
KÄYTTÖOHJE

MIKROAALTOUUNI



TURVALLISUUSOHJEET

Ennen laitteen käyttöä lue käyttöohjeet huolellisesti. Tuottaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat näiden 
turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä. Säilytä tämä käyttöohje! Jos luovutat laitteen toiselle käyttäjälle, 
muista antaa käyttöohje laitteen mukana!

HUOMIO LASTEN KANSSA!
VAROITUS! Vahingon vaara, tukehtuminen tai pysyvä vammaisuus.

 Pidä alle 8-vuotiaat lapset loitolla mikroaaltouunista, jollet valvo heidän toimintaansa koko ajan.
 Henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään mikroaaltouunia turvallisesti fyysisten, aistillisten tai henkisten 

kykyjensä puutteellisuuden vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä laitteen toiminnasta, saavat
käyttää laitetta vain vastuullisen henkilön valvonnassa. 

 Älä koskaan anna lasten leikkiä laitteella.
 Pidä lapset loitolla pakkausmateriaaleista. 
 VAROITUS! Palovamman vaara! Pidä lapset kauempana, kun käytät laitetta sen avoimet osat ja luukku 

kuumenevat!
 Jos laiteessa on lapsilukko, suosittelemme käyttämään sitä.
 Älä päästä pikkulapsia mikroaaltouunin läheisyyteen, kun se on käytössä.
 Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa mikroaaltouunia ilman valvontaa.

YLEINEN TURVALLISUUS

 Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa ympäristöissä, kuten:
- liikkeiden, toimistojen ja muiden työtilojen henkilökunnan keittiöissä;
- maataloissa;
- asiakaskäytössä hotelleissa, motelleissa ja muissa majoitusliikkeissä
- B&B - majoituspalveluissa.

 Laite kuumentuu käytön aikana. - Varo koskemasta uunin sisäpuolisiin lämpöelementteihin.
 VAROITUS: Varoitus: Nesteitä ja muita ruokia ei saa kuumentaa umpinaisissa astioissa räjähdysvaaran 

vuoksi.
 Käytä vain sellaisia astioita jotka sopivat mikroaaltouunin käyttöön.
 Kun kuumennat ruokaa muovi- tai paperiastioissa, pidä uunia silmällä syttymisen varalta.

Mikroaaltouuni on tarkoitettu ruuan ja juomien lämmittämiseen. Ruuan ja vaatteiden kuivaaminen ja lämpötyynyjen,
tohveleiden, pesusienien tai kankaiden ja vastaavien lämmittäminen saattaa aiheuttaa vahingoittumisen, 
syttymisen tai tulipalon vaaran. 

   Mikroaaltouunia ei saa käyttää kun:
- luukku ei sulkeutuu kunnolla
- luukun saranat ovat vaurioituneet
- luukun lasi on vaurioitunut
- uunin sisällä tapahtuu jatkuvaa kipinöintiä, vaikka sisällä ei ole yhtään metalli esinettä
Uunia voi käyttää vasta sen jälkeen, kun se on asennettu oikein ja suosittelemme sähköasetuksiin 
käyttämään ammattilaisen apua.

 Mikäli havaitset savua, kytke laite pois päältä tai irrota verkkojohto ja anna luukun olla kiinni, jotta 
mahdolliset liekit tukahtuvat.

 Mikroaaltouunissa lämmitetty ruoka ja juomat, kuumenee vielä senkin jälkeen, kun uuni on kytketty pois 
päältä tai se on otettu pois uunista. Ole varoivainen.

 Tuttipullojen tai lastenruokapurkkien sisältö on sekoitettava tai ravistettava ja ruuan lämpötila on 
tarkistettava
ennen sen tarjoilemista, jotta vältytään palovammoilta.

 Kokonaisia kananmunia tai keitettyjä kokonaisia munia ei saa lämmittää mikroaaltouunissa, sillä ne voivat
räjähtää.

 Varoitus: laiteen pitää olla maadoitettu. 

