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Turvallisuusohjeet 
• VAROITUS: laite ja kosketettavissa olevat osat kuumenevat käytön aikana. 

Ole varovainen äläkä kosketa kuumia osia. 
• VAROITUS: kosketettavissa olevat osat saattavat olla kuumia, kun grilli on 

käytössä. Pidä lapset turvallisen etäisyyden päässä. 
• VAROITUS: varmista, että laite on kytketty pois päältä ennen lampun 

vaihtamista, jotta vältetään sähköiskuvaara. 
• VAROITUS: jotta voidaan välttää vaarat, jotka aiheutuvat 

lämpökatkaisijalaitteen virheellisestä nollaamisesta, laitetta ei saa virroittaa 
ulkoisella kytkinlaitteella kuten ajastimella eikä sitä saa liittää piiriin, joka 
kytketään säännöllisin väliajoin päälle ja pois päältä. 

• VAROITUS: ennen automaattisen puhdistusjakson aloittamista: 
- Puhdista uunin luukku. 
- Poista suurikokoiset ruuantähteet uunin sisäpuolelta kostealla sienellä. 

Älä käytä pesuaineita. 
- Poista kaikki lisävarusteet ja liukutelinesarja (mikäli varusteena). 
- Älä aseta tuotteeseen pyyhkeitä. 
Lihavartaalla varustetuissa uuneissa, ennen puhdistusjakson suorittamista, 
on suljettava aukko toimitetulla mutterilla. Sulje aukko aina mutterilla, kun 
lihavarrasta ei käytetä. 

• Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä turvaetäisyydellä laitteesta, jos heitä ei 
valvota jatkuvasti. 

• Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Laitetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä 
vanhemmat sekä henkilöt, joiden fyysiset, henkiset tai aistitoiminnot ovat 
rajoittuneet tai joilla ei ole riittävää kokemusta ja tietoja vain, jos heitä 
valvotaan tai heille annetaan ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön siten, 
että he ovat tietoisia siihen liittyvistä vaaroista. 

• Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa. 
• Älä käytä karkeita tai hankaavia materiaaleja tai teräviä metallisia kaapimia 

uunin lasiovien puhdistukseen, koska ne voivat naarmuttaa pintaa ja 
aiheuttaa sen rikkoutumisen. 

• Uuni on sammutettava ennen irrotettavien osien poistamista ja, 
puhdistuksen jälkeen, ennen niiden takaisin asentamista ohjeiden mukaisesti. 

• Käytä ainoastaan tätä uuni varten suositeltua lihavarrasta. 
• Älä käytä höyrypesuria. 
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• Aseta pistoke pistorasiaan, joka on varustettu maata vastaavalla 
kolmannella koskettimella, jonka on oltava liitettynä ja toimiva. Malleille 
ilman pistoketta, kiinnitä johtoon peruspistoke, jonka tekniset tiedot 
vastaavat merkinnässä osoitettuja tietoja. Maadoitusjohdin on keltavihreä. 
Ainoastaan pätevä ammattihenkilö saa suorittaa toimenpiteen. Jos 
pistorasia ja laitteen pistoke eivät sovi yhteen, pyydä pätevää 
sähköasentajaa vaihtamaan pistorasia sopivan tyyppiseen. Kytkentä 
virtalähteeseen voidaan tehdä myös asentamalla laitteen ja virtalähteen 
väliin moninapainen katkaisija, joka kestää suurinta kytkentäkuormitusta. 
Sen on oltava voimassa olevan lainsäädännön mukainen. Katkaisija ei saa 
katkaista keltavihreän maadoitusjohtimen virtaa. Kytkennässä käytetyn 
pistorasian tai moninapaisen katkaisijan tulee olla helposti saavutettavassa 
paikassa laitteen asennuksen jälkeen. 

• Jos sähköjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajalta tai 
asiakaspalvelusta tilattavaan johtoon tai johdinsarjaan. 
Jos johto on vaurioitunut, vaihda se välittömästi noudattaen seuraavia 
ohjeita: 
- avaa riviliittimen suojus 
- Irrota sähköjohto ja vaihda sen tilalle samantyyppinen johto, joka on 

yhteensopiva laitteen kanssa (tyyppiä H05VV-F, H05V2V2-F). 
• Ainoastaan pätevä ammattihenkilö saa suorittaa toimenpiteen. Maajohdin 

(keltavihreä) on noin 10 mm pidempi kuin muut johtimet. Kaikkia 
korjauksia varten ota yhteys asiakaspalveluosastolle ja pyydä, että 
käytetään alkuperäisiä varaosia. 

