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LUE KÄYTTÖOHJE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ!

Valmistaja ei ole vastuussa tämän käyttöohjeen epätarkkuuksista, jotka johtuvat tulostus- tai kopiointivirheistä. Valmistaja pidättää 
oikeuden muuttaa tuotteita heikentämättä niiden perusominaisuuksia.

Tämän käsikirjan minkä tahansa osan jäljentäminen tai kopioiminen millä tahansa tavalla on ehdottomasti kielletty, ellei valmista-
ja ole aiemmin antanut siihen lupaa.

Yhdenmukaisuus 
Laitteen vaatimustenmukaisuus tarkoittaa täydellistä laitteistoa toimitushetkellä. 

Laajennusten, muutosten tai muiden toimintojen liittämisen yhteydessä käyttäjä on vastuussa muunnetun laitteen vaatimusten-
mukaisuudesta. 

Noudata kaupallisten keittolaitteiden asennusta ja käyttöä koskevia paikallisia ja kansallisia sääntöjä ja määräyksiä.
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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 asianmukaisesti koulutettu huoltohenkilöstö saa 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
• Puhdistusta ja huoltoa ei saa antaa lasten tehtäväksi ellei heitä valvota.
• Valvonta on välttämätöntä uunin käytön aikana.
• Vastaava äänenpaine (A-painotettu) on alle 70 dB(A).
• Käytön aikana uunissa on kuumia pintoja. Ole varovainen!

•  VAROITUS! Käytön aikana uunin pinnat ovat kuumia, ja ne on merkitty kansainvälisellä symbolilla IEC60417–5041  
 merkityillä tarroilla. Ole varovainen!

• VAROITUS: Kuumaa höyryä saattaa vapautua, kun luukku avataan.
• Käytä laitetta käytettäessä henkilönsuojaimia kuumuutta vastaan.
• Jos virtajohto on vaurioitunut, on se vaihdettava tarvittavan pätevyyden omaavan henkilön toimesta riskien välttämiseksi.
• Vian tai toimintahäiriön sattuessa sammuta uuni välittömästi!
• VAROITUS: Katkaise uunin virransyöttö puhdistus- ja huoltotoimenpiteiden ajaksi sekä osia vaihdettaessa.
• VAROITUS: Uunin ympärillä oleva lattia voi olla liukas!
• Älä työskentele koneella käyttämällä sopimattomia järjestelmiä päästäksesi käsiksi yläosaan (esim. tikkaita tai kiipeämällä koneen 

päälle.
• Kemiallisten aineiden käsittely:

 - Käytä asianmukaisia turvatoimenpiteitä. Katso aina turvallisuustiedot ja käytetyn tuotteen etiketit.
 - Käytä käyttöturvallisuustiedotteissa suositeltuja henkilönsuojaimia.

• Käyttäjän on työskenneltävä koneen parissa käyttäen henkilönsuojaimia
• Jos teknistä apua tarvitaan, on annettava kaikki tyyppikilvessä ilmoitetut tiedot sekä yksityiskohtaiset tiedot viasta, jotta tukipalve-

lun olisi helpompi ymmärtää ja ratkaista ongelma.
• Uunin sähkönsyöttö on varustettava turvakytkimellä, joka katkaisee sähkönsyötön kaikkinapaisesti ja jonka avautumisväli on vä-

hintään 3 mm.
• Uunin on oltava osa potentiaalintasausjärjestelmää. 

Tämä liitäntä tehdään kiinnittämällä johdin, jonka nimellisleikkaus on enintään 10 mm2 uunin takaosassa sijaitsevaan liittimeen, 
joka on merkitty kansainvälisellä symbolilla IEC60417 – 5021 . 
Kytkentä tehdään kaikkien huoneen viereisten laitteiden ja rakennuksen hajotusjärjestelmän välillä.

• Tämä käsikirja voidaan ladata useilla kielillä teknisissä kilvessä olevilla QR -koodeilla.

Sähköturvallisuus ja neuvoja lisäsähkösuojasta
• Ammattikeittiöt ja ruokailutilat ovat ympäristöjä, joissa sähkölaitteet voidaan joutua sijoittaa lähelle nesteitä, toimia kosteissa olo-

suhteissa tai joissa on ilmeinen liikkumisrajoitus asennusta ja huoltoa varten.
• Laitteiden asennuksen ja määräaikaistarkastuksen saa suorittaa vain tarvittavan ammattipätevyyden omaava henkilö; lisäksi lait-

teet on kytkettävä sähköliitäntään, joka on laitteen tyyppikilvessä ilmoitettujen arvojen mukainen.
• Asennuksen ja sähköliitäntöjen on täytettävä tarvittavat vaatimukset paikallisten sähköjohdotusmääräysten ja sähköturvallisuus-

määräysten mukaisesti.
• Seuraavaa suositellaan:
• Varmista ylimääräinen sähkösuojaus käyttämällä vikavirtasuojakytkintä (RCD).
• Varmista jos laite on kytketty kiinteästi sähköverkkoon, että sähkönsyöttö on varustettu turvakytkimellä, johon helposti pääsee 

käsiksi sammuttamista ja turvallista eristämistä varten. Katkaisijan on täytettävä IEC 60947 -standardin vaatimukset.
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TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

 
 Tunnista tämä symboli turvallisuusviestinä

 
  VAROITUS

Sähkölaitteita käytettäessä on noudatettava perusturvatoimenpiteitä palovammojen, sähköiskujen, tulipalon tai henkilövahinkojen 
vaaran vähentämiseksi, mukaan lukien seuraavat.

1. LUE kaikki ohjeet ennen laitteen käyttöä.
2. LUE JA NOUDATA tällä sivulla olevat ”VAROTOIMET, 

JOILLA VÄLTETÄÄN MAHDOLLISTA ALTISTUMISTA LII-
ALLISELLE MIKROAALTOENERGIALLE” ohjeet

3. Asenna tai sijoita tämä laite VAIN tämän oppaan asen-
nusohjeiden mukaisesti.

4. Nesteitä tai muita ruokia ei saa lämmittää suljetuissa as-
tioissa, koska ne voivat räjähtää.

5. Kuorellisia munia ja kokonaisia kovaksikeitettyjä kanan-
munia ei saa lämmittää mikroaaltouunissa, koska ne voivat 
räjähtää, vaikka mikroaaltouunissa lämmitys on päättynyt.

