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1. Yleistä

1.1. Turvallisuus
Varoitus! Sähköiskun tai kuoleman välttämiseksi uuni täytyy maadoittaa eikä pistoketta ei saa 
muuttaa.

1.1.1. Maadoitusohjeet

Uuni täytyy maadoittaa. Maadoitus vähentää sähköiskun riskiä ja tarjoaa turvaverkon jos oikosulku 
syntyy. Tämä uuni on varustettu virtajohdolla, jossa on maadoitusjohdin ja maadoitetulla pistokkeella.

Konsultoi valtuutettua sähköasiantuntija mikäli maadoitusohjeet tai uunin maadoitus on epäselvää.

Älä käytä jatkojohtoa.
Jos laitteen virtajohto on liian lyhyt, pyydä valtuutettua sähköasiantuntijaa asentamaan pidennys. Uuni 
pitää kytkeä erilliseen piiriin, jossa sähköluokitus vastaa tuotteen vaatimuksia. Yhdistelmäuunin ollessa 
sähköpiirissä muiden laitteiden kanssa voi keittoaika pidentyä ja sulakkeita palaa.

1.1.2. Ulkoinen potentiaalinen maadoitusliitin (vientimallit)

Laitteella on toisiomaadoitusliitin. Liitin tarjoaa ulkoisen maadoituskytkennän maadoitetun pistokkeen 
lisäksi. Se sijaitsee uunin ulkopuolella ja on merkitty alla olevalla symbolin avulla:

1.2. Esittely

1. Oven kahva, ergonomisesti suunniteltu käytettäväksi yhdellä kädellä.
2. Sarjanumero, sijaitsee vasemmalla puolella alhaalla uunin takana.
3. Ilmasuodatin, Uunissa on kaksi suodatinta. Kukin on sijoitettu uunin alemmille puolille. Suodattimet 

saa irrotettua liu’uttumalla.
4. Kosketusnäyttö, näytössä on käyttöliittymä, josta hallitaan uunin toimintoja kuten ajan syöttö, ohjel-

mointi ja uunin käyttö.
5. ON/OFF painike, uunin pois ja päälle kytkeminen.
6. USB-liitin / Suojakansi, uunin on varustettu USB-dataliittimellä. Käytä tavallisten Flash-asemien 

kanssa.
7. Posliininen infrapuna elementtisuojus, uuni on varustettu posliini-infrapunalla suojus elementillä, 

mikä parantaa käyttäjän turvallisuutta ja Yksinkertaistaa uunin huoltoa.
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2. Asennus

2.1. Pakkauksen avaaminen
• Tarkista uunin kunto ettei vaurioita kuten lommoa ovessa tai uunin sisäpinnassa ole syntynyt.
• Ilmoita mahdolliset viat ja vauriot toimittajalle välittömästi.
• Älä käytä vaurioitunutta uunia.
• Poista kaikki pakkausmateiraali uunin sisäpinnasta.
• Jos uunia on säilytetty erittäin kylmässä tulisi odottaa muutama tunti ennen virran kytkemistä.

2.2. Sijoita uuni pöydälle
• Suositeltu pöytäpinta-alan syvyys on 66 cm.
• Älä sijoita uunia lämpölähteen lähelle kuten pizzauuni tai rasvakeitin. Tämä voi aiheuttaa käyttöhäiriöitä 

ja lyhentää sähköosien käyttöikää. 
• Älä tuki tai estä suodattimia. Mahdollista pääsy puhdistusta varten. 
• Asenna uuni tasaiselle pöytätasolle.
• Pistorasia tulisi olla saatavilla, kun uuni on asetettu paikalleen.

2.3. Asenna ritilä
• Asenna ritilä paikoilleen
1. Sisäpintojen pitää olla tarpeeksi viileitä, jotta niihin voi koskea.
2. Aseta ritilä siten ,että takasuojus on sijoittunut kohti uunin takaosaa.
• ÄLÄ lämmitä ruoka suoraan uunin pohjalla.

2.4. Uunin käyttö
Uunin esilämmittäminen
Tämän uunin esilämmityksen voi asettaa +95 ja +270 cel-
sius asteen väliin. 

1. Uuni pitää liittää sähköverkkoon.
2. Kytke päälle painamalla vihreätä virtapainiketta.
3. Esilämmityslämpötila näkyy näytössä tämän jälkeen.

Painia virtapainiketta uudestaan jos haluat keskeyttää 
esilämmityksen tai paina valikkopainiketta jos haluat 
päästä käyttäjäasetuksiin.