• Yllä annettujen määräysten noudattamatta jättäminen saattaa heikentää 
laitteen turvallisuutta ja mitätöidä takuun. 

• Poista ruoantähteet uunista ennen puhdistusta. 
• Pyrolyysipuhdistuksen aikana pinnat saattavat kuumentua tavallista 

enemmän. Lapset on pidettävä turvallisella etäisyydellä. 
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1. Yleiset ohjeet 
Kiitämme, että valitsit yhden tuotteistamme. Jotta saat 
parhaan mahdollisen tuloksen, lue tämä opaskirja 
huolellisesti ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Ennen 
uunin asentamista, kirjoita ylös sarjanumero, jotta voit 
antaa sen asiakaspalvelun henkilöstölle, jos ilmenee 
korjaustarve. Kun olet poistanut uunin sen 
pakkauksesta, tarkasta, ettei se ole vahingoittunut 
kuljetuksen aikana. Jos sinulla on epäilyksiä, älä käytä 
uunia ja kysy neuvoja ammattitaitoiselta asentajalta. 
Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreeni, 
naulat) lasten ulottumattomissa. Kun uuni kytketään 
päälle ensimmäisen kerran, saattaa muodostua 
voimakashajuista savua, joka aiheutuu uunia 
ympäröivien eristyspaneelien liimasta uunin ensimmäisen lämmityksen yhteydessä. Tämä on täysin 
normaalia ja, jos tapahtuu näin, sinun on odotettava, että savu haihtuu ennen ruokien uuniin 
laittamista. Valmistaja ei ota mitään vastuuta tapauksissa, joissa ei ole noudatettu tämän asiakirjan 
sisältämiä ohjeita. 
HUOMAA: uunin toiminnot, ominaisuudet ja lisävarusteet, jotka mainitaan tässä ohjekirjassa, 
vaihtelevat ostamasi mallin mukaan. 

1.1 Turvallisuusohjeet 
Käytä uunia ainoastaan sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen eli ruokien kypsennykseen. Kaikki 
muu käyttö kuten esimerkiksi käyttö lämmitykseen katsotaan sopimattomaksi ja sen vuoksi 
vaaralliseksi. Valmistaja ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat sopimattomasta, 
virheellisestä tai kohtuuttomasta käytöstä. 
Kaikkien sähkölaitteiden käyttö edellyttää tiettyjen perustavaa laatua olevien sääntöjen noudattamista: 
- älä vedä sähköjohdosta pistokkeen irrottamiseksi pistorasiasta 
- älä kosketa laitetta märillä tai kosteilla käsillä tai jaloilla 
- ei ole suositeltavaa käyttää adaptereita, haaroituspistorasioita ja jatkojohtoja 
- toimintahäiriön ja/tai huonon toiminnan tapauksessa kytke laite pois päältä äläkä peukaloi sitä. 

1.2 Sähköturvallisuus 
VARMISTA, ETTÄ SÄHKÖASENTAJA TAI AMMATTITAITOINEN ASENTAJA SUORITTAA SÄHKÖLIITÄNNÄT. 
Sähköjohdon, johon uuni kytketään, on täytettävä asennusmaassa voimassa olevien lakien edellyttämät 
vaatimukset. Valmistaja ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden 
noudattamatta jättämisestä. Uuni on liitettävä sähköverkkoon joko maadoitetun seinäpistorasian tai 
moninapaisen erottimen avulla asennusmaassa voimassa olevien lakien määräysten mukaisesti. 
Sähkönsyötön on oltava suojattu sopivilla sulakkeilla ja sähköjohtojen on oltava poikkihalkaisijaltaan 
sellaisia, että ne takaavat uunin virheettömän virransyötön. 
LIITÄNTÄ 
Uuni on varustettu sähköjohdolla, joka on liitettävä sähköverkkoon, jonka teho on 220-240 Vac 50 
Hz vaiheiden välillä tai vaiheen ja nollajohdon välillä. Ennen uunin sähköverkkoon kytkemistä on 
tärkeää tarkastaa seuraavat kohdat: 
- mittarin osoittama syöttöjännite 
- erottimen asetus. 
Uunin maadoitusliittimeen liitetty maadoitusjohdin on liitettävä virransyötön maadoitusliittimeen. 
VAROITUS 
Ennen uunin liittämistä verkkovirtaan pyydä, että ammattitaitoinen sähköasentaja tarkistaa verkkovirran 
maadoitusliittimen jatkuvuuden. Valmistaja ei ota mitään vastuuta mistään onnettomuuksista tai muista 
ongelmista, jotka aiheutuvat siitä, että uunia ei ole maadoitettu tai maadoitusliitännän viallisesta 
jatkuvuudesta. 
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HUOMAA: koska uuni vaatii mahdollisesti huoltotöitä, suositellaan jättämään toinen seinäpistorasia 
saataville, jotta uuni voidaan liittää tähän, jos se poistetaan sen asennustilasta. Sähköjohdon saa 
vaihtaa vain ammattiasentaja tai vastaavan ammattitaidon omaava henkilö. 