6. Jos uunia ei pidetä puhtaana, se voi heikentää pintaa, 
mikä voi vaikuttaa haitallisesti laitteen käyttöikään ja 
mahdollisesti aiheuttaa vaaratilanteen.

7. Katso oven puhdistusohjeet tämän tuotteen turvallisuus-
oppaan sivulta 41.

8. Älä lämmitä tuttipulloja uunissa. Vauvanruokapurkkien tu-
lee olla auki kuumennettaessa ja sisältöä sekoitettava tai 
ravistettava ennen syömistä palovammojen välttämiseksi.

9. ÄLÄ käytä tätä laitetta, jos sen johto tai pistoke on vauri-
oitunut, jos se ei toimi kunnolla tai jos se on vaurioitunut 
tai pudonnut.

10. VAIN pätevä huoltohenkilöstö saa huoltaa tätä laitetta, 
mukaan lukien virtajohto. Laitteiden huolto vaatii erikois-
työkaluja. Ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huolto-
liikkeeseen tarkastusta, korjausta tai säätöä varten.

11. ÄLÄ peitä tai tuki tuuletusaukkoja tai muita laitteen auk-
koja.

12. ÄLÄ säilytä tätä laitetta ulkona. ÄLÄ käytä tätä tuotetta 
veden lähellä, esimerkiksi tiskialtaan lähellä, kosteassa 
kellarissa, uima-altaan läheisyydessä tai vastaavassa pai-
kassa.

13. ÄLÄ upota johtoa tai pistoketta veteen.
14. Pidä johto POISSA KUUMISTA pinnoista.
15. ÄLÄ anna johdon roikkua pöydän tai tiskin reunan yli

VAROTOIMET, JOILLA VÄLTETÄÄN MAHDOLLISTA ALTISTUMISTA LIIALLISELLE MIKROAALTOENERGIALLE

1. ÄLÄ yritä käyttää tätä uunia luukku auki, koska luukun avaaminen voi aiheuttaa haitallisen altistumisen mikroaaltoenergialle. 
On tärkeää, että turvalukituksia ei poisteta käytöstä tai peukaloida.

2. ÄLÄ aseta mitään esinettä uunin etupinnan ja luukun väliin jolloin lika tai puhdistusainejäämät pääsevät kerääntymään 
tiivistepinnoille.

3. ÄLÄ käytä uunia, jos se on vaurioitunut. On erityisen tärkeää, että uunin luukku sulkeutuu kunnolla ja että: 
1. ovi ei ole taipunut 
2. lukot ja saranat eivät ole vaurioituneet (rikki tai löystyneet) 
3. oven tiivisteet ja tiivistepinnat ovat kunnossa.

4. Ainoastaan asianmukaisesti pätevä huoltohenkilöstö saa säätää tai korjata uunia.
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TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

 
  VAROITUS

Välttääksesi tulipalon vaaran uunikammiossa:
• Älä kypsennä ruokaa liikaa. Tarkkaile uunia huolellisesti jos uuniin laitetaan paperia, muovia tai muuta palavaa materiaalia sytty-

misvaaran vuoksi.
• Poista pussinsulkijat paperi- tai muovipusseista ennen pussin laittamista uuniin.
• Jos uunin sisällä olevat materiaalit syttyvät, pidä uunin luukku KIINNI, sammuta uuni ja irrota virtajohto tai katkaise virta sulak-

keesta tai turvakytkimestä.
• Älä käytä uunikammiota säilytykseen. ÄLÄ jätä paperituotteita, ruoanlaittovälineitä tai ruokaa kammioon, kun niitä ei käytetä.
• Älä lisää alkoholia ruoanlaitossa!

 
  VAROITUS

Nesteet, kuten vesi, kahvi tai tee, voivat ylikuumentua yli kiehumispisteen ilman, että ne näyttävät kiehuvan nesteen pintajännityk-
sen vuoksi. Näkyvää kuplia tai kiehumista ei aina esiinny, kun astia poistetaan mikroaaltouunista. TÄMÄ VOI AIHEUTTAA ERITTÄIN 
KUUMAN NESTEEN, JOKA KIEHUU YLI YHTÄKKIÄ, KUN LUSIKKA TAI MUU VÄLINE LAITETAAN NESTEESEEN. Henkilövahinkojen 
vähentämiseksi:
• Älä kuumenna nestettä liikaa.
• Sekoita nestettä ennen kuumennusta ja sen puolivälissä.
• Älä käytä suorasivuisia astioita, joissa on kapea kaula.
• Anna astian seistä lämmityksen jälkeen hetken mikroaaltouunissa ennen kuin poistat astian.
• Ole erittäin varovainen, kun asetat lusikan tai muun välineen astiaan.

 
  VAROITUS

Vältä henkilö- tai omaisuusvahinkoja noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Älä käytä uunia rasvakeittimenä. Rasva voi ylikuumentua 
ja olla vaarallista käsitellä

2. Älä kypsennä tai lämmitä munia kuorineen tai rikkoutu-
mattoman keltuaisen kanssa mikroaaltoenergialla. Pai-
netta voi muodostua ja ne voivat räjähtää. Pistele keltuai-
nen haarukalla tai veitsellä ennen kypsennystä.

3. Lävistä perunoiden, tomaattien ja vastaavien ruokien 
kuori ennen kypsennystä mikroaaltoenergialla. Kun kuori 
lävistetään, höyry poistuu tasaisesti.

4. Älä käytä laitetta, kun uuni on tyhjä.
5. Älä valmista mikropopcorneja uunissa.
6. Älä käytä tavallisia lämpömittareita uunissa. Useimmat 

kypsennyslämpömittarit sisältävät elohopeaa ja voivat 
aiheuttaa sähkökaaren, toimintahäiriön tai vaurioittaa 
uunia.

