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2. Luckfonster

Lucktatning

3.

4. Sakerhetslas
5. Kontroll
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Sikkerhedslasesystem
Kontrolpanel
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4.
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7. Rullestøtte
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1.

Frontplate
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2. Vindu
3.

Etulevy

3. Lukun Tiiviste

Dørtetning

4. Turvalukko

4. Sikkerhetslas
5.

1.

2. Lasiluukku

5.

Kontrollpanel
Glassplate

Ohjauspaneeli
Lasialusta

6.

Pyoriva

7. Stativ

7.

Pyorimisalusta

8. Grillrist

8. Grillausteline

6.
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Kontroll

panel/Kontrollpanel/Kontrolpanel/Ohjauspaneeli

Programvaljare
Har staller du in det onskade

DK

pro-

Effektvælger
indstilling af den

Til

grammet eller effekten.

effekt.

Timer

Timer

Har staller du in den onskade

Til

indstilling af den
tilberedningstid.

tiden.

Effektbryter
For a stille inn ønsket effekt.

FI

Tidsur
For a stille inn ønsket tilbered-

ønskede

ønskede

Tehokytkin
Halutun tehon valinta

Aikakytkin
Halutun kypsennysajan valinta

ningstid.
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SP 7
ANVANDARHANDBOK
igenom denna anvandarhandbok

Las

noga innan

mikrovagsugnen

anvands.

NP 1 9
BRUKERHANDBOK
Sett

deg grundig

inn i

innholdet i denne brukerhandboken før apparatet

DK

tas i

bruk.

P31

BRUGERVEJLEDNING
Læs

venligst vejledningen grundigt,

inden

ovnen

brug.

tages i

FI
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KAYTTOOHJEET
Lukekaa

nama

ohjeet huolellisesti

ennen

5

mikroaaltouunin

kayttoa.

TURVALLISUUS
Mikroaaltouunisi

on yksi turvallisimmista kodinkoneista. Kun luukku on auki, kone lopettaa automaattisesti
mikroaaltojen tuottamisen. Mikroaaltoenergia muuttuu ruoassa kokonaan lammoksi
Oven turvakytkin estaa mikroaaltouunin kayton, jos luukku on auki. Turvakytkin keskeyttavat
automaattisesti ruoanlaiton kun luukku aukeaa ja estaa altistumisen vahingolliselle mikroaaltosateilylle.
ON TARKEAA,
ETTET KASITTELE LUUKUN TURVAKYTKIMTA!
Pida luukun etupuoli ja luukun vali vapaina ylimaaraisista
esineista, alaka paasta ruokaa tai
uunin tiivisteisiin.
pesuainejaamia
keraantymaan
Ala kayta uunia, jos se on vahingoittunut. On erityisen tarkeaa, etta uunin luukku sulkeutuu taysin ja etta
ongelmaa ei ole: (1) ovessa (vaantynyt tms.), (2) Saranoissa ja lukoissa (rikkoutuneet tai loystyneet), (3)
oven

tiivisteissa

Uunin

ja tiivisteiden pinnoissa.

asentaa

saa

ja korjata

vain valtuutettu huoltomies.

Varoitus
kokkausajat on saadetty
vaaratilannetta ja vahingoita uuniasi.
Varmista,

etta

tasmalleen

oikein,

ettei ruoka

syty

palamaan ja

siten aiheuta

Kun lammitat

nestemaisia
ruokia, kuten keittoja, kastikkeita tai juomia mikroaaltouunissa ota huomioon,
kiehuminen voi alkaa ilman merkkiakaan
kuplinnasta. Tama voi seurata kuuman nesteen yhtakkiseen
ylikiehumiseen, jonka estamiseksi on noudatettava seuraavia toimenpiteita:
etta

1. Valta
2.

kapeakaulaisia ja

Ala

lammita

tasasivuisia astioita.

liikaa.

3. Sekoita nestetta

sen astiassa uuniin, ja uudestaan lammitysajan
puolivalissa.
lammityksen jalkeen, sekoita (etenkin jos kyseessa on vauvanruoka-astia
tuttipullo) jalleen varovasti ja tarkista lampo ennen kayttoa. Ole varovainen kasitellessasi kuumaa
ennen

kuin laitat

4. Anna nesteen olla hetki uunissa
tai

astiaa.

Varoitus
Anna

kayttoa.

ruoan

aina seista hetki mikroaaltouunissa

Etenkin

lammityksen jalkeen ja
tuttipulloissa ja lastenruoka-purkeissa.

tarkista

ruoan

lampo

ennen

KUINKA MIKROAALTOUUNI TOIMII ?

