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YLEISIÄ VAROITUKSIA 
Huolto- ja korjaustoimenpiteet saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
• Tutustu huolellisesti tämän ohjekirjan sisältöön, koska siinä on tärkeää tietoa laitteen oikeasta, tehokkaasta ja turvallisesta asen-

tamisesta, käytöstä ja huoltamisesta.
• Säilytä käyttöohje huolellisesti mahdollisia muitakin käyttäjiä varten.
• Laite on suunniteltu ruoan kypsentämiseen. Käyttö muuhun tarkoitukseen on kielletty!
• Vain laitteen käyttöön perehdytetyt henkilöt saavat käyttää laitetta
• Henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset tai psyykkiset valmiudet tai tietotaito eivät ole riittävät eivät tule käyttää laitetta 

ilman turvallisuudesta vastaavan henkilön valvontaa
• Lapsia on valvottava, etteivät pääse leikkimään laitteella
• Uunia ei saa käyttää ilman valvontaa.
• Osa uunin pinnoista tulevat polttavan kuumiksi käytön aikana. Palovamman vaara!
• VAROITUS: Kuumaa höyryä saattaa purkautua, kun ovi avataan.
• Jos uunin sähköjohto on vaurioitunut, tulee se heti vaihtaa valtuutetun huollon toimesta.
• Kytke uuni heti pois päältä mikäli se vikaantuu tai toimii normaalista poiketen!
• VAROITUS: Katkaise aina virransyöttö laitteeseen ennen puhdistustoimenpiteitä
• VAROITUS: Lattia uunin läheisyydessä saattaa olla liukas!
• Turvallisuustarrat
• Maksimi korkeus, jolle nesteellä täytetty astia voidaan asettaa.
• VAROITUS: Nesteitä tai nesteytyviä ruoka-aineita sisältäviä astioita ei pidä asettaa korkeudelle jolle käyttäjällä ei ole suoraa näky-

mää. Palovamman vaara!

MALLIT
Mallimerkinnän kirjaimet kuvaavat uunin ominaisuuksia. Mallimerkinnän numerot viittaavat uunin kapasiteettiin.

IC_M = ICON M

__E_ = Sähkö

__G_ = Kaasu

KAPASITEETTI

(023)  4 x GN 2/3 - 4 x 460x340
(041)  4 x GN 1/1 - 4 x 600x400
(051)  5 x GN 1/1 - 5 x 600x400
(071)  7 x GN 1/1 - 7 x 600x400
(101)  10 x GN 1/1 - 10 x 600x400
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• Mikäli tekninen tuki on tarpeen, on varauduttava antamaan kaikki arvokilven tiedot sekä ongelman yksityiskohtaiset tiedot ottaes-
sa yhteyttä huoltoon.

• Tutustu huolella vedenpehmennyksen käyttöön. Kalkkikertymät voivat aiheuttaa laitteen vaurioitumisen tai huonon paistotuloksen.
• Uuni tule asentaa tilaan, jossa on hyvä ilmanvaihto!
• Jokainen uuni on varustettu yksilöllisellä arvokilvellä. Kilvestä ilmenevät uunin malli, ominaisuudet sekä laitteen sarjanumero.

• Tämä käyttöohje on myös saatavana sähköisessä muodossa (pdf), ota yhteyttä toimittajaan.

YLEISIÄ VAROITUKSIA 

MUISTETTAVIA ASIOITA 
• Ennen kun uunia käytetään, on se puhdistettava huolellisesti, 

katso ”Päivittäinen puhdistus”.
• Varmista uunin virheetön toiminta ja pitkä käyttöikä puhdis-

tamalla se sisä- ja ulkopuolelta huolellisesti aina työpäivän 
päätyttyä.

• Painepesurin käyttö uunin puhdistukseen on kielletty!
• Käytä päivittäisessä puhdistuksessa vain elintarvikekäyttöön 

soveltuvia emäksisiä puhdistusaineita. Älä käytä uunin pin-
taa vaurioittavia hankaavia pesuaineita tai -välineitä.

• Työn päätyttyä sammuta uuni, irrota laite sähköverkosta sekä 
sulje mahdolliset vesi- kaasuliitännät.

