
 
  

  

  

  

KÄYTTÖOHJE   

Retrouunit HR550, 

HR650, HR750 

    

  



          

UUNIN KUVAILU  

  
1 – ohjauspaneeli  
2 – tiiviste    
3 – grillivastus  
4 – kromatut 

uunikannattimet  
5 – ritilä  
6 – uunipelti  
7 – luukun saranat  
8 – luukku  
9 – tuuletusreiät  
10 – kiinnitys  
11 – grillivastus  
12 – valaisin  
13 – takaseinä  
14 – tuuletin  
15 – luukun sisäpuolinen lasi  

  

  

  

Ohjauspaneeli  

  
1 Kello                     3 Toiminnon valintakytkin  

2 Liesitason merkkivalo                4 Lämpötilan valinta  

  

 

 Grilli. Ruuan ruskistukseen pinnalta.  

 

Uuni on kytketty pois  

Grilli + alalämpövastus  

 Grilli ja alalämpövastus + kiertoilma. Tuuletin saa kuuman ilman leviämään uunissa  

tasaisesti.  



  

 Alalämpövastus. Lämmittää vain alapuolelta, sopiva ruuan lämmittämiseksi tai 

taikinan kohotukseen.  

 Sulattaminen. Sulattaa pakasteruuan.  

  

 

  

Paistamisajan säätäminen  

  

Kierrä kellokytkinta myötäpäiväsuuntaisesti, kunnes näet sopivaa paistoaikaa minuuteissa.  

Valitse lämpötila ja uunitoiminto.  

Asetetun ajan päättyessä uuni kytkeytyy pois, kuuluu äänimerkki.  

Äänimerkin poiskytkemiseksi kierrä kellokytkinta, kunnes näytössä näkyy ”0”.  

Uunin poiskytkemiseksi säädä kytkimet asentoon .  

  

Uunin puhdistus ja huolto  

 

  

Uunin  puhdistukseen  ulkopuolelta  käytä  lämpimää 

saippualiuosta tai neutraalista puhdistusainetta. Älä käytä 

uunin  pintaa  naarmuttavaa  välinettä  (metallisieni, 

hankausaineet).  

  

Uunivalon lampun vaihtaminen: -  Irrota laite 

virtaverkosta  -  Poista valaisimen peite  

- Vaihda lamppu uuteen ja laita takaisin lampun peite  

 

 

Vedä kellon asettamisen kytkintä ja samanaikaisesti  

kierrä sitä myötäpäiväsuuntaisesti, kunnes kello  

 

 

Kierrä kellokytkinta myötäpäiväsuuntaisesti, kunnes  

 

Valitse lämpötila ja uunitoiminto.  

Uunin poiskytkemiseksi säädä kytkimet asentoon    



- Uuden lampun on kestettävä jopa 300 °C asteen kuumuutta.   

  

    

UUNIN ASENNUS  

 

  

Kytkennän virtaverkkoon tai korjaus on annettava ammattilaisen asentajan tehtäväksi. 

Myyjä tai valmistaja eivät ole vastuullisia laitteen väärästä asennuksesta syntyvistä 

vahingoista.  

  

Ennen virtaverkkoon liittämistä on tarkistettava, että:  

- asennuspaikan virtaverkon tiedot ovat laitteen tyyppikilpeen kirjoitettujen tietojen 

mukaisia.  

- virtakaapelit ovat ehjiä ja vahingoittumattomia.  

- kytkentäkaapelin halkaisija on asennusvaatimusten mukainen.  

- virtakehä on varustettu ainakin 16A ampeerin sulakkeella.  

  

Liitännän tekemisen jälkeen on tarkistettava uunin sähköisten osien moitteeton toiminta.  

Virtaverkkoon liittämisen jälkeen sijoitetaan uuni kalusteeseen.   

Vältä kaapelin puristamista kalusteenosien ja uunin välille tai kosketuksiin joutumista uunin 

lämpeneviin osiin.  

  

  

  


