30 

F02 Kana 0,1-2,5 2:20-58 20-30 

F03 Kala 0,1-2,0 2-40 20-30 

F04 Hedelmät 0,1-0,5 2,36-13 10-20 

F05 Leipä 0,1-0,8 2:25-19 10-20 

 

 

 

 

 

YHDISTELMÄTOIMINNOT 
 

1. Vaitse uuni + mikroaalto 

yhdistelmätoiminto toimintovalitsimella.  

2. Näytössä on oletus kypsennysaika. 

Aseta haluttu kypsennysaika  tai  

painikkeella.  

3. Vahvista asetus painamalla  

painiketta.  

4. Näytössä näkyy tehon oletusasetus. 

Aseta haluttu teho  tai  

painikkeella.  

5. Vahvista asetus painamalla  

painiketta.  

6. Paina  käynnistääksesi uuni halutuilla 

asetuksilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turvallisuusohjeet 

 

TURVALUKKO 

 
Tämä toiminto voidaan kytkeä päälle koskaan 

tahansa uunin käytön aikana.  

 

Paina ja pidä alhaalla  painiketta 2 

sekunnin ajan. Laitteesta kuuluu äänimerkki ja 

symboli näkyy näyttössä. Uunin lukko on 

kytketty päälle. 

 

Jos uuni on kytketty pois päältä ja aktivoit 

lukituksen, uuni ei toimi, vaikka 

kypsennystoiminto on valittu. 

 

Kun lukko on kytketty toimintaan ruoanlaiton 

aikana, se lukitsee vain näytön ja painikkeet.  

 

Lukko voidaan kytkeä pois toiminnasta  

painamalla  painiketta 2 sekunnin ajan, 

kunnes kuuluu äänimerkki. 

   HUOMIO! 

Kun näytössä näkyy sana ''Turn'' (’’Käännä’’), 

avaa luukku, käännä ruoka tai hämmennä 

sitä. Jatka keittämistä painamalla . 

   HUOMIO! 

Lämpötilaa voidaan muuttaa milloin tahansa 

säädintä kääntämällä.  

 

   HUOMIO! 

Suurin valittavissa oleva teho on 600 W.  



 

 

SHOWROOM TILA 
Showroom -tilaa käytetään näyttääkseen 

asiakkaille, kuinka uunin kaikki toiminnot toimii, 

mutta uunin lämpövastukset eivät aktivoidu. 

 

Aktivoi esittelytila toiminto painamalla  ja 

 painiketta.  

 

Poista esittelytila toiminto käytöstä painamalla 

 ja  painiketta uudelleen.  

 

 

 

Teka Hydroclean® toiminto 
 

Tämän toiminnon avulla on helppo poistaa 

rasva ja muut ruokaroiskeet, jotka ovat 

saattaneet tarttua uunin seiniin. 

 

Puhdistuksen helpottamiseksi älä anna lian 

kerääntyä. Puhdista uunin sisäosa 

säännöllisesti. 

 

TEKA HYDROCLEAN® TOIMINNON 

OHJELMOINTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varmista ennen puhdistusohjelman 

aloittamista, että uuni on jäähtynyt. Se 

vaikuttaa tulokseen ja voi vahingoittaa uunia, 

kun uuni on liian kuuma. 

 

Poista uunipelti ja sen kannattimet 

kiinnikkeestä ulos. Noudata tätä varten uunin 

mukana toimitetun asennus- ja huolto -

oppaan ohjeita. 

1. Kun uuni on jäähtynyt, peitä uunin 

pohja kankaalla. 

 

 

 

2. Kaada 200 ml vettä varovasti uunin 

pohjalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Käännä säädintä  asentoon. 

4. Aseta lämpötila 90ºC. 

5. Aseta 4 minuutin kesto ajastimeen. 

6. 4 minuutin kuluttua kuuluu merkkiääni ja 

uuni kytkeytyy pois päältä. 

7. Käännä säädin  asentoon. 

8. Odota noin 20 minuuttia, kunnes uuni 

on jäähtynyt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Puhdista uunin sisäosasta lian ja 

ylimääräisen veden jäljet kostealla 

liinalla. 

 

 

Hydroclean® -toiminto toimii alhaisessa 

lämpötilassa. Jäähdytysaika voi kuitenkin 

vaihdella huoneen lämpötilan mukaan. 

 

 

   VAROITUS! 

Älä kaada vettä kuumaan uuniin, koska 

se voi vahingoittaa uunin emalia. 

   HUOMIO! 

Saat parhaan tuloksen lisäämällä tee-

lusikallisen mietoa pesuainetta lasilliseen 

vettä ennen kaatamista uunin pohjalle. 

 

   HUOMIO! 

Älä avaa uunia ennen kuin 

jäähdytysvaihe on päättynyt. 

Tämä on tarpeen, jotta Hydroclean® -

toiminto toimisi kunnolla. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos syväpuhdistus on tarpeen Hydroclean®-

toiminnon käytön jälkeen, käytä neutraaleja 

pesuaineita ja pehmeää liinaa. 

Tarttumattomia lisävarusteita ei saa puhdistaa 

voimakkailla pesuaineilla tai teräväreunaisilla 

esineillä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   VAROITUS! 

Varmista ennen uunin sisäpinnan 

koskettamista, että se on jäähtynyt. 



 

 

 