Mikroaallot ovat vastaavanlaisia kuin televisiosta, radiosta tai tavallisesta paivanvalosta
Normaalisti mikroaallot levittavat sateilya ulospain matkatessaan ilman halki ja haviavat
Mikroaaltouunin on magnetroni muuttaa sahkon mikroaaltoenergiaksi.

aiheutuvat aallot.
vaarattomasti ilmaan.

mikroaallot keraantyvat
ruoanlaittoalueelle uunin sisalla olevista aukoista. Pyoriva lasialusta
pohjalle. Mikroaallot eivat lavista uunin metalliseinien mutta ne lavistaa joitakin materiaaleja,
posliinia ja paperia tms. mikroaaltouunikayttoon soveltuvia materiaaleja
Mikroaallot eivat lammita itse kokkausastiaa, vaikkakin ne lopulta kuumenevat ruoan synnyttamasta
Nama

on

uunin

kuten lasia,

kuumuudesta.
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sijoitettu
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Asennus
Noudattamalla seuraavia

tarkistaa,

etta

ohjeita

voit

erityista huomiota asennusohjeisiin. Poista myos
sisalta kaikki pakkausmateriaalit. Varmista, ettei
uunisi ole

4. Avaa mikroaaltouunin ovi DOOR OPEN

nopeasti

napista. Aseta pyoriva aluskehikko
ja lasilautanen sen paalle.

uunisi toimii moitteettomasti. Kiinnita
uuni

5. Testaa aluksi mikroaaltouunin toiminta.

vahingoittunut kuljetuksessa.

1. Pura uuni

pakkauksesta ja

aseta

se

luukku. Jos

tasaiselle

6.Vaanna

yli 85 cm korkeudella
olevalle alustalle, mutta varmista, etta uunin
ylapuolella on ilmaa vah. 30 cm ja takana vah.
10 cm. Katso, etta tuuletus toimii oikein. Uunin
etuosan tulee olla vah. 8 cm paassa
alustan
reunasta, putoamisen estamiseksi. Uunin
ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittaa eika niihin saa
myos osua vetta. Sijoita mikroaaltouuni kyllin
etaalle kaikista lammonlahteista.
Laite on
suunniteltu toimimaan korkeintaan 35oC

Varmista,

etta

uunisi

Tayta

et

ole

varma

materiaaleista, katso

s.

12.

2. Aseta uuni valitsemallesi

ymparistolampotilassa.
Kytke mikroaaltouuni

-

pohjalle

mikroaaltojen kestava astia, kuten esim. juomalasi
vedella (300 ml), aseta se lasilevylle ja sulje uunin

pinnalle.

3.

uunin

ajanvalintavaantimesta

kolmen

(3)

minuutin keittoaika

7. Kun aika

loppuu kuulet aanimerkin. Avaa uunin
luukku ja testaa veden lampotila. Jos uunisi toimii,
veden pitaisi olla lamminta. Ole varovainen, silla
astia saattaa olla kuuma.

UUNISI ON NYT

normaaliin pistorasiaan.
ainoa pistorasiassa oleva

on

laite.

FI
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KAYTTOVALMIS.

Mikroaaltouunin Kaytto
KEITTOTEHO

SULATUS TOIMINTO

Katso sivu 3

Katso sivu 3

1. Avaa luukku

aseta

ja

ruoka

pyorivalle

alustalle ja

Nopea sulatu on yksi mikroaaltouunin eduista. On
tarkeaa, ettei sulatus tapahdu liian suurella teholla,

luukku

sulje

jottei ruoka-aine karsisi. Mikrosulatuksen aikana
2. Valitse haluttu teho tehonsaatimesta

Tehoalueita

ruoka-aineeseen

( )

vahingollista

70 W:sta 700 W:iin

on

myoskaan

ennata

ei

muodostua

bakteerikasvustoa. Tarkista ruoka

sulatuksen aikana ainakin kerran.
MS-1924W
MB-3724W

1. valitse tehonsaatimista

(Watt)
?

max

?

500

?

350

ja

uuni

kaynnistyy

painon mukaan

valittomasti

HUOM! Defrost toiminnolla

Sulatus

?

DEFROST-toiminto

2. Valitse sulatusaika ruokamaaran

jokainen

numero

ilmoittaa ruoka-aineen painon

?70

3. Valitse haluttu aika

kuulet aanimerkin

ajastimesta ( ). Ajan loputtu
ja lamppu sammuu.

Huom!
?