7. Älä käytä metallisia astioita uunissa.
8. Älä käytä alumiinifoliota uunissa

9. Älä koskaan käytä paperia, muovia tai muita palavia ma-
teriaaleja, joita ei ole tarkoitettu ruoanlaittoon.

10. Kun kypsennät paperissa, muovissa tai muista palavis-
sa materiaaleista, noudata valmistajan tuotteen käyttöä 
koskevia suosituksia

11. Älä käytä paperipyyhkeitä, jotka sisältävät nailonia tai 
muita synteettisiä kuituja. Kuumennetut synteettiset 
materiaalit voivat sulaa ja aiheuttaa paperin syttymisen.

12. Älä kuumenna suljettuja astioita tai muovipusseja uunis-
sa. Ruoka tai neste voi laajentua nopeasti ja aiheuttaa 
säiliön tai pussin rikkoutumisen. Lävistä tai avaa astia tai 
pussi ennen kuumennusta.

13. Vältä sydämentahdistimen toimintahäiriö ottamalla yh-
teyttä lääkäriin tai sydämentahdistimen valmistajaan mik-
roaaltoenergian vaikutuksista sydämentahdistimeen.

14. Valtuutetun huoltoteknikon PITÄÄ tarkastaa laitteet vuo-
sittain. Kirjaa muistiin kaikki tarkastukset ja korjaukset 
myöhempää tarvetta varten.
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KYPSENNYSVINKKEJÄ

1. Vältä silikoniastioiden ja tarvikkeiden käyttöä.
2. Käytä mukana toimitettuja tai luettelossa olevia lisävarusteita.
3. Vuoraa vuoat leivinpaperilla, jotta ruoka on helppo poistaa ja vuoka helppo puhdistaa lämmityksen jälkeen.
4. Muffinivuoista on hyötyä yksittäisten kakkujen ja brownien valmistukseen. Suihkuta rasvasuihkeella ennen kypsennystä ruo-

an poistamisen helpottamiseksi kuumentamisen jälkeen.
5. Säännöllinen puhdistus estää lian kerääntymisen, joka voi vaikuttaa uunin suorituskykyyn.
6. Käytä valmistajan suosittelemaa puhdistusainetta tai muuta puhdistusainetta, joka EI sisällä ammoniakkia, fosfaatteja, klooria, 

natriumhydroksidia tai kaliumhydroksidia, koska tämä voi vahingoittaa uunin perusosia ja mitätöidä voimassa olevan takuun. 
Parhaan tuloksen saat käyttämällä tarttumatonta pinnoitetta, joka on levitetty oven sisäpuolelle ja Oracle Washable Boxiin 
(irrotettava ja pestävä uunilaatikko). Vaihda ne, jos ne pinniote rakoilee tai jos on kulunut.

7. Tuotteet ovat kuumia kypsennyksen päätyttyä. Käytä uunikintaita, pihtejä tai pizzalapiota poistaaksesi tuotteet turvallisesti 
uunista.

Milloin Stage Cooking -toimintoa (vaiheittanen kypsennys) käytetään
Vaiheittainen kypsennys mahdollistaa jopa neljän eri kypsennysjakson tai -vaiheen käytön peräkkäin ilman käyttäjän toistuvaa syöttä-
mistä.
Vaiheittainen kypsennys voidaan asettaa sulattamaan ruoka ensin, sitten kypsentämään ja lopuksi pitämään ruoka lämpimänä tarjoi-
luhetkeen asti.
Huomautus: Kaikkien vaiheiden kokonaiskypsennysaika ei saa ylittää 60 minuuttia.

Esimerkki:

PIZZA (PAKASTE) 
Kokonaiskypsennysaika: 2:00 
Lämpötila: 270°C

Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3

Aika 50” 50” 20”

Mikroaaltoteho 80% 30% 0%

Puhallin 100% 100% 100%
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KÄYTTÖSUOSITUKSIA

Ensimmäinen käynnistys
Ennen kuin käytät uutta uunia ensimmäistä kertaa:
Irrota Oracle Washable Box (mahdollisesti mukana tai ostettu erikseen), puhdista uuni OSOCL -puhdistusaineella kostealla liinalla ja 
huuhtele. Suihkuta OSOPR -uunin suojatuotetta kostealle liinalle ja pyyhi kaikki sisäpinnat. Älä poista OSPPR -uunin suojaa. Aseta 
Oracle Washable Box, jos sellainen on, ja paistopelti.
Kuumenna uuni 300 °C:seen 30 minuutiksi kiertoilmatilassa poistaaksesi kaikki uusissa uuneissa tavallisesti esiintyvät hajut. Älä 
aktivoi mikroaaltouunitoimintoa.

Kun uuni kytketään päälle ensimmäisen kerran, näyttöön tulee ikkuna, jossa kehotetaan asettamaan kieli.
Vieritä ikkunaa ja valitse haluamasi kieli (oletuskieli on englanti).
Kun olet valinnut kielen, valitse ”älä näytä tätä viestiä uudelleen”. Kun uuni käynnistetään seuraavan kerran, kielen valintaa koskevia 
kehotteita ei enää tule.

Aloitusnäytössä käynnistyskuvakkeen alapuolelle tulee kaksi kuvaketta. Oikeanpuoleinen viittaa käyttöoppaaseen (joka voidaan ladata 
teknisissä kilvessä olevalla QR -koodilla), kun taas vasemmanpuoleinen viittaa asetuksiin.
Seuraavia vaiheita varten on suositeltavaa lukea käyttöohje.