PUHDISTUS



 Laitetta tulisi puhdistaa säännöllisesti ja poista kaikki ruokajäännökset.
 Jos puhdistat mikroaaltouunin kovin harvoin, lika pinttyy ja tekee puhdistamisesta turhan hankalaa. 

Pinttynyttä likaa voi olla jälkikäteen mahdotonta irrottaa uunitilan pinnoista. Likaantunut uunitila voi lisäksi 
myös aiheuttaa vahinkoa itse uunin toiminnalle ja aiheuttaa vaaratilanteita. Palovaara!

 Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai kovia metallikaapimia uunin luukun lasin puhdistamiseen, koska 
ne voivat naarmuttaa sen pintaa ja aiheuttaa lasin säröilyn.

 Älä käytä laiteen puhdistukseen höyrypuhdistinta. 
 Luukun kehys ja tiiviste sekä niiden lähellä olevat osat on puhdistettava huolellisesti kostealla liinalla, kun 

ne ovat likaisia, jotta laite toimisi kunnolla. 
 Puhdista laitetta ohjeiden mukaisesti. 

KORJAUKSET

 VAROITUS: ennen huoltoa ota laite pois virtaverkosta.
 VAROITUS: laitetta voi korjata vain henkilö joka on pätevä sitä tekemään. Älä korjaa laitetta itse.
 VAROITUS: jos luukku tai luukuun tiivisteet ovat vaurioituneet, laiteta ei voi käyttää ennen, kuin luukku tai 

tiivisteet ovat korjattu.
 Jos virtajohto on vahingoittunut, se on vaihdettava valmistajan, huoltopalvelun tai muun vastaavan pätevän

henkilön toimesta vaaratilanteiden välttämiseksi. 
 Mikroaaltouunin saa korjata vain siihen valtuutettu huoltoliike. 

TURVALLISUUS OHJEET

 Varoitus!  Älä lämmitä puhdasta alkoholia tai alkoholijuomia mikroaaltouunissa! Palovaara!
 Varoitus!
 Älä ylikuumenna tai kärvennä ruokia. Sen välttämiseksi on tärkeä valita lyhyempi aika ja matalampi 

lämpövahvuus. 
 Paahtamiseen käytä vain grillaus toimintaa ja tarkistaa uunia koko ajan. Kun käytät yhdisteltyjä toimintoja, 

voi leipä palata helposti lyhyessä ajassa.
 Kosketettavissa olevien pintojen lämpötila voi olla korkea laitteen toimiessa. Pinnat voivat kuumentua 

käytön aikana. Pidä virtajohto poissa kuumalta pinnalta äläkä peitä uunin
ilmanvaihtoaukkoja.  

 Oikosulun vaara! 

 Ole varovainen, kun lämmität juomia!
 Kun nesteet (vesi, kahvi, tee, maito jne.) melkein ovat kiehumispisteessä älä ota sitä pois uunista 

äkkinäisesti, neste voi purskua ulos astiasta.
 VAHINGON JA PALOVAARA!
 Kun käytät nestesauvaa, neste kiehuu tasaisesti ja höyrykuplat muodostuvat oikea-aikaisesti.   

 Välttääksesi tulipalon, sähköiskun, henkilövahingot tai altistumisen liialliselle 
mikroaaltouunienergialle käytön yhteydessä, noudata yleisiä varotoimia sekä seuraavia ohjeita: 

  Älä käytä uunia ilman sisällä olevaa lasialustaa. Varmista että lasialusta on kunnolla paikallaan pyörivällä
alustalla.

 Älä kytke uunia päälle sen ollessa tyhjä, koska tällöin uuni voi vaurioitua. VAURIOITUMISVAARA!
 Kun testaat laiteen ohjelmia, laita lasillinen vettä uuniin sisään. Vesi omaksuu mikroaallot ja uunin ei 

vahinkoitu.
 Käytä vain sellaisia astioita jotka soveltuvat mikroaaltouuni käyttöön.
 Älä ikinä poista mica kansia uunin sisällön katosta. Tämä kansi suoja uunin generaattoria rasvalta ja ruuan 

palaisilta.
 Älä laita syttyviä aineita uuniin, se voi aiheuttaa tulipalon.
 Älä käytä uunia ruokakomerona. 



