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PIKAKÄYTTÖOHJE MIKROAALTOUUNI MSO 5211

UUNIN VAPAA TILA
A - Mitta, Pohjois-Amerikan (UL / CSA) mallit tarvitsevat ainakin 5,1 
cm vapaata tilaa uunin päällä. Kansainväliset (50 Hz) mallit tarvit-
sevat ainakin 17,8 cm vapaata tilaa uunin yläpuolella. Yläpuoleinen 
ilmanvirta jäähdyttää sähkökomponentteja. Rajoitetulla ilmavirtauk-
sella uuni ei ehkä toimi kunnolla ja sähkökomponenttien elämänkaari 
lyhenee.
B - Mitta, vähintään 6,5 cm tila ilmanpoistoa varten uunin takana ja 
seinän välissä.
C - Mitta, vähintään 5,1 cm tila uunin sivuilla.

Määrä
Säätää automaattisesti esiohjelmoidun keitto-
ohjelman kahdella saman tyypin ruoka-annok-
selle.

A/B Painike
Voit vaihtaa kahden esiohjelmoidun menuoh-
jelman välillä.

Ajastus
Keittoajan voi asettaa joko manuaalisesti tai 
esiohjelmoidun.

Tehotaso
Muutta mikroaaltojen tehotason keitto-ohjel-
man eri vaiheissa.

Vaihe
Käyttäjä voi ohjelmoida jopa 4 eri vaihetta 
näppäimistöstä yhdistämällä tehotasoja ja 
muutta ajastusta.

Ohjelman tallennus
Ohjelmat tai asetukset voi muuttaa ja tallen-
taa käyttäjän mieltymysten mukaan.

Manuaali käyttö
Valmistaaksesi ruokaa käyttämällä asetettua aikaa ja tehota-
soa.

1. Avaa uunin luukku ja aseta ruoka uuniin. Sulje ovi.
2. Paina AJASTUS painiketta ja aseta keittoaika.
3. Paina TEHOTASO ja aseta haluamasi tehotaso.
• Matalin teho, paina painiketta 1 (10%) aina 9  (90% asti
• Paina saman numeron painiketta asettaaksesi tehotason 

100%
4. Jos vaihekeitto on toivottu, paina VAIHE painiketta ja tois-

ta kohdat 2 ja 4.
5. Paina START painiketta.
6. Keitto-ohjelman loppuessa uuni ilmaisee tämän piippaa-

valla äänimerkki ja se sammuu. Näyttöön ilmestyy DONE.

Esiohjelmoidut painikkeet
1. Avaa uunin ovi ja aseta ruoka uuniin. Sulje ovi.
• Lisäksi ylimääräisen keittokerran paina MÄÄRÄ painiket-

ta. 
• Näyttöön tulee ”DOUBLE”. 
2. Paina haluamaasi painiketta.
3. Uuni aloittaa keiton.
4. Keitto-ohjelman lopussa uunista tulee piippaava ääni-

merkki ja se sammuu. DONE ilmestyy näyttöön.
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USB Yhteensopivuus
Standardi USB-muistitikku on yhteensopiva uunin kanssa. Tämän avulla käyttäjä voi tallentaa ennalta ohjelmoidut 
asetukset USB-muistitikulle uunin sijaan.
1. Uunin täytyy olla VALMIS-tilassa. Jos ei, niin sulje ja avaa ovi.
2. Avaa uunin luukku kokonaan.
3. Aseta USB-muistitikku.
4. Pidä painiketta 5 pohjaan painettuna kunnes ”USB” näkyy näytöllä.
5. Siirtääksesi USB-muistitikulta UUNIIN, paina painiketta 1.
• Tai siirrä ohjelmia USB-muisitikulle UUNISTA, paina painiketta 2.
6. Paina START painiketta aloittaaksesi tiedostonsiirron.
• Näytössä lukee ”Contacting USB card.”
• Seuraavaksi näytössä lukee, ”Transferring data from USB to oven,” tai päinvastoin.
7. Kun ohjelmointi on onnistuneesti siirretty, näytössä lukee ”Done - Loaded __ programms”.
• Sulje ovi tyhjentääksesi näytön tiedoista ja aloita keitto.

