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Tärkeää! 

Lue koko ohjekirja ennen kuin otat lieden käyttöön, jotta osaat käyttää ja hoi-
taa liettä oikein alusta alkaen. 
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Käytettyjen tuotteiden hävittäminen 

 
 Käytettyä liettä ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen tapaan, vaan 

se tulee toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteita kierrättävälle toimipis-

teelle. Tuotteessa, ohjekirjassa tai pakkauksessa on merkintä, jonka mu-

kaan tuote täytyy kierrättää, kun se on poistettu käytöstä. 

 
Tuotteen valmistukseen käytetyt materiaalit tulee kierrättää ilmoitetulla 

tavalla. Käytöstä poistetun tuotteen valmistusmateriaalien kierrättäminen auttaa suo-

jelemaan ympäristöä. 

 
Alueesi kierrätyskeskusten sijainnit voit selvittää ottamalla yhteyttä paikalliseen  

viranomaiseen. 

Tärkeää! 

Lue koko ohjekirja ennen kuin otat lieden käyttöön, jotta 

osaat käyttää ja hoitaa liettä oikein alusta alkaen. 

 

HUOM! 

Sähkökytkennät saa suorittaa 

vain valtuutettu sähköasentaja. 

Laite on tarkoitettu ainoastaan 

kotitalouskäyttöön. Virheellinen 

käyttö voi johtaa vahinkoihin. 
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TURVALLISUUSOHJEET  

Varoitus! Liesi ja sen koskettavissa olevat osat kuu-

menevat käytön aikana. Varo koskemasta keittoalu-

eita, koska ne voivat olla kuumia. Älä anna alle 8-vuo-

tiaiden lasten käyttää liettä ilman aikuisen valvontaa. 

Yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on alentunut 

fyysinen, aisteihin perustuva tai henkinen toimintakyky, 

tai joilla ei ole kokemusta tai tietämystä laitteen käy-

töstä, eivät saa käyttää laitetta, ellei heitä valvota käy-

tön aikana tai ellei heitä ole ohjeistanut heidän turvalli-

suudestaan vastaava henkilö. Lapset eivät saa leikkiä 

laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta 

ilman valvontaa. 

Varoitus! Älä jätä keittotasoa ilman valvontaa rasvaa 

tai öljyä kuumentaessasi, sillä seurauksena voi olla tu-

lipalo. Kattila voi kiehua kuiviin ruuanlaiton aikana. 

Valvo liettä! 

Älä KOSKAAN yritä sammuttaa tulipaloa vedellä. Sen 

sijaan kytke laite pois päältä ja peitä liekit kannella tai 

sammutuspeitteellä.  

Varoitus! Tulipaloriski: Älä säilytä esineitä keittota-

solla. 

Varoitus! Jos lieden pinta on haljennut, laite on kytket-

tävä pois päältä sähköiskuvaaran välttämiseksi. 
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TURVALLISUUSOHJEET  

Varoitus! Sähkökytkennän saa suorittaa vain valtuu-
tettu sähköasentaja. 
 
Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Virheellinen 
käyttö voi johtaa vahinkoihin. 
 
Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita tai 
kansia, ei saa laittaa keittotasolle, sillä ne voivat kuu-
mentua. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoi-
sen ajastimen tai erillisen kauko-ohjauksen kanssa. 
Kytke liesi pois päältä käytön jälkeen sen sijaan, että 
luottaisit keittoastian tunnistimeen. 
 
Uuni on erittäin kuuma käytön aikana ja vielä jonkin  
aikaa sammuttamisen jälkeen. 

Kun uunia käytetään, jotkin osat kuumenevat. 

Varoitus! Älä käytä vahvoja puhdistusaineita tai terä-

viä metalliesineitä puhdistaessasi lieden lasipintoja. 

Pinta voi naarmuuntua, mikä voi aiheuttaa halkeamia 

lasiin. 

Varoitus! Laitteen täytyy olla kytketty pois toiminnasta 

sen lamppua vaihdettaessa. Laitteessa ei saa kulkea 

sähkövirtaa, kun lamppua vaihdetaan. 

Älä puhdista laitetta höyrypuhdistuslaitteilla. 

Uuni saattaa kuumentua merkittävästi pyrolyysipuhdis-
tuksen aikana. Älä päästä lapsia uunin läheisyyteen, 
koska sen pinta voi olla tavallista kuumempi. 
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Asentaminen  
 

Kaatumisesteen asennus (s. 37) 
 
Kaatumisesteen tarkoitus on estää 
hellaa kaatumasta kumoon esimer-
kiksi silloin, jos lapsi kiipeää uunin 
luukun päälle. Jos taloudessa on 
pieniä lapsia, myös keittotason suoja 
on asennettava. 

HUOM! Muista ottaa kaatumiseste 

pois käytöstä silloin, kun laitetta 

vedetään eteenpäin esimerkiksi 

puhdistusta varten. Vahinkojen 

välttämiseksi valvo lapsia huolelli-

sesti.  
 

HUOM! 

Pidätämme oikeuden teknisiin 
muutoksiin. 

 
 

Katso kaatumisesteen asen-
nusohjeet sivulta 37. 

 

 

Puhdista laite kostealla liinalla ja tar-

vittaessa saippualla tai miedolla asti-

anpesuaineella. Huuhtele ja kuivaa 

huolellisesti. Lämmitä uuni puhdista-

misen jälkeen ylä- ja alakuumenti-

milla 250°C:n lämpötilaan noin 30 

minuutin ajan. Lämmityksen aikana 

esiintyvä haju on vaaratonta, mutta 

huolehdi kuitenkin tuuletuksesta. 

 
Käytä energiaa järkevästi! 

 
Käytä keittoastioita, jotka ovat sopi-
van kokoisia keittoalueille. Liian 
suuri keittoastia on parempi kuin 
keittoastia, joka ei peitä keittoaluetta. 
Säästä energiaa käyttämällä kansia 
kattiloiden ja patojen päällä. On 
myös suositeltavaa kytkeä keittoalue 
pois päältä hieman etuajassa ja an-
taa ruuan kypsyä loppuun jälkiläm-
mössä. 
. 

 

Laitteen on oltava suorassa! 

Se on tärkeää sekä paistamisen että 

uunissa kypsentämisen kannalta. 

Neljän säädettävän jalan ruuveja 

pääsee säätämään ottamalla pois 

peltien säilytyslaatikon. Tarkista 

käyttämällä vatupassia tai vedellä 

täytettyä paistinpannua. 

 

Tukijalkoja voidaan joutua säätä-

mään uudestaan jonkin ajan kulut-

tua, jos lattiapinta jatkaa asettumis-

taan. 

Ennen laitteen ensimmäistä 
käyttökertaa 
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00 00 

Digitaalinen kello  

 
Huom! 

Elektronisella ohjelmavalikolla va-

rustettujen uunien näytöllä näkyy 

”0.00”, kun laite on kytketty toimin-

taan. Ohjelmavalikolla asetetaan 

ajankohtainen kellonaika (Katso 

ohjelmavalikon käyttöohje). 

Uuni ei toimi, jos aikaa ei aseteta. 

 
 
 

Kellon asettaminen 

 
Sähkökatkoksen jälkeen tai kun laite 

on irrotettu verkkovirrasta, näytöllä 

vilkkuu 0.00. 

⚫ paina MENU-painiketta, näytöllä 

näkyy merkintä 

⚫ aseta kellonaika painikkei-

den < ja > avulla. 