Uunin sammuttaminen
Päivän päätteeksi sammuta uuni painamalla vihreää kuvaketta näytöllä. Uuni alkaa jäähtyä.
Uunin puhallin jatkaa pyörimistä uunin jäähdyttämiseksi.
Näytössä näkyy ”Cooling” kunnes uunin lämpötila on alle 60 °C
VAROITUS: Vältä kiertoilmamoottorin vaurioituminen, älä katkaise uunin virransyöttö irrottamalla pistoke tai katkaisemalla turvakytki-
mellä ennen kuin puhallin on pysähtynyt.
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OMINAISUUDET

1

6

7

5

8

9

3 - 4

2

1. Luukun kahva
Ergonominen, suunniteltu yhden käden käyttöön.

2. Ilmasuodattimet
Uuni on varustettu kolmella magneettisella ilmansuodattimel-
la: kaksi sijaitsee uunin alasivuilla ja yksi luukun alla

3. Kosketusnäyttö
Näyttö on varustettu käyttöliittymällä. Käytä asettaaksesi ajan, 
ohjelman ja käyttääksesi uunia.

4. ON/OFF -painike näytössä
Käytä uunin käynnistämiseen.

5. USB -portti
Uuni on varustettu USB-portilla, joka sijaitsee magneettisuo-
dattimen takana uunin oikealla puolella. Käytä tavallisten USB-
asemien kanssa.

6. Sileä paistopelti
Uuni on varustettu irrotettavalla sileällä paistopellillä, joka 
edistää leivän, pizzan ja muiden ruokien ruskistumista ja paah-
tumista.

7. “ORACLE WASHABLE BOX”
Uuni voidaan varustaa irrotettavalla ja pestävällä ”ORACLE 
WASHABLE BOX” -uunilaatikolla, joka on hyödyllinen uunin 
puhdistuksen parantamiseksi ja joka vaihdetaan liiallisen ku-
lumisen yhteydessä.

8. Tyyppikilpi ja sarjanumero sijaitsevat uunin takana
9. Ylilämpösuojan palautuspainike

Palautuspainikkeen käyttäminen:
a) Kierrä painikkeen suoja irti.
b) Nollaa uuni painamalla ja painamalla -painiketta
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PERUSTIETO

Voit olla vuorovaikutuksessa ORACLE:n kanssa sormenpäilläsi koskettaaksesi, vetääksesi ja vierittääksesi kohteita kos-
ketusnäytöllä.
Ohjaa kosketusnäyttöä seuraavilla toimilla:

• Kosketa
Valitse tai aloita resepti koskettamalla kerran.

• Paina ja pidä painettuna
Valitse jokin käytettävissä olevista vaihtoehdoista pitämällä elementtiä painettuna yli 2 sekunnin ajan.

• Vieritä
Vedä ylös tai alas vierittääksesi.
Joissakin näytöissä voit myös selata sivulta toiselle.
Selaamalla sormenpäillä voit myös näyttää näytön sisällön valitsematta tai muiden toimintojen aktivoiminen.

• Raahaa
Kosketa elementtiä ja siirrä se uuteen paikkaan

UUNIN KÄYNNISTÄMINEN

1

Kun laitteeseen on kytketty sähkö, näkyy näytössä seuraava näyttö.

Käynnistä uuni painamalla painiketta (1) ja valitse sitten haluamasi kypsennystila.
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3

5

9

10
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2

12
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1

2
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7
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1

ENSISIJAISET KUVAKKEET

1. ON/OFF -painike
2. Asetukset
3. Käyttöohjeet
4. HSO -kypsennystila
5. Yhdistelmäkypsennystila
6. FCS automaattinen ruoanlaitto
7. Keittokansio
8. MCS automaattinen ruoanlaitto
9. Manuaalitila
10. Esilämmitys
11. Ohjelmointitila
12. Oma Nabook

Uunin reseptiarkisto
13. Pilvi



12 |

90038900rev00METOS HSO

KYPSENNYSTAVAN VALINTA

Uunissa voidaan työskennellä kahdessa tilassa: HSO (High Speed Oven) ja COMBI.

HSO -tilassa voit mikroaaltouunin ja kuuman ilman yhdistelmällä toimivan uunin avulla tarjota asiakkaillesi valmiita aterioita muu-
tamassa sekunnissa.

COMBI -tilassa uunissa voit käyttää kiertoilma-, mikroaaltouuni- tai yhdistettyä kiertoilma + mikroaaltokeittotilaa maksimaalisen 
joustavuuden saavuttamiseksi.
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HSO -TILA

FCS AUTOMAATTINEN KYPSENNYS

Valitse FCS -kuvake aloittaaksesi ”yhden kos-
ketuksen” kypsennyksen ennalta määritetyjen 
asetuksien mukaisesti.

Uuni käynnistyy ja kun se saavuttaa asetetun lämpötilan, näkyviin tulee ponnahdusikkuna, joka kehottaa sinua asettamaan tuot-
teen.

Paina “INFO” nähdäksesi lisätiedot reseptistä (konteksti, ainesosat, prosessi, tarvikkeet ja esillepano).

Paina ”Taulukko” nähdäksesi kaikki kypsennysvaiheet.

Kypsennyksen lopussa kuuluu äänimerkki ja ponnahdusikkuna ilmoittaa, että kypsennys on valmis.
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HSO -TILA

MANUAALISEN HSO KYPSENNYKSEN ASETTAMINEN

Paina HSO -tilassa kuvaketta asettaaksesi manuaalisen kypsennyksen.

Seuraavat kypsennysparametrit voidaan asettaa:

• Aika

Tämä asetetaan kosketusnäytön kautta. Oikealle vierittäminen lisää arvoa ja vasemmalle vierittäminen pienentää sitä. Jos haluat 
tehdä tarkan asetuksen, paina [+] lisätäksesi arvoa tai [-] vähentääksesi arvoa.
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HSO -TILA

MANUAALISEN HSO KYPSENNYKSEN ASETTAMINEN

• Mikroaaltoteho

Tämä asetetaan kosketusnäytön kautta. Oikealle vierittäminen lisää arvoa ja vasemmalle vierittäminen pienentää sitä. Jos haluat 
tehdä tarkan asetuksen, paina [+] lisätäksesi arvoa tai [-] vähentääksesi arvoa.

• Vaikutus

Tämä asetetaan kosketusnäytön kautta. Oikealle vierittäminen lisää arvoa ja vasemmalle vierittäminen pienentää sitä. Jos haluat 
tehdä tarkan asetuksen, paina [+] lisätäksesi arvoa tai [-] vähentääksesi arvoa.