• Varo suolan kerrostumista uunin pinnoille. Astiasta läikky-
nyt suola tai suolavesi on poistettava välittömästi.

• Höyrykypsennyksen loputtua, avaa uunin luukku varovasti 
varoen purkautuvaa höyryä. Palovamman vaara!

• Älä tuki uunin tuuletus- tai muita aukkoja.

VAROITUS   
Alkoholin kuumentaminen uunissa on kiellettyä!

• Käyttöohjeessa annettujen ohjeiden noudattamatta jättämi-
nen saattaa vaarantaa laitteen toiminnan ja aiheuttaa vaaran 
käyttäjälle!

• Valmistaja ei ole vastuussa käyttöohjeiden vastaisesta käytös-
tä aiheutuneista vahingoista. Tällöin raukeaa myös takuu.

• Määräaikaishuolto, ainakin kerran vuodessa, takaa laitteen 
pitkän,tehokkaan ja luotettavan toiminnan. Tämän vuoksi 
huoltosopimuksen solmiminen valtuutetun huoltoliikkeen 
kanssa on suositeltavaa.

• Älä jäähdytä uunia ruiskuttamalla siihen kylmää vettä.
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YHDISTELMÄUUNI SUORALLA HÖYRYLLÄ

OHJAUSPANEELI

3 4

2 1

5 6 7 89

• VÄLITÖN TOIMINTO
Paistokammion höyrynpistomoottorin aktivointi.

Oranssi merkkivalo (9) palaa höyrynpoiston ollessa auki
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YHDISTELMÄUUNI SUORALLA HÖYRYLLÄ

KYPSENNYKSEN ALOITTAMINEN

3 4

2 1

5 6 7 89

TOIMINNOT

• VALITSE KYPSENNYSTAPA
Valitse kypsennystapa valitsimella (1):
3: Kiertoilma
4: Höyry
5: Yhdistelmä.

• ASETA KYPSENNYSLÄMPÖTILA
Aseta kypsennyslämpötila valitsimella (6).

• ASETA KYPSENNYSAIKA - KÄYNNISTYS
Aseta kypsennysaika valitsimella (7).
Tässä vaiheessa kypsennys käynnistyy.

• KYPSENNYKSEN LOPETUS

Jos kypsennysajaksi valittiin ääretön ( ), sammutetaan 
uuni valitsimella (1).
Jos kypsennysaika asetettiin valitsimella (1) kuuluu hälytys 
kun aika on kulunut loppuun ja uuni kytkee itsensä pois pääl-
tä. Hiljennä merkkiääni avaamalla uunin luukku.
Poista ruoka uunista ”Muistettavia asioita” kappaleen ohjei-
den mukaisesti.

KOSKEE KAASU-UUNEJA

Merkkivalo (8)

Merkkivalon syttyy jos kaasupolttimet ovat sammuneet.
Palauta polttimien sytytys painamalla uunin oikealla 
puolella olevaa painiketta.
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YHDISTELMÄUUNI SUORALLA HÖYRYLLÄ

UUNIN KÄYNISTYS

TOIMINNOT

• PÄÄKYTKIN / KYPSENNYSTAVAN VALITSIN JOKA MYÖS 
MAHDOLLISTAA UUNIN JÄÄHDYTTÄMISEN AVOIMELLA 
LUUKULLA

Kytke uuni päälle valitsemalla kypsennystapa valitsimella (1):
3: Kiertoilma  
4: Höyry  

5: Yhdistelmä  .

Merkkivalo valitsimen vieressä syttyy osoittaen, että uunin 
virta on kytketty.

Jäähdytä uuni nopeasti  avaamalla luukku ja kääntämällä valit-
sin (1) asentoon 2 . Puhallin käynnistyy nopeuttaen uunin 
jäähtymistä. Tämä toiminto on kätevä silloin kun seuraavat 
tuotteet vaativat edellisiä tuotteita matalamman lämpötilan.