Jokainen ajastimen

numero on

minuutteja.

valitset oikean ajan, kaanna
valitsinta ensin huikan halutun ajan ylitse ja palaa

Varmistaaksesi,

?

etta

takaisin halutun ajan kohdalle.
kypsennyksen aikana tilanne

Tarkista

painamalla
aukaisupainiketta, jolloin lammitys
keskeytyy ja luukku avautuu. Jatkaaksesi sulje
luukku ja uunin toiminta jatkuu.
luukun

FI
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Kayttoohjeet
MB-3724W

MB-3724W

YHDISTELMAKYPSENNYS

GRILLAUS
Katso sivu 3.

Katso sivu 3.

1. Avaa uunin ovi, laita ruoka telineelle uuniin

sulje

Ylla mainituissa malleissa

on yhtaaikainen
grilli(
) ja mikroaaltotoiminto (
). Ruoan
kypsennykseen kuluva aika tassa toimintatilassa on
yleensa lyhyempi kuin kaytettaessa naita kahta omi-

ja

uunin ovi.

2. Malleissa MB-3724W kierra toiminta & teho -valitsin

( ) grillitoiminnolle (

naisuutta erikseen.

).

ajastin ( ) halutulle kypsennysajalle.
Kiertoalusta alkaa pyoria, kypsennys alkaa, ja
lamppu syttyy. Kypsennysajan paatyttya kuulet

1. Avaa uunin ovi, laita ruoka kiertoalustalle tai

3. Aseta

kellon soivan ja

lamppu

telineelle uuniin ja

sulje uunin ovi.
( ) tilaan COMBI
) ja tehovalitsin ( )

2. Kierra toimintavalitsin

sammuu.

(

)(

halutulle tehotasolle.
?

Lue huomautus kohdasta KYPSENNYS

MIKROAALLOILLA, jos haluat tarkistaa kypsyysti-

ajastin ( ) halutulle kypsennysajalle.
ja kypsennys kaynnistyy.
Kypsennysajan loputtua kuulet kellon soivan ja

3. Aseta

lanteen.
?

Ala kosketa
lasin

uunin ikkunaan

lampotila

grillin toimiessa,

Kiertoalusta alkaa pyoria

koska

saattaa nousta 100°C -asteeseen

lamppu

saakka.

lapsia

?

Esta

?

Kaytettaessa

jalkeen
puu

koskemasta

grillia

saatetaan

sammuu.

etupaneliin!

ensimmaisen

kerran

havaita hieman

oston

savua.

Se

VAROITUS:

lop-

Kayton

pian.

nollaan

jalkeen
(0), tai

muista kiertaa
muuten uuni

AJASTIN

jatkaa

toim-

intaansa.

Huomautus

FI

?

:

Ole varovainen ottaessasi ruokaa uunista,

Grillitelineen

kayttoa suositetaan, koska
kypsennysaika ja teho vaihtelee
kaytettaessa
pelkkaa pyorivaa alustaa.

silla astia
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on

kuuma!

Puhdistus
1. Pida

uunin

3. Jos uuni sisalle

paasee kosteutta, kuivaa uuni
vaatteella. Nain voi kayda silloin, kun
uunissa on kypsennetty nestepitoista ruokaa tai
kaytetty kosteita astioita.

sisapuoli puhtaana
seinilla, luukun ja

Ruoasta valuneet nesteet uunin

pehmealla

tiivisteen valissa

ja luukun pinnalla kannattaa
pyyhkia pois valittomasti. Ne keraavat
mikroaaltoja ja nain ollen hidastavat ruoan
kypsennysta. Pyyhi kostealla vaatteella luukku ja

4. Luukku

alue tulee pitaa erityisen
puhtaana
eheyden varmistamiseksi.
Suurissa tahroissa voit kayttaa
mietoa
pesuainetta ja pyyhetta. Huuhtele ja kuivaa uuni
huolellisesti. Ala kayta vahvoja pesuaineita alaka
hankausjauhetta. Lasialustan voit pesta kasin tai
se

karmit. Tama

Kayta

tiivisteen

uunin

sen

tiivisteet tulee

pitaa puhtaana.
saippuavetta, huuhtele ja

kuivaa huolellisesti.

ALA

KAYTA HIOVIA AINEITA, KUTEN
HANKAUSJAUHETTA, TERASVILLAA TMS.

Metalliosat
saannollisesti

astianpesukoneella.
2. Pida

ja

vain lamminta

on

helpompi huoltaa,

kun

pyyhit

niita

kostealla vaatteella

ulkopuoli puhtaana

ulkopuoli ensin miedolla pesuaineella
ja sitten puhtaalla vedella ja kuivaa se pehmealla
vaatteella tai paperipyyhkeella. Vahinkojen
Pese uunin

estamiseksi vetta ei saa joutua koneen
ilmanvaihtoaukkoon. Kun puhdistat
ohjauspaneelin muista avata uunin luukku
tahattoman kaynnistamisen estamiseksi. Pyyhi
ohjauspaneeli kostealla ja kuivalla vaatteella.
Paina puhdistuksen jalkeen STOP, mikali olet

painanut ohjauspaneelin

saatimia

pyyhkiessasi

sita.