2.4.1. Uunin sammuttaminen

Päivän päätteeksi sammuta uuni painalla vihreätä ON / 
OFF ikonia näytöllä. Uuni alkaa tämän jälkeen jäähtymään.

Voit myös laittaa uunin valmiustilaan menemällä valikkoon  
sinisestä ikonista ja sitten valitsemalla valmiustilavaih-
toehdon.

Uunin puhallin jatkaa uunin jäähdyttämistä. Uunin jäädy-
tysikoni palaa niin kauan kunnes uunin lämpötila on alle 
95°C. Vaurioin välttämiseksi konvektiomoottorissa, älä 
koskaan katkaise virtaa laitteesta irrottamalla pistoke tai 
sulkemalla virta ennen kuin puhallin pysähtyy.

Laitteen välttämättömät väljyydet:

A - Kansainvälisille (50 Hz) malleille 
tarvitsevat vähintään 51 mm tilan 
uunin yläpuolelle. Riittävä ilmavir-
ta jäähdyttää sähkökomponentteja. 
Rajoitetulla ilmavirralla laite ei toi-
mi kunnolla ja sähkökomponenttien 
käyttöikä rajoittuu.

B - Uunin takana olevaa tilalle ei ole 
vaatimusta.

C - Uunin sivuille täyttyy jäädä vähin-
tään 2,6 cm tila.

D - Asenna yhdistelmäuunia siten, 
että uuni on ainakin 92 cm korkeudel-
la lattiasta.
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3. Yleiset käyttöohjeet

3.1. Keitto-ohjeet
1. Metallisäiliöitä, jotka ovat korkeintaan 5 cm korkeita voi käyttää uunissa. Erityyppiset metallit johtavat 

lämpö eri tavoille ja täten lämpenevät eri nopeudella. Alumiini kuumenee nopeammin kuin ruostuma-
ton teräs. Vältä silikoniastioiden ja tarvikkeiden lämmittämistä. 

2. Pyri keittämään tuotteet vaiheittan, jotta pakastettujen ja herkkien tuotteiden laatuu säilyisi. Leivottujen 
tuotteiden viimeistely 0% mikroaallolla, puhaltimella ja infrapuna (säteilevä) on erinomainen tapa lisätä 
rusketusta ja rapeutta keittämättä liikaa.

3. Hyödynnä lisävarusteita:
• Non-Stick Basket (SB10 tai TB10): Ruoka-aineen ruskettamiseen ja rapeuteen. Puhdistus myös hel-

pompaa. Sopii leivitettyihin tuotteisiin, kuten broileriin, perunaan, mozzarella- ja jalopenotikkuihin.
• Leivinpaperi: Toimii hyvin elintarvikkeisiin, jotka eivät tarvitse suunnattua lämpösäteilyä ja elintarvikkei-

siin, jotka voivat vuotaa rasvaa tai mausteita.
• Uunilapio (PA10): Kätevä apuväline voileipien ja pizzojen poistoa Convection Express ™ ja AXP uuneis-

ta.
• Pizza-alusta: Hyvä apuväline ruskistuksessa ja paahdossa esim. voileipiä ja pizzoja tai mitä tahansa 

ruoka, jotka tarvitsee suunnattu lämpösäteilyä vastuksesta.
• Keraaminen astia:  Apuväline elintarvikkeisiin, jotka on pakko pitää suljettuna, kuten valmiita ruuat, 

leikattuja vihanneksia tai keittoja.
• Pizzakivi (ST10X): Apuväline leipien ja pizzojen ruskistukseen ja rapeutukseen.
• Panini grilliapuväline (GR10 tai JR10): Tekee grillausjäljen tuotteeseen.

4. Useimmiten käytetty uunilämpötila on 270°C. Vähennä uunin lämpötilaa jos tuotteitaa paistetaan pi-
dennettyjä ajanjaksoja. 

5. Suorista levyt, jossa on pergamenttipaperi ruoan poistamiseksi helpommon lämmityksen ja puhdis-
tuksen jälkeen.

6. Muffisiastiat toimivat erinomaisesti yksittäisille kakkuille ja browneille. Suihkuta rasavaa ennen keittä-
mistä ruoan poistamiseksi helposti lämmityksen jälkeen.

7. Säännöllinen puhdistus estää turhan jäänteiden kertymisen, mikä saattaa vaikuttaa uunin suoritusky-
kyyn.

8. Käytä puhdistussuihkeita kuten ACP Oven Cleaner (CL10) & Oven Shield (SH10) tai muita puhdistus-
tuotteita, mitkä eivät sisällä ammoniakkia, fosfaatteja, klooria, natriumhydroksidia tai kaliumhydroksi-
dia, koska ne voivat vahingoittaa kriittiset uuninosia ja voi mitätöidä näiden osien takuun.

