FI Mikroaaltouuni
Käyttöohje
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Mikroaaltouuni
Käyttöopas
MALLI: MMA 20 WH
MMA 20 X

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen mikroaaltouunin käyttämistä
ja säilytä ne tulevaa käyttöä varten.
Ohjeita noudattamalla uunisi tulee kestämään käytössä monia vuosia.

SÄILYTÄ OHJEET HUOLELLISESTI
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VAROTOIMET MIKROAALTOSÄTEILYLLE ALTISTUMISEN VÄLTTÄMISEKSI
a)
b)
c)

Älä yritä käyttää uunia luukku auki, sillä se voi altistaa sinut mikroaaltosäteilylle. Luukun lukitusmekanismia ei saa rikkoa tai muuttaa.
Älä laita mitään uunin etuosan ja luukun väliin. Pidä tiivisteet puhtaina liasta ja puhdistusainejäämistä.
VAROITUS: Luukun tai luukun tiivisteiden vaurioiduttua uunia ei saa käyttää ennen kuin se on
ammattitaitoisen korjaajan toimesta korjattu.

LISÄHUOMAUTUS
Jos laitteen puhtaudesta ei huolehdita, sen pinta voi vaurioitua, mikä puolestaan lyhentää laitteen
käyttöikää ja saattaa aiheuttaa vaaran.
Tekniset tiedot
Malli:
Nimellisjännite:
Nimellissyöttöteho
(mikroaalto):
Nimellislähtöteho
(mikroaalto):
Nimellissyöttöteho (grilli):
Uunin tilavuus:
Pyörivän kuumennusalustan halkaisija:
Ulkomitat (LxSxK):
Nettopaino:

MMA 20 WH / MMA 20 X
230V~50 Hz
1250 W

800 W
1000 W
20 L
Ø 245 mm
595 x 367 x 382 mm
N. 16 kg

TÄRKEITÄ TURVALLISUUTEEN LIITTYVIÄ OHJEITA
VAROITUS

Laitteeseen liittyvän tulipalo-, sähköisku- ja henkilövahinkovaaran sekä säteilyaltistusriskin pienentämiseksi sen käyttämisessä tulee noudattaa huolellisuutta mm. seuraavilla tavoilla:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Varoitus: Älä kuumenna nesteitä ja muita elintarvikkeita umpinaisissa astioissa, sillä ne saattavat
räjähtää.
Varoitus: Huolto- ja korjaustyöt, jotka edellyttävät mikroaalloilta suojaavien osien irrottamista,
tulee aina antaa ammattitaitoisen asentajan suoritettaviksi.
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. Laitetta ei saa antaa lapsen puhdistettavaksi tai
hoidettavaksi, ellei hän ole yli 8-vuotias ja aikuisen valvonnassa.
Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
Käytä vain mikronkestäviä astioita.
Puhdista uuni säännöllisesti ja poista mahdolliset ruokatahrat.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Lue ja noudata kohdassa VAROTOIMENPITEET MIKROAALTOSÄTEILYLLE ALTISTUMISEN EHKÄISE
MISEKSI annettuja ohjeita.
Lämmitettäessä ruokaa muovi- tai paperiastiassa pidä uunia silmällä mahdollisen syttymisen
varalta.
Jos huomaat savua, sammuta laite tai kytke se irti verkkovirrasta. Tukahduta mahdolliset liekit
pitämällä luukku kiinni.
Älä ylikypsennä ruokia.
Älä käytä uunia säilytystilana. Älä säilytä leipiä, keksejä tai muita elintarvikkeita uunin sisällä.
Poista paperi- tai muoviastioiden/pussien metalliset sulkimet ja kahvat ennen uuniin laittamista.
Sijoita ja asenna uuni asennusohjeiden mukaisesti.
Älä kypsennä tai uudelleenlämmitä kuoripäällisiä kananmunia mikroaaltouunissa, sillä ne
voivat räjähtää lämmityksen aikana tai sen jälkeen.
Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa paikoissa, kuten:
työntekijöiden kahvihuoneissa kaupoissa, toimistoissa tai muissa työympäristöissä,
asiakaskäytössä hotelleissa, motelleissa tai muissa majoitusliikkeissä,
maataloissa,
majatalotyyppisissä tiloissa.
Vaurioitunut virtajohto on annettava valmistajan, valtuutetun huoltoliikkeen tai vastaavan
asiantuntijan vaihdettavaksi vaaran välttämiseksi.
Älä säilytä tai käytä laitetta ulkona.
Älä käytä uunia veden lähellä, kosteassa kellarissa tai uima-altaan läheisyydessä.
Laitteen ollessa päällä sen ulkopinnat saattavat lämmetä. Pinnat voivat kuumeta käytön aikana. Pidä virtajohto pois kuumilta pinnoilta äläkä peitä laitteen tuuletusaukkoja.
Älä anna virtajohdon roikkua pöydän tai työtason reunan yli.
Mikäli laitteen puhtaudesta ei huolehdita, sen pinta voi vaurioitua, mikä puolestaan lyhentää
laitteen käyttöikää ja saattaa aiheuttaa vaaran.
Tuttipulloja ja vauvanruokapurkkeja lämmitettäessä sekoita tai ravista niiden sisältö ja tarkista
lämpötila ennen tarjoilua palovammojen välttämiseksi.
Mikroaaltouunissa kuumennettavat juomat voivat kiehua yli viiveellä. Käsittele niitä varoen.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (lapset mukaan lukien), joilla
on alentuneet fyysiset, aistilliset tai älylliset kyvyt tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, paitsi
jos heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö on antanut heille ohjausta tai tietoa
laitteen turvallisesta käytöstä.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän kanssa.
Laitteen ulkopinnat voivat kuumeta käytön aikana. Älä anna pienten lasten koskea laitteeseen.
Laitetta ei saa puhdistaa höyrypuhdistimella.
Laite kuumenee käytön aikana. Varo koskemasta uunin sisällä oleviin lämmitysvastuksiin.
Käytä vain tälle laitteelle suositeltua lämpömittaria (malleissa, joihin lämpömittari voidaan
asentaa).
VAROITUS: Laite ja sen ulkopinnat kuumenevat käytön aikana. Varo koskemasta vastuksiin.
Alle 8-vuotiaiden lasten tulee käyttää laitetta vain valvonnan alla.
Mikroaaltouunin peiteoven tulee olla auki käytön aikana (jos uuni on varustettu peiteovella).
Kaluste, johon mikroaaltouuni on sijoitettu, voi lämmetä käytön aikana.
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Laitteen maadoittaminen henkilövahinkojen välttämiseksi
VAARA
Sähköiskun vaara
Joidenkin laitteen sisällä olevien komponenttien koskettaminen voi johtaa vakavaan henkilö
vahinkoon tai jopa kuolemaan. Älä pura laitetta.
VAROITUS
Sähköiskun vaara
Virheellinen maadoitus voi aiheuttaa sähköiskun. Älä kytke laitetta pistorasiaan ennen kuin se on
asianmukaisesti asennettu ja maadoitettu.
Laite täytyy maadoittaa. Oikosulun sattuessa maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa ohjaamalla
virran johtimen kautta maahan. Tämän laitteen virtajohto ja pistoke on maadoitettu. Pistoke tulee
kytkeä pistorasiaan, joka on asianmukaisesti asennettu ja maadoitettu.
Jos et ymmärrä maadoitukseen liittyviä ohjeita tai et ole varma maadoituksen asianmukaisuudesta,
käänny ammattitaitoisen sähköasentajan puoleen. Jos käytät jatkojohtoa, myös sen on oltava
maadoitettu.
1. Laitteen oma virtajohto on lyhyt, mikä vähentää sotkeutumisen ja kompastumisen vaaraa.
2. Jos laite kytketään pitempään virtajohtoon tai jatkojohtoon:
1) Varmista, että johtosarjan tai jatkojohdon nimellisjännite on vähintään yhtä suuri kuin
laitteen nimellisjännite.
2) Käytä maadoitettua jatkojohtoa.
3) Katso, ettei johto jää roikkumaan pöydän tai työtason reunan yli, missä siihen voi kompastua tai mistä lapsi voi vetää laitteen alas.
PUHDISTUS
Ennen puhdistusta irrota pistoke pistorasiasta.
1. Käytön jälkeen pyyhi uunin sisäpinnat kevyesti kostutetulla liinalla.
2. Pese irrotettavat osat pesuainevedellä tavalliseen tapaan.
3. Jos luukun reunat ja tiivisteet ja niiden viereiset osat ovat likaiset, puhdista ne huolellisesti
kostealla liinalla.
4. Älä puhdista luukun lasia hankaavilla puhdistusaineilla tai kovilla metallikaapimilla, jotka
voivat naarmuttaa tai rikkoa lasin.
5. Vinkki uunin sisäpintojen puhdistamiseen: Laita sitruunanpuolikas kulhoon, lisää 300 ml vettä
ja kuumenna täydellä teholla 10 minuuttia.
Pyyhi uuni pehmeällä, kuivalla liinalla.