Käynnistä kypsennys painamalla PLAY -painiketta kun halutut arvot on asetettu.

Kypsennyksen lopussa kuuluu äänimerkki ja ponnahdusikkuna ilmoittaa, että kypsennys on valmis.
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COMBI -TILA

MCS AUTOMAATTINEN KYPSENNYS

Valitse MCS -kuvake aloittaaksesi ”yhden kos-
ketuksen” kypsennyksen ennalta määritetyjen 
asetuksien mukaisesti.

Uusni käynnistyy ja kun se saavuttaa asetetun lämpötilan, näkyviin tulee ponnahdusikkuna, joka kehottaa sinua asettamaan tuot-
teen.

Paina “INFO” nähdäksesi lisätiedot reseptistä (konteksti, ainekset, prosessi, tarvikkeet ja esillepano).

Kypsennyksen lopussa kuuluu äänimerkki ja ponnahdusikkuna ilmoittaa, että kypsennys on valmis.
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COMBI -TILA

MANUAALISEN COMBI KYPSENNYKSEN ASETTAMINEN

Paina COMBI -tilassa kuvaketta asettaaksesi manuaalisen kypsennyksen.

Valitse kypsennystila.

Kypsennystilat ovat: Kiertoilma, Mikroaalto ja COMBI (Kiertoilma + mikroaaltouuni).

Kun kypsennystila on asetettu, voidaan seuraavat kypsennysparametrit asettaa:

• Lämpötila

Tämä asetetaan kosketusnäytön kautta. Oikealle vierittäminen lisää arvoa ja vasemmalle vierittäminen pienentää sitä. Jos haluat 
tehdä tarkan asetuksen, paina [+] lisätäksesi arvoa tai [-] vähentääksesi arvoa.
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COMBI -TILA

MANUAALISEN COMBI KYPSENNYKSEN ASETTAMINEN

• Mikroaaltoteho

Tämä asetetaan kosketusnäytön kautta. Oikealle vierittäminen lisää arvoa ja vasemmalle vierittäminen pienentää sitä. Jos haluat 
tehdä tarkan asetuksen, paina [+] lisätäksesi arvoa tai [-] vähentääksesi arvoa.

• Aika

Tämä asetetaan kosketusnäytön kautta. Oikealle vierittäminen lisää arvoa ja vasemmalle vierittäminen pienentää sitä. Jos haluat 
tehdä tarkan asetuksen, paina [+] lisätäksesi arvoa tai [-] vähentääksesi arvoa.

• Ilmankierto

Tämä asetetaan kosketusnäytön kautta. Oikealle vierittäminen lisää arvoa ja vasemmalle vierittäminen pienentää sitä. Jos haluat 
tehdä tarkan asetuksen, paina [+] lisätäksesi arvoa tai [-] vähentääksesi arvoa.

Käynnistä kypsennys painamalla PLAY -painiketta kun halutut arvot on asetettu.

Kypsennyksen lopussa kuuluu äänimerkki ja ponnahdusikkuna ilmoittaa, että kypsennys on valmis.
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OHJELMOINTI

Paina kuvaketta luodaksesi uuden manuaalisen ohjelman, monitasoisen ohjelman tai muokataksesi olemassa 
olevaa ohjelmaa.

  MANUAALISEN OHJELMAN ASETTAMINEN

Paina kuvaketta luodaksesi uuden manuaalisen ohjelman

Jatka samalla tavalla kuin määritettäessä manuaalista kypsennystä

Lisää jakso painamalla ”+” ja aseta seuraavat jaksot kuten manuaalisessa kypsennyksessä, kunnes 
ohjelma on valmis.

  OLEMASSA OLEVAN OHJELMAN MUOKKAAMINEN

Paina kuvaketta muokataksesi olemassa olevaa ohjelmaa.

Hae muokattavaa ohjelmaa kirjoittamalla ainakin osa ohjelman nimestä.

Valitse yksi tuloksista jatkaaksesi muokkaamista.
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OHJELMOINTI

  OHJELMAN TALLENTAMINEN

Paina kuvaketta päästäksesi tallentamaan ohjelman.

• Aseta ohjelman nimi (vähintään 3 merkkiä)

• Aseta ohjelmakuvake painamalla kuvaketta ja valitsemalla yksi ehdotetuista.

• Aseta lisätiedot:
- Context (Konteksti): Tietoja reseptin kuvauksesta, vuodenajasta, alkuperästä ja ruoan historiasta.
- Ingredients (Ainesosat): Ainesosat ja määrät on lueteltu yksityiskohtaisesti.
- Instructions (Ohjeet): Yksityiskohtaiset tiedot annoksen luomisesta vaihe vaiheelta.
- Accessories (Lisävarusteet): Yksityiskohtaiset tiedot annoksen luomisesta vaihe vaiheelta.
- Presentation (Esillepano): Kuva valmiista ruoasta.

• Tallenna ohjelma painamalla ”SAVE”-kuvaketta.
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MY NABOOK (KEITTOKIRJA)

Paina kuvaketta päästäksesi My Nabookiin.

My Nabook on uunin kaikkien ruoanlaitto-ohjelmien arkisto.

My Nabookista voit hallita kaikkia Oraclen sisältämiä ohjelmia.

Valitsemalla ohjelman näet kaikki tiedot ohjelmasta ja siihen liittyvistä kypsennysvaiheista.

Esimerkki:
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MY NABOOK (KEITTOKIRJA)

  OHJELMAN ETSIMINEN

My Nabookista voin etsiä ohjelmia seuraavilla tavoilla:
• Name (Nimi): näppäile etsittävä teksti sopivaan kenttään.
• Type (Tyyppi): valitsemalla käytettävissä olevista arvoista (esimerkiksi: Pasta, Liha, Vihannekset, Kala, Savugrilli, 

Yöruoka, Leivonnaiset jne.).
• Country (Maa): valitsemalla käytettävissä olevista arvoista (esimerkiksi: Kansainvälinen, Italia, Saksa, Itävalta, 

Ranska, Venäjä jne.).
• Category (Luokka): valitsemalla käytettävissä olevista arvoista (esimerkiksi: Grilliruoka, Sormiruoka, Pikaruoka, 

Happy Hour jne.).