9. Tuotteet ovat kuumia valmistuksen jälkeen. Varmista, että käytössäsi on patakintaat, pihdit tai pizzala-
pio, kun siirrät tuotteita ulos uunista.

3.1.1. Milloin vaiheittainen valmistus on aiheellista

Vaiheittainen valmistus mahdollistaa neljän eri ruuanvalmistus syklin tai vaiheen käytön peräkkäin ilman 
käyttäjän toistuvaa väliintuloa.

Esim: Munarullat (pakastettu), Kokonaisvalmistusaika: 1h 30min, Lämpötila 270°C

Vaihe 1 Vaihe 2

Aika 1h 30min

Mikroaalto 100% 90%

Puhallin 80% 60%

Infrapuna 100% 100%
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4. Kosketusnäytön ikonien kuvaus

Virtakuvake
Paina käynnistääksesi uunin esilämmityksen. (Puhallin jatkaa käymistä jos lämpötila on yli 
95°C).

Valikkokuvake
Paina päästäksesi valikkoon, jossa voit manuaalisesti muokata reseptejä, vaihtaa käyttäjäase-
tuksia, jne.

Kotikuvake
Paina päästäksesi takaisin kotinäkymään.

Ajansyöttö
Osoittaa kellonajan sarakkeen manuaalisyötössä.

Tehonsyötty
Osoittaa mikroaaltojen tehonsyötön sarakkeen manuaalisyötössä.

Puhaltimen tehonsyöttö
Osoittaa puhaltimen tehonsyötön sarakkeen manuaalisyötössä.

Infrapunan tehonsyöttö
Osoittaa infrapunan tehonsyötön sarakkeen manuaalisyötössä.

Tallennuskuvake
Paina tallentaaksesi muutoksen tai manuaalisesti ohjelmoidun reseptin ja palaa päävalikkoon.

Vihreä valintamerkki kuvake
Paina aloittaaksesi valmistuksen manuaalisesti syötetyn reseptin jälkeen.
Tallenna

Takaisinkuvake
Paina palataksesi edelliseen näkymään.

Poistakuvake
Paina poistaaksesi valitun kohteen.

Ohjelmoitu resepeti-kuvake
Paina aloittaaksesi valmistussyklin halutulle reseptille.

Taukokuvake
Paina tauottaaksesti valmistussyklin.

Pysäytyskuvake
Paina pysättääksesi ja palataksesi päävalikkoon

Välilehtikuvake
Tällä voi järjestää ohjelmoidut reseptit tiettyyn järjestykseen.
Esim. aamupäivän ja iltapäivän reseptit.

Kansiokuvake
Tällä voi järjestää kansioita, joissa on ohjelmoituja respetejä.
Esim. Pizzakansio - juustopizza, pepperonipizza, jne.
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5. Kosketusnäyttöpaneelin valikkoselitteet

Valikkonäkymä
Selaa ylös tai alas valitaksesi eri kategorioista.

Valmiustila / Lepotila
Jäähdyttää uunia ja sammuttaa sen lopulta.

Muuta lämpötilaa
Muuta uunin lämpötilaa.

Manuaalinen resepti
Syötä manuaalisesti reseptin sisältöjä

Muuta resepti
Muuta nykyisestä uunilämpötilaa

Siirrä reseptiä
Siirrä / uudellenjärjestä yksittäisiä ohjelmoituja reseptejä

Hallitse kansioita
Lisää tai muuta reseptikansioita

Hallitse välilehtiä
Lisää tai muuta reseptivälilehtiä

Verkko
Yhdistä uuni Wi-Fi verkkoon

Lataa tiedosto
Siirrä XML-tiedosto uuniin USB flashmuistin avulla.

Käyttäjäasetukset
Muuta erilaisia käyttäjäasetuksia kuten näppäinäänet, lämpötila, jne.
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6. Yleiset käyttöohjeet
Kotinäkymässä näkyy reseptivaihtoehdot. Selaa ylös ja alas sormella siirtyäksesi näytön valikoissa ja re-
septiteissä. Kun uuni on esilämmitetty, valikko tulee näkyviin. Nopealämmitteiset uunit tulevat esiohjel-
moituna useilla valikoilla helpottamaan ruuanvalmistusta.