Puhdista Suodatin
Tämä uuni näyttää CLEAN FILTER käyttäjän määrittäminä väliaikoina. Viestin näkyessä, valmistaja suosittelee ilmasuodattimen pe-
rusteellista puhdistamista. Ilmansuodattimen puhdistus ei kuittaa ilmoitusta. Ilmoitus lopettaa näyttämisen automaattisesti 24 
tunnin kuluttua. Riippuen uunin käytöstä ja ympäristöolosuhteet, suodatin saattaa olla puhdistuksen tarpeessa useamminkin.

Käyttäjäasetusten muuttaminen
Vaihtoehtoja, kuten yhden tai kahden painikkeen ohjelmointi ja äänimerkin äänenvoimak-
kuutta voidaan muuttaa halutuiksi.

Vaihtaaksesi asetuksia:
1. Paina kevyesti piilotettua painiketta näppäimistön oikeassa laidassa STOP-painikkeen oikealla puolella. 
• Painikkeessa ei ole merkintää.
• Näyttöön ei tule ilmoitusta, kun painiketta painetaan.
2. Paina PROGRAM SAVE painiketta.
• Ensimmäinen käyttäjän valinta ilmestyy näyttöön. Uuni on nyt vaihtoehto tilassa.
3. Paina haluttua numeroa näppäimistöllä hallitaksesi muuttaaksesi asetuksia.
• Seuraavan sivun taulukossa on vaihtoehdot listattuna.
• Hetkellinen valinta näkyy näytössä.
4.  Paina samaa numeroa näppäimistössä uudelleen ottaaksesi tai poistaaksesi asetuksen käytöstä.
• Joka kerta, kun painiketta painetaan vaihtoehto muuttuu.
• Muutokset tulevat voimaan välittömästi.
• Jos haluat muuttaa lisäasetuksia, toista vaiheet 3 ja 4.
5. Paina PROGRAM SAVE palataksesi valmiustilaan tai avaa ja sulje uunin luukku.
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Usean vaiheen ohjelmointi
Vaiheittainen ruoanlaitto mahdollistaa peräkkäisen keitto-ohjelmat keskeytyksettä. Jopa neljä eri keitto-ohjelmaa voidaan ohjelmoida 
muistiin painkkeelle.
1. Seuraa vaiheita 1-5 ”Käyttäjäasetusten muuttaminen” edellisellä sivulla.  
2. Paina VAIHE painiketta.
• Tämä aloittaa ohjelmoinnin seuraavalle keittovaiheelle
• Näytössä näkyy, minkä vaiheen voi ohjelmoida.
• Aseta keittoaika ja teho kuten vaiheissa 4 ja 5.
• Jos haluat syöttää toisen keittovaiheen valitulle painikkeelle, paina VAIHE uudelleen
• Valmistusaika kokonaisajan raja on 60 minuuttia.
3. Keittäessä kaksi samanlaista ateriaa, paina MÄÄRÄ painiketta ennen esiohjelmoitua keitto-ohjelmaa. Uuni säätää automaattisesti 

ohjelman. 
• Näytössä lukee ”DOUBLE.”
• Tyhjentääksesi näytön, avaa ja sulje ovi tai paina STOP painiketta.
4. Paina PROGRAM SAVE tallentaaksesi muutokset ohjelmoinnissa.
5. Hylätäksesi muutokset paina STOP/RESET ennen PROGRAM SAVE painamista.

Ylä- tai alakeitto
1. Paina TEHOTASO painiketta.
• Valitse ja ohjelmoi sopiva tehotaso.
2. Jos TEHOTASO painiketta painetaan toisen kerran, ”Top Only” eli ylälämmitys vaihtoehto 

valittuna ja tämä näkyy myös näytössä.
3. Jos TEHOTASO painiketta painetaan kolmannen kerran, ”Bottom Only” eli alaämmitys on 

valittuna ja tämä näkyy myös näyttössä.
4. Jos TEHOTASO painiketta painetaan neljännen kerran, uuni nollautuu ja sekä ylä- että alata-

so lämmittävät.

