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Uuni on poikkeuksellisen helppokäyttöinen ja erittäin tehokas. Ohjeet luettuasi sen käyttä-
minen on helppoa. 

Ennen pakkaamista ja tehtaalta lähtemistä uunin turvallisuus ja toimivuus on tarkistettu 
huolella. 

Ole hyvä ja lue ohjeet huolella ennen laitteen käyttämistä. 
Ohjeiden noudattaminen auttaa sinua välttämään ongelmat laitteen käyttämisessä. 

Säilytä käyttöohje huolellisesti ja pidä se turvallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten. 
Ohjeiden noudattaminen on tärkeää mahdollisten onnettomuuksien välttämiseksi. 

Huom. ! 
Älä käytä uunia, ennen kuin olet lukenut tämän käyttöohjeen. 

Uuni on tarkoitettu vain kotikäyttöön. 

Valmistaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia, jotka eivät vaikuta laitteen 
toimintaan.

ARVOISA ASIAKAS
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Varoitus: Laite ja sen ulkopinnat kuumenevat käytön aikana. Varo koskemasta lämmitys-
vastuksiin. Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä kaukana laitteesta tai heitä on valvottava 
jatkuvasti. 

Tämän laitteen käyttäminen on sallittua yli 8-vuotiaille lapsille ja henkilöille, joilla on 
alentuneet fyysiset, aistilliset tai älylliset kyvyt tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, jos 
heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö on antanut heille ohjausta tai tietoa 
laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät laitteen käyttämiseen liittyvät vaarat. Älä 
anna lasten leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman val-
vontaa. 

Laite kuumenee käytön aikana. Varo koskemasta uunin sisällä oleviin lämmitysvastuk-
siin. 

Laitteen ulkopinnat voivat kuumentua käytön aikana. Älä anna pienten lasten koskea 
laitteeseen. 

Varoitus: Älä puhdista luukun lasia hankaavilla puhdistusaineilla tai kovilla metallikaapi-
milla, jotka voivat naarmuttaa lasia tai rikkoa sen. 

Varoitus: Välttääksesi sähköiskun vaaran katkaise laitteesta virta ennen lampun vaihta-
mista. 

Uunia ei saa puhdistaa höyrypuhdistimilla. 

TURVALLISUUSOHJEET
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Palovammojen vaara! Laitteesta voi purkautua kuumaa höyryä, kun luukku avataan. Avaa 
luukku varoen kypsennyksen aikana tai sen jälkeen. Luukkua avatessasi ÄLÄ kumarru sen 
päälle. Huomaa, että käytettävän lämpötilan mukaan höyry voi olla myös näkymätöntä. 

• Katso, etteivät keittiön pienkoneet tai niiden johdot pääse koskettamaan 
kuumaa uunia, sillä niiden eristeet eivät yleensä kestä korkeita lämpötiloja. 

• Älä jätä uunia ilman valvontaa paistotoiminnon ollessa päällä. Öljyt ja rasvat 
voivat syttyä tuleen ylikuumentumisen tai -kiehumisen seurauksena. 

• Älä laske yli 15 kilon painoisia astioita uunin avonaisen luukun päälle. 

• Älä puhdista luukkua hankaavilla puhdistusaineilla tai kovilla metalli-
kaapimilla, jotka voivat naarmuttaa lasia tai rikkoa sen. 

• Älä käytä uunia, jos siinä on tekninen vika. Korjaustoimenpiteet tulee antaa 
ammattitaitoisen asentajan tehtäväksi. 

• Mikäli havaitset laitteessa vian, irrota laite verkkovirrasta ja ota yhteys 
huoltoliikkeeseen. 

• Noudata tässä käyttöohjeessa esitettyjä sääntöjä ja määräyksiä. Älä anna 
kenenkään, joka ei ole perehtynyt tämän käyttöohjeen sisältöön, käyttää 
uunia. 

• Laite on tarkoitettu vain ruoanlaittoon. Mikä tahansa muu käyttö (esimerkiksi 
lämmitys) ei ole laitteen suunnitellun käyttötarkoituksen mukaista ja voi 
aiheuttaa vaaran. 

TURVALLISUUSOHJEET
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Energian vastuullinen käyttö 
säästää sekä rahaa että 
ympäristöä. Energiatehok-
kuuden maksimoimiseksi-
toimi seuraa vasti: 

• Peitä kypsennysastia, äläkä avaa 
sitä liian usein (ei kattila katsomalla 
kiehu! ). 
Vältä luukun tarpeetonta avaamista. 

• Käytä uunia vain suurempien ruoka-
erien kypsentämiseen. 
Alle 1 kg: n painoiset lihat on taloudelli-
sempaa kypsentää liedellä. 

• Hyödynnä jälkilämpö. 
Jos paistoaika on yli 40 minuuttia, kytke 
uuni pois päältä 10 minuuttia ennen 
paistoajan päättymistä. 