 Älä koskaan kuumenna uunissa öljyä tai rasvaa uppokypsennystä varten, koska et voi tarkkailla ja säädellä
lämpötilaa tarkasti ja tästä voi aiheutua ylikuumenemista ja tulipalovaara.

 Älä istu tai nojautuu laiteen luukuun. Se voi rikkoa oven luukun. Luukun maksimi painokesto on 8 kg.

Pyörivä lasialusta ja grilli maksimi painokesto on 8 kiloa. Älä laita uunin enemmän, kun luvattu.

LAITTEEN OSAT

1. Luukku 5. Ohjaustaulukko 9. Pyörintäohjain
2. Luukun lukitus 6. Kiertonappula 10. Akseli
3. Kvartsigrilli 7. Luukun aukaisin 11. Pyörivä kuumennuslautanen
4. Mica peitteet 8. Lasialustan pohja. 12. Grilli

OHJAUSPANEELI

  

                         Ohjelman valitsin

Ajan valitsin

Mikroaaltotehon/painon valitsin

Käynnistyskytkin

Kellonajan painike

Pysäytys/turvallisuus painike

 Näyttöruutu
                                                                                                                   

Kiertonappula



LAITTEEN KUVAUS

Toimintojen kuvaus

Merkki Kuvaus Vahvuus Ruoat

Mikroaaltouuni

P 01 ------------------160W Hidas sulatus herkille ruuille, pitää ruuan 
lämpimänä

 
P 02 -----------------320W

Ruuanvalmistus matalalla lämmöllä, riisin 
keittäminen
Nopea sulatus

P 03 -----------------480W Voin sulatus
Vauvan ruuan lämmitys

P 04 -----------------640W Vihanneksien tai muun ruuan valmistus
Ruuan valmistus ja varovainen lämmitys
Lämmitys ja ruuan valmistus pieni määrä
Herkän ruuan lämmitys

P 05 -----------------800W Nopea ruuan valmistus tai nesteiden lämmitys

Mikroaaltouuni 
+ Grilli

P 01 -----------------95W Paahtoleivän ruskistus
P 02 -----------------135W Lihan grillaus

P 03 -----------------170W Lihamurekkeen ja ”au gratin” ruuan valmistus 

P 04 -----------------200W Lihan valmistelu

P 05 -----------------230W Gratinoidut perunat

Grilli           --------- Ruuan grillaus

Sulatus

           -----------
         

Ruuansulatus ajan mukaan

 

           ------------
Ruuansulatus painon mukaan

Automaattinen 
ruuanvalmistus

          --------------
Perunoiden keittäminen

        --------------- Muhennokset ja friteeratut ruuat

        --------------- Perunamuusi



YLEISET ASETUKSET

Kellon säätäminen

1. Paine KELLONAJAN painiketta (5) kunnes numerot alkavat vilkkua

2. Laita kellonaina kääntämällä KIERTONAPPULAA (8), joko oikeaan tai 
sitten vasempaan.

3. Paina KELLONAJAN painiketta (5) uudestaan minuuttien säätämiseksi.

4. Laita oikeat minuutit KIERTONAPPULAN avulla (8).

5. Lopetusta varteen paina uudestaan painiketta KELLONAIKA (5).

Turvallisuus lukko 

Tässä laitteessa on mahdollista lukita erilaisia toimintoja (esimerkiksi jotta lapset 
eivät käyttäisi laitetta ilman lupaa); tee näin:

1. Paina nappia PYSÄYTYS/TURVALLISUUS PAINIKETTA (6) kolme sekuntia. 
Laite tekee piipatuksen ja sen jälkeen lukittu. Näyttöpaneelilla näkyy neljä 
raitaa ja laitetta ei ole mahdollista käynnistä.