Ohjelmointi painikkeet

1. READY viesti näytöllä. Jos ei, avoin ja sulje ovi.
2. Paina SAVE painiketta.
• Ohjelmointitila alkaa
• ”Enter Program Add / Review” näkyy
3. Paina haluttu numeropainiketta voidaksesi ohjelmoida.
• Näyttö näyttää kaikki asetukset painikkeelle
• Painikenumeroa, jota ohjelmoidaan, vieressä näkyy sana ITEM
4. Paina AJASTUS ohjelmoidaksesi kypsennysajan.
• Aseta haluttu kypsennysaika käyttämällä numeropainikkeita.
• Suurin keittoaika on 60 minuuttia

5. Paina TEHOTASO ohjelmoidaksesi  mikroaaltojen tehon.
• Madaltaaksesi mikroaaltotehoa paina painikkeita 1 (10%) 

kautta 9 (90%).
• Paina numeropainikkeita vastaamaan haluttua tasoa. Paina 

samaa näppäimistöä uudelleen asettaaksesi tehotason 100%
6. Kun valmistetaan kaksi samaa ruoka-ateria, paina MÄÄRÄ pai-

niketta ennen esiohjelmoitua paistoa. Uuni säätää automaat-
tisesti ohjelman.

• Näyttöön tulee, ”DOUBLE.”
• Tyhjentääksesi näytön, avaa ja sulje ovi tai paina STOP pai-

niketta.
7. Paina PROGRAM SAVE tallentaaksesi ohjelman muutokset.
8. Hylkää muutokset painamalla STOP / RESET.

Ei popcornia

Ei metalliastioita

Ei letkulla 
pesua
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Numeropainike Näyttö Vaihtoehto

1
Kaksinumeroinen mer-

kintä

Pois päältä
Päällä

Sallii 10 (0-9) esiohjelmoitua painiketta
Sallii 100 (00-99) esiohjelmoitua painiketta

2
Manuaalinen ohjelmointi

Pois päällä
Päällä

Manuaalinen ajastus/keitto asetus ei sallittu
Manuaalinen ajastus/keitto asetus sallittu

3
Alustus oven ollessa auki

Pois päältä
Päällä

Uunin oven avaaminen ei alusta uunia takaisin READY tilaan
Uunin oven avaaminen alustaa uunin takaisin READY tilaan

4
Painikkeen merkkiääni

OFF
ON

Painikeäänet pois päältä
Painikeäänet päällä

 5
Kaiuttimen äänenvoimak-

kuus

OFF
MATALA

KESKI
KORKEA

Painikeäänet pois päältä
Painikeäänet MATALA
Painikeäänet KESKI
Painikeäänet KORKEA

6
Keittoajan päättymisen 

merkkiääni

Jatkuva piippaus
3 sekunnin piippaus
4 piippausta kerralla
4 piippauksen toisto

Valmis signaali on jatkuva piippaus kunnes käyttäjä nollaa
Valmis signaali on kolmen sekunnin piippaus
Valmis signaali on toistuvaa neljä piippausta
Valmis signaali on neljä piippausta neljä kertaa

7
Näppäimistö aktivoitu

15 sekuntia
30 sekuntia
60 sekuntia
120 sekuntia

Aina

Näppäimistön syöttöaika 15 sekuntia
Näppäimistön syöttöaika 30 sekuntia
Näppäimistön syöttöaika 1 minuutti
Näppäimistön syöttöaika 2 minuuttia
Näppäimistön syöttö on aina aktiivinen

8
On-the-fly-nuppi

Pois päältä
Päällä

Poistaa kääntämällä nuppia päästäksesi manuaalitilaan
Mahdollistaa kääntämällä nuppia päästäksesi manuaaliseen syöttötilaan, 
sallii nupin painamista käynnistääkseen uunin ja mahdollistaa nupin kään-
nöllä ajan lisäämisen ennen paistoa

9
Manuaalinen nuppi

Pois päältä
Päällä

Nuppi pois päältä
Nuppi päälle kuten vaihtoehto 8:ssa

0
Ylä- tai alalämmitys

Pois päältä
Päällä

Poistaa käytöstä joko ylhäältä tai alhaalta keitto mahdollisuuden
Mahdollistaa käytön joko ylhäältä tai alhaalta keitossa