Tärkeää! Ajastinta käyttäessäsi 
säädä kypsennysaika tarvittaessa 
lyhyemmäksi valmistettavan 
ruoan mukaan. 

• Katso, että luukku on kunnolla kiinni. 
Luukun tiivisteisiin joutuneet roiskeet 
voivat johtaa lämmön karkaamiseen. 
Poista roiskeet välittömästi. 

• Älä sijoita uunia jääkaapin/pakasti-
men välittömään läheisyyteen. 
Laitteiden virheellinen sijoittelu kasvat-
taa energiankulutusta tarpeettomasti. 

LAITTEEN ENERGIATEHOKAS KÄYTTÖ
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Pakkauksen tarkoituksena 
on suojata laitetta kul-
jetuksen aikana. Hävitä 
pakkausjätteet pakkauksen 
purkamisen jälkeen tavalla, 
joka ei rasita ympäristöä. 

Kaikki laitteen pakkaamiseen käytetyt 
materiaalit ovat ympäristöystävällisiä; ne 
ovat täysin kierrätettäviä, ja niihin on mer-
kitty asianmukainen symboli. 

Huom.! Purkaessasi pakkausta pidä 
pak kausmateriaalit (polyeteenipussit, 
polystyreenikappaleet yms. ) poissa lasten 
ulottuvilta. 

Käytöstä poistettavia laitteita 
ei saa hävittää normaalin 
talousjätteen mukana, vaan 
ne tulee toimittaa sähkö-
laitteita vastaanottavaan 

kierrätyskeskukseen. Laitteessa, käyttö-
ohjeessa ja pakkauksessa oleva symboli 
kertoo, että tuote sopii kierrätettäväksi. 

Laitteen sisällä käytetyt materiaalit sopi-
vat kierrätettäviksi, ja ne on merkitty 
asiasta kertovin symbolein. Käytetyistä 
laitteista peräisin olevien materiaalien ja 
osien kierrättäminen auttaa suojelemaan 
ympäristöä. 

Lisätietoa omalla alueellasi toimivista 
kierrätyskeskuksista saat paikallisilta 
viranomaisilta. 

 PAKKAUKSEN PURKAMINEN  LAITTEEN HÄVITTÄMINEN
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LAITTEEN KUVAUS

Lämpötilan valitsimen merkkivalo L

Lämpötilan valitsin

Näyttö

Virran merkkivalo R

Uunin toimintovalitsin
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Uunin varusteet:

VARUSTEET

Sivukannattimet

Leivinpelti Ritilä (kuivausritilä)

Uunipannu
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 Uunin asentaminen

• Asennuspaikan tulee olla kuiva ja 
varustettu riittävällä ilmanvaihdolla. 
Varmista asennuksen aikana, että 
kaikki hallintalaitteet ovat helposti 
käden ulottuvilla. 

• Uuni on niin kutsuttua Y-tyyppiä, mikä 
tarkoittaa, että sen takaseinä ja toi-
nen kylki voidaan sijoittaa korkeaa 
kalustetta tai seinää vasten. Ympä-
rillä olevien kalusteiden vanerin tai 
muun pinnoitemateriaalin tulee olla 
kiinnitetty lämmönkestävällä liimalla 
(100 °C),ettei pinnoite väänny tai irtoa. 

• Huuvat asennetaan valmistajan ohjei-
den mukaisesti. 

• Valmistele uunille kuvassa esitettyjen 
mittojen mukainen asennusaukko. 

• Varmista, että virtajohto on irti ja kytke 
uuni sitten pistorasiaan. 

• Työnnä uuni kokonaan asennusauk-
koon. Katso, etteivät kuvassa näkyvät 
neljä ruuvia pääse putoamaan.

ASENNUS
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 Sähköliitäntä

• Uuni on suunniteltu toimimaan yksi-
vaiheisella vaihtovirralla (220–240 V 1N 
~ 50/60 Hz) ja varustettu 1,5 m: n 3 x 
1,5 mm2 virtajohdolla ja kosketussuoja-
tulla pistokkeella. 

• Pistoke tulee kytkeä maadoitettuun 
pistorasiaan, joka ei sijaitse uunin ylä-
puolella. Uunin ollessa paikoillaan 
pistokkeen tulee jäädä käyttäjän ulot-
tuville. 

• Ennen pistokkeen kytkemistä pisto-
rasiaan tarkista, että
- sulake ja kodin sähköverkko kestävät 

uunin aiheuttaman kuormituksen
- sähköverkko on maadoitettu ja 

voimassa olevien määräyksien 
mukainen

- pistoke on hyvin käyttäjän ulottu-
villa. 

Tärkeää! 
Jos laitteen oma virtajohto vioittuu, 
sen saa vaihtaa uuteen vain laitteen 
valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai 
ammattitaitoinen sähköasentaja. 

ASENNUS
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Ennen ensimmäistä käyttökertaa

• Poista pakkaus ja puhdista uunin sisä-
osat ja päällinen. 

• Ota uunin varusteet ulos ja pese ne 
lämpimällä vedellä ja pienellä määrällä 
astianpesuainetta. 

