
UUNIN TOIMINNAT 

Uunin päälle ja poiskytkentä   Pitsa toiminta    

Tavallinen toiminta    Eco toiminta 

 Grillitoiminta     Sulatustoiminta 

Maksigrillitoiminta    Hydro puhdistus 

Alalämpötoiminta    Pyrolyysi 

Maksigrilli tuulettimella    Pika esilämmitys 

 Tavallinen toiminta tuulettimella 

Turbo  

 

ELEKTROONINEN KELLO / AJASTIMEN KUVAUS 

 

1. Avaimet 

 ja  avulla on mahdollistaa säädä elektronisen kellon/ajastimen toiminnat.  

2. Symbolit 

Kellon asetukset 

 ADVISADOR: syttyy palamaan kun kello/ajastin on valittu. Kostuu ääni merkki, kun aika on loppunut. 

Uuni ei sammu itsestään, kun ohjelma on loppunut tai kun ajastimen aika on päätynyt. Sitä toiminta 

saa käyttää myös ruuan valmistuksen aikana.  

 ja  OHJELMOINTI: merkkivalo syttyy ja se tarkoita, että ohjelma on säädelty (valmistusaika, 

lopetuksen aika tai yhteensä) 

 Valmistuksen/paiston aika: tämä toiminta mahdollista säädä valmistusajan, kun se aika loppu uuni 

sammu. 

 Valmistus/paiston ajan pysäytys: sen ohjelman avulla on mahdollista säädä, milloin valmistusaika 

loppuu, sen jälkeen uuni sammu.  

 ja  Paiston aika ja paiston pysäytys: tämä auttaa säätämän paiston ajan ja ohjelman loppu ajan. Kun 

ohjelma loppu, silloin uuni sammu automaattisesti.  



 

 Kellon/ajastimen lukitus: merkki tarkoitta että kellon/ajastin on lukittu, jotta lapset eivät saisi 

vahingossa säädä uunia.  

 

Toiset toiminnat 

 LÄMMITYS: uuni lämmittää ruokaa 

 Hydro puhdistus: merkkivalo palaa, kun Teka Hydroclean toiminta toimii. 

 Pyrolysis: vain pyrolytic malleissa. Merkkivalo palaa, kun pyrolytic toiminta toimii. 

• OVEN LUKITUS: vain purolytic malleissa.  Merkkivalo palaa, kun uunin ovi on lukossa, pyrolytic 

toiminnan aikana.  

 VAROITUS 

Varmista että kosketuspainikkeiden pinta on puhdas. Kun kello ei toimii kunnolla painamalla painikkeita, 

silloin kytke uuni pois päältä ja paina uudestaan päälle.  

 

AJAN SÄÄTÄMINEN 

• Kun kytket uunin päälle, silloin vilkkuu automaattisesti näyttöpaneelissa 12:00. 

• Paina tai jotta saisit säädä kellon tunnin ja minuutit. Kuullet kaksinkertaisen äänimerkin, kun aika on 

säädelty.  

• Jos haluat muuttaa aika, paina uudestaan tai painiketta, kunnes näyttöpaneelissa aika alkaa 

vilkkua. Paina ja säädä aika, kunnes edellisessä pisteessä kirjoitettu.  

 

• HUOMIO! 

Kellossa on myös yö muoto, joten näyttöpaneelin valot ovat sumeat kello 00:00 kunnes 06:00 asti.  

 

 VAROITUS 

Sähkökatkon aikana elektroninen kello/ajastin asetukset poistetaan ja uudestaan kun sähkö on 

palautunut vilkku paneelissa 12:00. Ohjelma tulee säätää uudestaan. 

 

UUNIN KÄYTTÖ 
 

Manuaalinen toiminta 

• Kun kellon aika on säädelty, on uuni käyttövalmiina. Valitse paiston toiminta ja lämpötila.  

 

 TIETO! 

Malleissa, jossa on elektroninen lämpötilan ohjaus, kun valinnan painike on kytketty päälle, silloin kello 

näyttä paneelissa myös lämpötilan.  

Lämpötilan valinnan jälkeen, kellon aika ilmestyy uudestaan paneeliin näkyviin. 



 

• Huomaat että paistamisen aikana näkyy  merkkivalona. Se tarkoitta, että uuni lämpenee. Kun säädelty 

lämpötila on saavutettu merkki sammu.  

• Aseta säädin asentoon kun haluat kytkeä uunin pois päältä.  

 

 TIETO! 

Kun paiston jakso alkaa, uuni automaattisesti näyttää paneelissa koko paiston ajan.  

Paina  ja saat katsoa joko paiston aikaa tai kellon aikaa. 

 

UUNIN AIKA 

Soittokellon ohjelmointi 

1. Paina  tai  kunnes merkki  paneelissa alkaa vilkkua, sitten paina . 00:00 ilmestyy paneeliin.  

2. Valitse aika, jonka jälkeen haluat soittokellon soittavan, painamalla  tai . Kuullet 2 äänimerkkiä, jotka 

varmistavat, että ajastin on säädelty.  Ajastin laskee ajan takaperin, kunnes se on ohi. Merkki  vilkku 

hidasti.  

3. Kun ajastimen aika on ohi, kuuluu äänimerkki noin 90 sekunnin ajan ja merkki  vilkku nopeasti.  

 

 HUOMIO! 

Kun on säädelty ajastin äänimerkillä, uuni ei sammu sen jälkeen automaattisesti. 

4. Paina mitä tahansa painiketta, jotta soittokello sammuisi. Merkki  poistuu paneelista.  

 

 HUOMIO! 