1. Sandwich (Voileipä)
2. Panini
3. Pizza 
4. Fries (Ranskalaiset perunat)
5. Baked pasta (Lasagne)
6. Wings
7. Quesadilla (Täytetyt tortillat)
8. Salomon (Lohi)
9. Potato (Peruna)
10. Shrimps (Katkarapuvat)

6.1. Ruuanvalmistus esiohjelmoiduilla asetuksilla
1. Esilämmityksen jälkeen uuni on asetetussa lämpötilas-

sa, avaa luukku, aseta ruoka uuniin ja sulje luukku.
2. Selaa valikkoa ja valitse haluamasi ruokatuote valikosta 

ja kosketa ruokatuotetta, jota haluat valmistaa. Lämmi-
tyssykli alkaa ja näyttöön tulee jäljellä oleva lämmitys-
aika.

HUOM: Jos esilämmityslämpötila on eri kuin valikon tuot-
teen lämpötila tällöin hallinta keskeyttää lämmityssyklin.

3. Lämmityssyklin lopussa uuni hälyttää äänimerkillä ja 
näytön oikealle puolelle tulee animaatio.

1. 2.

3.
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7. Manuaalinen ruuanvalmistus
HUOM: Manuaalinen ruuanvalmistus on otettava käyttöön käyttäjäasetuksista katso sivu X

Käytä manuaalista ruoanvalmistusta, kun haluat antaa tietyn ajan ja tehotason. Manuaalivalinta erittäin 
hyödyllistä, kun kokeilet uusia elintarvikkeita. Suurin mahdollinen keittoaika on 100 minuuttia. Mikroaalto-
uuni, tuuletin ja infrapuna voidaan asettaa 11 erilaiseen tehotasoon välillä 0-100% ja 10%: n välein.

1. Kun uuni on esilämmitetty asetettuun lämpötilaan (95-270°C), pai-
na sinistä valikkokuvaketta tämän jälkeen.

2. Paina ”Manual Recipe” valikkoa.

3. Voit muuttaa reseptin oletusvalmistuslämpötilaa. Kosketa lämpöti-
lan kuvaketta ylhäältä ja syöttää uuden lämpötilan. Kaksi usein käy-
tettyä lämpötilaa näkyvät yläosassa nopeaa valintaa varten. Koske-
ta vihreää valintamerkkiä lämpötilan syöttämisen jälkeen.

4. Stage 1 (taso 1) varten syötä valmistusaika painamalla ajansyöttö-
laatikkoa (jopa 60 minuttia). Syötä aika käyttäen numeronäppäimis-
töä, joka tulee esiin, tämä jälkeen paina ”OK” kuvaketta.

5. Valitse haluamasi mikroaaltoteho painamalla tehonsyöttölaatikkoa. 
Tehoa voi säätä 0-100% väliltä ja 10% tarkkuudella.

6. Valitse haluamasi infrapunateho painamalla infrapuna tehonsyöttö-
laatikkoa. Tehoa voi säätä 0-100% väliltä ja 10% tarkkuudella.

7. Toista vaiheet 2-6 jokaiselle lämmitystasolle jos useampi lämmitys-
taso on tarpeellinen.

8. Avaa uunin luukku ja aseta ruoka uuniin, paina sitten vihreätä  
valintamerkkiä ja aloita ruuanvalmistus.

Näyttö palaa manuaalisen syöttöruutuun syklin päätteeksi.
Katso ohjeet sivulla 10 tallentaaksesi uuden valikkotuotteen   
manuaalisesta valmistuksesta.

Kohta 2

Kohdat 3-7
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8.2. Manuaalinen muokkaus luodusta valikosta
1. Paina sinistä valikkokuvaketta näytön alareunassa.

2. Paina ”Edit Recipe” vaihtoehtoa.

3. Valitse muokattava resepti. Järjestelmä kehottaa manuaalisen 
muokkausnäkymään. 

Jos haluat poistaa kohteen valikossa, Delete Folder: Paina orans-
sia roskakorin kuvaketta ja varmista valinta painamalla vihreää 
valintamerkkiä tai paina ”X” jos valinta oli virheellinen.

4. Huom: Jätä tämä vaihe jos et aio valmistaa mitään.

Avaa uunin luukku ja laita ruoka uuniin ja paina sitten
vihreää valintamerkki -kuvake aloittaa ruuanvalmistus korjatun valikko-
kohdan asetuksen kanssa.  Näyttö palaa manuaaliseen syöttöön näky-
mään valmistussyklin lopussa.
5. Paina oikeaa nuolta tallentaaksesi ruuanvalmistukseen liittyviä ase-

tuksia ja siirry seuraavaan näkymään.

6. Jos haluat, valitse toinen taustaväri ja valitse sitten kuva seuraaval-
la näytöllä oikealla nuolella. Siirry seuraavaan näyttöön painamalla 
oikeaa nuolta.