Ajastuksen painike
On-The-Fly-Keitto

Pois päältä
Päällä

Poistaa käytöstä työntää muita näppäimistöt aikana paisto
Mahdollistaa työntää ylimääräisiä näppäimistöjä lisätä tai muuttaa aikaa 
keskellä paisto pysähtymättä

X2 painike
X2 kehotus

Pois päältä
Päällä

X2 kehotus pois päältä
X2 kehotus päälle

A/B painike
A/B valikot

Pois päältä
Päällä

A/B valikot pois päältä
A/B valikot päälle

Tehotason painike
Paluu valikkoon

A
B

Viimeksi valittu

 Palaa valikkoon A
Palaa valikkoon B
Palaa viimeksi valittuun valikkoon

Vaihe painike
Puhdista Suodatin viesti

(esiintymistiheys)

Pois päältä
Viikottain

Kuukausittain
Kvartaaleittain

Uunin näyttöön ei tule CLEAN FILTER viestiä
Uunin näyttö näyttää CLEAN FILTER  viestin joka 7. päivä
Uunin näyttöön tulee CLEAN FILTER viesti joka 30. päivä
Uunin näyttöön tulee CLEAN FILTER viesti joka 90. päivä

Käyttäjän asetukset
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Keitto-ohjeet

Käyttövihjeitä:

1. Keittoastiat
a) Lämmitä tai keitä aina elintarvikkeita kannellisissa astioissa saavuttaaksesi:
• Höyryn säilymisen tehokkaasti ruoanlaittossa ja pitää elintarvikkeet kosteana
• Tasaisen kypsennystulos ja lämpötilat
• Puhtaampi kammio uunissa ja ehkäisee ruuan roiskumisen
b) Keraamiset, paperiset, posliiniset, styroksiset, lasiset ja muoviset materiaalit ovat sopivia käytettäväksi mikroaaltouunissa. Korkeaa 
lämpötila kestävät meripihkapannua suositellaan kaikille elintarvikkeille, erityisesti runsaasti rasvaa tai sokeria, koska nämä ainesosat 
kuumentuvat hyvin nopeasti.

2. Ruuan lämpötila
a) Saavuttaakseen sopivan tarjoilulämpötilan huomioi, että pakasteet vaativat pidemmän kypsennysajan kuin jäähdytetyt elintarvik-
keet.
b) Jäähdytetyt elintarvikkeet:
• Elintarvikkeet, jotka säilytetään 4° C jääkaapissa tulisi peittää lämmitettäessä; paitsi leivät, leivonnaiset   tai tuotteet, jossa leivitetty 

pinnoite, mitkä tulisi kuumentaa ilman peitettä, jotta eivät pehmentyisi.
c) Huoneen lämpöiset elintarvikkeet:
• Ruokia, joita pidetään huoneenlämpötilassa, kuten säilykkeet tai vihannekset vaativat vähemmän aikaa lämpenemiseen kuin 

kylmät elintarvikkeet.
d) Tavanomaisesti valmistetut eineselintarvikkeet tulisivat olla hieman alikypsennettyäjä estämään ylikypsymisen niitä uudelleen läm-
mittäessä mikroaalloilla.
e) Höyrytysohjelman päätyttyä ruuan sisäinen lämpötila jatkaa hieman nousemista johtuen vesihöyryn vaikutuksesta.

3. Ruuan rakenne
a) Elintarvikkeet, jotka sisältävät runsaasti rasvaa, sokeria, suolaa ja kosteutta houkuttelevat ja imevät nopeasti mikroaaltoenergiaa, 
mikä mahdollistaa lyhyemmän kypsennysajan.
b) Runsaasti proteiinia tai kuituja sisältävät elintarvikkeet vaativat pidemmän kypsennysajan koska imevä hitaammin mikroaaltoener-
giaa.

4. Määrä
a) Ruuan määrän kasvaessa, niin kasvaa myös tarvittava keittoaika.

Katso ja noudattaa kaikkia paikallisia määräyksiä ja ohjeita, kun valmistat tai lämmität ruokia.