3 4

2 1

5 6 7 89

• LÄMPÖTILAN ASETUS
Nupin 6 avulla voit asettaa uunin esilämmityslämpötilan tai kyp-
sennyslämpötilan. Kun asetettu lämpötila saavutetaan, sammuu 
nupin veressä oleva merkkivalo. Kun valo palaa on lämmitys aktii-
vinen, kun merkkivalo ei pala ovat lämmitysvastukset pois päältä.

• KYPSENNYSAJAN ASETUS
Aseta kypsennysaika nupin 7 avulla tai käännä nuppi asentoon 

 (ääretön kypsennysaika). Uuni ei toimi ennen kun tämä ase-
tus on tehty.

Kun asetettu kypsennysaika on kulunut loppuun, kytkeytyy uuni 
pois päältä ja äänimerkki kuuluu. Vaimenna äänimerkki avaamalla 
uunin luukku tai sammuttamalla uuni. 
Jos kypsennysajaksi valittiin ääretön, sammutetaan uuni kääntä-
mällä nuppi ”0” -asentoon.
Merkkivalon palaessa on uuni käynnissä.

KOSKEE KAASU-UUNEJA

Merkkivalo (8)

Merkkivalon syttyy jos kaasupolttimet ovat sammuneet.
Palauta polttimien sytytys painamalla uunin oikealla 
puolella olevaa painiketta.
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YHDISTELMÄUUNI SUORALLA HÖYRYLLÄ

VIANETSINTÄ

Tässä kohdassa luetellaan vikoja, joita käyttäjä voi korjata tai tilan-
teista, jotka eivät vaaranna turvallisuutta.

Ota yhteyttä huoltoon, jos edellä mainitut toimenpiteet ei-
vät auttaneet.

Huom: 
Kun otat yhteyttä huoltoon, yritä selittää vika mahdollisimman 
tarkasti ja kerro arvokilven (katso sivu 4) kaikki tiedot.

• Virransyötön merkkivalo ei syty kun kypsennystavan va-
litsinta käännetään. 
Tarkista, että uunin sähkönsyötön ulkopuolinen erotuskytkin 
on kytketty päälle.

•  Uunin ei muodostu höyryä kun uuni kypsennysvalitsin 
asetetaan höyryasentoon. 
Tarkista, että vedensyötön sulkuventtiili on auki. 

• Kiertoilmajärjestelmä ei toimi, uuni ei lämpene kun uuni 
on kytketty päälle. 
Tarkista, että uunin luukku on suljettu kunnolla.
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YHDISTELMÄUUNI SUORALLA HÖYRYLLÄ

PÄIVITTÄINEN PUHDISTUS

• PERUSTEELLINEN PUHDISTUS...
... on edellytys ongelmattomalle käytölle ja hyville tuloksille:

• ruoan maku on muuttumaton
• käytön aikana ei muodostu kiinnipalaneesta ruoasta johtu-

vaa savua ja hajuja
• energiaa säästyy
• vähemmän ylläpitotöitä / pidempi käyttöikä
• puhdistus on niin helppoa, että sen suorittaminen kestää 

ainoastaan muutamia minuutteja:
- puhdistusaineen vaikutusaika n. 5 minuuttia
- höyryvaihe 10 minuuttia
- huuhteleminen 5 minuuttia
- kuivaus 5 minuuttia

• VAROITUS
• Älä koskaan puhista uunin ulkopintaa painepesulla. 
• Älä koskaan käytä teräspintoihin syövyttäviä ja / tai han-

kaavia aineita 
• Älä koskaan käytä teräsvilla tai teräsharjalla, koska korjaa-

matonta vaurioita voi esiintyä. 
• Vastaavasti emäksiset aggressiiviset pesuaineet, sisältä-

vät suuria pitoisuuksia natriumia ja ammoniakkia, voivat 
nopeasti vahingoittaa tiivisteitä, mikä vaarantaa uunin te-
hokkuuden ja toiminnan.

• Uunin ulkopinta on puhdistettava sienellä ja lämpimällä ve-
dellä tavanomaiseen tarkoitukseen sopivalla pesuaineella.