7. Jos haluta, muuta reseptin nimeä ja paina sitten vihreää valintamerkkiä tallentaaksesi valikon.

8. Manuaalinen ohjelmointi

8.1. Tallenna valikkotuote manuaalisesta valmistuksesta:
1. Suora vaiheet 1-7 edellisellä sivulla Manuaalisessa ruuanvalmistus näkymässä.

2. Tallentaaksesi asetuksia ja luodaksesi valikkotuotteita paina sinistä tallennuskuvaketta.

3. Valitse taustaväri tai kuva muuttaaksesi valikkotuotetta ja paina sitten oikeaa nuolikuvaketta siirtyäksesi 
seuraavaan näkymään.

4. Nimeä resepti ja tallenna painamalla vihreätä valintamerkkiä.

5.  Seuraavaksi voit koskea, painaa ja vetää valikkoja ja järjestä ne uudelleen. Tallenna valinnat painamalla 
vihreätä valintamerkkiä.

HUOM: Voit myös luoda ja 
muuttaa resepetejä käyttäen 
ACP Web sovellusta.

Mikä on vaihevalmistus?
Vaihevalmistus (Stage Cooking) mahdollista monta erilaista valmistus-
sykliä tai vaiheita ilman, että käyttäjä tarvitsee puuttua tilanteeseen. 
Vaihevalmistus voidaan asettaa aluksi sulattamaan ruokaa, sitten kyp-
sentämään ja lopulta pitämään ruokaa sitten lämpimänä tarjoiluun asti.
Kaikkien yhdistettyjen vaiheiden yhteenlaskettu kypsennysaika on kor-
keintaan 100 minuuttia.

Siirrä resepti:
1. Paina sinistä valikkokuvaket-
ta näytön pohjalla
Paina ”Move Recipe” vaihto-
ehtoa,.
Paina, pidä pohjassa ja vedä re-
septejä eri paikkoihin näytöllä.

Siirrä resepti kansioon: Pai-
na, pidä pohjassa ja vedä re-
septi kansioon.
Siirrä resepti pois kansiosta: 
Paina, pidä pohjassa ja vedä re-
septi näytön yläosaan.
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9. Uunin ohjelmointi 

9.1. USB Flash muisti
1. Paina sinistä valikkokuvaketta näytön alareunassa.

2. Selaa alas ja paina ”Load File” vaihtoehtoa.

3. Aseta flash-muisti USB-porttiin järjestelmän niin pyytäessä.

HUOM: Sinun pitää ens luoda XML-tiedosta ACP Web sovelluksessa. 
Katso Web sovellukset käyttöohjeita.

4. Paina haluttua XML-tiedostoa, jonka haluat ladata.

5.  Kun tiedosto on ladattu, paina ”Home” kuvaketta palataksesi pää-
valikkoon. Asetukset ja valikkokohteet pitäisivät nyt olla valmiina 
käyttöön.

9.2. Ethernet
1. Varmista, että Ethernet-kaapeli on kytketty uuniin sen takaosaan sijaitsevaan porttiin. Paina sinistä 

valikkokuvaketta näytön alareunassa.

2. Paina ”Network” vaihtoehtoa.

3. Valitse haluttu verkko ja syötä verkon salasana.

2.
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9.3. Wi-Fi

9.3.1. Kytke uuni Wi-Fi verkkoon:

1. Paina sinistä valikkokuvaketta näytön alareunassa. 

2. Paina ”Network” vaihtoehtoa.

3. Salli Wi-Fi valmius painamalla ”On” vaihtoehtoa.

4. Valitse Wi-FI verkko ja syötä verkon salasana. Mikäli verkko ei näy 
heti, paina ”Search” paikantaaksesi Wi-Fi verkon uunin avulla. 

9.3.2. Kytke tietokone uuniin Wi-Fin avulla

5. Kytke tietkone samaan Wi-Fi verkkoon ja syötä salasana.

6. IP-osoite ilmestyy uunin näytölle, kun yhteys on muodostettu. 
Avaa internetselain ja syötä tämä IP-osoite osoitekenttään sellai-
senaan. 

7. Syötä sisäänkirjautumistiedot:
     Username: ACP_MXP
     Password: Express

8. Uuni ja tietokone on nyt kytketty.

9.3.3. Reseptitiedon siirtäminen Wi-Fi:n / Ethernetin avulla

1. Kun olet liittänyt tietokoneen uuniin ja kirjautunut sisään, napsauta  
”Upload Recipes ”-välilehteä.

2. Lataa pakattu XML-tiedosto (luotu ACP web sovelluksessa) seuraa-
malla sivuston ohjeita, paina sitten vihreää valintamerkkiä.