• Käynnistä ilmastointi tai avaa ikkuna. 
• Lämmitä uuni (250 °C: n lämpötilaan 

noin 30 minuutiksi), poista mahdol-
liset tahrat ja puhdista huolellisesti. 
Lämmitä myös keittotason levyjä noin 
4 minuuttia ilman keittoastioita. 

Uunissa on sisääntyönnettävät valitsimet. 
Toiminnon valitsemiseksi toimi seuraa-
vasti: 
1. Paina varovasti valitsinta ja päästä irti; 

valitsin ponnahtaa ulos. 
2. Käännä toimintovalitsin halutulle toi-

minnolle. 
Valittavana olevat toiminnot on kuvattu 
symbolein valitsimen ympärillä. 

Tärkeää! 
Uuneissa, joissa on elektroninen 
näyttö, kellonaika ”0. 00” alkaa 
vilkkua näytössä, kun laite kytke-
tään verkkovirtaan. 
Aseta aika (ks. kohta Näyttö). 
Jos kellonaikaa ei ole asetettu, 
uunia ei voi käyttää.

Näytössä on hipaisunäppäimiä, 
jotka kytketään päälle kosketta-
malla tai painamalla näppäintä 
vähintään sekunnin ajan.
Hipaisunäppäintä painettaessa 
kuuluu aina äänimerkki. Pidä 
näytön pinta puhtaana. 

Tärkeää! 
Uunin sisäpuolen saa pestä vain 
lämpimällä vedellä ja pienellä 
määrällä astianpesuainetta. 

KÄYTTÖ

1

2
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Näyttö

 
-toiminnot

MENU - valikkopainike
< - hipaisunäppäin ”–”
> - hipaisunäppäin ”+”

Ajan asettaminen

Laitteen kytkemisen tai sähkökatkoksen 
jälkeen näytössä vilkkuu . 

• Kosketa ja paina MENU-painiketta (tai 
kosketa samanaikaisesti painikkeita 
< ja >), kunnes näytölle ilmestyy  ja 
piste symbolin alla vilkkuu. 

• Aseta kellonaika koskettamalla paini-
ketta < tai > 7 sekunnin kuluessa. 

Kun aika on oikein, odota noin 7 sekuntia, 
jolloin asetus tallentuu. Piste -symbolin 
alla lakkaa vilkkumasta. 

Kellonaikaa voi korjata myöhemmin: kos-
keta painikkeita < ja > yhtä aikaa, odota, 
että piste -symbolin alla alkaa vilkkua ja 
säädä aika. 

Huom. ! 
Jos aikaa ei ole asetettu, uuni ei toimi 
oikein. 

Ajastin

Ajastin voidaan ottaa käyttöön milloin 
tahansa laitteen muista toiminnoista 
riippumatta. Ajastettava aika voi olla 
1 minuutista 23 tuntiin 59 minuuttiin. 

Ajastintoiminnon asettaminen: 
• Paina MENU, kunnes näyttöön ilmes-

tyy vilkkuva . 

• Aseta haluttu aika painikkeilla > ja <. 

Ajastettu aika näkyy näytöllä, ja hälytys  
 on päällä. 

• Paina MENU, < tai >. Hälytys kytkeytyy 
pois päältä, ja näyttöön ilmestyy nykyi-
nen kellonaika. 

Huom. ! 
Jos hälytystä ei sammuteta käsin, se kyt-
keytyy pois päältä automaattisesti noin 
7 minuutin kuluttua. 

KÄYTTÖ
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Puoliautomaattinen käyttö

Jos haluat, että uuni kytkeytyy pois päältä 
haluttuun aikaan, toimi seuraavasti: 

• Aseta toimintovalitsin ja lämpötilan 
valitsin halutulle asetukselle.

 
• Paina MENU, kunnes näyttöön ilmestyy: 

• Määritä haluttu paistoaika välillä 
1 minuutti ja 10 tuntia painikkeiden < 
ja > avulla. 

Asetettu aika tallentuu muistiin noin 
7 sekunnin kuluttua, ja näytössä palaa 
AUTO. 

Asetetun paistoajan päättyessä uuni 
sammuu automaattisesti, laite antaa häly-
tyksen ja AUTO-symboli alkaa vilkkua. 

• Käännä toimintovalitsin ja lämpötilan 
valitsin nollille. 

• Sammuta hälytys painamalla MENU, < 
tai >. Hälytys kytkeytyy pois päältä, ja 
näyttöön ilmestyy nykyinen kellonaika. 

Huom. ! 
Jos uunissa on vain yksi valitsin, toi-
mintovalitsin on integroitu lämpötilan 
valitsimeen. 

Automaattinen käyttö

Jos haluat, että uuni kytkeytyy päälle tie-
tyksi aikaa ja sammuu automaattisesti, 
paiston alkamis- ja päättymisajat asete-
taan seuraavasti: 

• Paina MENU, kunnes näyttöön ilmestyy:
 

• Määritä haluttu paistoaika välillä 
1 minuutti ja 10 tuntia painikkeiden < 
ja > avulla. 