FI
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Turvallinen Kaytto
Tarkista, ettei kokkausaikaa ole
liian pitkaksi, silla ylikiehuminen ja
--kuumentuminen voi johtaa tulipaloon, joka voi
aiheuttaa tulipalovaaran seka vahinkoa uunille.

10. Pienet ruokaerat vaativat

lyhyemman kokkaus-,
lammitysajan. Liiallinen lammitys voi johtaa
ylikuumentumiseen ja palamiseen.

VAROITUS!

saadetty

tai

11.

Varmista,
etta

1.

Ala

korjauksia

tee itse mitaan

luukkuun, ohjauspaneeliin,

2.

saa

Ala kayta

saattavat

liian

13.

ollessa

4.

Ala valmista ruokaa paperipyyhkeeseen

5.

valmistusohjeessa ole erillista
liittyen.
Ala kayta sanomalehtipaperia paperipyyhkeen

ellei

sijasta ruokaa laittaessasi.
Ala kayta puisia astioita, silla ne voivat lammeta
liikaa ja hiiltya. Ala myoskaan
kayta keraamisia
astioita joissa on metallisia ( esim. kultaisia tai

ei

kuten

oven

8.

uunin etureunan valiin

lautasliinoja

pahvi-,

jalkeen,

silla

se

voi

omassa

kuoren alle ja

keraantyy

se

esteita,

tietaa

tai

lasilautasta heti

liekkien estamiseksi.

on

valmistettu

kertakayttoisessa

muovi- tai vastaavassa

kayttaa

uunia ilman valvontaa vain

silloin, kun tarpeelliset ohjeet
20.

aiheuttaa

Ala huuhdo pyorivaa

avata

19. Anna lasten

syttya tuleen.
9.

kuin valmistat

astiassa, sinun
tulee tarkistaa uunin kunto useammin.

keittiopyyhkeita. Ne
mikroaaltovuotoja.
Ala kayta kierratetysta paperista tehtyja astioita
ruoanlaitossa, silla ne saatavat kipinoida tai

saattavat

FI

ja

saa

18. Jos ruokaa

alaka laita uuniin muitakaan
metalliesineita. Metalliesineet saattavat vaantya
uunissa, joka voi aiheuttaa vakavia vahinkoja.

Ala laita

hedelman/
ennen

pakkaukset ennen
valmistamista/ lammitysta. Tosin eraat ruoat
vaativat muovikelmun kypsyakseen.
16. Jos luukun tiivisteet vahingoittuvat, sita ei tule
kayttaa ennen kuin valtuutettu huoltomies on
korjannut sen.
17. Jos havaitset savua ota pistoke seinasta. Luukkua

hopeisia) koristeluja,

7.

tms.

15. Poista ruoista muoviset

mainintaa ko. ruokaan

6.

paase

14. Mikroaaltouuni ei sovellu friteeraukseen

vaatteitasi. Ne

pitka.

kaarittyna,

tasolle siten,
on vah.
8 cm.

rajahtaa.

palaa lammitysajan

tai

valissa

Ala valmista kananmunia niiden
kuoressaan. Paine

vahingossa.

hiiltya

omenan

vihanneksen pintaan reikia
sen mikroaaltouunissa.

sen

Ala kuivata mikroaaltouunissa

reunan

tasolta.

12. Tee perunan,

ollessa tyhja. On hyva jattaa
uuniin vesilasi, kun se ei ole kaytossa.
Vesi imee
turvallisesti kaikki mikroaallot, jos uuni
uunia

asettanut uunin

tason

varmistaa sen, ettei uuni

tipahtamaan

muuhun uunin osaan.
huoltaa vain valtuutettu huoltomies.

kaynnistetaan
3.

Tama

saatoja

sisaisen turvalukon

tai mihinkaan

sulkijoihin
Koneen

tai

olet

etta

luukun ja

kayton

vahingoittua.
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Ala

koneen vaaranlaisen

on

annettu

kayton

ja lapsi

riskit.

lammita nesteita umpinaisissa astioissa,
koska ne ovat talloin rajahdysalttiita.

Astiat
Ala

koskaan laita metalliesineita

Muoviset

mikroaaltouuniin.