Uudet tiedot tallentuvat noin 7 se-

kuntia kellon asettamisen jälkeen, ja 

näyttö lakkaa vilkkumasta. 

 
Huom! 

Uunia voi käyttää, kun merkintä 

ilmestyy näytölle.  

 
 

    

 
 
 

 
– toiminnot 

 

MENU – toimintojen valintapainike 

< – painike “” 

> – painike “+” 

 

Toiminto otetaan käyttöön paina-

malla painiketta vähintään 2 sekun-

nin ajan. 

Aina, kun painike aktivoidaan, kuu-

luu merkkiääni käyttöönoton vahvis-

tamiseksi. 

Näyttö tulee pitää puhtaana. 
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Ajastin 

 
Ajastimen voi kytkeä käyttöön milloin 

vain muista toiminnoista riippumatta. 

Sen voi asettaa 1 minuutista 23 tun-

tiin ja 59 minuuttiin. Aseta ajastin 

seuraavasti:  

 
⚫ Paina MENU-painiketta, näytöllä 

vilkkuu merkintä  , 

⚫ aseta ajastin painikkeiden > ja < 

avulla. 

 
Näytöllä näkyy asetettu aika ja merk-

kiäänen merkintä . 

Kun asetettu aika on kulunut, kuuluu 

merkkiääni ja näytöllä vilkkuu mer-

kintä . 

 
⚫ Paina MENU-painiketta, < tai 

> sammuttaaksesi merkkiäänen, 

merkintä     sammuu ja näytöllä 

näkyy senhetkinen kellonaika. 

 
Huom! 

Jos merkkiääntä ei sammuteta ma-

nuaalisesti, se sammuu automaatti-

sesti noin 7 minuutin kuluttua. 

Puoliautomaattitoiminto 

 
Jos haluat uunin sammuvan tiettyyn 

kellonaikaan,  toimi seuraavasti: 

⚫ käännä ohjelmasäädin ja lämpö-

tilasäädin haluamaasi asentoon, 

⚫ paina MENU-painiketta, kunnes 

näytöllä vilkkuu: dur, 

⚫ aseta haluamasi käyttöaika pai-

nikkeiden > ja < avulla (väh. 1 mi-

nuutti, kork. 10 tuntia). 

 
Asetettu aika tallentuu muistiin noin 

7 sekunnin kuluttua ja näytössä lu-

kee AUTO. 

Kun asetettu aika on kulunut, uuni 

sammuu automaattisesti, kuuluu 

merkkiääni ja AUTO-toiminto vilkkuu. 

 
⚫ käännä ohjelma- ja lämpötilava-

likko pois päältä, 

⚫ paina MENU-painiketta, < tai 

> -painiketta merkkiäänen sam-

muttamiseksi, AUTO-toiminto 

sammuu ja näytöllä lukee ajan-

kohtainen kellonaika. 
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Automaattitoiminto 

 
Jos uunille halutaan asettaa tietty 

paistoaika ja sammumisaika, toimi-

taan seuraavasti: 

⚫ paina painiketta MENU kunnes 

näytöllä vilkkuu:dur, 

⚫ aseta haluamasi paistoaika pai-

nikkeiden > ja < avulla, samalla 

tapaa kuin puoliautomaattitoi-

minto, 

⚫ paina painiketta MENU kunnes 

näytöllä vilkkuu: End, 

⚫ aseta sammumisaika (aika, jol-

loin paistaminen päättyy) painik-

keiden > ja < avulla, korkeintaan 

23 tunnin ja 59 minuutin päähän 

senhetkisestä kellonajasta, 

⚫ käännä toimintosäädin ja lämpö-

tilasäädin haluamaasi asentoon. 

AUTO-toiminto on nyt toimin-

nassa ja uuni käynnistyy sammu-

misajan ja asetetun paistoajan 

erotuksena saatuun kellonaikaan 

(esim. jos paistoajaksi on ase-

tettu 1 tunti ja sammumisajaksi 

klo 14, uuni kytkeytyy automaat-

tisesti toimintaan klo 13). 

Uuni sammuu automaattisesti sam-

mumisaikana, kuuluu merkkiääni ja 

AUTO-toiminto vilkkuu, 

⚫ laita toimintosäädin ja lämpötila-

säädin pois päältä, 

⚫ paina MENU-painiketta, < tai 

> -painiketta merkkiäänen sam-

muttamiseksi, AUTO-toiminto 

sammuu ja näytöllä lukee ajan-

kohtainen kellonaika. 

Asetusten peruminen 

 
Voit milloin tahansa perua ajastin- tai 

automaattitoimintojen asetukset. 

 

Peru automaattitoiminnon ase-

tukset: 

⚫ paina samanaikaisesti painikkeita < 

ja >. 

 
Peru ajastimen asetukset: 

⚫ valitse ajastintoiminto MENU-pai-

nikkeen avulla, 

⚫ paina taas painikkeita < ja 

>. 

 

 
Merkkiäänen voi vaihtaa seuraava-

sti: 

 
⚫ Paina samanaikaisesti painikkeita < 

ja >, 

⚫ Valitse ”ton” (tune) -toiminto 

MENU-painikkeen avulla, näy-

töllä vilkkuu: ton 1 (tune 1), 

⚫ valitse sopiva merkkiääni painikkeella 

< (1:stä  >:een). 
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Paistolämpömittari 
 

Säädettävissä oleva lämpötila: 30°C 

-99°C, säätöväli: 1 °C, oletuslämpö-

tila: 80°C. Paistolämpömittari kyt-

keytyy automaattisesti toimintaan, 

kun sen lämpötila on yli 0 °C. 

Jos paistolämpömittari on kytketty 

päälle, kaksi vasemmanpuoleista lu-

kua näyttävät ajankohtaisen lämpö-

tilan, kun taas kaksi oikeanpuo-

limmaista lukua näyttävät asetta-

masi arvon. 

Jos lämpötila on matalampi kuin pie-

nin asetettavissa lämpötila eli 30°C, 

näytöllä lukee ”30”. Jos lämpötila on 

korkeampi kuin korkein asetetta-

vissa oleva lämpötila eli 99°C, näy-

töllä näkyy korkein asetettavissa 

oleva lämpötila. Paistolämpömittarin 

kytkeydyttyä toimintaan ohjelma 

käynnistyy ja oletuslämpötila on 

80°C. Lämpötilaa voi muuttaa niin 

kauan kuin lämpötila-arvot näkyvät 

(mutta ei silloin, kun ajastin on vasta 

käynnistymässä). Paistolämpömitta-

rin hälytyksen voi asettaa uudelleen 

mitä tahansa painiketta painamalla. 

Käynnissä olevan paistolämpömitta-

rin tai asetetun hälytyksen voi aset-

taa uudelleen irrottamalla lämpömit-

tarin uunista. 

Taulukko: Suositellut asetukset 

paistolämpömittarille 
 

 
Liharuoka 

 
Lämpötila 

°C 

SIKA  

Lapapaisti 8590 

Mureke 8085 

NAUTA 
 

Paisti 
Paahtopaisti  

9095 

     rare 5055 

medium 6570 

kypsä 7580 

VASIKKA 8590 

LAMMAS 8590 

RIISTA 8085 

KALA (KOKONAINEN) 

esim. taimen, turska 

 
8085 

 
Pyrolyysipuhdistus 

Pyrolyysipuhdistuksen kestoksi voi 

asettaa 2-3 tuntia. 