  OHJELMAN LISÄÄMINEN ALOITUSNÄYTÖLLE

Voit lisätä ohjelman uunin aloitusnäyttöön vetämällä ohjelman ”HOME” -kuvakkeeseen.

Ohjelma näkyy nyt uunin aloitusnäytössä.

HUOMIO:
Ohjelman poistaminen uunin aloitusnäytöstä ei poista sitä My Nabookista.
Kaikki uunin aloitusnäytön ohjelmat ovat linkkejä My Nabook -ohjelmiin.
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PILVIPALVELUN KÄYTTÖASETUKSET

JOHDANTO:
Oracle Cloud -toimintojen käyttöä koskevat vaatimukset ovat seuraavat:
Wi-Fi-yhteys internetyhteydellä
Tilin rekisteröinti päästäksesi pilveen.

  TARKISTA OHJELMISTON VERSIO

Paina kuvaketta päästäksesi uunin asetuksiin.
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PILVIPALVELUN KÄYTTÖASETUKSET

  WI-FI -YHTEYDEN AKTIVOINTI

1

3

4
WIFI 1

2

Paina kuvaketta päästäksesi uunin asetuksiin.

Paina Wi-Fi -kuvaketta tarkistaaksesi Wi-Fi -yhteyden 
aktivoinnin ja saatavuuden.

Aktivoi Wi-Fi -yhteys painamalla kuvaketta (1) 
ja aseta se PÄÄLLE

Valitse näytössä näkyvä Wi-Fi -verkko (2).

Kun samankaltaisia verkkoja on, valitse se, 
jolla on paras signaali.

Anna tarvittaessa Wi-Fi -salasana.

Paina kartiota (3) testataksesi liitäntää ja tar-
kistaaksesi oikean toiminnan.

Kun olet valinnut Wi-Fi -verkon, paina takaisin 
-kuvaketta (4).
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PILVIPALVELUN KÄYTTÖASETUKSET

  PILVITILIN REKISTERÖINTI

2

1

Paina kuvaketta päästäksesi uunin asetuksiin.

Paina kuvaketta “Cloud Settings” (1) pääs-
täksesi rekisteröinti-/kirjautumiskohtaan Cloud 
-näytössä.

Valitse Rekisteröinti -kuvake (2) ja anna tarvittavat 
tiedot:
Name  (Nimi)
Last Name  (Sukunimi)
Username  (Käyttäjätunnus)
Password  (Salasana)
Re-enter Password  (Kirjoita salasana uudelleen)
Email  (Sähköposti)
Re-enter Email  (Syötä sähköpostiosoite uudestaan)
City  (Kaupunki)
Country  (Maa)
Address  (Osoite)
Postal Code  (Postinumero)
Telephone  (Puhelin)

Kun kaikki tiedot on syötetty, paina OK (3).

HUOM:
• Etu- ja sukunimessä on oltava vähintään 2 merkkiä.
• Käyttäjätunnuksessa ja salasanassa on oltava vä-

hintään 6 merkkiä.
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PILVIPALVELUN KÄYTTÖASETUKSET

4

5

Lue tietosuojaehdot ja valitse kuvake “ACCEPT” (HY-
VÄKSY) (4) jatkaaksesi rekisteröintiä.

Odota muutama sekunti, että tämä ikkuna tulee nä-
kyviin.

Näyttöön tulee viesti, joka ilmoittaa, että rekisteröinti 
on valmis. Paina OK (5).

Saat rekisteröinnin yhteydessä annettuun osoittee-
seen sähköpostin, joka sisältää linkin rekisteröinnin 
viimeistelemiseksi.
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PILVIPALVELUN KÄYTTÖASETUKSET

Viimeistele rekisteröinti napsauttamalla sähköpostissa olevaa linkkiä (6).

6
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PILVIPALVELUN KÄYTTÖASETUKSET

  KIRJAUDU PILVITILILLE

Paina ”Cloud Settings” (Pilviasetukset) -kuvaketta 
päästäksesi pilvipalvelun rekisteröinti- / kirjautumis-
näytölle.

Syötä rekisteröinnin yhteydessä annetut ”Käyttäjä-
tunnus” ja ”Salasana” ja paina OK.

Muutaman sekunnin kuluttua näkyviin tulee seuraa-
va näyttö, joka osoittaa, että yhteys pilvipalveluun on 
muodostettu.

Paina kuvaketta päästäksesi uunin asetuksiin.
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PILVIPALVELUN KÄYTTÖ

  RESEPTIEN LATAUS

Varmista, että Wi-Fi- ja CLOUD-yhteyden symbolit 
näkyvät vasemmassa yläkulmassa.

Paina CLOUD -painiketta

Näytössä näkyvät pilvipalvelussa  saatavilla olevat re-
septit.

Vihreällä merkityt reseptit ovat jo uunin muistissa

Reseptit, joissa on kaksi pyörivää sinistä nuolta, ovat 
ajantasaisempia kuin uunissa olevat reseptit.

Napsauta reseptiä nähdäksesi tiedot kypsennysti-
loista, -ajoista jne.
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PILVIPALVELUN KÄYTTÖ

Tuo reseptit uuniin valitsemalla ladattava resepti 
ja vetämällä reseptikuvake sille varatulle alueelle. 

Aloita reseptin lataus painamalla kuvaketta ”La-
taa Oracleen”.

OHJELMISTON PÄIVITYS

Uunin ohjelmisto voidaan milloin vaan päivittää uusimpaan saatavilla olevaan ohjelmistoversioon.

Paina kuvaketta päästäksesi uunin asetuksiin.

Jos ohjelmistopäivitys on saatavilla, vasem-
massa yläkulmassa olevalla ilmoitusalueella on 
kuvake.