RUOANVALMISTUKSESSA KÄYTETTÄVÄT VÄLINEET

Katso ohjeet kohdista ”Mikronkestävät materiaalit” ja ”Materiaalit, joiden käyttöä on vältettävä
mikroaaltouunissa”. Kaikki ei-metallisetkaan välineet eivät sovi käytettäviksi mikroaaltouunissa.
Epäselvissä tapauksissa mikronkestävyyden voi testata alla kuvatulla tavalla.
Käyttötesti:
1. Laita mikronkestävään astiaan 250 ml kylmää vettä ja aseta se uuniin yhdessä testattavan
astian tai välineen kanssa.
2. Kuumenna täydellä teholla 1 minuutin ajan.
3. Tunnustele varovasti testattavaa astiaa: jos se on lämmin, se ei sovi käytettäväksi mikroaaltouunissa.
4. Älä kuumenna yli 1 minuuttia.
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VAROITUS
Henkilövahingon vaara
Huolto- ja korjaustyöt, jotka edellyttävät mikroaalloilta suojaavien osien irrottamista, tulee aina
antaa ammattitaitoisen asentajan suoritettaviksi.
Mikronkestävät materiaalit
Materiaali(t)
Alumiinifolio

Ruskistusastia

Ruokailuvälineet ja
-astiat
Lasipurkit
Lasiastiat

Paistopussit
Paperilautaset ja -mukit
Paperipyyhkeet
Leivinpaperi
Muovi

Muovikelmu

Lämpömittarit
Voipaperi

Huomautukset
Vain ruokien peittämiseen. Jos lihassa tai kanassa on ohuempia
kohtia, ne voi suojata sileällä palalla foliota, jotta liha kypsyy
tasaisesti. Folio voi aiheuttaa kipinöintiä, jos se on liian lähellä uunin
seiniä. Katso, että folio on vähintään 2,5 cm päässä seinistä.
Noudata valmistajan ohjeita. Ruskistusastian pohjan ja
kuumennusalustan välissä on oltava vähintään 5 mm:n rako.
Virheellinen käyttö voi rikkoa kuumennusalustan.
Tarkista mikronkestävyys. Noudata valmistajan ohjeita. Älä laita
lohkeilleita tai muulla tavalla vioittuneita astioita mikroon.
Poista aina kansi. Käytä vain ruoan lämmittämiseen. Useimmat
lasipurkit eivät kestä kuumuutta ja voivat haljeta.
Tarkista, että astia kestää kuumuutta. Varmista, ettei astiassa ole
metallireunusta. Älä laita lohkeilleita tai muulla tavalla vioittuneita
astioita mikroon.
Noudata valmistajan ohjeita. Älä käytä metallisia sulkimia.
Tee pussiin reikiä, joista höyry pääsee ulos.
Vain lyhytaikaiseen kypsentämiseen tai lämmittämiseen.
Älä jätä uunia ilman valvontaa käytön aikana.
Voidaan käyttää rasvan imeyttämiseen ja ruokien peittämiseen
lämmityksen aikana. Vain lyhytaikaiseen valvottuun käyttöön.
Voidaan käyttää estämään roiskeita tai suojana höyrystämisen
aikana.
Tarkista mikronkestävyys. Noudata valmistajan ohjeita. Katso, että
tuotteessa on merkintä “mikroaaltouunin kestävä”. Jotkut muoviastiat
pehmenevät, kun ruoka niiden sisällä kuumenee. Kypsennyspussit
ja tiiviit muovipussit tulee puhkaista, pistellä tai avata pakkaukseen
merkityllä tavalla.
Tarkista mikronkestävyys. Astia voidaan peittää muovikelmulla
kypsennyksen ajaksi, jolloin ruoka ei pääse kuivumaan.
Katso, ettei kelmu kosketa kypsennettävää ruokaa.
Vain mikronkestävät (liha- ja sokerilämpömittarit).
Voidaan käyttää estämään roiskeita ja ruoan kuivumista.
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Materiaalit, joiden käyttöä on vältettävä mikroaaltouunissa
Materiaali(t)
Alumiinivuoat
Ruokapakkaukset,
joissa metallikahva
Metalliset tai
metallisomisteiset
välineet
Metallisulkimet
Paperipussit
Vaahtomuovi
Puu