⚫ Aseta uunin toiminnoksi , 

⚫ Paina MENUn painikkeita < ja > 

asettaaksesi pyrolyysipuhdistuksen 

keston. 
 

 
Tärkeää! Lue ”Puhdistus ja huolto” 
ennen kuin aloitat pyrolyysipuhdis-
tuksen. 

82 00 
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Tietoa induktioliedestä  
 

Taka-oikea keittoalue 

boosteritoiminnolla Ø 

210 

 
 
 

Käyttöpaneeli 
 

 
9 3 8  10  8 3 

   
 

7 5 4 6 2 5 1 

 
 

1. Virtapainike 

2. Painike, jolla lisätään tehotasoa 

3. Keittoalueen merkkivalo 

4. Painike, jolla lasketaan tehotasoa 

5. Keittoalueen valintapainike 

6. Ajastinpainike 

7. Lapsilukkopainike 

8. Ajastimen merkkivalo 

9. Lapsilukon merkkivalo 

10. Ajastin

Taka-vasen keittoalue 

boosteritoiminnolla Ø 160 

Etu-vasen keittoalue boos-

teritoiminnolla Ø 210 

Etu-oikea keittoalue boos-

teritoiminnolla Ø 160 
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Kuinka induktiokenttä toimii 
 
 

Sähkögeneraattori johtaa laitteessa olevaan kää-

miin sähkövirtaa. Käämi synnyttää magneettiken-

tän, ja kun keittoalueelle asetetaan keittoastia, in-

duktiovirta siirtyy keittoastiaan. Virta kuumentaa 

keittoastian, kun taas hella pysyy viileänä. 

Järjestelmän toimiminen edellyttää 

sellaisten keittoastioiden käyttöä, joi-

den pohjat reagoivat magneettikent-

tään. 

Yleisesti ottaen induktioteknologialla 

on kaksi etua: 

⚫ lämpö voidaan hyödyntää tehok-

kaimmalla mahdollisella tavalla, 

koska se välittyy suoraan keitto-

astiaan, 

⚫ lämpöä saadaan täsmällisesti, 

sillä lämpeneminen alkaa auto-

maattisesti, kun keittoastia on 

asetettu levylle, ja päättyy heti, 

kun astia otetaan pois levyltä. 

 
Suojavarusteet: Suojavarusteita 

tarvitaan vain harvoin, jos liesi asen-

netaan ja sitä käytetään oikein. 

 
Puhallin: Puhallinta käytetään suo-

jaamaan ja jäähdyttämään ohjaus- ja 

syöttöyksilöitä. Puhallin voi käyttää 

kahta eri nopeutta ja se toimii auto-

maattisesti. Puhallin on toiminnassa 

keittoalueiden ollessa kytkettynä aina 

siihen asti, kunnes sähköjärjestelmä 

on jäähtynyt. 

 
Transistori: Uunin säh-

köisten osien lämpötilaa 

tarkkaillaan automaatti-

sesti. Jos lämpötila nousee 

 

 

nousee lähelle riskirajoja, järjes-

telmä laskee automaattisesti keit-

toalueen tehotasoa tai kytkee pois 

päältä kuumentuneiden sähköis-

ten osien läheisyydessä sijaitsevat 

keittoalueet. 

 
Keittoastiantunnistin: Keittoalue 

toimii ja lämpenee keittoastian tun-

nistimen avulla. Keittoalueelle ase-

tettuja pieniä esineitä (esim. lusi-

koita, veitsiä tai sormuksia) ei tun-

nisteta keittoastioina eikä levy kyt-

keydy päälle. 

 
Huom! 

Elintärkeitä implantteja (esim. tah-
distin, insuliinipumppu tai kuulo-
laite) käyttävien henkilöiden tulee 
varmistaa, ettei induktioliesi häi-
ritse implantin toimintaa (laitteen 
taajuus on 2050 kHz). 
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Keittoastian tunnistin induktiotasolla 

Induktio-ominaisuuden sisältäviin keittolevyihin on asennettu myös keittoas-

tian tunnistin. Tunnistin aloittaa kuumentamisen havaitessaan keittoastian 

käytössä olevalla keittoalueella, ja lopettaa kuumentamisen kun astia ote-

taan pois keittoalueelta. Toiminto auttaa säästämään energiaa. 

- Jos keittoaluetta käytetään sopivan keittoastian kanssa, näyttö ilmoittaa 

tehotason. 

- Induktiolieden kanssa on käytettävä keittoastioita, joissa on magneetti-
nen  
pohja. 

Jos keittoalueella ei ole keittoastiaa tai keittoastia on epäsopiva, tehotason 

ilmaiseva luku alkaa vilkkua. Keittoalue ei kytkeydy päälle. Jos keittoastian 

tunnistin ei havaitse keittoastiaa 10 minuutin sisällä, keittolevy ei kytkeydy 

päälle. 

 
Keittoalue kytketään päälle sitä vastaavaa säädintä kääntämällä. 

 
HUOM! Keittoastian tunnistin ei toimi keittoalueen pääkytkimenä. 
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Induktiotasolle sopivat keittoastiat 

 

 
Energia välittyy parhaiten, jos kattilan halkaisija vastaa kooltaan keittoalueen hal-
kaisijaa.  

 

Halkaisijan enimmäis- ja vähimmäismitat on merkitty alla olevaan taulukkoon ja 
riippuvat keittoastian laadusta. 

 
Induktiokeittoalue Kattilan pohjan halkaisija induktioliedellä 

Halkaisija (mm) Vähintään (mm) Enintään (mm) 

210 140 210 

160 90 160 

 
HUOM! 

Keittoalue ei välttämättä toimi, jos käytät kattilaa, jonka pohjan halkaisija on 

kooltaan pienempi kuin yllä annetut yllä annetut minimimitat. 
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Käyttöpaneeli  

 

 

● Heti, kun liesi on kytketty toimintaan, näytöt syttyvät hetkeksi. Liesi on tällöin valmis 
käytettäväksi. 

● Liedessä on sähköiset kosketuspainikkeet, joita käytetään painamalla 
niitä sormella vähintään 1 sekunnin ajan. 

● Valintapainiketta painaessa kuuluu merkkiääni.  
 

Älä laita esineitä painikkeiden päälle (seurauksena voi olla virhetoiminta). 
Pidä painikkeet aina puhtaina. 

Lieden kytkeminen toimintaan 

Liesi kytketään toimintaan painamalla virtapainiketta vähintään 1 sekunnin 
ajan (1). Kaikki näytöt (3) näyttävät lukemaa "0". 

Jos mitään valintapainiketta ei paineta 10 sekunnin kuluessa, liesi kyt-

keytyy pois toiminnasta. 

 

Keittoalueiden kytkeminen toimintaan 

Kun olet kytkenyt lieden toimintaan virtapainikkeella (1), valitse haluamasi 
keittoalue (5) 10 sekunnin kuluessa. 
1. Kun olet painanut keittoalueen valintapainiketta (5), keittoalueen tehota-

son ilmoittavan näytön kohdalla vilkkuu "0". 
2. Aseta haluamasi tehotaso painikkeita "+" (2) tai "" (4) painamalla. 

 

Jos mitään valintapainiketta ei paineta 10 sekunnin kuluessa lieden toi-

mintaan kytkemisestä, keittoalueet kytkeytyvät pois toiminnasta. 

Keittoalue on toiminnassa, kun sen näyttö näyttää lukemaa tai kirjainta. 
Tämä tarkoittaa, että keittoalueelle voi asettaa tehotason tai että teho-
tasoa voi muuttaa. 