1.3 Suosituksia 
Uunin jokaisen käytön jälkeen suoritettava nopea puhdistus säilyttää uunin täydellisen puhtaana. 
Älä vuoraa uunin seinämiä kaupasta saatavalla alumiinifoliolla tai kertakäyttösuojuksilla. 
Alumiinifolio tai mikä tahansa muu suojus, joka on suorassa kosketuksessa kuumaan emaliin, on 
vaarassa sulaa ja se voi vahingoittaa sisäpintojen emalia. Jotta voidaan estää uunin liiallista 
likaantumista ja siitä aiheutuvaa voimakkaita savuavia hajuja, suosittelemme, ettet käytä uunia 
erittäin korkeiden lämpötilojen kanssa. On parempi pidentää kypsennysaikaa ja alentaa hieman 
lämpötilaa. Uunin mukana tulleiden lisävarusteiden lisäksi suosittelemme käyttämään ainoastaan 
erittäin korkeita lämpötiloja kestäviä astioita ja vuokia. 

1.4 Asennus 
Tämä ei kuulu valmistajan velvollisuuksiin. Jos tarvitaan valmistajan apua korjaamaan virheitä, 
jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta, takuu ei kata kyseisiä toimenpiteitä. On noudatettava 
ammattiasentajille tarkoitettuja asennusohjeita. Virheellinen asennus voi aiheuttaa vahinkoja tai 
vammoja ihmisille, eläimille tai esineille. Valmistajaa ei voida pitää vastuullisena kyseisistä 
vahingoista tai vammoista. 
Uuni voidaan sijoittaa kalusteeseen tai työtason alle. Ennen kiinnittämistä muista varmistaa uunin 
riittävä tuuletustila, jotta sallitaan ilmankierto sisäisten osien jäähdytystä ja suojaamista varten. 
Suorita viimeisellä sivulla olevat aukaisut kiinnitystyypin mukaan. 

1.5 Jätehuolto ja ympäristönsuojelu 

 

Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan eurooppalaisen 
direktiivin 2012/19/EU (SER) mukaisesti. SER sisältää sekä saastuttavia aineita (joilla 
voi olla negatiivinen vaikutus ympäristöön) että perusaineita (jotka voidaan käyttää 
uudelleen). On tärkeää, että sähkö- ja elektroniikkaromu käsitellään oikein, jotta 
erotellaan saastuttavat ja uudelleenkäytettävät materiaalit. Yksityishenkilöillä on 
tärkeä tehtävä varmistaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta ei tule 
ympäristöongelmaa. Muutamien perussääntöjen noudattaminen on tärkeää: 

- sähkö- ja elektroniikkaromua ei saa heittää yhdyskuntajätteen joukkoon 
- sähkö- ja elektroniikkaromu on toimitettava erityiseen kunnalliseen ja valtuutettuun keräyspisteeseen. 
Useissa maissa saattaa olla tarjolla kuljetuspalveluita suuria sähkö- ja elektroniikkaromuja varten. 
Kun ostat uuden laiteen, vanha laite voidaan palauttaa myyjälle, jonka on vastaanotettava se 
ilmaiseksi, kunhan vanha laite on tyypiltään ja toiminnoiltaan ostettua laitetta vastaava. 
SUOJELE JA KUNNIOITA YMPÄRISTÖÄ 
Mahdollisuuksien mukaan vältä uunin esilämmittämistä ja pyri täyttämään se aina. Avaa uunin 
luukku mahdollisimman harvoin, koska lämpöä häviää sen sisältä joka kerta, kun se avataan. Säästä 
huomattava määrä energiaa sammuttamalla uunin noin 5-10 minuuttia ennen suunniteltua 
kypsennysajan päättymistä ja käytä hyväksi uunin aikaansaama jäännöslämpö. Pidä tiivisteet 
puhtaina ja hyvässä kunnossa, jotta vältetään lämmön häviäminen uunin sisältä. Jos sähkölaskusi 
pohjautuu tuntiveloitukseen, viivästetyn kypsennysohjelman käyttö helpottaa energian säästämistä, 
jolloin voit siirtää kypsennyksen aloituksen halvempaan tariffiluokkaan. 