3. Kun tiedosto on ladattu kokonaan, ilmestyy viesti jos tämä vahvis-
tetaan ”Upload Successful!” The recipes will be imported when 
the oven enters standby mode”.

4. Voit asettaa uunin valmiustilassa painamalla sinistä va-
likkokuvaketta ja valitse sitten ”Standby”. Kun uuni on 
valmiustilassa, paina vihreää virtakuvaketta siirtyäksesi 
päävalikkoon. Valikot ja asetukset on nyt lähetetty ja pi-
täisivät olla käyttövalmiita.
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10.2. Luodun reseptikansion manuaalinen muokkaus
HUOM: Voit myös luoda kansioja ACP Web sovelluksessa.

1. Paina sinistä valikkokuvaketta näytön alareunassa.

2. Paina ”Manage Folders” vaihtoehtio valikossa.

3. Valitse kansiota, jotka haluat muuttaa.

Jos haluat poistaa kohteen valikossa - Delete Folder: Paina 
oranssia roskakorin kuvaketta ja varmista valinta painamalla 
vihreää valintamerkkiä tai paina ”X” jos valinta oli virheelli-
nen.
4. Halutessa kansiolle voi valita värin, paina oikeaa nuolikuvaketta.

5. Halutessa syötä kansiolle nimi, paina sitten vihreää valintamerkkiä.

6.  Paina sitten vihreää valintamerkkiä uudestaan tallentaaksesi kansion muutokset.

10. Manuaalinen uunin ohjelmointi - Kansiot

10.1. Luo manuaalisesti reseptikansio
HUOM: Voit myös luoda kansioja ACP Web sovelluksessa.

1. Paina sinistä valikkokuvaketta näytön alareunassa.

2. Paina ”Manage Folders” vaihtoehto valikossa.

3. Paina harmaata kansiokuvaketta näytön alareunassa luodaksesi 
uuden kansion.

4. Valitse väri kansiolle, paina sitten oikealla suuntamerkkiä.

5. Syötä kansion nimi, paina sitten vihreää valintamerkkiä.

6. Vahvista, että uusi kansio ilmestyy päänäkymään, paina sitten 
vihreää valintamerkkiä kertaalleen tallentaaksesi uuden kansi-
on.



14 |

24.7.2017Metos MXP5233TLT

11.2. Luodun reseptivälilehden manuaalinen muokkaus
HUOM: Voit myös lisätä reseptivälilehtiä ACP Web sovelluksessa.

1. Paina näytön alaosassa olevaa sinistä valikkokuvaketta.

2. Paina  ”Manage Tabs” -vaihtoehtoa valikossa.

3. Paina haluttua välilehteä, jota haluat muokata.
Muuta kuvaa välilehdellä: Paina ”Choose Icon” vaihtoehtoa. Valitse 
kuva ja paina sitten vihreää valintamerkkiä.

Lisää tekstiä välilehdelle: Paina ”Enter Text on Tab”vaihtoehtoon.
Anna haluamasi teksti ja tallenna painamalla vihreä valintamerkkiä.

Siirrä välilehti: Paina ”Move Tab Right”tai ”Move Tab Left”v vaihtoeh-
toa

Poista välilehti: Paina ”Delete Tab” vaihtoehto.

4. Kun muutokset on tehty, paina kotikuvaketta tallentaaksesi ja palaa 
päänäyttöön.

11. Manuaalinen uunin ohjelmointi - Välilehdet

11.1. Reseptivälilehden luonti manuaalisesti
HUOM: Voit myös lisätä reseptivälilehtiä ACP Web sovelluksessa.

1. Paina sinistä valikkokuvaketta näytön alareunassa.

2. Paina ”Manage Tabs” vaihtoehtoa valikossa.

3. Paina ”Add Tab” vaihtoehtoa.

4. Uusi välilehti ilmestyy näytön yläreunaan.

5. Paina kotikuvaketta palataksesi päänäkymään.
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12. Ylläpito ja puhdistus
Päivittäiset puhdistussuositukset:
Noudata seuraavia kunnossapito-ohjeita AXP-uunia varten. Huomaa: Kaasuttomat puhdistusvalmisteet 
tai ammoniakkia, fosfaatteja, klooria, natriumia tai kaliumhydroksidia (lipeä) sisältävät tuotteet voivat va-
hingoittaa kriittisiä uuninosia. Älä käytä painepesutyyppisiä puhdistusjärjestelmiä. Ei hyväksyttyjen puh-
distusaineiden käyttö mitätöi takuun ehdot.