2. Kellonaika on jatkuvasti näkyvillä ja turvallisuus lukon merkki näkyy 
Näyttöpaneelissa (7).

3. Mikroaaltouunin avaamiseksi paina painiketta PYSÄYTYS/TURVALLISUUS
PAINIKETTA (6) kolme sekuntia ja piipatuksen jälkeen laite on taas avattu. 

Mikroaaltouuni

1. Paina nappia OHJELMAN VALITSIN ”P” (1). 

Uunin indikaattori valo  palaa. Näyttöpaneelissa (7). 
Varmista toiminta painamalla nappia OHJELMAN VALITSIN ”P” (1) uudestaan. 

2. Paina AJAN VALITSIN (2) painiketta. Laita aika jota haluat ja 
KIERTONAPPULAN avulla (8) kumpaan suuntaan vaan. Varmista valintasi
Painamalla uudestaan AJAN VALITSIN (2) painiketta.

3. Uunin vahvuuden vaihtamiseksi paina MIKROAALTO TEHON/PAINON (3) 
painiketta. (jos sitä nappia ei paineta, silloin uuni toimii täysivahvuudella) 
Laita sovittu ohjelmavahvuus kääntämällä KIERTONAPPULAA (8) vasempaan
tai oikeaan. Varmista valintasi painamalla taas MIKROAALTO TEHON/PAINON 
(3) painiketta.

4. Paina sen jälkeen KÄYNNISTYSKYTKINTÄ (4) painiketta ja valitsemasi 
ohjelma käynnisty.



PIKA-ALOITUS

1. Valmiustilassa paina painiketta KÄYNNISTYSKYTKINTÄ (4). 
Ohjelma käynnisty heti. Ohjelma on maksimi vahvuudella ja 30 sekuntia pitkä. 

2. Jos haluat pitentää ohjelman aikaa paina uudestaan KÄYNNISTYSKYTKINTÄ
 (4) painiketta. Joka kerta kun painetaan KÄYNNISTYSKYTKINTÄ (4) 
painiketta ohjelma kestää 30 sekuntia.

TOIMINTA: GRILLI

1. Paina nappia OHJELMAN VALITSIN ”P” (1). Valitse GRILLI toiminta 
kääntämällä nappia KIERTONAPPULAA (8) vasempaan tai oikeaan. 
Varmista valintasi painapalla OHJELMAN VALITSIN ”P” (1) p
ainiketta uudestaan. 

2. Paina AJAN VALITSIN (2) painiketta. Laita aika jota haluat ja 
KIERTONAPPULAN avulla (8) kumpaan suuntaan vaan. Varmista valintasi
Painamalla uudestaan AJAN VALITSIN (2) painiketta.

3. Paina sen jälkeen KÄYNNISTYSKYTKIN (4) painiketta ja 
valitsemasi ohjelma käynnisty.

MIKROAALTOUUNI + GRILLI

1. Paina nappia OHJELMAN VALITSIN ”P” (1). Valitse 

MIKROAALTOUUNI + GRILLI toiminta  kääntämällä nappia 
KIERTONAPPULAA (8) vasempaan tai  oikeaan. Varmista toiminta 
painamalla nappia OHJELMAN VALITSIN”P” (1) uudestaan. 

2. Paina AJAN VALITSIN (2) painiketta. Laita aika jota haluat ja 
KIERTONAPPULAN avulla (8) kumpaan suuntaan vaan. Varmista valintasi
Painamalla uudestaan AJAN VALITSIN (2) painiketta.

3. Uunin vahvuuden vaihtamiseksi paina MIKROAALTO TEHON/PAINON (3) 
painiketta. (jos sitä nappia ei paineta, silloin uuni toimii täysivahvuudella) 
Laita sovittu Ohjelmavahvuus kääntämällä KIERTONAPPULAA (8) 
vasempaan tai oikeaan. Varmista valintasi painamalla taas 
MIKROAALTO TEHON/PAINON (3) painiketta.