Mikroaallot eivat voi lapaista metallia. Ne
poistamaan metalliesineen uunista ja
aiheuttavat kipinointia.

pyrkivat

Paperi

Paperilautaset ja --astiat ovat sopivia ja turvallisia
kaytettavaksi uuniin, mikali kokkausaika on lyhyt ja
kokattavat ruoat ovat kevyesti rasvaisia tai kosteita.
Paperipyyhkeet ovat myos katevia ruoan
paallystamiseen ja tarjottimen paalle, mikali
tarjottava ruoka on rasvaista, esim. pekoni. Yleisesti,
valta varillisia papereita, joiden varit voivat levita.
Kierratetyissa paperituotteissa voi olla osia, jotka
saattavat kipinoida
tai syttya tuleen

kyseinen keittoastia vedella taytettyna
lasimaljan viereen mikroaaltouuniin. Kayta korkeinta
tehoa minuutin ajan. Jos vesi lampenee, mutta
keittoastia pysyy tarpeeksi viileana, astia soveltuu
mikroaaltolammitykseen. Mutta jos veden lampotila

Aseta

ja

astia

mikroaaltouunissa.

kuumennee, mikroaallot

keraantyvat astiaan, eika se
kaytettavaksi uunissa. Sinulla

sailyttaa

astian.

osa metallittomista, lampoa
kestavista
keittoastioista on turvallisia kayttaa
mikroaaltouunissa. Joka tapauksessa jotkut voivat
sisaltaa materiaaleja, joiden ansiosta keittoastiat
eivat sovellu mikroaaltolammitykseen. Jos sinulla on
epaselvyyksia keittoastioiden kelvollisuudesta, voit
helposti selvittaa asian.

Suurin

ei muutu

sailytysrasiat

ruokaa muovisessa astiassa, jos ruoka
taytyy lammittaa
pikaisesti. Mutta jos ruokaa
tarvitsee kypsentaa
uunissa kauemmin muoviastia ei
ole suotava, silla kuumentuva ruoka voi sulattaa

Voit

Muoviset keittoastiat mikroaaltouunissa

ole turvallinen
luultavasti on juuri nyt

Valittavanasi on mikroaaltouunin eri muotoisista ja
kokoisista keittoastioista. Suurimmaksi osaksi
muoviastiat soveltuvat mikroaaltouuneissa

useitakin esineita keittiossasi, joita voit kayttaa
avuksesi mikroaaltouunilla kokatessasi. Lue kuitenkin
huolella seuraava lista tarkistukseksi.

kaytettaviksi.
Keraamiset astiat

Ruokalautaset

Savisia, keraamisia

Monenlaiset ruoka-astiat soveltuvat
mikroaaltolammittamiseen. Jos olet epavarma voit
kaantya valmistajan puoleen tai tehda
mikroaaltotestin.

yleensa kayttaa

tai kivikeraamisia astioita voi

mikroaaltouunissa,

varmuuden vuoksi

ne

tulee

mutta

testata.

HUOM!

Jotkin korkeat tai rautaosaiset esineet eivat sovellu
keittoastiaksi mikroaaltouuniin.

Lasiastiat
etta kayttamasi
lasiastiat soveltuvat
mikroaaltolammitykseen. Ala kayta ohutta lasia,
kuten viinilaseja, jotka voivat haljeta ruoan

Varmista,

Tarkista keittoastioiden soveltuvuus mikroaaltouuniin!

lammetessa.
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Ruoan Ominaisuudet & Ruoanvalmistus Mikroaaltouunilla

Tarkkaile ruokaa uunissa oloaikana

Ruoan

suunniteltu huolellisesti,
mutta onnistumisesi niissa riippuu siita kuinka paljon
kiinnitat huomiota ruokaan ja sen kypsymiseen.
Ruokaa tulee aina vahtia sen kypsyessa.
Mikroaaltouunisi on varustettu valolla joka syttyy
automaattisesti uunin ollessa toiminnassa. Valon
avulla voit seurata ruoan kypsymista. Kayttoohjeesta
loydat vinkkeja ruoan oikeaoppiseen valmistukseen
mikroaaltouunilla.

Isokokoisten ruokien (esim. paistit ) ylemmat osat
valmistuvat alempia osia nopeammin. Taman takia
ruokaa kannattaa kaantaa
valmistuksen aikana,
joskus useitakin kertoja.

kirjasen ohjeet

Taman

on

Ruoan kosteus

Koska mikroaallot haihduttavat nesteita, tulee
kuivahkot ruoat (esim. paistit ja jotkin vihannekset)
pirskottaa vedella tai suojata ennen valmistusta.