Huomautukset
Voivat aiheuttaa kipinöintiä. Siirrä ruoka mikronkestävään astiaan.
Voivat aiheuttaa kipinöintiä. Siirrä ruoka mikronkestävään astiaan.
Mikroaallot eivät läpäise metallia. Metallireunus voi aiheuttaa
kipinöintiä.
Voivat aiheuttaa kipinöintiä ja mahdollisen tulipalon uunissa.
Voivat aiheuttaa tulipalon uunissa.
Korkeissa lämpötiloissa vaahtomuovi voi sulaa tai saastuttaa
sisällään olevan nesteen.
Puu kuivuu ja voi lohkeilla tai säröillä, jos sitä käytetään
mikroaaltouunissa.

UUNIN KÄYTTÖÖNOTTO

Uunin osat ja varusteet
Ota uuni ja tarvikkeet ulos pakkauksesta. Tyhjennä uuni. Uunin osat ja sen mukana toimitettavat
tarvikkeet:

Grillausritilä
(käytetään vain
grillitoiminnolla
kuumennusalustan
päällä)
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A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Käyttöpaneeli
Kuumennusalustan akseli
Kuumennusalustan alusrengas
Lasinen kuumennusalusta
Luukun lasi
Luukku
Luukun lukitusmekanismi

Kuumennusalustan asentaminen
Keskiö/kara (alapuolella)

a.

Lasinen
kuumennusalusta

b.
c.
d.

Akseli

Älä koskaan aseta kuumennusalustaa
ylösalaisin. Katso, että kuumennusalusta
pääsee pyörimään vapaasti.
Uunia käytettäessä sekä lasisen kuumennusalustan että sen alusrenkaan tulee olla
paikoillaan.
Kaikki ruoat ja astiat asetetaan aina kuumennusalustan päälle.
Jos lasinen kuumennusalusta tai sen alusrengas halkeaa tai muuten vioittuu, ota
yhteys lähimpään valtuutettuun huolto
liikkeeseen.

Alusrengas
Asennus pöytätasolle
Poista kaikki pakkausmateriaalit ja tyhjennä uuni.
Tarkista, että luukku on ehjä ja ettei uunissa näy lommoja tai muita vaurioita. Vioittunutta uunia
ei saa käyttää.
Sisäpinnat: Poista sisäpintojen suojakalvot.
Vaaleanruskeaa magnetronin suojakantta ei saa irrottaa.
Asennus ja kytkentä
1. Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
2. Uuni tulee asentaa kalusteeseen. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi pöytätason päällä tai
kaapin sisällä.
3. Noudata annettuja asennusohjeita.
4. Laite on tarkoitettu sijoitettavaksi 60 cm leveään, seinään kiinnitettyyn kalusteeseen (minimisyvyys 55 cm, etäisyys lattiasta vähintään 85 cm).
5. Laite on varustettu pistokkeella, joka tulee kytkeä asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun pistorasiaan.
6. Asennuspaikan jännitteen tulee vastata arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
7. Pistorasian asennus- ja virtajohdon vaihtotyöt tulee teettää asiantuntevalla sähköasentajalla.
Jos pistoke ei ole enää käytettävissä asennuksen jälkeen, kiinteän asennuksen puolelle on
asennettava syötön erotuskytkin, joka erottaa kaikki jännitteiset johtimet sähköverkosta.
Erotusvälin pitää olla vähintään 3 mm.
8. Älä käytä sovittimia, jatkopistorasioita tai -johtoja. Ylikuormitus aiheuttaa tulipalovaaran.
Ulkopinnat saattavat kuumeta käytön aikana.
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Asennusohjeet

Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta.
Huom.!
Sähköliitäntä
Laite on varustettu pistokkeella, jonka saa kytkeä vain asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun pistorasiaan. Pistorasian asennus- ja virtajohdon vaihtotyöt tulee teettää valtuutetulla
sähköasentajalla sähköturvallisuutta koskevien asetusten mukaisesti.
Jos pistoke ei ole enää käytettävissä asennuksen jälkeen, kiinteän asennuksen puolelle on asennettava syötön erotuskytkin, joka erottaa kaikki jännitteiset johtimet sähköverkosta. Erotusvälin
pitää olla vähintään 3 mm.
Ruuvi A
Ruuvi B
Säätösarjan muovikansi
Kiinnike
Kumijalka
Kiinnike

10

Kalusteen korkeus 362 mm
A. Kaluste
Kalusteessa ei saa olla takaseinää mikroaaltouunin kohdalla. Uuni tulee sijoittaa vähintään 85 cm
korkeudelle. Tuuletus- ja ilman sisääntuloaukkoja ei saa peittää.
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B.

Uunin asentaminen
RUUVI A

YLEMPI ILMAKANAVA

SÄÄTÖSARJA

SÄÄTÖSARJA

1.

SÄÄDÄ KORKEUS
RUUVI A

Kiinnitä RUUVI A uunin YLEMPÄÄN ILMAKANAVAAN ja aseta uuni kalusteeseen.
• Säädä RUUVIN A korkeutta niin, että RUUVIN A ja kalusteen väliin jää 1 mm:n rako.
• Katso, ettei virtajohto jää puristuksiin tai taitu.
• Katso, että uuni tulee aukon keskelle.

RUUVI B

SÄÄTÖSARJAN
MUOVIKANSI

ASENNUSREIKÄ
2.

Avaa luukku. Aseta RUUVI B SÄÄTÖSARJAN ASENNUSREIKÄÄN ja kiinnitä kalusteeseen. Peitä
ASENNUSREIKÄ SÄÄTÖSARJAN MUOVIKANNELLA.
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Kalusteen korkeus 370 mm
A. Kaluste
Kalusteessa ei saa olla takaseinää mikroaaltouunin kohdalla. Uuni tulee sijoittaa vähintään 85 cm
korkeudelle. Tuuletus- ja ilman sisääntuloaukkoja ei saa peittää.
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B.

Uunin asentaminen
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RUUVI A

YLEMPI ILMAKANAVA

SÄÄTÖSARJA

SÄÄTÖSARJA
1.

SÄÄDÄ KORKEUS
RUUVI A

Kiinnitä RUUVI A uunin YLEMPÄÄN ILMAKANAVAAN ja aseta uuni kalusteeseen.
• Säädä RUUVIN A korkeutta niin, että RUUVIN A ja kalusteen väliin jää 1 mm:n rako.
• Katso, ettei virtajohto jää puristuksiin tai taitu.
• Katso, että uuni tulee aukon keskelle.
SÄÄTÖSARJAN
MUOVIKANSI
RUUVI B

ASENNUSREIKÄ

2.

Avaa luukku. Aseta RUUVI B SÄÄTÖSARJAN ASENNUSREIKÄÄN ja kiinnitä kalusteeseen. Peitä
ASENNUSREIKÄ SÄÄTÖSARJAN MUOVIKANNELLA.
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Kalusteen korkeus 380 mm
A. Kaluste
Kalusteessa ei saa olla takaseinää mikroaaltouunin kohdalla. Uuni tulee sijoittaa vähintään 85 cm
korkeudelle. Tuuletus- ja ilman sisääntuloaukkoja ei saa peittää.
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B.

Uunin asentaminen
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RUUVI A

YLEMPI ILMAKANAVA

SÄÄTÖSARJA

SÄÄTÖSARJA
1.

SÄÄDÄ KORKEUS
RUUVI A

Kiinnitä RUUVI A uunin YLEMPÄÄN ILMAKANAVAAN ja aseta uuni kalusteeseen.
• Säädä RUUVIN A korkeutta niin, että RUUVIN A ja kalusteen väliin jää 1 mm:n rako.
• Katso, ettei virtajohto jää puristuksiin tai taitu.
• Katso, että uuni tulee aukon keskelle.
SÄÄTÖSARJAN
MUOVIKANSI

RUUVI B

ASENNUSREIKÄ

2.