 
 

Valitse keittoalueen tehotaso 

Kun keittoalueen näytön kohdalla (3) vilkkuu  "0", aseta haluamasi tehotaso 

valintapainikkeiden "+" (2) tai "" (4) avulla. 
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Keittoalueiden kytkeminen pois toiminnasta 

• Keittoalueen tulee olla toiminnassa, jotta se voidaan kytkeä pois 

päältä. Lämpöasetusnäyttö vilkkuu. 

• Kytke keittoalue pois toiminnasta virtanappulalla tai painamalla paini-

ketta (5) 3 sekunnin ajan. 
 

Lieden kytkeminen pois toiminnasta 

• Liesi on toiminnassa, kun ainakin yksi keittoalue on toiminnassa. 

• Kytke liesi pois toiminnasta painamalla virtapainiketta (1). 

Jos keittoalue on vielä lämmin, sitä vastaavan valintapainikkeen (3) kohdalla 

näkyy jälkilämmöstä ilmoittava kirjain "H”. 
 

Boosteritoiminto „P” 

Boosteritoiminto kasvattaa Ø 210-220 mm:n keittoalueen nimellinen tehoa 

2000W:sta 3000 W:iin, 

ja Ø 160180 mm:n keittoalueen tehoa 1200 W:sta 1400W, 

Ota boosteritoiminto käyttöön valitsemalla haluamasi keittoalue, asettamalla 

sen tehotasoksi "9" ja painamalla sitten vielä kerran painiketta "+" (2). Näytössä 

näkyy kirjain "P. 

Kun haluat ottaa boosteritoiminnon pois toiminnasta, vähennä tehotasoa pai-

namalla valintapainiketta "" (4) tai poistamalla keittoastian keittoalueelta. 

Boosteritoiminnon kesto 210 mm:n ja 160 mm:n keittoalueille on rajoitettu 10 

minuuttiin. Kun boosteritoiminto on otettu pois käytöstä, keittoalue jatkaa toi-

mintaansa nimellisellä tehotasolla. Boosteritoiminnon voi ottaa uudelleen käyttöön, 

jos lieden sähköpiirit ja induktiokäämi eivät ole ylikuumentuneet. Jos keit-

toastia nostetaan pois keittoalueelta boosteritoiminnon ollessa vielä käy-

tössä, on toiminto vielä käytössä ja ajanlasku jatkuu. 

 

 
 
Boosteritoiminto sammuu automaattisesti, jos lieden sähköpiirit tai in-

duktiokäämi ylikuumenevat. Keittoalue on yhä toiminnassa tavallisella 

tehotasollaan. 
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Boosteritoiminto 

Keittoalueet on järjestetty pareiksi joko ristiin tai pystysuoraan laitteen 

mallista riippuen. Virta jakautuu keittoalueparien kesken. 

Jos yrität kytkeä toimintaan molempien keittoalueiden boosteritoimin-

non samanaikaisesti, käytettävissä oleva kokonaisteho ylittyy. Tällöin 

ensiksi kytketyn keittoalueen lämpöasetus laskee korkeimmalle käytet-

tävissä olevalle tasolle. 
 

Lapsilukko 

Lapsilukko estää lapsia käyttämästä liettä epätarkoituksenmukaisesti. Li-

että voi käyttää, kun lapsilukko on vapautettu.  

Lapsilukkotoiminnon voi asettaa, kun liesi on toiminnassa ja kun se on kytketty 
pois toiminnasta. 

Lapsilukon kytkeminen toimintaan/pois toiminnasta 

Paina painiketta (7) 5 sekunnin ajan kytkeäksesi lapsilukon toimintaan tai 

pois toiminnasta. Merkkivalo (9) palaa, kun lapsilukko on käytössä. 

Vaikka liesi sammutettaisiin ja käynnistettäisiin uudelleen, lapsilukko 

pysyy toiminnassa, kunnes se vapautetaan. Lapsilukko kytkeytyy pois 

toiminnasta, kun liesi irrotetaan verkkovirrasta. 
 

Jälkilämmön merkkivalo 

Jälkilämmöksi kutsutaan ruoanlaiton jälkeistä lämpöä keittoalueella. Liedellä 
on kaksi eri jälkilämpötasoa. Kun keittoalueen lämpötila on yli 60 °C ja keit-
toalue tai koko liesi kytketään pois toiminnasta, keittoalueen näytöllä näkyy 
kirjain "H". Jälkilämmön merkkivalo palaa niin kauan kuin keittoalueen läm-
pötila on yli 60 °C. Kun keittoalueen lämpötila on 45 °C - 60 °C, sen näytöllä 
palaa kirjain "h" matalan jälkilämmön merkiksi. Kun keittoalueen lämpötila on 
alle 45 °C, jälkilämmön merkkivalo sammuu. 

 
Älä koske keittoaluetta jälkilämmön merkkivalon palaessa, sillä seu-
rauksena voi olla palovamma. Älä myöskään aseta keittoalueelle esi-
neitä, jotka eivät kestä lämpöä! 

 

Jälkilämmön merkkivalo "H" ei pala sähkökatkoksen aikana. Tästä huo-

limatta keittoalue voi olla vielä kuuma! 
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Käyttöajan rajoitukset 

Tehokkuuden lisäämiseksi induk-

tioliedessä on ajastin jokaisen keit-

toalueen toiminnalle. Korkein mah-

dollinen käyttöaika on asetettu vii-

meksi valitun tehotasoasetuksen 

mukaan. 

Jos et muuta tehotasoasetusta 

pitkään aikaan (katso taulukko), ko. 

keittoalue sammuu automaattisesti 

ja jälkilämmön merkkivalo syttyy. 

Voit kuitenkin käynnistää ja käyttää 

erillisiä keittoalueita milloin tahansa 

käyttöohjeiden puitteissa. 

 
 

 
Automaattinen lämmitystoiminto 

● Ota valitsemasi keittoalue paina-

malla painiketta (5). 

● Paina painiketta "+" (2) tai "" 

(4) asettaaksesi haluamasi teho-

tason 1-8 ja paina sitten uudes-

taan (5). 

● Merkkivalon kohdalla palaa kir-

jain A ja valitsemasi tehotaso. 

 
Kun boosteritoiminto on ollut käy-

tössä tietyn ajan, keittoalue siirtyy 

asetetulle tehotasolle, jonka 

näyttö ilmoittaa. 

 

 
Kun keittoalue nostetaan ensin 

pois keittoalueelta ja asetetaan 

sitten takaisin ennen lämmitys-

ajan umpeutumista, lämmitystoi-

minto kytkeytyy takaisin toimin-

taan ja ajanlasku jatkuu.  

Tehotaso Maksimaalinen 
toiminta-aika 
(tunteina) 

 

 8 

1 8 

2 8 

3 5 

4 5 

5 5 

6 1,5 

7 1,5 

8 1,5 

9 1,5 

P 0,16 

 

Lämpöasetus Automaattisen läm-
mitystoiminnon 
kesto (minuutteina) 

  

1 0,8 

2 1,2 

3 2,3 

4 3,5 

5 4,4 

6 7,2 

7 2 

8 3,2 
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Ajastin 

Ajastin helpottaa ruoanlaittoa, sillä sen avulla voit asettaa kypsennysajan. 

Sitä voi käyttää myös munakellona. 