Mikroaaltojen tehokkuuteen
tekijat

Luita

vaikuttavat

vaikuttavat

Luut

valmistusaikaan.
tekijat
Ohjeissa kaytettyjen ainesten lampotilat vaihtelevat
kovasti ja vaikuttavat valmistusaikaan. Esimerkiksi
kakun, johon on laitettu jaakylmana
voita, maitoa ja
munia, valmistus kestaa huomattavasti kauemmin
kuin jos ainekset olisivat huoneenlampoisia.
Kaikki
Monet

ruoan

rasvaa

ottamista uunista

FI

on

jaanyt

ruoan

ulkoreunoille, josta

sisaltavat

ja

ruoat

rasva

lampenee

lihaa

lihapaloja,

etteivat

ne

tai

lampene

Ruoan maara

maarasta.

maara

Nain

ollen,

riippuu valmistettavan
mita enemman

ruoan

laitat ruokaa

uuniin, sita pidempi valmistusaika on. Muista
vahentaa
aikaa pienemmille ruoka-annoksille.
Ruoan muoto

Mikroaallot tunkeutuvat ruokaan vain noin 2,5 cm
syvyyteen, paksujen ruokien sisaosat lampenevat,
kun ulomman osan lampo laajenee ruoan keskustaa
kohti. Vain ulko-osa on siis lammitetty mikroaalloilla.
Pahin mahdollinen muoto mikroaalloilla
lammitettavassa
ruoassa on paksu ja neliskanttinen;
kulmat ylikypsentyvat jo kauan ennen kuin keskusta
on edes lammennyt.
Pyoreat ja ohuet ruoat
kypsyvat mikroaaltouunissa moitteettomasti.

jo

se

vahitellen liikkuu sisaan pain lammittaen ruoan myos
sielta. Jos ruoka jatetaan
uuniin siihen asti, etta se
on taysin
lammennyt, niin ulommat osat saattavat
palaa. Ajan myota opit arvioimaan eri ruokien
oikeat valmistusajat.

Peite
Ruoan

Ruoan

sisaltavia

Mikroaaltojen

hieman ennen kun se on taysin kypsa. Tama ei ole
virheellinen tieto, silla etenkin paallystetyt ruoat
jatkavat kypsymistaan viela uunin ulkopuolella, silla

lampo

rasvaa

epatasaisesti ja kuumene liikaa.

kirjasen ohjeet antavat arvion
valmistusajasta. Joskus tulet ehka huomaamaan, etta
ruoka jaa alilampoiseksi matalalla teholla
arvioidussa ajassa ja haluat kenties kypsentaa
ruokaa yli maksimiajan oman tarpeen mukaan.
Taman
kirjan paaperiaate on olla konservatiivinen
keittoajoissa. Liiaksi keitetyt ruoat ovat pilalla. Jotkin
ohjeet, erityisesti ne, jotka koskevat leipia, kakkuja ja
ruoan

ja

johtavat lampoa

nopeammin. Ole huolellinen valmistaessasi luita

taman

kiisseleita, suosittelevat

paino

tiheys

paalla

oleva peite keraa

Nain ollen ruoka

lampoa ja hoyrya.
kypsyy nopeammin. Kayta kantta

tai muovikelmua estaaksesi

Kevyet, huokoiset ruoat kuten kakut ja leivat
valmistuvat nopeammin kuin raskaat ja tiiviit, esim.
paahtopaistit ja pataruoat. Keveita ruokia
valmistaessasi huolehdi, etteivat ruoan ulkolaidat
paase kuivumaan ja haurastumaan.
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Ruskistaminen

Suojaus

Lihat ja linnut, joita on lammitetty 15 minuuttia tai
kauemmin ruskistuvat hitaasti omassa rasvassaan.
Lyhyemman ajan vaativiin ruokiin voi laittaa pinnalle
ruskistavaa kastiketta, esim. soijakastiketta tai
grillauskastiketta herkullisen varin saavuttamiseksi.
Kun lisaat ruokaan pienen maaran
kastiketta ruoan
oikea maku ei peity.

Ruoan herkasti

Peittaminen

palavat osat voidaan suojata
keraavilla
alumiinifolioliuskoilla. Ole
varovainen folion kaytossa,
ala kayta foliota liian
mikroaaltoja
paljoa.
Kohottaminen
Ruoat voidaan halutessa kohottaa niin, etta

mikroaallot
keskiosaan.

voipaperilla

tehokkaasti parskeet ja auttaa
lammon. Mutta koska sen
antama suoja on valjempi kuin kannen tai
muovikelmun se edistaa hitaasti ruoan kuivumista.