Paina ohjelmistopäivityskuvaketta päästäksesi 
päivitysnäyttöön.
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PILVIPALVELUN KÄYTTÖ
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Valitse “Verify updates”

Uuni etsii automaattisesti kaikki päivitykset 
pilvestä.

Jos saatavilla, paina päivityskuvaketta.

Jos päivitystä ei ole saatavilla, palaa aloitus-
sivulle painamalla ”Takaisin”-kuvaketta.
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YLLÄPITO JA PUHDISTUS

Noudata alla ja seuraavalla sivulla olevia suosituksia HSO -uunin asianmu-
kaisen ylläpidon varmistamiseksi.
  Syövyttävien tai ammoniakkia, fosfaatteja, klooria, natrium- tai kalium-
hydroksidia (emäksistä soodaa) sisältävien puhdistusaineiden käyttö voi 
vahingoittaa uunin olennaisia osia. Älä käytä painepesua.
VAROITUS: Älä käytä paine- tai höyrypuhdistusjärjestelmiä.
Ei-hyväksyttyjen puhdistusaineiden käyttö mitätöi takuun.

Suositeltavat puhdistustarvikkeet:
Kostea liina, muovinen hankaava hankaustyyny, OSOCL uuninpuhdistus-
aine, OSOPR uuninsuoja, mieto astianpesuaine, kumikäsineet, suojalasit, 
mikrokuituliina.
Käytössä ollut Oracle Washable Box tulee puhdistaa päivittäin seuraavien 
ohjeiden mukaisesti:
• Poista isommat ruoka- ja rasvajäämät kostealla liinalla.
• Puhdistus käsin lämpimällä vedellä ja syövyttämättömällä pesuaineella 

tai pesuaineella, joka ei sisällä ammoniakkia, fosfaatteja, klooria, kali-
umia tai natriumhydroksidia (kaustinen sooda). Älä käytä teräviä työ-
kaluja.

• Anna kuivua huoneenlämmössä.
• Oracle Washable Box on vaihdettava, jos siinä on merkkejä delaminaa-

tiosta tai merkittävästä kulumisesta.
Jos uuni on asennettu jaloille, uunin alla oleva pinta on puhdistettava sään-
nöllisesti.

 
  VAROITUS

Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja uunia puhdis-
taessasi.

Käsittele astioita, tarvikkeita ja ovea varoen pa-
lovammojen estämiseksi. Anna uunin, ruokailu-
välineiden ja tarvikkeiden jäähtyä ennen puhdis-
tamista. Uuni, astiat ja tarvikkeet kuumenevat 
käytön aikana

Jos uunia ei pidetä puhtaana, se voi heikentää 
pintaa, mikä voi vaikuttaa haitallisesti laitteen 
käyttöikään ja mahdollisesti aiheuttaa vaaratilan-
teen.

Suositellut menettelyt:
• Puhdista uuni päivittäin tai tarpeen mukaan.
• Puhdista, kun uuni on kylmä
• Puhdista kylmillä työkaluilla ja tarvikkeilla.
• Käytä ei-syövyttävää puhdistusainetta.
• Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja puhdistuksen aikana.
• Käytä aina suositeltuja puhdistusaineita: kostea liina, hankaava sieni, OSOCL -uuninpuhdistusaine ja OSOPR -uunisuoja.
• Poista ruoka ja sen jäämät uunista kypsennysjakson lopussa, älä naarmuta tai raaputa uunin sisäpintoja äläkä vahingoita uunin 

sisäsivulevyjä.
• Käytä vain korkean lämpötilan uuneihin ja mikroaaltouuneihin soveltuvia lisävarusteita.
• Pese paistopelti lämpimällä saippuavedellä ja anna kuivua ilmassa (astiankonepesun kestävä, pesu ja käyttö voivat aiheuttaa värin 

muuttumisen)
• Pese Oracle Washable Box lämpimällä saippuavedellä ja anna kuivua ilmassa (astiankonepesun kestävä, pesu ja käyttö voivat 

aiheuttaa värin muuttumisen)
• Aseta astiat ritilän keskelle niin, että eivät kosketa uunin seiniä.
• Puhdista ovi ja muut pinnat puhtaalla liinalla, sienellä tai nailontyynyllä käyttäen lämmintä vettä ja mietoa pesuainetta.
• Puhdista näyttö kuivalla tai kostealla mikrokuituliinalla.
• Poista viikoittain tai tarpeen mukaan kaikki 3 magneettista ilmansuodatinta, jotka sijaitsevat pohjassa uunin edessä ja sivuilla. Pese 

suodattimet lämpimän veden ja miedon pesuaineen liuoksessa (ne voidaan pestä astianpesukoneessa).
• Huuhtele huolellisesti ja kuivaa huolellisesti. Aseta puhtaat suodattimet takaisin paikoilleen.
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YLLÄPITO JA PUHDISTUS

ÄLÄ käytä vahvoja kemikaaleja.
ÄLÄ suihkuta nesteitä näytölle.
ÄLÄ nopeuttaa uunin jäähtymistä vedellä tai jäällä.
ÄLÄ käytä puhdistusaineita, jotka ovat syövyttäviä tai sisältä-
vät ammoniakkia, fosfaatteja, klooria, kaliumia tai natriumhyd-
roksidia (kaustista soodaa).
ÄLÄ käytä painepuhdistusjärjestelmiä.
ÄLÄ suihkuta puhdistusainetta reikiin.

ÄLÄ käytä hankaavia sieniä kammion yläpinnan kannen puh-
distamiseen
ÄLÄ kypsennä muovikääreeseen käärittyä ruokaa.
ÄLÄ käytä uunia, jos ilmansuodattimet eivät ole paikoillaan.
ÄLÄ käytä uunia tyhjänä mikroaaltotilassa.
ÄLÄ aseta yli 5 kg painavia painoja tai nojaa avointa ovea vas-
ten. Uunin vaurioitumisen tai kaatumisen vaara

Määräaikais- ja ennaltaehkäisevä ylläpitosuunnitelma.