 
Ajastimen asettaminen 

Ajastintoiminto helpottaa ruoanlaittoa, sillä sen avulla voit asettaa halua-

masi ruoanvalmistusajan. Sitä voi käyttää myös munakellona. 

● Paina keittoalueen valintapainiketta (5) ja valitse haluamasi keittoalue. 

Merkkivalon kohdalla vilkkuu "0". 
● Paina painiketta "+" (2) tai "" (4) asettaaksesi haluamasi tehotason 1-9. 

● Ota sen jälkeen ajastin käyttöön painamalla painikkeita (6) 10 sekunnin 

kuluessa. 

● Paina painiketta "+" (2) tai "" (4) asettaaksesi haluamasi kypsennysajan 

(01-99 minuuttia). 

● Ajastimen merkkivalo (8) käytössä olevalle keittoalueelle syttyy. 

 

 

 

Ajastimen voi asettaa erikseen kaikille keittoalueille. 

Jos olet asettanut useamman kuin yhden ajastimen, näytöllä näkyy lyhyin aika. 

Ajastimen merkkivalo (8) vilkkuu käytössä olevalle keittoalueelle. 

 

Ajastimen keston muuttaminen 

Ajastimen kestoa voi muuttaa milloin tahansa. 

● Paina keittoalueen valintapainiketta (5) ja valitse haluamasi keittoalue. 

Näyttö vilkkuu. 

● Ota ajastin käyttöön painamalla 10 sekunnin sisällä painikkeita (6). 

● Muuta asettamaasi aikaa painamalla painikkeita "+" (2) tai "" (4). 

 
Tarkista ajastimen jäljellä oleva aika 

Voit tarkistaa ajastimen jäljellä olevan ajan milloin tahansa painamalla paini-

ketta (6). Ajastimen merkkivalo (8) alkaa vilkkua käytössä olevalle keittoalu-

eelle. 
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Ajastimen sammuttaminen 

Kun asetettu aika on kulunut, kuuluu merkkiääni. Ääni sammuu, kun painat 

mitä tahansa valintapainiketta. Jos et paina mitään painiketta, ääni sammuu 2 

minuutin kuluttua: 

Jos haluat keskeyttää ajastimen ennen asetetun ajan päättymistä, toimi seu-
raavasti: 

● Paina keittoalueen valintapainiketta (5) ja valitse haluamasi keittoalue. 

Näyttöön syttyy valo. 

● Paina sen jälkeen painiketta (6) 3 sekunnin ajan tai säädä kestoa painik-

keilla "+" (2) tai "" (4) "00" asti. 

 
Munakello 

Kun mikään keittoalue ei ole toiminnassa, ajastinta voi käyttää tavallisen 

munakellon tapaan. 

Munakellon asettaminen 

Kun liesi on kyketty pois toiminnasta: 

● Kytke liesi toimintaan painamalla virtapainiketta (1). 

● Kytke munakello toimintaan painamalla painiketta (6). 

● Säädä munakelloasetusta painamalla painiketta "+" (2) tai "" (4). 

Munakellon sammuttaminen 

Kun asetettu aika on kulunut, kuuluu äänimerkki, jonka voit sammuttaa mitä 

tahansa painiketta. Jos et paina mitään painiketta, äänimerkki sammuu automaatti-

sesti 2 minuutin kuluttua. 

Näin voit sammuttaa ajastimen ennen asettamasi ajan päättymistä: 

● Paina painiketta (6) 3 sekunnin ajan tai muuta aikaa painamalla painik-

keita "+" (2) tai "" (4) "00" asti. 

● Munakello ei vaikuta keittoalueiden toimintaan. 

 

 

Munakello nollaantuu, kun ajastin kytketään toimintaan. 
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Lämpimänäpitotoiminto  

Tämän toiminnon avulla keittotasolla oleva ruoka voidaan pitää lämpimänä. Valit-

semasi keittoalue on toiminnassa matalalla tehotasolla. Keittoalueen lämpötilaa 

säädellään automaattisesti niin, että ruoan lämpötila pysyy noin 65 °C:ssa. Tämän 

ansiosta ruoka pysyy lämpimänä palamatta pohjaan. Toimintoa voi käyttää myös voin tai 

suklaan sulattamiseen. 

Jotta toiminto toimii mahdollisimman hyvin, käytä tasapohjaista keittoastiaa. 

Näin laite osaa mitata pohjan lämpötilan oikein.  

Toimintoa voi käyttää millä tahansa keittoalueella. 

Mikrobien välttämiseksi ruokaa ei tule pitää lämpimänä liian kauaa. Tämän 

vuoksi toiminto kytkeytyy pois toiminnasta 2 tunnin kuluttua. 

 

Tämä toiminto on ylimääräinen lämpöasetus, jonka voi asettaa „0” ja „1” 

välille. Näytöllä siitä ilmoittaa . 

Toiminto kytketään toimintaan samalla tavoin kuin kerrotaan luvussa 

„Keittoalueiden kytkeminen toimintaan”. 
Toiminto kytketään pois toiminnasta samalla tavoin kuin kerrotaan luvussa 

„Keittoalueiden kytkeminen pois toiminnasta”. 



 

Uuni ja sen toiminnot  
 

Uunin toimintosäätimen merkinnät 
tarkoittavat seuraavaa: 

Sulatus 
Käytetään esimerkiksi lei-
vän sulattamiseen. 

Esikuumennus 

Käytetään esikuumennukseen. 

 
Kiertoilma 
Kun tämä toiminto on käy-
tössä, uunin takaseinässä si-
jaitseva puhallin käynnistyy. 
Se aiheuttaa uunissa tasai-
sen ja jatkuvan ilmavirran.  
Tällä lämmitystavalla on seu-

raavat edut: 

• uuni lämpenee nopeammin 

eikä sitä tarvitse esilämmittää 
• kahta leivinpeltiä voi käyt-

tää samanaikasesti 

• rasva ja kosteus säilyvät 

liharuoissa paremmin, jol-

loin ne maistuvat parem-

milta 

 

• uuni ei likaannu niin paljon 

 Kiertoilmatoiminnon kanssa 

tulee samanaikaisesti käyttää 

lämpötila-asetusta. 
Huom! Jos kiertoilmatoiminto 

kytketään toimintaan samaan 

aikaan kun lämpötila on sää-

detty nollaan, vain puhallin 

kytkeytyy päälle. Tätä asetusta 

voi käyttää ruokien tai itse uu-

nin jäähdyttämiseen. 
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ECO-lämmitys 

ECO-lämpö on optimoitu läm-

mitystoiminto, joka auttaa 

säästämään energiaa ruuan-

valmistuksen aikana. Kun 

säädin on tässä asennossa, 

uunin valo on sammutettu. 

Kiertoilma ja alalämpö  

Kun säädin on tässä asen-

nossa, sekä kiertoilma että 

alalämpö ovat toiminnassa. 

Uuni lämpenee tällöin al-

haalta ylöspäin. Sopii esimer-

kiksi pizzan tai piiraiden pais-

tamiseen. 

HUOM! Jos lämpötilasäädin 

asetetaan nollaan, toimin-

toa käytetään jäähdyttämi-

seen. 

Alalämpö 

Korkein lämpötila 200°C. 

 
Ylä- ja alalämpö 

Korkein lämpötila 250°C. Jos 

säädin laitetaan tähän asen-

toon, uuni lämpenee normaa-

listi. 

Puhallin ja ylä- ja alalämpö 

Toiminto soveltuu paistamiseen. 