1.6 Vaatimustenmukaisuusvakuutus 
Tämän laitteen osat, jotka saattavat joutua kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa, täyttävät 
eurooppalaisen direktiivin 89/109 vaatimukset. 
Asettamalla  merkinnän tähän tuotteeseen vahvistamme yhdenmukaisuuden kaikkien sellaisten 
eurooppalaisten turvallisuutta, terveyttä ja ympäristöä koskevien vaatimusten kanssa, jotka 
soveltuvat lain mukaan tälle tuotteelle. 
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2. Tuotteen kuvaus 

2.1 Yleiskatsaus 

 

1. Ohjauspaneeli 
2. Hyllyjen asennot 

(sivuritilä, jos kuuluu toimitukseen) 
3. Metalliritilä 
4. Roiskevuoka 
5. Tuuletin (metallilevyn takana) 
6. Uunin luukku 

 

2.2 Lisävarusteet 

1 Roiskevuoka  2 Metalliritilä 

 

 

 

Kerää jäämät, jotka tippuvat ruokien 
kypsennyksen aikana ritilöiltä.  Tukee uunipeltiä ja astioita. 

 

2.3 Ensimmäinen käyttö 

ALUSTAVA PUHDISTUS 
Puhdista uuni ennen ensimmäistä käyttöä. Pyyhi ulkoiset pinnat kostealla pehmeällä liinalla. Pese 
kaikki lisävarusteet ja pyyhi uunin sisäpuoli kuumalla veden ja pesuaineen muodostamalla 
liuoksella. Aseta tyhjä uuni maksimilämpötilaan ja jätä se päälle noin 1 tunniksi, jotta mahdolliset 
uuden hajut poistuvat. 

1 

3 2 

5 
4 

6 
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3. Uunin käyttö 

3.1 Näytön kuvaus 
 

 

 

3.2 Kypsennystilat 
 

Toimintojen 
valintakiekko 

Lämpötila-
alue (°C) Toiminto (Uunin mallin mukaan) 

  LAMPPU: Kytkee päälle uunin valon. 

*
 

50 – 280 

PERINTEINEN KYPSENNYS: Käytetään sekä ylä- että 
alalämmityselementtejä. Uunin esilämmitys kestää noin kymmenen 
minuuttia. Tämä menetelmä on ihanteellinen kaikille perinteisille paisteille 
ja leivontatuotteille. Punaisen lihan, paahtopaistin, lampaankoiven, riistan, 
leivän, alumiinifolioon käärittyjen ruokien, lehtitaikinan ruskistukseen. Aseta 
ruoka ja sen astia keskiasennossa olevalle tasolle. 

 50 – 230 

ALATASO: Alemman elementin käyttö. Ihanteellinen kaikkien 
murotaikinapohjaisten ruokien kypsennykseen. Käytä tätä kakuille, tortuille, 
piirakoille, pasteijoille ja kaikkeen kypsennykseen, joka tarvitsee enemmän 
lämpöä alhaalta. 

 
 

L1 – L5 

GRILLI: Käytä grilliä luukku suljettuna. 
Ylempää lämmityselementtiä käytetään yksin ja voit säätää lämpötilaa. 
Vaaditaan viiden minuutin esilämmitys, jotta elementit kuumenevat 
punaisiksi. Saadaan paras tulos grillattaville ja gratinoitaville ruuille ja 
kebabille. Vaalea liha on laitettava riittävälle etäisyydelle grillistä ja 
kypsennysaika on pidempi, jotta lihasta tulee maukkaampaa. Voit laittaa 
punaisen lihan ja kalafileet tasolle sekä roiskepellin sen alle. Uunissa on 
kaksi asentoa grilliä varten: 
Grilli: 2140 W Tehogrilli: 3340 W 

Grillitoiminto ON suoritettava enintään 200 °C:ssa 

*Testattu standardin CENELEC EN 60350-1 mukaisesti käyttäen energialuokan määritelmää. 
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4. Uunin puhdistus ja huolto 

4.1 Yleisiä puhdistusta koskevia huomautuksia 

Laitteen elinikää voidaan pidentää säännöllisellä puhdistuksella. Odota, että uuni jäähtyy ennen 
manuaalisten puhdistustoimenpiteiden suorittamista. Älä koskaan käytä hankaavia pesuaineita, 
teräsvilla tai teräviä esineitä puhdistukseen, koska tämä voi aiheuttaa korvaamattomia vahinkoja 
emaloiduille osille. Käytä ainoastaan vettä, saippuaa tai valkaisuainepohjaisia pesuaineita 
(ammoniakki). 