• Paina MENU, kunnes näyttöön ilmes-
tyy: 

• Määritä paiston päättymisaika (uunin 
sammutusaika) painikkeilla < ja >. Ajan 
tulee olla 23 tunnin ja 59 minuutin 
sisällä nykyisestä ajasta. 

• Aseta toimintovalitsin ja lämpötilan 
valitsin halutulle asetukselle. 

KÄYTTÖ
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AUTO-toiminto on nyt päällä, ja laite las-
kee paiston päättymisajan ja paistoajan 
välisen erotuksen ja kytkeytyy automaat-
tisesti päälle (jos esim. paistoajaksi on 
määritetty 1 tunti ja paiston päätty-
misajaksi klo 14. 00, uuni kytkeytyy päälle 
klo 13. 00). 

Asetetun paistoajan päättyessä uuni 
sammuu automaattisesti, laite antaa häly-
tyksen ja AUTO-symboli alkaa vilkkua. 

• Käännä toimintovalitsin ja lämpötilan 
valitsin nollille. 

• Sammuta hälytys painamalla MENU, < 
tai >. AUTO-symboli sammuu, ja näyt-
töön ilmestyy nykyinen kellonaika. 

Asetuksien peruuttaminen

Ajastimen ja automaattikäytön asetukset 
voidaan poistaa milloin tahansa. 

Automaattikäytön asetuksien peruutta-
minen: 
• Paina < ja > samanaikaisesti. 

Ajastinasetusten peruuttaminen: 
• Valitse ajastinasetukset painamalla 

MENU. 
• Paina < ja > uudelleen. 

Ajastimen hälytysäänen muuttaminen

Ajastimen hälytysääni voidaan vaihtaa 
seuraavasti: 
• Paina < ja > samanaikaisesti. 
• Valitse MENU-valikosta ”tone”, näyttö 

alkaa vilkkua: 

• Paina > ja valitse haluamasi vaihtoehto 
1–3. 

KÄYTTÖ
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 Uunin toiminnot ja käyttö. 

 Uuni, jossa automaattinen ilmankier-
to (tuuletin ja ultra fan -toiminto)

Uunin lämmittämiseen voidaan käyttää 
ylä- ja alavastuksia, grillivastusta tai ultra 
fan -toimintoa. Uunin toimintoja säädel-
lään toimintovalitsimen ja lämpötilan 
valitsimen avulla. 
Haluttu toiminto ja lämpötila valitaan 
valitsimia kääntämällä. 
Uunissa on sisääntyönnettävät valitsimet. 

Toiminnon valitsemiseksi toimi seuraavasti: 
- Paina varovasti valitsinta ja päästä irti; 

valitsin ponnahtaa ulos. 
- Käännä toimintovalitsin halutulle toi-

minnolle. 

Valittavana olevat toiminnot on kuvattu 
symbolein valitsimen ympärillä. 

Uuni sammutetaan kääntämällä molem-
mat valitsimet asentoon ”  ” / ”0”. 

Huom. ! 
Pelkkä lämmitystoiminnon valit-
seminen ei kytke uunia päälle. 
Uuni alkaa lämmetä vasta, kun 
lämpötilan valitsin on käännetty 
haluttuun asentoon. 

0 Uuni pois päältä

Uunin valo
Valo syttyy ilman, että muita toi-
mintoja on valittu. 

Nopea esilämmitys
Ylävastus, grilli ja tuuletin. Käyte-
tään uunin esilämmitykseen.

Sulatus
Vain tuuletin on päällä; kaikki 
vastukset ovat pois päältä.

Tuuletin ja grilli
Kun valitsin käännetään tähän 
asentoon, grilli ja tuuletin kytkey-
tyvät päälle. Toiminto nopeuttaa 
grillausprosessia ja antaa kypsen-
nettävään ruokaan lisää makua. 
Grilliä käyttäessäsi varmista, että 
luukku on kunnolla kiinni.

Suuri grilli (supergrillitoiminto)
Grilli ja ylävastus ovat päällä 
yhtä aikaa. Lämmöntuotanto 
uunin yläosassa kasvaa, mikä 
nopeuttaa isompien ruokaerien 
paahtamista ja grillaamista. 

KÄYTTÖ
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Grilli
Sopii pienien ruokaerien gril-
laamiseen: pihvit, leikkeet, kala, 
lämpimät leivät, makkarat (kyp-
sennettävän ruuan paksuus 
enintään 2–3 cm, käännetään 
kypsennyksen aikana). 

Alalämpö
Vain uunin pohjassa oleva ala-
vastus on toiminnassa. Rapea- ja 
mureapohjaisten kakkujen 
paistamiseen (kosteat hedelmä-
kakut). 