Suositetut puhdistustarvikkeet:
Kostea pyyhe, jynssäin, ACP Oven Cleaner (CL10) ja ACP Oven Shield Oven Protectant (SH10).

VAROITUS! Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja uunin puhdistuksessa. Välttääksesi palovammat, käytä 
apuvälineitä, tarvikkeita ja ovea huolellisesti. Anna uunin, välineiden ja lisävarusteiden jäähtyä ennen puh-
distusta. Uuni, astiat ja lisävarusteet kuumentuvat käytön aikana.

Uusi uuni, ennen ensimmäistä käyttöä.
Uunin ollessa puhdas, suihkuta kosteaan pyyhkeeseen ACP Oven Shield (SH10) ainetta ja pyyhi sisäpin-
nat. Älä poista ainetta. Käynnistä uuni, esilämmitä ja aloita ruuanvalmistus.

 

12.1. Päivittäinen puhdistaminen

1. Sammuta uuni painamalla ON/OFF painiketta. Puhallin käy vielä muutaman minuutin, 
jotta uuni jäähtyisi nopeammin. Anna uunin jäähtyä huoneenlämpöiseksi ennen kuin ryhdyt 
puhdistamaan. HUOM: Nopeuttaaksesi uunin jäähtymistä, aseta jäällä täytetty astiaan uunin 
sisälle, kun uuni on sammunut. 

2. Poista ritilä, arinakivi ja muut lisävarusteet uunin sisältä, kun uuni on jäähtynyt.

3. Käytä kumihanskoja ja suojalaseja. Suihkuta uunin luukkuun ja sisäpintoihin ACP Oven 
Cleaner (CL10) uuninpuhdistusainetta. Vältä aineen suihkuttamista sisäpinnan reikiin. Anna 
aineen vaikuttaa 2 minuuttia.

4. Puhdista uunin sisäpinta. Puhdista uunin luukku ja sisäpinta käyttäen jynssäintä uunin 
metalliosiin. Valkoiset keraamiset suojat muuttuvat kellertäviksi käytön myötä. Puhdista val-
koiset keraamiset suojat ja punainen tiiviste varovasti. Paina hellävaraisesti puhdistuksen 
aikana. Tarvittaessa toista vaiheet 4 ja 5.

Puhdista rei’itetyt pinnat kostealla liinalla, johon on suihkutettu puhdistusainetta.

5. Pyyhi uunin sisäpinta. Käytä kosteaa liinaa uunin sisäpintojen pyyhkimiseen. Huuhtele lii-
naa ja väännä kuivaksi. Toista 2-3 kertaa poistaaksesi jäljellä olevan puhdistusaineen ja hiuk-
kaset.

6. Suihkuta Oven Shieldiä. Kun uuni on puhdas, suihkuta ohut kerros ACP Oven Shieldiä 
(CL10) kaikille sisäpinnoille. Aseta ritilä takaisin. Älä poista Oven Shield ainetta.

7. Puhdista uunin ulkopinnat. Puhdista luukun ulkopinta ja muuta pinnat puhtaalla liinalla, 
sienellä tai nylontyynyllä käyttäen mietoa pesuaineitta ja lämmintä vesiliuosta.
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12.2. Viikoittainen puhdistaminen
 
Puhdista ilmasuodatin
Poista uunin kummallakin puolella pohjalla sijaitsevat ilmasuodattimet. Pese suodatin miedolla 
pesuaineliuoksella lämpimällä vedellä. Huuhtele ja kuivaa perusteellisesti. Vaihda suodattimet 
liu’uttamalla ne takaisin paikoilleen.

HUOM: Uunin mukana toimitetaan ”Best practises” (Parhaita puhdistus käytäntöjä) juliste. 
Laittakaa juliste näkyvälle paikalle uunin lähelle.

12.3. Parhaita käytäntöjä
• Puhdista uuni päivittäin.
• Käytä ei-syövyttävää puhdistusaineita.
• Poista ruoka uunista syklin lopussa.
• Käytä vain sellaisia lisävarusteita, jotka ovat korkean lämpötilan uunin turvallisia ja mikroaaltouunia.
• Pese ritilä lämpimällä, saippuavedellä ja kuivalla ilmalla.
• Puhdista arinakivi käyttämällä muovista kaavinta hiutaleiden poistamiseksi.
• Metallisten astioiden tulee olla korkeintaan 3,8 cm korkeita.
• Aseta keittoastiat uunin ritilän keskelle. Nei eivät saa  koskettaa uunin sivupintoja

ÄLÄ TEE:

• ÄLÄ käytä kaustisia puhdistusaineita tai ammoniakkia, fosfaatteja, klooria, natrium- tai kaliumhydrok-
sidia (lipeä).