Voipaperi
ruokaa

suuntautuvat

ruoan

alapuolelle ja

estaa

sailyttamaan

Ruoan

rei'itys
Kuorelliset, nahkaiset

tai kalvolliset ruoat(esim.
keltuaista ja valkuaista sisaltavat ruoat,
osterit, simpukat, seka kokonaiset hedelmat ja
vihannekset) luultavasti poksahtelevat uunissa, ellei
niita ole rei'itetty. Voit rei'ittaa ruoat esim.
haarukalla.
munan

Tilan

jarjestaminen

Yksittaiset ruoat, kuten uuniperunat, pienet kakut ja

alkupalat lampenevat
uuniin tasaisin

tasaisemmin

jos

valein, mieluiten ympyran

ne

asetetaan

muotoon.

Ala koskaan laita ruokia paallekkain.

Kypsyyden

testaus

Koska ruoka kypsyy mikroaaltouunissa nopeasti, se
on syyta tarkistaa saannollisesti.
Jotkut ruoat (esim.
liha ja lintu) voit jattaa uuniin kunnes ne ovat taysin
kypsyneet, mutta suurin osa ruoista tulee ottaa pois
kun ne eivat viela ole taysin valmiita. Ruoan sisainen

Ruoan

kypsennys
Kypsentaminen on yksi mikroaaltouunin tarkeimmista
ominaisuuksista. Muista sekoittaa ruokaa
valmistuksen aikana. Sekoita aina ulkolaidoista
keskustaa kohti, silla ruoka lampenee nopeammin
ulkoreunoilta.

lampotila

nousee

3∞C- 8C∞ asteeseen

Kaantaminen

Seisottamisaika

Isokokoiset ruoat, kuten pihvit ja kokonaiset kanat
tulee kaantaa,
jotta yla-, ja alapuoli paistuvat
tasaisesti. Vaihtoehtoisesti voit myos paloitella

ottamisen

Usein ruokaa seisotetaan 3-10 minuuttia

ruokapalat

Kun mikroaallot ovat lammittaneet

ruoan

sen

uunista

jalkeen. Yleensa ruoka peitetaan, jotta
lampo sailyisi kunnes ylimaaraiset nesteet ovat
kuivuneet pois ( esim. kakuissa ja pikkuleivissa).
Seisottamisaikana ruoka kypsyy ja maku paranee.

kanan, kyljykset jne.
Pienemmat

sen

seisottamisaikana.

ulomman

puolen kaanna ruoka, jotta myos sisaosat saavat
mikroaaltoja ja ruoka lampenee tasaisemmin.
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Kysymyksia
K. Mika

on

V. Siihen

vialla kun uunin

on

tai luukku

useita
on

lamppu

& Vastauksia

ei Pala?

syita. Ehka lamppu

on

K. Voiko mikroaaltouunissa valmistaa

Palanut

V.

auki.

kun noudatat alla olevia

Kylla,

Varmista,

etta

Pop

cornia?

ohjeita.

Pop corn-tarvikkeet

ovat

nimenomaan mikroaaltouunia varten.

K. Paasevatko

mikroaallot luukun lasin Lapi?
on tehty valon Lapaistavaksi.
Ne eivat paasta
Mikroaaltoja lavitseen.

esipakattuja mikro- Pop cornpakkauksia. Huomioi mikroaaltouunin
Kayta

V. Eivat. Luukun reiat

K. Miksi aanimerkki

Noudata
saadoksia.

valmistajan tuotteeseen asettamia
Ala jata uunia yksin Pop cornin
valmistuksen aikana. Ala jatka
valmistusaikaa, vaikka Pop Corn ei
jatkaisikaan poksahtelua maaratyn
ajan
jalkeen. Jos valmistat Pop cornia liian kauan

kuuluu kun Kosketan

ohjauspaneelia?
V.

Aanimerkki

varmistaa etta asetus Tulee

suoritetuksi.
K. Rikkoutuuko uuni
V.

tyhja?
Kylla. Ala
tyhjillaan

jos kaytan

koskaan

kayta

teho

valitessasi valmistusaikaa.

sita Sen ollessa

se

uunia

voi

syttya tuleen.

HUOM!

tai ilman lasialustaa.

Ala

koskaan

kayta Pop cornin valmistukseen
paperipusseja. Ala yrita paahtaa
ylijaaneita jyvia.
ruskeita

K. Miksi kananmunat rikkoutuvat?
tai paahdat munia keltuainen
rikkoutua kalvon sisaisen paineen takia.
Taman
estamiseksi voit yksinkertaisesti puhkaista
keltuaisen ennen valmistusta. Valmista munat aina
ilman kuorta.