Ylä- ja alalämpö
Perinteinen tasalämpötoimin-
to,joka sopii erityisesti kakkujen, 
lihan, kalan, leivän ja pitsan pais-
tamiseen (yhdellä leivinpellillä 
esilämmitetyssä uunissa) yhdellä 
kannatintasolla. 

Kiertoilma ja pyöreä lämpö-
vastus
Uunin takaseinässä oleva tuuletin 
kierrättää pyöreän lämpövastuk-
sen lämmittämää ilmaa uunin 
sisällä. Lämpötila säädetään 
alemmaksi kuin tasalämpötoimin-
nossa. Lämpö kiertää tasaisena 
kypsennettävän ruuan ympärillä.

Ylälämpö, alalämpö ja tuuletin
Sopii erityisesti kakkujen paista-
miseen. Ilma kiertää uunin sisällä.
Jos #-toiminto on valittuna mutta 
lämpötilan valitsin on nollassa, 
vain tuuletin toimii,mikä sopii 
kypsennetyn ruoan ja uunin 
jäähdyttämiseen.

Kiertoilma, pyöreä lämpövas-
tus ja alalämpö
Kiertoilmatuuletin ja alavastus 
ovat toiminnassa, mikä lisää läm-
pöä uunin alaosassa. Alapuolelta 
tuleva voimakas lämpö sopii 
erityisesti kosteiden kakkujen ja 
pitsan paistamiseen.

Kun uuni laitetaan päälle, merkkivalot R 
ja L syttyvät. Merkkivalo R tarkoittaa, että 
uuni on toiminnassa. Kun merkkivalo L 
sammuu, uuni on saavuttanut valitun 
lämpötilan. Jos reseptissä sanotaan, että 
ruoka tulee laittaa esilämmitettyyn 
uuniin, odota, kunnes merkkivalo L sam-
muu ensimmäisen kerran. Kypsennyksen 
aikana merkkivalo L syttyy ja sammuu 
termostaatin säädellessä lämpötilaa uunin 
sisällä. Merkkivalo R saattaa syttyä jo sil-
loin, kun uuniin kytketään pelkkä valo. 

KÄYTTÖ
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Grillin käyttö

Grillaaminen tapahtuu punaisena heh-
kuvan grillivastuksen lähettämän infra-
punasäteilyn avulla. 

Grillitoiminto kytketään päälle seuraa-
vasti: 
• Käännä toimintovalitsin johonkin seu-

raavista: . 
• Anna uunin lämmetä noin 5 minuutin 

ajan (luukku kiinni). 
• Laita kypsennettävä ruoka uunipel-

lin päällä sopivalle kannatintasolle. 
Mikäli käytät paistamiseen ritilää, aseta 
uunipannu seuraavalle tasolle ritilän 
alapuolelle, ettei uunin pohjalle pääse 
tippumaan mitään. 

• Sulje luukku. 

Grilli- ja suuri grilli -toiminnoilla läm-
pötilaksi säädetään 250 °C, kun taas 
tuuletin ja grilli -toiminnossa maksimi-
lämpötila on 190 °C. 

Varoitus! 
Varmista grillitoimintoja käy-
tettäessä, että uunin luukku on 
kiinni. 
Grillauksen aikana uunin ulko-
pinnat voivat kuumentua. 
Katso, etteivät lapset pääse kos-
kemaan uunia. 

KÄYTTÖ
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 Leivonnaisten paistaminen:

• Suosittelemme käyttämään laitteen 
mukana tulevia paistopeltejä. 

• Kakkuvuoat ja muualta ostetut paisto-
pellit asetetaan ritilän päälle; mustat 
paistopellit johtavat lämpöä paremmin 
ja lyhentävät paistoaikaa. 

• Vaaleita ja kiiltäväpintaisia vuokia ja 
paistopeltejä ei suositella perintei-
seen tasalämpöpaistamiseen (ylä- ja 
alalämpö päällä), sillä kakku voi jäädä 
pohjasta raa’aksi. 

• Ultra fan -toimintoa käytettäessä uunia 
ei tarvitse esilämmittää. Kaikissa muissa 
toiminnoissa vaaditaan esilämmitys, 
ennen kuin kakku laitetaan uuniin. 

• Ennen kakun ottamista uunista var-
mista sen kypsyys puisella tikulla (jos 
kakku on kypsä, tikku on kuiva ja puh-
das, kun se vedetään kakun sisältä). 

• Käännä uuni pois päältä ja jätä kakku 
uuniin vielä noin 5 minuutiksi. 

• Ultra fan -toimintoa käytettäessä pais-
tolämpötilan voi asettaa noin 20–30 
astetta normaalia paistolämpötilaa 
(ylä- ja alalämpö) alhaisemmaksi. 

• Paistotaulukossa annetut ajat ja läm-
pötilat ovat ohjeellisia, ja niitä voidaan 
muuttaa omien kokemusten ja mielty-
mysten mukaan. 

• Jos reseptissä annetut ohjeet poikkea-
vat huomattavasti tässä käyttöohjeessa 
annetuista, noudata käyttöohjetta. 

