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Yleiset turvallisuusohjeet 

- Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä ohjeet sekä takuutodistus, 
kuitti ja jos mahdollista niin laitteen alkuperäislaatikko.
- Laite on suunniteltu ainoastaan yksityiseen käyttöön. Älä käytä laitetta ulkona (mikäli kyse ei ole 
ulkona käytettävästä laitteesta). Älä alista laitetta kuumuudelle, Suoralle auringonvalolle, kosteudelle 
(älä koskaan kastele laitetta ulkoisesti) ja vältä siihen kohdistuvia kolhuja. Älä käsittele laitetta märillä 
käsillä. Mikäli laite kastuu, niin ota virtajohto välittömästi pois pistorasiasta.
- Puhdistaessasi tai siirtäessäsi laitetta kytke virta pois ja ota pistoke pois pistorasiasta (älä koskaan 
vedä pistoketta suoraan johdosta).
- Älä jätä laitetta ilman tarkkailua sen ollessa päällä. Jos joudut poistumaan paikalta, niin kytke 
laitteesta virta pois tai ota pistoke pois pistorasiasta.
- Älä käytä vioittunutta laitetta. Tarkasta laite ja virtajohto mahdollisten vikojen varalta tasaisin 
väliajoin.
- Älä yritä korjata vioittunutta laitetta itse, vaan ota aina yhteyttä ammattikorjaajaan. Korvaa 
vioittunut kaapeli aina laitteen valmistajan- tai valtuutetun myyjän samanlaisella vastaavalla.
- Käytä laitteeseen aina alkuperäisiä varaosia.
- Kiinnitä erityistä huomiota alla oleviin laitteen turvallisuusohjeisiin.

Lapset 

- Varmistaaksesi lapsien turvallisuuden pidä kaikki pakkauksen osat heidän 
ulottumattomissaan. Huom!Älä salli lasten leikkiä pakkausmuovien kanssa, sillä lapset voivat 
tukehtua niihin.

- Pidä laite sekä virtajohto lapsien ulottumattomissa.

Laitteen käyttöönotto 

- Ota laitteen kaikki osat varovasti pois pakkauksesta. Säilytä pakkaus (myös sisäinen 
pakkausmateriaali) koko takuun voimassaoloajan.

- Puhdista laite ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Keri laitteen virtajohto auki ennen yhdistämistä.



Osat
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G) Oven lukitus - Oven avaaminen sammuttaa laitteen
automaattisesti.

(I) Oven tiiviste 

@ Uunitila 

® Hallintapaneeli 

® Pyörittäjä

® Lautasen tuki 

(J) Lautanen

® Ikkuna - Ei päästä läpi mikroaaltoja.

® Vastuksen suoja

@ Lukituksen vaste 

® Tehon valinta

© Ajastin

@ Lamppu



Käyttöohje

1. Kytke laite verkkovirtaan.

2. Käytä mikrossa vain sinne turvallisia astioita.

Laiteen omaa lautasta ja sen tukea tulee aina

käyttää ruokaa lämmittäessä.

3. Tarkista oven olevan kiinni tiiviisti. Ovi voidaan

avata käytön aikana, koska laite sammuttaa

itsensä automaattisesti oven avautuessa.

4. Säädä laitteen virtatasoa sopivan tehon

saamiseksi.

KUVAKE TEHO VIRTA

� Hento lämmitys 80W 

8 Lämmitys 130W 

ff Sulatus 190W 

i..!.r Matala 280W 

& Keski 360W 

8- Korkea keski 430W 

� Korkea 500W 

5. Valitse haluttu kypsennysaika kääntämällä

ajastinta. Lämmitys alkaa itsestään-

• Halutessasi alle 2 minuutin lämmitysaika,

käännä aika ensin yli 2 minuutin ja sen jälkeen

lyhyemmäksi.
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6. Mikroaaltouuni sammuttaa itsentä kypsennysajan

päätyttyä.

• Voit turvallisesti tarkistaa ruokasi tilan avaamalla

oven. Laite jatkaa kypsentämistä heti oven

sulkemisen jälkeen.

• Mikäli tahdot sammuttaa laitteen manuaalisesti,

käännä ajastin loppuun.

• Älä jätä ajastimeen aikaa, mikäli laite on tyhjä.



KUNNOSSAPITO

Uuni tulee puhdistaa säännöllisesti ruuan tähteistä.

Huonosti tai liian harvoin tehty puhdistus on vaaraksi laitteen pinnoille.