Se toimii tavallisen uunin ja pu-

haltimen tapaan (toimintoa suosi-

tellaan paistamiseen). 

Pyrolyysipuhdistus Uunin 
pyrolyysipuhdistus. Uuni läm-
penee noin 480 asteeseen. 
Grillauksen ja paahtamisen 
sivutuotteena syntynyt lika 
palaa tuhkaksi, jonka voi hel-
posti pyyhkiä pois kostealla 
liinalla.  
Tärkeää! Lue ”Puhdistus ja 
hoito” ennen kuin aloitat pyro-
lyysipuhdistuksen. 
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Puhallin + supergrilli 

Kun tämä toiminto on käy-

tössä, uunin puhallin käynnis-

tyy. Tämä toiminto nopeuttaa 

kypsennystä ja parantaa 

ruuan makua. Uuninluukun tu-

lee olla kiinni kypsennyksen 

aikana. 

Tehogrilli (grilli + ylälämpö) 
Ruokaa grillataan ja lämmite-
tään samanaikaisesti ylhäältä 
päin. 
Näin lämpötila on korkeampi 

uunin yläosassa, jolloin ruoka 

ruskistuu enemmän. Hyvä 

paksujen lihapalojen grillaa-

miseen. 

                                                          

Grilli 

Tämä asetus käynnistää gril-

litoiminnon. 

Merkkivalot 

Kun uuni kytkeytyy päälle, syttyy 

kaksi merkkivaloa – keltainen ja pu-

nainen. Keltaisen merkkivalon sytty-

minen tarkoittaa, että uuni on päällä. 

Kun punainen merkkivalo sammuu, 

uuni on saavuttanut asetetun lämpö-

tilan. Jos ruoka tulee reseptin mu-

kaan laittaa lämmitettyyn uuniin, täy-

tyy ensin odottaa punaisen merkki-

valon sammumista. Paistamisen ai-

kana punainen merkkivalo syttyy ja 

sammuu ajoittain (ylläpitääkseen uu-

nin lämpötilaa). Keltainen merkkivalo 

saattaa syttyä myös, kun säädin on 

”Uunin valo” -asennossa.

 

Uunin valo 

Kun säädin on asetettu tähän 

asentoon, uunin sisällä oleva 

valo syttyy. 
 

Lämpötilasäädin 

 
Uunin lämpötilaa säädellään käyttö-

paneelin lämpötilasäätimellä, jonka 

merkkinä on C. Uunin lämpenemi-

nen kytketään pois toiminnasta lait-

tamalla säädin nollaan. 

 

 
Noudata aina käyttämäsi reseptin 

ohjeita! 
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Paistaminen 

Odota, että uuni on saavuttanut oi-

kean lämpötilan (merkkivalo sam-

muu) ennen kuin laitat leivonnaiset 

uuniin. 

 
Oikea paistoaika 
 
Seuraa reseptin ohjeita. 
Ole erityisen huolellinen ensimmäi-

sillä kerroilla uunia käyttäessäsi, sillä 

uuni saattaa olla nopeampi kuin 

edellinen uunisi. Paistoaika, paisto-

lämpötila ja uunin asetukset vaikut-

tavat lopputulokseen. 

Varusteiden säilytyslaatikko 

Laatikossa voidaan säilyttää uuni-

pannua, leivinpeltejä, grilliritilää ja 

muita tarvikkeita. Laatikossa on tur-

valaite, joka estää laatikon vetämi-

sen vahingossa liian pitkälle. 

 

Jos haluat vetää laatikon kokonaan 

ulos esimerkiksi puhdistamista var-

ten, vedä laatikko ulos turvalaittee-

seen asti, nosta etuosaa ja vedä 

laatikko sitten kokonaan ulos. 

Laatikko asetetaan takaisin paikalleen 

tekemällä sama toimenpide kääntei-

sessä järjestyksessä. Varmista, että 

laatikon reunat asettuvat kiskoille oi-

kein. 
 

Ruuanvalmistus 

Noudata käyttämäsi reseptin ohjeita. 

Jos kyseessä on ruokalaji, jota olet 

valmistanut monta kertaa aiemmin-

kin, ole erityisen huolellinen valmis-

taessasi sitä ensimmäistä kertaa uu-

della liedellä! 

 
 

Grillaus 

Noudata käyttämäsi reseptin ohjeita. 

Aseta ruoka ritilälle ja liu’uta ritilä uu-

nin ylimmälle tasolle. Laita ritilän ala-

puolelle uunipannu, johon ruoasta 

tippuva rasva kerääntyy. 

 

Älä laita alumiinifoliota uunin 
pohjaan tai seiniin! 

Lämmön asianmukainen säteily ei 

tällöin toimi oikein, mikä saattaa va-

hingoittaa uunin emalipintaa. 
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Paistaminen 

⚫ Suosituksia taulukossa 1,1A 

⚫ Paistamisohjeet annetaan 3 eri lämpötyypille: tavanomaiselle läm-

mitykselle (ylä- ja alalämmityselementit), kiertoilmatoiminnolle sekä 

ylä- ja alalämmityselementtien ja puhaltimen yhdistelmälle. 

 
Lihan paahtaminen 

⚫ Suosituksia taulukossa 2. 

Paistamisohjeet on annettu sekä tavanomaiselle lämmitykselle että kiertoil-

malle. 

Suositukset lihan, kalan ja paahtoleivän valmistamiseen on koottu tauluk-
koon 3. 

⚫ Suositukset grilliä ja puhallinta varten on koottu taulukkoon 4. 

 
 

 
TAULUKKO 1: LEIVONNAISET 

 

Leivonnainen 
Ylä- ja ala-

lämpö 
Kiertoilma 

Ylä-/alalämpö + 
puhallin 

Paisto- 

aika 

(min) 
 
Uunin 

asetus 

 

Lämpötila 

[°C] 

 
Uunin 

asetus 

 

Lämpötila  
[°C] 

 
Uunin 

asetus 

Lämpötila 

[°C] 

Paistaminen uunivuoassa 

Sokerikakku Sokeri-

kakku Kakkupohja 

Pehmeä sokerikakku Muro-

pohja hedelmillä Juustokakku 

(muropohjalla) Hiivalla koho-

tettu kakku 

Leipä (esim. täysjyvä) 

2 

2 

23 

2 

 
 

2 

2 

 

170180 

160180 

170180 

170180 

 
 

160180 

210220 

 

2 

2 

23 

 
23 

2 

2 

2 

 

150170 

150170 

160170 

 
160180 

140150 

150170 

180200 

 

2 

2 

23 

 
23 

2 

2 

2 

 

150170 

150170 

160170 

 
160180 

140160 

150170 

180200 

 

6080 

6580 

2030 

3040 

6070 

6090 

4060 

5060 

Paistaminen leivinpellillä 

Muropohja hedelmillä Hedelmä-

kakku(hiiva- tai lehtitaikina) Nonparel-

likakku 

Kääretorttu 

Pizza (ohut pohja) 

Pizza (paksu pohja) 

3 

 
3 

2 

3 

2 

170180 

 
160170 

180200 

220240 

190210 

3 

3 

3 

160170 

160170 

150170 

3 

3 

3 

 
3 

3 

160170 

160170 

150160 

 
200220 

180200 

3560 

3050 

3040 

1015 

1015 

3050 

                Pienet leivonnaiset 

Pikkuleivät 

2 peltiä 

Lehtitaikina-

Marenki Pe-

titchouer 

 
3 

 
170180 

 
3 

 
150160 

 
3 

 
150160 

 
1025 

-  -  1+3 140150 -  -  2535 

3 
3 

180190 
90110 

3 170190 3 
2 

170180 
90110 

1825 
8090 

  2 170190 2 170190 3545 
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Vehnäpullat 