 Lihan kypsentäminen

• Yli 1 kg: n painoiset lihat kannattaa 
kypsentää uunissa ja sitä pienemmät 
lihapalat hellalla. 

• Käytä kuumuutta kestäviä astioita ja 
varmista, että myös kahvat kestävät 
korkeita lämpötiloja. 

• Jos kypsennät lihaa ritilän päällä, laita 
uunin alimmalle tasolle uunipannu, 
jossa on tilkka vettä. 

• Liha kannattaa kääntää ainakin kerran 
kypsennyksen aikana ja sitä kannat-
taa valella lihanesteellä tai kuumalla, 
suolatulla vedellä. Älä koskaan kaada 
kylmää vettä lihan päälle. 

KYPSENTÄMINEN UUNISSA – KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ
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Uuni, jossa automaattinen ilmankierto (tuuletin ja pyöreä lämpövastus)
Ruoan tyyppi Kypsennys-

tapa
Lämpötila Paistotaso Aika (min)

160 - 200 2 - 3 30 - 50

160 - 170 1) 3 25 - 40 2)

155 - 170 1) 3 25 - 40 2)

200 - 230 1) 2 - 3 15 - 25

210 - 220 2 45 - 60

160 - 180 2 - 3 45 - 60

190 2 - 3 60 - 70

230 - 250 4 14 - 18

225 - 250 2 120 - 150

160 - 180 2 120 - 160

160 - 230 2 90 - 120

160 - 190 2 90 - 120

180 - 190 2 70 - 90

160 - 180 2 45 - 60

175 - 190 2 60 - 70

190 - 210 2 40 - 50

170 - 190 3 40 - 50

Ajat koskevat ruokia, jotka laitetaan kylmään uuniin. Jos uuni esilämmitetään, vähennä 
ajoista noin 5–10 minuuttia. 
1) Esilämmitys
2) Pienehköt leivonnaiset

Huom. : Paistotaulukossa annetut ajat ja lämpötilat ovat ohjeellisia, ja niitä voidaan 
muuttaa omien kokemusten ja mieltymysten mukaan. 

KYPSENTÄMINEN UUNISSA – KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ
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Leivonnaiset
Ruoan 
tyyppi

Varuste Paistotaso Kypsennys-
tapa

Lämpötila
(°C)

Paistoaika2) 
(min)

Pienet kakut

Leivinpelti 3 160 - 170 1) 25 - 40 2)

Leivinpelti 3 155 - 170 1) 25 - 40 2)

Leivinpelti 3 155 - 170 1) 25 - 40 2)

Leivinpelti
Uunipannu

2 + 4
2 - leivinpelti

tai uunipannu
4 - leivinpelti

155 - 170 1) 25 - 50 2)

Murokeksi

Leivinpelti 3 150 - 160 1) 30 - 40 2)

Leivinpelti 3 150 - 170 1) 25 - 35 2)

Leivinpelti 3 150 - 170 1) 25 - 35 2)

Leivinpelti
Uunipannu

2 + 4
2 - leivinpelti

tai uunipannu
4 - leivinpelti

160 - 175 1) 25 - 35 2)

Rasvaton 
sokerikakku

Ritilä + 
musta vuoka 

(halkaisija
26 cm)

3 170 - 180 1) 30 - 45 2)

Omena-
piirakka

Ritilä +
2 mustaa 
vuokaa

(halkaisija
20 cm)

2
mustat vuoat 

limittäin 
takaoikealla ja 

etuvasemmalla

180 - 200 1) 50 - 70 2)

1) Esilämmitys ilman Nopea esilämmitys -toimintoa
2) Ajat koskevat ruokia, jotka laitetaan kylmään uuniin. Jos uuni esilämmitetään, vähennä 

ajoista noin 5–10 minuuttia. 

KYPSENNYSTESTIT standardin EN 60350-1 mukaisesti
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Grillaus
Ruoan 
tyyppi

Varuste Paistotaso Kypsennys-
tapa

Lämpötila
(°C)

Paistoaika2)

(min)

Paahtoleipä
Ritilä 4 250 1) 1,5 - 2,5

Ritilä 4 250 2) 2 - 3

Jauhe-
lihapihvit 

(nauta)

Ritilä +
uunipannu

(rasvan-
keräykseen)

4 - ritilä
3 - uunipannu 250 1)

1. puoli
10 - 15
2. puoli
8 - 13

1) Esilämmitys (5 min) ilman Nopea esilämmitys -toimintoa
2) Esilämmitys (8 min) ilman Nopea esilämmitys -toimintoa

Kypsennys
Ruoan 
tyyppi

Varuste Paistotaso Kypsennys-
tapa

Lämpötila
(°C)

Paistoaika2)

(min)

Kokonainen 
broileri

Ritilä +
uunipannu

(rasvan-
keräykseen)

2 - ritilä
1 - uunipannu 180 - 190 70 - 90

Ritilä +
uunipannu

(rasvan-
keräykseen)

2 - ritilä
1 - uunipannu 180 - 190 80 - 100

Ajat koskevat ruokia, jotka laitetaan kylmään uuniin. Jos uuni esilämmitetään, vähennä 
ajoista noin 5–10 minuuttia.