LASIOSAT 
On suositeltavaa puhdistaa lasi-ikkuna imevällä talouspaperilla uunin jokaisen käytön jälkeen. Poista 
pinttyneemmät jäämät käyttämällä kunnolla puristettua pesuaineeseen kostutettua sientä ja 
huuhtelemalla sitten vedellä. 

UUNIN IKKUNAN TIIVISTE 
Jos tiiviste on likainen, se voidaan puhdistaa hieman kostealla sienellä. 

LISÄVARUSTEET 
Puhdista lisävarusteet kostealla, saippuoidulla sienellä ennen niiden huuhtelemista ja kuivaamista. 
Älä käytä hankaavia pesuaineita. 

ROISKEVUOKA 
Grillin käytön jälkeen poista vuoka uunista. Kaada kuuma rasva astiaan ja pese vuoka kuumalla 
vedellä käyttämällä sientä ja pesuainetta. 
Jos jää jäljelle rasvatahroja, upota vuoka veteen ja pesuaineeseen. Vaihtoehtoisesti voit pestä vuoan 
astianpesukoneessa tai käyttämällä kaupallista uunin puhdistusainetta. Älä koskaan laita likaista 
vuokaa uuniin. 

4.2 Huolto 

UUNIN IKKUNOIDEN IRROTUS 
1. Avaa etuikkuna. 
2. Avaa etuikkunan saranan kotelon puristimet oikealla ja vasemmalla puolella työntämällä niitä 

alaspäin. 
3. Vaihda ikkuna suorittamalla toimenpiteet käänteisesti. 
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LASIOVEN IRROTUS JA PUHDISTUS 
1. Avaa uunin luukku. 
2.3.4. Lukitse saranat, irrota ruuvit ja poista ylempi metallisuojus vetämällä sitä ylöspäin. 
5.6. Poista lasi ja vedä se varovasti uuninluukusta (HUOM. Pyrolyysiuuneissa, poista myös toinen ja 
kolmas lasi (jos varusteena). 
7. Puhdistuksen tai vaihdon lopuksi asenna osat takaisin käänteisessä järjestyksessä. 
Kaikissa laseissa merkintä ”Pyro” on oltava luettavissa ja asetettuna luukun vasemmalle puolelle 
lähelle vasemmanpuoleista sivusaranaa. Tällä tavalla ensimmäiseen lasiin painettu kyltti on luukun 
sisäpuolella. 

1. 

 

 

5. 

 
2. 6. 

 

 

3. 

 

 

7. 

4.   

LOW-E 

1 
2 

3 
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LAMPUN VAIHTO 
1. Irrota uunin sähköverkosta. 
2. Poista lasisuojus, ruuvaa irti lamppu ja vaihda tilalle uusi samantyyppinen lamppu. 
3. Kun viallinen lamppu on vaihdettu, asenna lasisuojus. 
 

 

 

 
   

 

 

 

5. Vianmääritys 

5.1 USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET 
 

ONGELMA MAHDOLLINEN SYY RATKAISU 

Uuni ei lämpiä Kelloa ei ole asetettu Aseta kello 

Uuni ei lämpiä Lapsilukko on päällä Kytke lapsilukko pois 
käytöstä 

Uuni ei lämpiä Kypsennystoimintoa ja 
lämpötilaa ei ole asetettu 

Varmista, että tarvittavat 
asetukset ovat oikein 
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ASENNUS 
 
 
FI Jos kaluste on varustettu alaosalla takana, huolehdi 
sähköjohdon aukosta. 

 
 Aukko 500 x 45 
 
 Aukko 500 x 10  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valmistaja ei ole vastuussa mistään epätarkkuudesta, joka aiheutuu tämän esitteen tulostuksessa tai kopioinnissa 
tapahtuneista virheistä. Varaamme oikeuden suorittaa muutoksia tuotteisiin, mukaan lukien kulutusta koskevat edut, ilman, 
että tällä on vaikutusta turvallisuutta tai toimintaa koskeviin ominaisuuksiin. 
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