4. Paina sen jälkeen KÄYNNISTYSKYTKIN (4) painiketta ja 
valitsemasi ohjelma käynnisty.

 SULATUS PAINON MUKAAN (AUTOMAATTINEN)

1. Paina nappia OHJELMAN VALITSIN”P” (1). Valitse SULATUS PAINON 

MUKAAN toiminta   kääntämällä nappia KIERTONAPPULAA (8) 
vasempaan tai oikeaan. Varmista toiminta painamalla nappia 
OHJELMAN VALITSIN ”P” (1) uudestaan. 

2. Ohjelma ”P01” vilkku. Valitse ruuan ohjelma kääntämällä 
KIERTONAPPULAA (8) vasempaan tai oikeaan. Jos et valitse Pyörivän napin
mukaisesti silloin on automaattinen ohjelma ”P01”. Varmista valintasi painamalla 
taas MIKROAALTO TEHON/PAINON (3) painiketta.

3. Näyttöpaneelissa näkyy paino (esimerkiksi ”0,1”) ja painon merkki ”kg” vilkkuu. 
Säädä ruuan paino (esimerkiksi ”1,2kg” kääntämällä nappia 
KIERTONAPPULAA (8) vasempaan tai oikeaan). Varmista valintasi painamalla 
taas MIKROAALTO TEHON/PAINON KEY (3) painiketta.

4. Paina sen jälkeen KÄYNNISTYSKYTKIN (4) painiketta ja valitsemasi 
ohjelma käynnisty.

5. Käännä ruokaa silloin kun uuni piipahtaa ja näyttöpaneelissa vilkku ”TURN”. 
Sulje luukku uudestaan ja paina taas KÄYNNISTYSKYTKIN (4) painiketta.

YLEISET TOIMINNAT

Seuraava taulukko näyttä millaisia ohjelmia sulatuksen aikana olisi hyvää käyttää.  Painon, sulatuksen ja ajan 
mukaan, jotta tulos olisi paras.

Ohjelma Ruoka Paino Aika Lepoaika
P01 Liha 0,1 – 2,5 kg 3 min – 1H15 20 – 30 min
P02 Linnunliha 0,1 – 2,5 kg 3 min – 1H15 20 – 30 min
P03 Kala 0,1 – 2,5 kg 3.20 min – 1H23 20 – 30 min
P04 Hedelmät 0,1 – 1,0 kg 2,36 min – 26 min 5 – 10 min
P05 Leipä 0,1 – 1,5 kg 2,25 min – 36.15 min 5 – 10 min

SULATUS AJAN MUKAAN (manuaalisesti)

1. Paina nappia OHJELMAN VALITSIN ”P” (1). Valitse 

SULATUS PAINON MUKAAN toiminta   kääntämällä nappia 
KIERTONAPPULAA (8) vasempaan tai oikeaan. Varmista toiminta 
painamalla nappia OHJELMAN VALITSIN ”P” (1) uudestaan. 

2. Paina AJAN VALITSIN (2) painiketta. Laita aika jota haluat ja 
KIERTONAPPULAN avulla (8) kumpaan suuntaan vaan. Varmista valintasi
Painamalla uudestaan AJAN VALITSIN (2) painiketta.

3. Paina sen jälkeen KÄYNNISTYSKYTKIN (4) painiketta ja valitsemasi 
ohjelma käynnisty.

4. Käännä ruokaa silloin kun uuni piipahtaa ja näyttöpaneelissa vilkku ”TURN”. 
Sulje luukku uudestaan ja paina taas KÄYNNISTYSKYTKIN (4) painiketta.



ERIKOISTOIMINNAT

Erikoistoiminta: Auto1 (valmista 500g perunoita)

1. Laita perunat (noin 500g) veden kanssa kuumankestävän 
astiaan ja laita pyörivän lautasen päälle uuniin.

2. Paina OHJELMAN VALITSIN ”P” (1) nappulaa. Valitse ”AUTO 1 ” 
toiminta, kääntämällä nappia KIERTONAPPULAA (8) vasempaan 
tai oikeaan. Varmista toiminta painamalla nappia 
OHJELMAN VALITSIN ”P” (1) uudestaan.