KYPSENNYSTESTIT standardin EN 60350-1 mukaisesti
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Laitteen oikeaoppinen puhdistus ja hoito 
pidentävät uunin häiriötöntä käyttöikää. 

Varmista ennen puhdistusta, että laite 
on pois päältä ja kaikki valitsimet 
on käännetty nollille. Älä aloita puh-
distusta, ennen kuin laite on täysin 
jäähtynyt. 

Uuni
• Puhdista uuni jokaisen käyttökerran 

jälkeen. Sytytä uuniin valo puhdistuk-
sen ajaksi, jotta näet pinnat paremmin. 

• Uunin sisäpuolen saa pestä vain läm-
pimällä vedellä ja pienellä määrällä 
astianpesuainetta. 

• Pyyhi pinnat kuiviksi puhdistuksen jäl-
keen. 

• AquaSmart-toiminto:
- Kaada 250 ml (1 lasillinen) vettä kul-

hoon ja aseta kulho ensimmäiselle 
tasolle uunin pohjalta lukien.

- Sulje luukku.
- Käännä lämpötilan valitsin 50 °C: 

seen ja toimintovalitsin alalämmölle 
.

- Anna uunin lämmetä noin 30 minuu-
tin ajan.

- Avaa luukku, pyyhi sisäpinnat lii-
nalla tai sienellä ja pese lämpimällä 
astianpesuainevedellä.

• Pyyhi pinnat kuiviksi puhdistuksen jäl-
keen.

Tärkeää! 
Älä käytä puhdistamiseen 
kovia tai hankaavia pesuaineita 
tai -välineitä. 
Laitteen etupinnat pestään 
lämpimällä vedellä, johon on 
sekoitettu hieman astianpesu-
ainetta. Älä käytä pesujauheita 
tai -nesteitä.  

PUHDISTUS JA HOITO
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• Jos uunissa on merkintä D, se on 
varustettu helposti irrotettavilla sivu-
kannattimilla. Puhdistamista varten 
vedä kannattimen etuosa irti uunin sei-
nästä, kallista ja irrota takaosa samalla 
tavalla. 

1 2

Sivukannattimien irrotus

1 2

Sivukannattimien asennus

• Jos uunissa on merkintä Dp, sen 
sivukannattimissa on ruostumat-
tomasta teräksestä valmistetut 
teleskooppikiskot. Teleskooppikiskot 
irrotetaan ja puhdistetaan yhdessä 
sivukannattimien kanssa. Ennen kuin 
asetat paistopellin teleskooppikis-
koille, vedä kiskot ulos (jos uuni on 
kuuma, aseta pellin takaosassa ole-
vat reiät kiskoissa oleviin ”nystyröihin” 
ja vedä ulos) ja työnnä pelti ja kiskot 
sisään yhtä aikaa. 

Tärkeää! 
Älä pese teleskooppikiskoja astian-
pesukoneessa.

 

Teleskooppikiskojen irrotus

Teleskooppikiskojen asennus

PUHDISTUS JA HOITO
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Uunin lampun vaihtaminen

Välttääksesi sähköiskun vaaran var-
mista ennen lampun vaihtamista, että 
laite on kytketty pois päältä. 

Uunin valo

• Aseta kaikki valitsimet asentoon ”•”/”0” 
ja irrota pistoke. 

• Irrota ja pese lampun suojalasi ja pyyhi 
kuivaksi. 

• Kierrä lamppu irti ja vaihda uuteen. Lam-
pun tulee olla lämmönkestävä (300 °C) 
ja täyttää seuraavat määritelmät: 
- jännite 230 V
- teho 25 W
- kanta E14. 

Uunin lamppu

• Ruuvaa lamppu paikoilleen ja varmista, 
että se on kunnolla kiinni. 

• Asenna suojalasi takaisin. 

PUHDISTUS JA HOITO
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 Luukun irrottaminen

Luukun voi irrottaa uunin puhdistamisen 
helpottamiseksi. Nosta saranan turvasalpa 
ylös (kuva A). Sulje luukku kevyesti, nosta 
ylös ja vedä ulos itseesi päin. Luukku asen-
netaan takaisin paikoilleen päinvastaisessa 
järjestyksessä. Varmista, että saranan kolo 
ja vastakappaleen kieleke tulevat kunnolla 
kohdakkain. Kun luukku on paikoillaan, 
käännä turvasalpa takaisin alas. Jos tur-
vasalpa ei ole kunnolla kiinni, sarana voi 
vahingoittua luukkua suljettaessa. 

A

Luukun turvasalvat

Sisälasin irrottaminen
1. Ota tasapääruuvimeisseli ja irrota luu-

kun yläosan reunalista vääntämällä sitä 
kevyesti päistä ulos (kuva B). 