 
75 g hiivaa 
150 g margariinia  
5 dl maitoa (täysmaitoa) 
½ tl suolaa 1½ dl soke-
ria 
kardemummaa  
900 g jauhoa 

 
 

Muffinit 

 
n. 20 kpl 
 
1 kostutettu sokeri-
kakku tai 1 täyteläinen 
sokerikakku raastetulla 
sitruunankuorella 
1 – 1 1/2 dl rusinoita tai 
herukoita 

 
 
Murenna hiiva ja sekoita joukkoon hieman maitoa. Sulata marga-

riini ja lisää loput maidosta. Sekoita kaikki ainesosat tasaiseksi 

taikinaksi. Anna taikinan kohota kulhossa 15 minuuttia. Muotoile 

pieniksi palloiksi ja laita muotteihin. Anna kohota 30-40 minuuttia 

pellillä. Voitele vatkatulla munalla ja ripottele päälle raesokeria. 

Paista 160180°C:n lämpötilassa ylä- ja alalämmityselementeillä 

30-40 minuutin ajan tai kiertoilmassa 150170°C:n lämpötilassa 

30-40 minuutin ajan. 

 
 
 
 
Uunin lämpötila: 
ylä- ja alalämmityselementit 180190°C tai kiertoilma 160170°C 
Paistoaika 1020 min 

 
Kytke uuni päälle. Valmista kakkutaikina valitsemasi ehdotuksen 

mukaan ja lisää raastettu sitruunankuori molemmissa tapauk-

sissa. Lisää rusinat tai herukat.  

Aseta muffini-/paperivuoat pellille.  

Täytä vuoat seoksella esimerkiksi ruokalusikan avulla. 

Paista uunin keskiosassa 10-20 minuuttia. 

 
 
 
 

3 kananmunaa 

1½ dl sokeria 2dl 

vehnäjauhoa 

1tl leivinjauhetta 

1rkl vettä 

 

Täyte: 

2dl hilloketta tai 

hilloa tai 1 annos 

suklaakreemiä 

 

Paistoaika 1015 

min 

Noin 20-24 viipaletta. Uunin lämpötila: ylä- ja alalämmitysele-

mentit 180-200°C. 

 
Helppo sekoittaa, nopea paistaa ja kääriä. Voidaan täyttää esi-

merkiksi kevyesti makeutetulla omenasoseella, vadelmahillolla 

tai suklaakreemillä. 

Kytke uuni päälle hyvissä ajoin. Suojaa pelti voi- tai leivinpape-

rilla. Vatkaa muna ja sokeri vaahdoksi. Sekoita jauho ja leivin-

jauhe ja kaada varovasti veden sekaan. Levitä taikina paperille 

tasaiseksi kerrokseksi. Paista uunin keskiosassa 10-15 minuuttia 

ylä- ja alalämmityselementeillä 180-200ºC lämpötilassa. Ripot-

tele tortun päälle hieman sokeria ja kaada se voipaperille. Voitele 

kylmällä vedellä ja poista leivinpaperi, jonka päällä torttu paistet-

tiin. Levitä ohut kerros hilloketta tai hilloa ja kääri torttu. Vaihto-

ehtoisesti voit antaa tortun jäähtyä kostutetun voipaperin alla. Le-

vitä suklaakreemi ja kääri torttu. 

VINKKI: Leikkaa kääretorttu noin 3 cm:n paksuisiksi viipaleiksi, 

laita päälle kermavaahtoa ja hedelmiä tai marjoja. Tarjoile jälki-

ruokana. 
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*Tau-

lukon 2 suositukset koskevat 1 kg:n liha-annosta. 
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Isojen lihapalojen kypsentäminen on suositeltavaa, mutta jokainen lisätty kilogramma 
pidentää kypsennysaikaa 30-40 minuuttia. 
Käännä lihapala kypsennysajan puolessa välissä. 
Tärkeää: käytä vain uuninkestäviä astioita.
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Uuninluukun puhdistaminen  

Laitteen oikeanlainen ja säännölli-

nen kunnossapito ja puhdistus pi-

dentää sen käyttöikää. 

 
Säännöllinen kunnossapito  
Käyttäjän vastuu: 

- Pidä uuni ja sen ympäristö puh-

taana. 

 
HUOM! Varmista, että uuni on kyt-

ketty pois päältä ja että kaikki sää-

timet on säännetty asentoon “0”. 

Puhdistamisen saa aloittaa vasta 

sitten, kun uuni on jäähtynyt. 

Uunin osat 

 
Uunissa on ulos vedettävät sivukis-

kot. Kun haluat puhdistaa kiskot, 

kisko etuosan kahvaa, vedä sen jäl-

keen kisko ulos ja poista taaempi 

kiinnike. Kiskojen puhdistamisen 

jälkeen aseta ne uunin reikiin ja 

paina kiinnike alas. 

 
 

Uunin lampun vaihtaminen 

Katkaise virta pääkatkaisimesta tai 

irrota sulakkeet, sillä virransyöttö 

laitteeseen tulee katkaista ennen 

lampun vaihtamista. Poista rikkinäi-

nen lamppu ja vaihda sen tilalle uusi 

(25 W:n uunilamppu). 
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Puhdista uunin teleskooppi kiskot 

ja leivinpellit lämpimällä vedellä ja 

saippualla, kuivaa huolellisesti. Kiin-

nitä teleskooppikiskot uunipellin kan-

nakeritilöihin. 
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Uuninluukun irrottaminen 

 
Uuninluukun voi irrottaa uunin sisä-

osan puhdistamista varten. Luukun 

irrottaaksesi avaa luukku ja vedä sa-

ranan kohdalla oleva turvalaite ylös 

(kuva A). Työnnä sen jälkeen ovea 

kevyesti, nosta se ylös ja vedä ulos. 

Luukku kiinnitetään takaisin paikal-

leen toistamalla vaiheet kääntei-

sessä järjestyksessä. Varmista täl-

löin, että saranasta poistettu osa 

asetetaan oikein saranan kiinnikkee-

seen. Kun luukku on asetettu paikal-

leen, vedä turvalaite alas. Jos turva-

laitetta ei vedetä alas, saranat voivat 

vaurioitua luukkua suljettaessa. 

Sisälasin irrottaminen 

 
1. Käytä ristipääruuvimeisseliä ruu-

vataksesi irti luukun ylälistan ruuvit 

(kuva B). 

2. Käytä tavallista ruuvimeisseliä ir-

rottaaksesi ylälistan varovasti si-

vuilta (kuva B, C). 

 

 

Uppdragning av säkerhetsdelar till 

gångärn 

A 

B 
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3. Lasilevyn voi nyt irrottaa 

(kuva D). 

Tärkeää! Varo, ettei lasilevyn kiin-

nike vaurioidu. Älä nosta lasia, 

vaan vedä se varovasti pois. 

Puhdistuksen jälkeen toista toimen-

piteet käänteisessä järjestyksessä. 
 

 

Lapsilukko 

 
Uunin luukussa on lapsilukko, 

joka estää lapsia avaamasta luuk-

kua. Lapsilukko on otettu käyt-

töön, kun laite lähtee valmista-

jalta. 
 

 
 
 

 
 Vapauta lapsi-

lukko. 