UUNIN PUHDISTUS ...
... työpäivän päätteeksi tapahtuu seuraavasti:

1. Käännä kypsennystapavalitsin jäähdytysasentoon  ja 
avaa ovi ja anna uunin jäähtyä n.50 °C asteeseen. Jos uuni 
on kylmä, lämmitä se höyryn avulla lämpötilaan 50 °C.

2. Poista mahdolliset ruokajäämät uunista käyttäen lastaa 
joka ei naarmuta teräspintaa.

3. Ruiskuta uuniin uuninpuhdistusainetta. Käytä emäksistä, 
ei syövyttävää tuotetta.

4. Sulje uunin luukku ja anna aineen vaikuttaa puhdistus-
ainevalmistajan ohjeiden mukaisesti (useimmiten 5 - 10 
minuuttia).

5. Kytke uuni (höyrytoiminto) päälle 4 - 10 minuutiksi. Kytke 
uuni pois päältä ja avaa uunin luukku hitaasti.

6. Huuhtele huolellisesti runsaalla vedellä ja pyyhi oven tii-
visteet pudistussienellä.

7. Kytke uuni päälle uudestaan ja valitse kiertoilmatoiminto. 
Anna uunin olla päällä noin 5 minuuttia (kuivausvaihe).

8. Sammuta uuni ja katkaise kaikki syötöt (sähkö, vesi ja 
mahdollinen kaasu). Jätä uunin luukku raolleen kun uunia 
ei käytetä.
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KIERTOILMAUUNI

OHJAUSPANEELI

• MERKKIVALO ”L1”
- merkkivalon palaessa ovat lämmitysvastukset päällä
- kun merkkivalo ei pala ovat lämmitysvastukset pois päältä

• LÄMPÖTILAN SÄÄTÖNUPPI ”A”
- aseta uunin lämpötila nupilla.

• MERKKIVALO ”L2”
- merkkivalon palaessa on uuni käytössä.

• KYPSENNYSAJAN SÄÄTÖNUPPI ”B”
Aseta kypsennysaika nupin B avulla, uuni käynnistyy ja kun 
asetettu kypsennysaika on kulunut loppuun, kytkeytyy uuni 
pois päältä ja äänimerkki kuuluu. Vaimenna merkkiääni kään-

tämällä nuppi asentoon .

Valitse ääretön kypsennysaika kääntämällä nuppi asentoon

.

B CA

L2 L3L1

• MERKKIVALO ”L3”
Merkkivalon palaessa on kosteudensäätö käynnissä.

• KOSTEUDEN SÄÄTÖNUPPI ”C”
Käännä kosteuden säätönuppi myötäpäivään OFF -asennosta 
haluttuun asentoon (mini - maksimi tai jatkuva toiminto), toi-
minnon merkkivalo syttyy.
Kun tämä toiminto kytketään päälle, nousee uunikammion 
kosteus asetuksen mukaisesti. Aika, jona vettä ruiskutetaan, 
on suhteessa minuuttiin.
Tämä toiminto soveltuu erityisen hyvin elintarvikkeisiin, jotka 
yleensä kuivuvat.
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KIERTOILMAUUNI

VAROITUKSET

• SÄHKÖKATKO
Jos sähkö katkeaa uunin ollessa käytössä, pysähtyy käynnissä 
oleva ohjelma. Uuni kytkeytyy päälle taas automaattisesti kun 
sähkönsyöttö palautuu.

• UUNILUUKUN AVAAMINEN ESILÄMMITYKSEN TAI KYP-
SENNYKSEN AIKANA
Jos uunin luukku avataan käytön aikana, pysähtyy uuni. Uuni 
käynnistyy uudestaan kun luukku suljetaan.

• KYPSENNYKSEN VÄLIAIKAINEN PYSÄYTYS
Käännä nuppi ”B” asentoon 0 (nolla).

• KYPSENNYKSEN LOPETUS
Lopeta kypsennys ja/tai muuta kypsennystapaa, käännä nup-
pi ”B” asentoon 0 (nolla).