2. Ota lista pois(kuvat B, C). 

B

C

PUHDISTUS JA HOITO
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3. Irrota lasipaneeli vetämällä se irti pidik-
keistään (luukun alaosassa).
Nosta paneeli pois (kuva D). 

4. Puhdista paneeli lämpimällä vedellä ja 
pienellä määrällä puhdistusainetta. 
Paneeli asennetaan paikoilleen päin-
vastaisessa järjestyksessä. Katso, että 
sen sileä puoli tulee ylöspäin. 
Tärkeää! Älä pakota luukun reunalis-
taa paikoilleen molemmista reunoista 
yhtä aikaa. Aseta ensin listan vasen pää 
oikealle kohdalle ja paina oikeaa päätä, 
kunnes kuulet naksahduksen. Paina 
sen jälkeen listan vasenta päätä, kun-
nes se naksahtaa paikoilleen.

D

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Lasipaneelin irrotus

 Säännölliset tarkastukset

Uunin puhdistuksen lisäksi tulisi tehdä 
seuraavat huoltotoimenpiteet: 
• Tarkasta säännöllisesti, että uunin valit-

simet ja lämmityselementit toimivat 
asianmukaisesti. Takuun päättymisen 
jälkeen uuni kannattaa tarkistuttaa 
huoltoliikkeellä vähintään kerran kah-
dessa vuodessa. 

• Korjaa kaikki uunin toimintaan vaikut-
tavat viat. 

• Huolla uunin lämmityselementit mää-
räajoin. 

Huom. ! 
Kaikki korjaukset ja uunin sääti-
miin liittyvät toimenpiteet tulee 
antaa asiantuntevan huoltoliik-
keen tai valtuutetun asentajan 
tehtäväksi. 

PUHDISTUS JA HOITO



28

Toimi seuraavasti hätätilanteessa: 
• Sammuta uunin kaikki vastukset. 
• Irrota pistoke pistorasiasta. 
• Soita huoltoliikkeeseen. 
• Jotkin vähäiset viat voidaan korjata 

alla olevassa taulukossa annettujen 
ohjeiden avulla. Tarkista ennen asia-
kastukeen tai huoltoliikkeeseen 
soittamista, löytyykö alla olevasta tau-
lukosta apua ongelmaan. 

ONGELMA SYY TOIMENPIDE
1. Laite ei toimi. Laite ei saa virtaa. Tarkista talon sulakerasia; jos 

sulake on palanut, vaihda se 
uuteen. 

2. Näytössä on ”0: 00”. Laite on ollut irti verkko-
virrasta tai sähköt ovat 
katkenneet väliaikaisesti. 

Aseta kellonaika (ks. kohta 
Näyttö). 

3. Uunin valo ei toimi. Lamppu on löysällä tai 
palanut. 

Kiristä tai vaihda lamppu 
(ks. kohta Puhdistus ja huolto). 

TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA
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Nimellisjännite 220–240 V 1N ~ 50/60 Hz
Nimellisteho enint. 3,1 kW
Mitat K/L/S 59,5/59,5/57,5 cm

Perustiedot: 
Tuote täyttää standardien EN 60335-1 ja EN60335-2-6 vaatimukset. 
Sähköuunin energiamerkinnät on annettu standardin EN 60350-1 / IEC 60350-1 mukai-
sesti. Arvot on mitattu tavanomaisen toiminnan aikana seuraavilla toiminnoilla: ala- ja 
ylälämpö (perinteinen tasalämpötoiminto) ja lämmitys tuulettimen kanssa (kiertoilma), 
jos kyseiset toiminnot ovat käytettävissä. 

Energiatehokkuusluokan määrittelyssä on käytetty tuotteen toimintoja seuraavassa jär-
jestyksessä: 

Tuuletinavusteinen lämmitys (Eco)

Tuuletinavusteinen lämmitys

Tuuletin, alalämpö ja ylälämpö

Alalämpö ja ylälämpö (perinteinen tasalämpötoiminto)

Energiankulutusta testattaessa teleskooppikiskot irrotetaan (jos lisävarusteena). 

Vaatimustenmukaisuusvakuutus CE

Valmistaja vakuuttaa, että tämä tuote täyttää seuraavien direktiivien ja normien vaati-
mukset: 

• pienjännitedirektiivi 2014/35/EY
• sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 2014/30/EY
• ErP-direktiivi 2009/125/EY

ja on siksi varustettu CE-merkinnällä. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on valmistajan 
antama ja on markkinoiden säätelyä harjoittavien toimivaltaisten viranomaisten saatavilla.
 

TEKNISET TIEDOT
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CATA ELECTRODOMESTICOS, S. L. 
C. Ter, 2 - 08570 TORELLO (Barcelona) SPAIN

Puh. +34 938 594 100 - Faksi +34 938 594 101
www. cnagroup. es - cna@cnagroup. es

Atencion al Cliente: 902 410 450 / +34 938 521 818 - info@cnagroup. es
SAT Central Portugal: +351 214 349 771 - service@junis. pt