 
 

 
 Lapsilukko on 

vapautettu, 

jotta voit avata 

luukun. 

 
 
 

Lapsilukko on edelleen käytössä ja 

luukku menee lukkoon suljettaessa. 
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00 00 

Pyrolyysipuhdistus  

Uunin pyrolyysipuhdistus. Uuni läm-
penee noin 480 asteeseen. Grillauks-
esta ja paahtamisesta sivutuotteena 
syntyneet liat palavat tuhkaksi, joka 
on helppo pyyhkiä pois kostealla 
liinalla. 

 
Ennen pyrolyysipuhdistusta. 

Tärkeää! 

Ota kaikki varusteet pois uunista (leivinpel-

lit, ritilät, kiinnityslaitteet ja teleskooppihyl-

lyt). Uuniin jätetyt varusteet vaurioituvat py-

rolyysipuhdistuksen aikana. 

 
 

⚫ Poista tahrat. 

⚫ Puhdista uunin ulkopinta koste-

alla liinalla. 

⚫ Noudata ohjeita. 

 
 

Puhdistusprosessin aikana 

 
⚫ Älä jätä puhdistusliinaa kuuman 

laitteen lähettyville. 

⚫ Älä käytä liettä. 

⚫ Älä sytytä uunin valoa. 

⚫ Uuninluukussa on lukitus, joka 

estää sitä avautumasta puhdis-

tuksen aikana. Älä avaa luuk-

kua, jotta puhdistus ei häiriinny. 

Tärkeää! 

Uuni voi kuumentua merkittävästi 

pyrolyysipuhdistuksen aikana. Älä 

päästä lapsia uunin lähettyville, sillä 

sen pinta voi olla paljon kuumempi 

kuin tavallisesti. Puhdistuksen ai-

kana voi syntyä höyryä. Huolehdi 

keittiön tuulettamisesta. 

Pyrolyysipuhdistusprosessi: 

 
⚫ Sulje uuninluukku. 

⚫ Aseta toiminnoksi , 

⚫ Pyrolyysipuhdistuksen aika       

(2:00) ja merkkivalot "auto" ja "P" 

ilmestyvät näytölle. Luukun lukituk-

sen merkkivalo syttyy. 
 

⚫ Paina MENU noin 3–4 sekunnin 

ajan, kunnes näytölle ilmestyy 

”0.00”. 

 
 

 

 

 

⚫ Paina MENU vielä kerran. Näy-

töllä vilkkuu ”Pdur”. 

82 00 



 

88 08 
 

 
 

 
     

 

⚫  

⚫ Paina painiketta > tai < valitaksesi ha-

luamasi ajan. 

Voit valita joko 2 tuntia, 2,5 tuntia  tai 

3 tuntia. Kun olet valinnut ajan, kuuluu 

merkkiääni vahvistuksena siitä, että 

pyrolyysipuhdistuksen kesto on ase-

tettu. 

⚫ Pyrolyysipuhdistus alkaa, uunin-

luukku on lukittu. 

⚫ Kun pyrolyysipuhdistus on päättynyt, 

näytölle ilmestyy ”P0.00”. Sen jälkeen 

alkaa tuotteen jäähtymisvaihe sa-

maan aikaan, kun näytöllä näkyy 

P0:00.  

 

 
Luukun lukitus vapautuu automaatti-

sesti, kun uuni on jäähtynyt. Kun uu-

nin lämpötila on laskenut 160 astee-

seen, uunin luukun lukitus vapautuu 

ja merkkivalo sammuu. Tähän saat-

taa mennä 45-75 minuuttia P0:00-hä-

lytyksestä.. 

⚫ Kun lukituksen merkkivalo on sam-

munut, aseta toimintovalikko tilaan 0. 

⚫ Kun luukun lukitus on vapautunut ja 

uuni on kytketty pois toiminnasta, voit 

avata luukun ja puhdistaa uunin tuh-

kasta pehmeällä, kostealla liinalla. 

⚫ Laita  kiinnityslaitteet ja muut varus-

teet takaisin uuniin. Uuni on taas 

käyttövalmis. 

 

Jäähtymisvaihe jatkuu, kunnes 

uunin sisälämpötila on 50 °C. 

Tärkeää! 

Jos olet käynnistänyt pyrolyysipuhdis-

tuksen ja satut avaamaan uuninluukun, 

puhdistus keskeytyy ja luukun lukituk-

sen merkkivalo alkaa vilkkua. Käännä 

säädin nollaan ja tee haluamasi asetuk-

set käynnistääksesi pyrolyysipuhdistuk-

sen uudelleen. 

 

Puhdistuksen keskeyttäminen 

 
Pyrolyysipuhdistus on automaattinen 

prosessi, jota ei tule keskeyttää. 

Jos sinun täytyy keskeyttää puhdistus, 

käännä säädin asentoon 0. 

Riippuen siitä, missä vaiheessa kes-

keytät puhdistuksen (uunin lämpötila), 

uunin tulee ensin jäähtyä 160 astee-

seen, ennen kuin luukun lukitus vapau-

tuu. 

Luukun avaaminen hätätilanteessa 

 
Jos luukun lukitus ei jostain syystä 

avaudu ja uuni on jo jäähtynyt, voi luu-

kun avata seuraavasti: 

⚫ Aseta toimintojen valintasäädin 

asentoon ”Uunin valo”  

⚫ Odota 4 minuuttia 
 

Aseta toimintojen valintasäädin asen-

toon 0 – uuninluukku avautuu 10 mi-

nuutin sisällä. 

Huom! Luukun lukitus ei vapaudu, 

jos uunin lämpötila on yli 160  

80 00 
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Emalisen keittotason ja -levyjen 
hoito 

Pyyhi keittotaso jokaisen käyttö-

kerran jälkeen, jotta siihen ei jää 

pinttyneitä tahroja. Vältä hankaa-

via tai naarmuttavia pesusaineita. 

Käytä tavallista tiskiainetta tai 

saippuaa. Jos haluat kiillottaa pin-

nan, käytä lieden puhdistukseen 

tarkoitettua pesuainetta. 

Tekniset tiedot  
 

Mitat 

Leveys 598 mm 

Korkeus 900 mm 

Syvyys 600 mm 

 
 

Varusteet 

1 paistopelti 

1 uunipannu 

1 grilliritilä 

1 kaatumiseste 

 
 

Teho 

Keittolevyt 7400 W 

Uuni 3600 W 

Grilli 1500 W 

 
Yhteensä 11000 W 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Jos laite ei toimi:  

 

Tietoa laitteen kytkemisestä verkko-

virtaan saat laitteen takapuolella sijait-

sevasta kyltistä. 

 

Ota yhteys jälleenmyyntiliikkeeseen, 

joka ohjaa sinut lähimpään huoltoliik-

keeseen. 

(Laitteen mallinumeron näet vetä-

mällä laitteen esiin ja lukemalla sen 

sivulla olevan arvokilven.) 

 

Varoitus! Älä suorita korjauksia itse. 

Sähkölaitteita saa huoltaa vain val-

tuutettu sähköteknikko.
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Kaatumisesteen kiinnitys  
 

A=104 mm; B=147 mm 
 

 
 

 
Jos kaakelit tai muut vastaavat peit-
tävät vain takaseinän yläosan, kaa-
tumiseste on sijoitettava niiden pak-
suutta vastaavan mitan etäisyydelle 
seinästä.  

 

Lieden korkeuden säätö 
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