1 Sammuta laite. 

2 Pyyhi laitteen sisäpinnat mielellään joka käytön 

jälkeen kostealla liinalla. Voit tarvittaessa käyttää 

myös mietoa puhdistusainetta. Vältä vahvoje 

puhdistusaineiden käyttöä.

3 Laite tulee putsata ulkopuolelta vedellä ja 

saippualla, sekä kuivata liinalla. Vältä veden 

joutumista ilmanottokanaviin.

4 Putsaa hallintapaneeli kostealla liinalla ja kuivaa se 

jälkikäteen.

5 Kuivaa laitteeseen kertynyt kosteus liinalla.

Lautasen tuki

1 Putsaa tuki ja mikron pohja säännöllisesti.

2 Käytä lautasta ja tukea aina mikroa

lämmittäessä.

Lautanen

1 Älä käytä mikroa ilman lautasta.

2 Älä käytä laitteessa muuta aluslautasta.

3 Anna lautasen jäähtyä ennen puhdistusta.

4 Älä lämmitä ruokaa suoraan lautasella.

(Paitsi mikropopcornit) 

I

6 Laitasen voi pestä altaassa saippualla tai laittaa 

astianpesukoneeseen.
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7 Muista putsata laitte sisältä, myös lautasen alta. 

Lautanen Lautasen tuki 
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1. Läpinäkyvät astiat ovat mikrouunissa käyttämiseksi parhaita.

2. Mikroaallot eivät läpäise metallia, tämän takia ei saa käyttää metallista tai metalliosilla

astioita.

3. Ei kannata käyttää kierrätyspaperista astioita, koska ne saattavat sisältää metalliosia.

4. Käytä pikemminkin pyöreitä astioita nelikanttisten astioiden asemesta, koska ruoka saattaa

ylipaistua astian kulmissa.

5. Seuraava luettelo auttaa määrittelemään astioiden sopivuuden mikrouuniin.

Kuumuudenkestävä lasi – kyllä. 

Tavallinen lasi  -  ei 

Kuumuudenkestävä keramiikka - kyllä. 

Mikroaaltokestävät muoviastiat - kyllä 

Leivinpaperi – kyllä. 

Metallivuoat - ei 

Metallista ritilät - ei 

Alumiinifolio ja foliosta astiat – ei. 

ASTIAT
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220V AC , 50Hz    

 900W 

500W 

2,450MHz 

424 x 229 x 316 mm 

275 x 178 x 297 mm 

15 L 

APPROX. 9.0 Kg 

35min. DUAL SPEED 

7 Levels 
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VIRTALÄHDE
NIMELLISTEHO

MIKROAALTOTEHO
TAAJUUS

ULKOMITAT

SISÄMITAT
TILAVUUS
NETTOPAINO

AJASTIN
TEHOTASOT
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Takuu

Yrityksemme laitteelle myöntämä takuu on voimassa 24 kuukautta ostopäivästä 
lukien.

 Takuun voimassaoloaikana ilmenevät viat laitteessa tai sen osissa korjataan tai 
vaihdetaan uusiin veloituksetta. 

Takuutodistuksena toimii todiste ostosta (kuitti). Ilman ostotodistusta uutta laitetta 
vioittuneen tilalle ei ole mahdollista saada eikä korjausta suorittaa.

Mikäli laitteessa takuun voimassaoloaikana ilmenee vikaa, jonka haluat korjata niin 
palauta koko laite alkuperäisessä pakkauksessaan myyjälle ja esitä ostokuitti.

Viat kuluvissa osissa sekä laitteen puhdistus sekä kunnossapitotarvikkeista eivät 
kuulu takuun piiriin ja ne on rikkoutuessaan asiakkaan korvattava.

Takuu raukeaa, mikäli asiakas on itse peukaloinut tai yrittänyt korjata laitetta.

 YMPÄRISTÖNSUOJELU

Laitteessa oleva symboli merkitsee, että käytettyä laitetta ei saa heittää pois tavallisen 
talousjätteen mukana. Vanha sähkö- tai elektroniikkalaite on vietävä vastaavaan 
keräyspisteeseen. Oikeaoppinen hävitettävien tuotteiden käsitteleminen auttaa 
luonnonvarojen säästämisessä ja ehkäisee mahdolliset kielteiset vaikutukset luontoon 
ja /tai ihmisten terveydelle.
Laitteen valmistaja pidättää oikeuden muunnella ohjeita ja tuotteen teknisiä 
ominaisuuksia.


	Tyhjä sivu
	Tyhjä sivu