• ÄLÄ käytä vesipainetyyppistä puhdistusjärjestelmää.
• ÄLÄ keitä elintarvikkeita, joissa on muovikelmu.
• ÄLÄ käytä hankaavia hankaustyynyjä keraamisten sivujen peitteiden ja punaisen tiivisteen puhdista-

miseksi ympäröivät kukin kansi.
• ÄLÄ pese tai upota arinakiviä.
• ÄLÄ käytä uunia ilman kuormaa (tyhjä) mikroaaltotilassa.

Kaikki kemialliset kysymykset viittaavat Chemcon käyttöturvallisuustiedotteeseen ”ACP Oven Cleaner 
and ACP Oven Shield Protectant tai ota yhteyttä ACP, Inc. ComServin asiakaspalveluun.

13. Käyttäjäasetukset
Voit muokata useita toimintoja, joilla voit mukauttaa uunin toimintaa tarpeillesi. Alla oleva taulukko näyttää 
nämä vaihtoehdot; Tehdasasetukset on lihavoitu.

Pääsy käyttäjäasetuksiin
1. Paina sinistä valikkokuvaketta näytön alareunassa.
2. Selaa alas ja paina ”User Options”.
3. Käytä tätä valikkoa muokataksesi uunin asetuksia. Paina vasemmalle nuolikuvaketta palataksesi takai-

sin valikkoon tehdyn muutoksen jälkeen.

HUOM:  Voit myös tehdä muutoksia käyttäjäasetuksiin ACP Web sovelluksessa.
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Käyttäjäasetus Oletusasetus

Kieli Englanti, Kiina (mandariini),
Japani, korea, venäjä, saksa,

Ranska, italia, puola, tanska, kreikka,
Latina, ruotsi, portugali, espanja, thai,
Lao, hollanti, vietnam, arabia, ukraina,

Filippiiniläinen, norja, hindi, bengali

Lämpötilan yksikkö Celsius
Fahrenheit

Esilämmityksen lämpötila (93°C - 270°C) 270°C

Näppäimistön aktivointi 30 sekuntia
60 sekuntia
2 minuuttia

Kirkkaus Matala
Keski

Korkea

Painallusääni On
Off

Äänenvoimakkuus Kolme piippausta (Kerran)
Kolme piippausta (Toistuva)

Jatkuvaa kunnes luukku avataan

Syklin loppumisen äänimerkki On
Off

Salli manuaalinen valmistus On
Off

Manuaalinen ohjelman tallennus On
Off

Salasana vaaditaan On
Off

Luukun avaus Alustaa ajastimen
Tauottaa valmistussyklin

Suodattimen puhdistus muistutukset Joka 7. päivä
Joka 30. päivä
Joka 90 päivä

Off

Esilämmityksen varoitus On
Off

Automaattinen sammutus 2 tuntia
4 tuntia
8 tuntia

Off

13.3.1. Käyttöasetustaulukko

Oletusasetukset on lihavoitu.
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14. Vianetsintä
Välttääksesi sähköiskua, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja tai johtaa kuolemaan. Älä missään vaihees-
sa poista laitteen ulkoista koteloa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilö saa irrottaa kotelon.
Laite kuuluu luokkaan A. Kotitalouksissa tämä tuote voi aiheuttaa radiohäiriöitä, jolloin käyttäjän on ehkä 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet.

Ongelma Mahdollinen syy / korjaava toimenpide

Uuni ei toimi

Varmista, että uuni on kytketty sähköverkkoon.
Varmista, että uuni on kytketty maadoitettuun pii-
riin.
Tarkista sulake tai vikavirtasuoja.

Uuni toimii jaksoittaisesti Tarkista ilmasuodattimet ja poistoilmakanavat

Uuni ei vastaanota syöttöpainalluksia. Varmista, että uuni on esilämmitetty. Avaa ja sulje 
luukku ja paina näppäimistöä uudestaan.

Uunin puhallin käynnistyy, kun uuni ei esilämpene 
tai valmista ruokaa. Normaali toiminto.

Uunin näyttö palaa vaikka laitteen kytkee OFF ti-
laan. Normaali toiminto.

”Clean filter” viesti näytössä. Tämä on normaalia ja palaa 24 tunnin ajan.

Uunin näyttö pysähtyy. 
Näyttö pitää alustaa.
Kytke pois virta. Odota 5 sekuntia ja kytke virrat 
takaisin.
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