ONGELMIA KYPSENNYKSEN AIKANA

• KYPSYYKÖ TUOTTEET EPÄTASAISESTI?
Kypsennettävät tuotteet on asetettu liian tiiviisti. 
Varmista aina, että tuotteiden välissä on tarpeeksi tilaa ilman-
kierrolle. Pellit / ritilät ovat liian lähellä toisiaan. 
Tärkeää: Tavallisen uunin lämpötilat ei päde kiertoilmauuniin 
koska ne ovat liian korkeita. Huono ilmankierto. Tarkista oh-
jeet, syynä voi olla:

 - liian korkea lämpötila
 - kypsennettävä tuote ei kestä suoraa kontaktia kuuman il-

man kanssa. Sijoita tässä tapauksessa tuotte astiaan, joka 
on korkeampi kuin tuote.

Laske lämpötilaa 20% ja pidennä kypsennysaika muutamalla 
minuutilla.

• ONKO RUOKA KUIVUNUT NIIN, ETTÄS ITÄ EI VOI SYÖDÄ?
 - Oliko kypsennyksen aikana tarpeeksi kosteutta?
 - Tarkista, että höyrytoiminto toimii.
 - Unohditko öljytä ruokaa?
 - Lyhennä kypsennysaikaa.

Varoitus:
Yksi kiertoilmauunin tärkeimmistä eduista on se, että se pais-
taa tasaisesti. Jos näin ei ole syynä on useimmiten virheelli-
nen käyttö.

Kaikki riippuu myös tietysti ruoasta ja reseptistä.
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KIERTOILMAUUNI

PÄIVITTÄINEN PUHDISTUS

Katkaise aina virransyöttö laitteeseen ennen puhdistustoi-
menpiteitä

• Perusteellinen puhdistus on edellytys ongelmattomalle käy-
tölle ja hyville tuloksille.

Uunia on puhdistettava päivittäin. Nämä mallit mahdollistavat 
nopean ja helpon puhdistuksen. Puhdas uuni varmistaa ongel-
mattoman käytön:

 - Ruoan maku on muuttumaton
 - Paistotulos on tasainen ja käytön aikana ei muodostu kiin-

nipalaneesta ruoasta johtuvaa savua ja hajuja
 - Energiaa säästyy
 - Vähemmän kalliita ylläpitotöitä.

• Varoitus: Ennen kun uuni otetaan käyttöön, on uunikam-
mio puhdistettava huolellisesti.

Uunin ruostumattomat teräspinnat on aina pidettävä 
puhtaana.

Älä koskaan käytä teräspintoihin syövyttäviä ja / tai han-
kaavia aineita . Älä koskaan käytä teräsvilla tai teräshar-
jalla. Uunin ulkopinta on puhdistettava lämpimällä vedel-
lä tavanomaiseen tarkoitukseen sopivalla pesuaineella.

• JOS UUNIN TERÄSPINNOILLE JOUTUU SUOLAA, ON SE 
VÄLITTÖMÄSTI PUHDISTETTAVA HUOLELLISESTI.

• Älä koskaan puhdista uunia painepesulla.
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HYÖDYLLISIÄ VINKKEJÄ

• UUNIN ESILÄMMITYS
Uunin esilämmitys on hyvin tärkeää ja hyödyllistä onnistu-
neen paistamisen kannalta.
Yleensä kannattaa asettaa esilämmityslämpötilaa 15% - 25% 
korkeammalle kun käytettävä paistolämpötila. Esilämmitä 
uuni aina tyhjänä.

Höyrykypsennyksen yhteydessä kannattaa esilämmittää uu-
nia ilmankiertotoiminnolla jolloin yli 130°C lämpötiloja voivaan 
valita.

• UUNIN TÄYTTÖ
Paistoastian syvyys on oltava sopiva ruoan korkeuteen näh-
den.
Tasaisen kypsymisen kannalta, on suositeltavaa jakaa kuorma 
useampaan matalaan astiaan sen sijaan, että kaikki laitettaisi 
yhteen syvään astiaan.
Pidä täyttömäärät alla olevan taulukon mukaisina.

Astioiden luku-
määrä

Maksimi kuorma 
/ astia

Maksimi koko-
naiskuorma

4 x GN 2/3
4 x 460 x 340

2,5 Kg. 10 Kg.