3. Paina sen jälkeen KÄYNNISTYSKYTKIN (4) painiketta ja 
valitsemasi ohjelma käynnisty. Näyttöpaneelissa näkyy ohjelman kestoaika. 

Erikoistoiminta: Auto 2 (hitaasti keitetty / haudutetut ruuat)

1. Laita ruoka-aineet (esimerkiksi kaali, kananpataa) kuumankestävän 
astiaan ja peitä kannella. Laita se mikroaaltouunin tarjottimeen. 

2. Paina OHJELMAN VALITSIN ”P” (1) nappulaa. Valitse ”AUTO 2” 
toiminta, kääntämällä nappia KIERTONAPPULAA (8) vasempaan 
tai oikeaan. Varmista toiminta painamalla nappia 
OHJELMAN VALITSIN ”P” (1) uudestaan.

3. Paina sen jälkeen KÄYNNISTYSKYTKIN (4) painiketta ja 
valitsemasi ohjelma käynnisty. Näyttöpaneelissa näkyy ohjelman kestoaika. 

4. Käännä ruokaa silloin kun uuni piipahtaa ja näyttöpaneelissa vilkku ”TURN”. 
Sulje luukku uudestaan ja paina taas KÄYNNISTYSKYTKIN (4) painiketta.

Erikoistoiminta: Auto 3 (perunamuusi)

1. Valmistelee perunamuusi ja käytä noin 1 kg raakoja perunoita. 
Laita perunamuusi sopivaan astiaan (25-26 cm diametrillä) 
Laita se mikroaaltouunin tarjottimeen. 

2. Paina OHJELMAN VALITSIN ”P” (1) nappulaa. Valitse ”AUTO 3” 
toiminta, kääntämällä nappia KIERTONAPPULAA (8) vasempaan 
tai oikeaan. Varmista toiminta painamalla nappia 
OHJELMAN VALITSIN ”P” (1) uudestaan.

3. Paina sen jälkeen KÄYNNISTYSKYTKIN (4) painiketta ja 
valitsemasi ohjelma käynnisty. Näyttöpaneelissa näkyy ohjelman kestoaika. 



MUISTO TOIMINTA

”MEM” toiminta antaa mahdollisuuden laittaa useimmiten käytettäviä toimintoja 
(aika ja teho) muistoon. Mutta kuitenkin niitä on mahdollista käyttää vain perustoimintojen
aikana: kuten Mikroaaltouuni, Grilli ja Mikroaaltouuni +Grilli ohjelmat. 

Muiston tallennuksen toiminta: 

1. Paina nappia OHJELMAN VALITSIN ”P” (1). Valitse toivomasi toiminta 
(esimerkiksi MIKROAALTOUUNI) kääntämällä nappia KIERTONAPPULAA (8) 
vasempaan tai oikeaan. Varmista valintasi painapalla 
OHJELMAN VALITSIN ”P” (1) painiketta uudestaan. 

2. Säädä haluamasi aika ja teho kuten yleistoiminnoissa merkitty. 
3. Paina sen jälkeen OHJELMAN VALITSIN ”P” (1) painiketta kunnes kuullet 

piipahduksen ja näyttöpaneelissa (7) näkyy sanaa ”MEM”.

Muiston käytön toiminta: 

1. Paina nappia OHJELMAN VALITSIN ”P” (1). Valitse ”MEM” toiminta 
kääntämällä nappia KIERTONAPPULAA (8) vasempaan tai oikeaan. Varmista valintasi painapalla 
OHJELMAN VALITSIN ”P” (1) painiketta uudestaan.

2. Säädä haluamasi aika ja teho kuten yleistoiminnoissa merkitty. 
3. Paina sen jälkeen KÄYNNISTYSKYTKIN (4) painiketta ja valitsemasi ohjelma käynnisty. 