Avaa luukku. Aseta RUUVI B SÄÄTÖSARJAN ASENNUSREIKÄÄN ja kiinnitä kalusteeseen. Peitä
ASENNUSREIKÄ SÄÄTÖSARJAN MUOVIKANNELLA.
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KÄYTTÖ
Käyttöpaneeli ja ominaisuudet
Mikroaaltouunin käyttäminen

Teho

Ajastin

1.
2.
3.
4.
5.

Valitse kypsennysteho tehonvalitsinta kiertämällä.
Valitse kypsennysaika ajastinta kiertämällä käytetyn raaka-aineen mukaan.
Kun kypsennysteho ja -aika on valittu, mikroaaltouuni käynnistyy automaattisesti.
Kypsennysajan päätyttyä uuni päästää äänimerkin ja sammuu.
Säädä aika 0-asentoon aina, kun uunia ei käytetä.

Toiminto
Matala
Keskimatala (sulatus)
Keskiteho
Keskikorkea
Korkea

Teho
17 % mikro
33 % mikro
55 % mikro
77 % mikro
100 % mikro

Toiminto
Kombi 1

Teho
Käyttö
80 % grilli, 20 % mikro Makkarat, karitsa, kebabit, kalat ja äyriäiset,
pihvit
70 % grilli, 30 % mikro Kananrinta ja muut kananpalat, porsaankyljykset
60 % grilli, 40 % mikro Kokonainen broileri
100 % grilli
Lämpimät leivät, pitsa

Kombi 2
Kombi 3
Grilli

Käyttö
Jäätelön pehmennys
Keitot, voin pehmennys, sulatus
Pataruuat, kala
Riisi, kala, kana, jauheliha
Uudelleenkuumennus, maito, veden
keittäminen, kasvikset, juomat

Huom.! Otettuasi ruuan pois uunista varmista, että ajastin on 0-asennossa ja uuni näin ollen pois
päältä.
Uunin käyttäminen tyhjänä saattaa johtaa ylikuumenemiseen ja magnetronin vioittumiseen.
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Vianetsintä

Normaali toiminta
Mikroaaltouuni aiheuttaa häiriöitä televisiokuvaan.
Käynnissä oleva mikroaaltouuni voi aiheuttaa häiriöitä radio- ja TV-lähetyksiin. Ilmiö on sama kuin
vatkaimien, pölynimureiden, sähkötuulettimien ja muiden pienlaitteiden kohdalla. Tämä on normaalia.
Uunin valo himmenee.
Uunin käydessä pienellä teholla sen valo voi himmetä. Tämä on normaalia.
Luukkuun kerääntyy höyryä, ilma-aukoista tulee kuumaa ilmaa.
Ruoan kypsentäminen voi vapauttaa höyryä. Suurin osa höyrystä tulee ulos ilma-aukkojen kautta,
mutta osa saattaa tiivistyä luukkuun ja muille uunin viileämmille pinnoille. Tämä on normaalia.
Uuni käynnistettiin vahingossa tyhjänä.
Mikroaaltouunia ei saa koskaan käyttää tyhjänä. Se on erittäin vaarallista.
Ongelmatilanne
Uuni ei käynnisty.

Mahdollinen syy
1) Pistoke ei ole kunnolla
paikoillaan.
2)

3)
Uuni ei lämmitä.
Lasinen kuumennusalusta pitää ääntä uunin
ollessa päällä.

4)
5)

Korjausohje
Irrota pistoke. Odota
10 sekuntia ja laita pistoke
takaisin.
Sulake on palanut tai
Vaihda sulake tai kytke
automaattisulake lauennut. automaattisulake takaisin
päälle (mahdolliset korjaukset
valtuutetun asentajan
toimesta).
Pistorasia on vioittunut.
Testaa pistorasian toiminta
muilla sähkölaitteilla.
Luukku ei ole kunnolla kiinni. Sulje luukku.
Alusrengas tai uunin pohja
Puhdista likaiset osat, ks.
on likainen.
“Mikroaaltouunin huoltaminen”.

WEEE-direktiivin mukaan sähkö- ja elektroniikkajäte on kierrätettävä ja käsiteltävä
erikseen. Älä hävitä laitetta kotitalousjätteen mukana, vaan toimita se asianmukaiseen
kierrätyspisteeseen.
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