V. Kun

leivot, paistat

saattaa

K. Miksi uunini ei valmista ruokaa aina
V.

Keitto-oppaiden ajat on saatettu arvioida
hieman alakanttiin ylikuumennuksen estamiseksi.
Erot

FI

Mikroaalloilla,

seisottamisajan

se

verran.

seisottamisaika kypsentaa ruoan
lapikotaisin. Seisottamisajan kesto riippuu
tiheydesta.

koossa, muodossa, painossa ja

vaikuttavat valmistusaikaan. Kayta
omaa arviotasi valmistusajassa, niin kuin tekisit
myos kokatessasi normaalisti.

jalkeen?
jatkaa kypsymistaan

ruoan

tiheydessa

K. Miksi ruokaa kannattaa seisottaa Valmistuksen
V. Kun olet valmistanut ruokaa

keittokirjan

ajan mukaan?

Tama

ruoan
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Tekniset Tiedot
MS-1924W

230VAC/50Hz

Syottojannite
Antoteho

(IEC 60705 RATING STANDARD)
Mikroaaltotaajuus
Ulkomitat(LxKxSmm)

700W
2450 MHz
455x252x320

Virrankulutus
Mikroaaltotoiminto

1000 W
MB-3724W

230VAC/50Hz

Syottojannite
Antoteho

(IEC 60705 RATING STANDARD)
Mikroaaltotaajuus
Ulkomitat(LxKxSmm)

700W
2450 MHz
455x252x320

Virrankulutus
Mikroaaltotoiminto

1000 W

Grillitoiminto

600 W

Yhdistelmatoiminto

1550 W

?

Ilmoitetut ulkomitat

?

Jatkuvasta

ovat suuntaa-antavia.

tuotekehittelysta johtuen teknisiin tietoihin

saattaa

tulla muutoksia ilman erillista ilmoitusta.

FI
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<Swedish>

Kassering
1. Nar den har

European

din

av

symbolen

gamla

med

apparat

overkryssad soptunna pa hjul

en

sitter

pa

en

innebar

produkt

det att den

regleras

av

Directive 2002/96/EC.

produkter bor kasseras via andra vagar an de som finns for hushallsavfall, helst via
uppsamlingsanlaggningar som myndigheterna utser.
gamla apparat pa ratt satt sa bidrar du till att forhindra negativa konsekvenser for miljon och

2. Alla elektriska och elektroniska
for andamalet

avsedda

3. Om du kasserar din
manniskors

halsa.

4. Mer

detaljerad information om kassering
butik dar du kopte produkten.

av

din

gamla apparat

kan far

av

kommunen, renhallningsverket eller den

<Norwegian>

Kaste det gamle apparatet
1. Nar

dette

symbolet

med

en

søppeldunk

med

kryss pa

festet til et

er

produkt, betyr

det at

produktet

dekkes

av

EU-

direktivet 2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske
lokale
3.

produkter

skal kastes i atskilte

gjenbruksstasjoner

som er

satt ut

av

statlige

eller

myndigheter.

Riktig avfallshandtering

av

det

gamle apparatet

bidrar til a forhindre

mulige negative

konsekvenser for

miljøet

og

folkehelsen.
4. Hvis du vil ha

mer detaljert informasjon om avfallshandtering
myndigheter, leverandøren av avfallshandteringstjenesten eller

av

gamle apparater,

butikken der du

kan du kontakte lokale

kjøpte produktet.

<Danish>

a
1.

Nar

der

er

et

tegn med

et

kryds

over

skraldespand, betyder det,

en

at

produktet

er

omfattet af EU-direktiv

2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske
ved

produkter skal smides ud et andet sted end gennem den kommunale affaldsordning
specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.
bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige skadevirkninger pa miljøet og menneskelig

hjælp

3. Korrekt

af

sundhed.
4.

Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fas
kommunekontor, renovationsselskab eller den butik, hvor du købte produktet.

ved

at

kontakte

dit

lokale

<Finnish>

Vanhojen
1. Tama

laitteiden havittaminen

merkki tuotteessa tarkoittaa, etta tuote kuuluu sahko-

ja

elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin

2002/96/EY soveltamisalaan.
2. Kaikki elektroniset laitteet ovat

ongelmajatetta,

3. Vanhan laitteen asianmukainen havittaminen

joten

ne on

ehkaisee

toimitettava

mahdollisia

paikalliseen kerayspisteeseen.
ymparistoon
ja terveyteen kohdistuvia

haittavaikutuksia.
4. Lisatietoa vanhan laitteen havittamisesta

myymalaan,

josta

PART No. 3828W5A3969

ostit laitteen.

saat ottamalla

yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierratyskeskukseen

tai