4 x GN 1/1
4 x 600 x 400

4 Kg. 16 Kg.

5 x GN 1/1
5 x 600 x 400

4 Kg. 20 Kg.

7 x GN 1/1
7 x 600 x 400

4 Kg. 28 Kg.

10 x GN 1/1
10 x 600 x 400

4 Kg. 40 Kg.

Huom: Täytön yhteydessä on ruoan painon lisäksi otetta-
va huomioon ruoan koko, koostumus ja paksuus.

VAROITUS
Ala aseta nesteitä sisältäviä astioita ylemmäksi kuin 1,6 
m.

• PAKASTEET
Uuni esilämmitetään ja uunia täytettäessä tulee huomioida 
ruoan erityisvaatimukset. Esimerkiksi pakastepinaattia ei tule 
työntää liian kuumaan uuniin, joka kuivattaa pinaatin pinnan ja 
näin heikentää kypsennystulosta

• PAISTOASTIAT
Oikea astiavalinta takaa parhaan mahdollisen kypsennystulok-
sen. Alumiini tai alumiinipäällysteiset sopivat leivonnaisille ja 
leivitetyille ruoille. Rei’itetyt astiat sopivat höyrykypsennyk-
seen, korit soveltuvat esikypsennetyille tuotteille, kuten rans-
kanperunoille.

• ASTIOIDEN VÄLISET ETÄISYYDET
Uunia täytettäessä on astioiden väliin jätettävä riittävä ilma-
rako. Kun ilma ja lämpö pääsevät virtaamaan astian kaikilta 
sivuilta on paistotulos eri astioissa aina tasaisempi kuin silloin 
jos astiat koskettavat toisiaan.

• VÄHEMMÄN LISÄAINEITA
Tämäntyyppisen uunin käyttö tekee turhaksi runsaan öljyn, 
voin ja mausteiden käytön. Kypsennysmenetelmä korostaa 
ruoka- aineiden luontaisia makuja ja ruoat säilyttävät ravinto-
sisältönsä. Näistä syistä uuni soveltuu hyvin dieettikeittiöille.

 • VAROITUS
Alkoholin ja sitä sisältävien ruokien kypsentä-
minen on kielletty!

!
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SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO

• AJOITTAIN ...
... ilmanohjanlevyt sekä johteet on puhdistettava aina tarpeen 
tullen.
Puhdistus tapahtuu seuraavasti:

 - Sammuta uuni ja katkaise kaikki syötöt (sähkö, vesi ja 
mahdollinen kaasu)

 - Irrota johteet
 - Avaa ilmanohjauspellin kiinnitysruuvit sopivankokoisella 

ruuvimeisselillä tai kolikolla.
 - Irrota ilmanohjauspelti ja puhdista se huolellisesti juokse-

van veden alla tai astianpesukoneessa
 - Parhaan puhdistustuloksen saavuttamiseksi suositellaan 

käsisuihkun käyttöä
 - Kuivaa puhtaalla liinalla
 - Asenna ilmanohjauspelti takaisin ja kiristä kiinnitysruuvit.

• JOS UUNI JÄÄ PIDEMMÄKSI AIKAA KÄYTTÄMÄTTÄ
Jos uuni käyttämättä pidemmän ajan (viikonloppu, loma um.) 
se tulee puhdistaa huolellisesti ja kaikki ruoanjätteet ja tah-
rat on pistettava huolellisesti. Jätä uunin luukku raollen jotta 
ilma pääsee kiertämään uunikammiossa. Varmista, että uunin 
kaikki syötöt (sähkö, vesi ja mahdollinen kaasu) on katkaistu. 
Lisäksi uunin ulkopinnat voidaan suojata tarkoitukseen sovel-
tuvalla metallin kiillotusaineella.

AJOITTAINEN HUOLTO

• Uunin häiriöttömän toiminnan takaamiseksi on suositeltevaa 
tarkistuttaa uuni ainakin kerran vuodessa valtuutetulla huol-
toliikkeellä.

• Valmistaja suosittelee huoltosopimuksen solmimist a valtuu-
tetun huoltoliikkeen kanssa.
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