Soittokellon toiminnan aikana paneelissa näkyy jäljellä oleva aika. Sen toiminnan aikana ei ole mahdollista 

katsoa samanaikaisesti ohjelman aikaa. 

 

Valmistus/paiston ajan ohjelmointi 

1. Paina  tai  kunnes  merkki alkaa vilkkua paneelissa, sen jälkeen paina . 00:00 ilmestyy paneeliin.  

2. Valitse aika, jonka jälkeen haluat soittokellon soittavan, painamalla  tai . Kuullet 2 äänimerkkiä, jotka 

varmistavat, että ajastin on säädelty.  Ajastin laskee ajan takaperin, kunnes se on ohi. Merkki  vilkku 

hidasti.  

3. Valitse toiminta ja lämpötila. 

4. Kun paiston aika on lopussa, uuni sammu, kuuluu äänimerkki ja merkki  vilkku nopeasti.  

5. Paina mitä tahansa painiketta, jotta soittokello sammuisi ja merkki poistuu paneelista. Uuni painautuu 

uudestaan päälle.  

6. Aseta säädin asentoon kun haluat kytkeä uunin pois päältä.  

Saat muuttaa jäljessä olevaa paiston aikaa, milloin tahansa painamalla  tai , kunnes merkki  vilkku 

nopeasti. Nyt paina painiketta ajan muuttamiseksi.   

 



 

 

 HUOMIO! 

Paiston ajan toiminnan aikana paneelissa näkyy jäljellä oleva aika. Sen toiminnan aikana ei ole mahdollista 

katsoa samanaikaisesti ohjelman aikaa. 

 

Valmistus/paiston pysäytyksen ajan ohjelmointi 

1. Paina  tai  kunnes  merkki alkaa vilkkua paneelissa, sen jälkeen paina . 00:00 ilmestyy paneeliin.  

2. Valitse aika, jonka jälkeen haluat soittokellon soittavan, painamalla  tai . Kuullet 2 äänimerkkiä, jotka 

varmistavat, että ajastin on säädelty.  Ajastin laskee ajan takaperin, kunnes se on ohi. Merkki  vilkku 

hidasti.  

3. Valitse paiston toiminta ja lämpötila.  

4. Kun paiston jakso on lopussa, uuni sammu itsestään, kuuluu äänimerkki ja merkki vilkkuu nopeasti.  

5. Paina mitä tahansa painiketta, jotta soittokello sammuisi ja merkki  poistuu paneelista. Uuni 

käynnistyy uudestaan.  

6. Aseta säädin asentoon kun haluat kytkeä uunin pois päältä.  

Saat muuttaa jäljessä olevaa paiston aikaa, milloin tahansa painamalla  tai , kunnes merkki  vilkku 

nopeasti. Nyt paina painiketta ajan muuttamiseksi. 

 

Paiston ajan ja paiston pysäytyksen ohjelmointi. 

1. Paina  tai  kunnes  merkki alkaa vilkkua paneelissa, sen jälkeen paina . 00:00 ilmestyy paneeliin.  

2. Valitse aika, jonka jälkeen haluat soittokellon soittavan, painamalla  tai . Kuullet 2 äänimerkkiä, jotka 

varmistavat, että ajastin on säädelty.  Ajastin laskee ajan takaperin, kunnes se on ohi. Merkki  vilkku 

hidasti.  

3. Paina  tai  kunnes  merkki alkaa vilkkua paneelissa, sen jälkeen paina . 00:00 ilmestyy paneeliin. 

4. Valitse paiston loppu aika, painamalla  tai . Kuullet 2 äänimerkkiä ja tämänhetkinen aika näkyy 

paneelissa.  

5. Valitse paiston toiminta ja lämpötila. Uuni on pois päältä, kun merkit  ja  palavat. Uuni on nyt 

ohjelmoitu.  

6. Kun on paiston aika, uuni kytkeytyy päälle ja käynnistyy ohjelman mukaan 

7. Paiston aikana näkyy paneelissa jäljellä oleva aika ja merkki  vilkku hidasti.  

8. Kun paiston aika on päättyny, uuni kytkeytyy pois päältä, kuuluu äänimerkki ja merkki  vilkku nopeasti. 

9. Paina mitä tahansa painiketta, jotta soittokello sammuisi ja merkki poistuu paneelista. Uuni painautuu 

uudestaan päälle.  

10. Aseta säädin asentoon kun haluat kytkeä uunin pois päältä.  

Saat muuttaa jäljessä olevaa paiston aikaa, milloin tahansa painamalla  tai , kunnes merkki  vilkku 

nopeasti. Nyt paina painiketta ajan muuttamiseksi. 

 

 



TURVALLISUUSOHJEET 

Lapsilukko 

      Toiminta on mahdollista valita milloin tahansa uunin käytön aikana.  

Toiminnan aktivointiin pidä painettuna  ja  painikkeet samanaikaisesti pari sekunnin ajan, kunnes kuuluu 

äänimerkki ja merkki  ilmestyy näyttöpaneeliin. Kello/ajastin on lukittu.  

Kun uuni on pois kytketty ja aktivoit lapsilukon, uuni ei toimii, vaikka valitset paiston toiminnan.  

Kun lapsilukko toiminta on aktivoitu paiston aikana, silloin se lukitsee vain elektroonisen kellon/ajastimen 

toiminnat.  

Toiminnan poistamiseksi paina painikkeita  ja  samanaikaisesti parin sekunnin ajan, kunnes kuuluu 

äänimerkki.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 