Muiston toiminnan poistaminen: 

1. Paina nappia OHJELMAN VALITSIN ”P” (1). Valitse ”MEM” toiminta 
kääntämällä nappia KIERTONAPPULAA (8) vasempaan tai oikeaan. Varmista valintasi painapalla 
OHJELMAN VALITSIN ”P” (1) painiketta uudestaan.

2. Paina PYSÄYTYS/TURVALLISUUS PAINIKETTA (6) kunnes kuullet piipahduksen. Uuni palautuu 
valmiustila muotoon.  

Käytön aikana...
Ruuanvalmistuksen aikana voit avata uunin luukun, milloin 
tahansa, kun:

 Grilli on deaktivoitu ja pysyy korkealla lämpötilalla.

 Ajastin lopeta toiminnan ja näyttöpaneelissa näkyy, 
kuinka paljon toiminnan aikaa on tallella.

Jos haluat, voit:
1. Kääntää ruuanvalmistuksen aikana ruoka-aineita uunissa, 
    jotta ne kypsyisivät yhtenäisesti.
2. Vaihda mikroaaltouunin tehoa, käyttäen „-” ja „+” valinta.
3. Vaihda toimita käyttäen ohjelman valitsinta.
4. Säätää toiminnan aikaa käyttäen KIERTONAPPULAA.
Sulje luukku taas ja paina käynnistyspainiketta ja laite jatkaa toimintaa. 

 
 



Toiminnan keskeytys
Jotta saisit keskeyttää toiminnan, paina STOP painiketta tai avaa laitteen luukku.

 
Jos haluat, voit pysäytä ruuanvalmistuksen toiminnan, sulje luukuu uudestaan ja paina STOP painiketta. Uuni 
piipahtaa ja näyttöpaneelissa näkyy aika. 

 
Ohjelman loppu
Kun ohjelma on loppunut, mikroaaltouuni tekee 3 piipahdusta ja näyttöpaneelissa näkyy sanaa ”End”.
Piipahduksia toistetaan joka 30 sekunnin välein, kunnes luukuu avataan tai painetaan painiketta ”STOP”.

MILLAISIA ASTIOITA SAA KÄYTTÄÄ MIKROAALTOUUNISSA?

Mikroaaltouunin toiminnat

Mikroaallot heijastuvat metallista mutta läpäisevät lasia, posliinia, muovia, pahvia ja imeytyvät ruoka-aineisiin. 
Älä laita mikroaaltouuniin metalliastioita, alumiinifoliota, ruokailuvälineitä tai metallikoristeisia astioita 
(esim. kultareunukset, koboltinsini). Metalliastiassa valmistettava ruoka ei sula, lämpene tai kypsy, sillä mikroaallot 
heijastuvat pois metallista. Älä myöskään käytä alumiinikantisia muovitölkkejä, joiden kantta ei ole revitty kokonaan 
irti.

 
Tulenkestävä lasi ja keraamiset astiat soveltuvat erityisen hyvin mikroaaltouunikäyttöön. Kristalli lasi astioita voi 
käyttää vain oikein lyhytaikaisella ohjelmalla. Joko sulatuksen aikana tai ruualle joka on jo valmistettu ja jota vaan 
vähän lämmitellään. 

 
ASTIATESTI
Laita astia tyhjänä keskelle uunia maksimi teholle noin 20 sekunniksi. Jos astia on kylmä sen jälkeen  tai ei liian 
kuuma, silloin se soveltuu mikroaaltouuni käyttöön. Mutta jos se on liian kuuma tai aiheuttaa uunista rätinää ja 
havaitset kipinöintiä, keskeytä
heti uunin toiminta. Tämä astia ei sopii mikroaaltouuni käyttöön.

 
Valmistetun ruuan pois ottamiseksi uunista suosittelemme käyttämään käsinettä. 

 
Grilli toiminta
Grilli toiminnan aikana pitää olla käytössä astia joka kestää kuumuutta vähintään 250 ̊C.
Muoviastiat eivät sovellu. 

 
Yhdistetty toiminta
Yhdistetyssä toiminnassa sopii hyvin astiat joita saa käyttää sekä grilli että mikroaaltouuni ruuanvalmistuksessa.

 
Alumiini astiat ja folio
 
 Alumiinivuoissa tai foliossa olevat valmisruoat voi laitta mikroaaltouunin jo noudattaa seuravia ohjeita:

Tarkista tuottajan ohjeet jotka ovat merkitty astiaan tai pakkaukseen.

Alumiiniastiat eivät voi olla korkeampia kun 3 cm ja päässä uunitilan seinistä. 

Älä laita alumiini- tai folio astioita suoraan grillille. 

Ruuanvalmistuksen aika on pitempi, koska mikroaallot lämmittävät ruokaa vain suoraan ylhäältä. 

Alumiini foliota voi käyttää sulatuksen aikana, silloin mikroaallot eivät suoraan lämmittää herkkiä ruokia liian 
nopeasti.



Tärkeä: alumiini ei ole olla kosketuksessa uunitilan seiniin, koska siitä voi tulla sähkökaari. 

Kannet
 
Lasi tai muovi kannet ja suojakupu ovat suositeltuja seuraavista syistä:

 
1.   Ne estävät kosteuden liiallisen haihtumisen, varsinkin pidempiaikaisen kypsennyksen aikana;

2.  nopeuttavat ruoan lämpenemistä;

3.   estävät valmistettavan ruoan kuivumisen;
4.   Säilyttävät ruuan aromit.

 
Kannessa tulisi olla reiät, jotta kuumennettaessa ei muodostuisi liian painetta. Vauvaruuat pitää lämmittää ilman 
kanta koska suljettu kansi voi aiheuttaa räjähdyksen. 

Seuraava taulukko antaa ohjeita, milloin ja millaisia astioita olisi paras käyttää:

ASTIA TAULUKKO

Astiantyyppi Mikroaaltouuni

Grilli
Mikroaaltouuni +

Grilli

Toimintamuoto
Sulatus/lämmitys       Ruuanvalmistus

Lasi tai posliini 1)
Kotimainen, ei tulenkestävä, voi pestä 
astianpesukoneessa

Kyllä                               Kyllä
 
Ei Ei

Keraamiset astiat
Tulenkestävä lasi tai posliini

 
Kyllä                              Kyllä Kyllä Kyllä

Keramiikka 
Lasittamattomat
Lasitettu ilma koristeita

 
Kyllä                                  Kyllä Ei Ei

Keramiikka 
Lasittamattomat
Lasitetut

Kyllä                                  Kyllä
Ei                                       Ei

Ei
Ei

Ei
Ei

Muovi astiat 2)
kuumus maksimi 100 astetta C
kuumus maksimi 250 astetta C

Kyllä                                  Ei
Kyllä                                  Kyllä

Ei
Ei

Ei 
Ei

Muovikupu 3)
Talouskelmu
Kelmu (sellofaani)

Ei                                       Ei
Kyllä                                  Kyllä

Ei
Ei

Ei
Ei

Paperi, pahvi, pergamenttipaperi 4) Kyllä                                  Ei Ei Ei
Metalli
Alumiinifolio
Alumiiniastiat 5)
Lisätarvikkeet

Kyllä                                  Ei
Ei                                       Kyllä
Kyllä                                  Kyllä

Kyllä
Kyllä
Kyllä

Ei
Kyllä
Kyllä

1. Ei kultaisilla tai hopeisilla reunoilla, ei lyijylasia  4. Älä käytä paperilautaisia

2. Muista tuottajan neuvot! 5. Alumiinivuoat ilman kantta. Alumiinivuoan pitää olla

3. Älä käytä metallihakasia pussin sulkemiseksi.     kauempana uunitilan seinistä.

Lävistä pussi,. Käytä suojakupua vain ruuan peittamiseksi.