Komponentti Toistuvuus Toimenpide

Uuni ja tarvikkeet Päivittäin Pese uuni ja tarvikkeet päivittäin tai tarvittaessa ohjeen oh-
jeiden mukaan.

Tuloilman suodattimet Kerran viikossa Puhdista magneettiset ilmansuodattimet vedellä ja neutraa-
lilla pesuaineella

Sisäinen ilmansuodatin 100 000 käyttökerran jälkeen Kun vaihdat magnetroneja, puhdista uunin takaosassa oleva 
ilmanpoistoritilä.

Kontaktori 100 000 käyttökerran jälkeen Vaihda komponentti alkuperäisiin varaosiin. Uunissa on sisäi-
nen laskuri, joka tallentaa käynnistyksien määrän. Suositeltu-
jen jaksojen lopussa se näyttää huoltosuositusilmoituksen.
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YLLÄPITO JA PUHDISTUS

PÄIVITTÄINEN PUHDISTUS
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1. Sammuta uuni painamalla ON/OFF -painiketta. Tuuletin käy muutaman minuutin jäähdyttääkseen uunin sisäosia nopeammin. Anna 
uunin sisäpuolen jäähtyä huoneenlämpöiseksi ennen puhdistamista.

Huomautus: Voit nopeuttaa uunin jäähtymisaikaa asettamalla uunin sisätilaan jäällä täytetty astia, kun uuni on sammutettu.

2. Kun se on jäähtynyt, poista keittolevy ja muut tarvikkeet kammiosta.

Uunit tarttumattomalla vuorauksella Uunit ilman tarttumatonta vuorausta
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1. Pyyhi uunikammio lämpimällä, kostealla, puh-
taalla pyyhkeellä. Huuhtele pyyhe ja väännä 
se kuivaksi. Toista 2-3 kertaa poistaaksesi 
jäljellä olevat hiukkaset uunista.

2. Käytä pinttyneen lian poistamiseen OSOCL 
-uuninpuhdistusainetta:

Käytä kumihanskoja ja suojalaseja. Suihkuta 
uunin luukku ja kammio OSOCL -uuninpuhdis-
tusaineella. Vältä ruiskuttamista reikiin. Anna 
puhdistusaineen vaikuttaa 2 minuuttia.

ÄLÄ suihkuta puhdistusliuosta reikiin.
 
PYYHI UUNIKAMMIO kostealla puhtaalla 
pyyhkeellä, huuhtele sitten pyyhe ja väännä 
kuivaksi. Toista 2-3 kertaa poistaaksesi jäljel-
lä olevan uunin puhdistusaineen ja hiukkaset 
uunista.

a

b

 

1. Käytä kumihanskoja ja suojalaseja.

2. PUHDISTA UUNIKAMMIO: Suihkuta uunin luukku ja kammio OSOCL 
-uuninpuhdistusaineella.
 

 ÄLÄ suihkuta puhdistusliuosta reikiin. 
Anna puhdistusaineen vaikuttaa 2 minuuttia.

Puhdista uunin luukun metalliosat ja sisäosa muovisella hanka-
ustyynyllä.
Puhdista kammion katon suojus kostealla liinalla, johon on suih-
kutettu puhdistusainetta, ja puhdista kammion katon kansi paina-
malla kevyesti.
Puhdista rei’itetty alue kostealla liinalla, johon on suihkutettu puh-
distusainetta.

3. PYYHI UUNIKAMMIO kostealla puhtaalla pyyhkeellä, huuhtele 
sitten pyyhe ja väännä kuivaksi. Toista 2-3 kertaa poistaaksesi jäl-
jellä olevan uunin puhdistusaineen ja hiukkaset uunista.

4. KÄYTÄ UUNISUOJAA. Kun uuni on puhdas, suihkuta ohut kerros 
OSOPR Oven Shield -uunisuojaa kaikille sisäpinnoille. Älä poista 
OSOPR -uunisuojaa.

a

b

c
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1. UUNIPELLIN PUHDISTUS: Anna uunipellin jäähtyä ennen puhdistamista.
Puhdista uunipelti pesuaineella ja hankaamattomalla sienellä tai pehmeällä harjalla. 
JOS LIKA ON PINTTYNYT, anna uunipellin liota kuumassa, saippuavedessä 10 minuuttia. Palaneiden ruokien tulee nousta 
pois liotuksen jälkeen. Jatka sitten pesuaineella ja muovisella hankaustyynyllä ja huuhtele huolellisesti. 
ÄLÄ käytä syövyttäviä puhdistusaineita (esim. natriumhydroksidia), koska ne reagoivat alumiinin kanssa ja heiken-
tävät pintaa.

2. Muut lisävarusteet, katso alkuperäispakkauksessa olevia käyttöohjeita.

a
b
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1. PUHDISTA LUUKUN ULKOPUOLI ja muut pinnat puhtaalla liinalla, sienellä tai nylontyynyllä; käyttämällä mietoa pesuainetta 
ja lämmintä vesiliuosta.

2. PUHDISTA KOSKETUSNÄYTTÖ kuivalla tai kostealla mikrokuituliinalla.
 

 ÄLÄ käytä vahvoja kemikaaleja. ÄLÄ suihkuta nestettä näytölle.

PUHDISTUS KERRAN VIIKOSSA
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1. Irrota kaikki 3 magneettista ilmansuodatinta, jotka sijaitsevat uunin etupohjassa ja sivuilla. 
 

 VAROITUS: ÄLÄ käytä uunia ilman ilmansuodattimia.

2. Pese suodattimet miedolla pesuaineliuoksella, jossa on lämmintä vettä.

3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.

4. Aseta puhtaat suodattimet takaisin paikoilleen.
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ENNEN HUOLLON KUTSUMISTA

 
  VAROITUS

Välttääksesi sähköiskun, joka voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman, älä poista koteloa milloinkaan. Vain 
valtuutettu huoltoteknikko saa poistaa kotelon.

 
Tämä on A -luokan tuote. Tämä voi aiheuttaa radiohäiriöitä kotitalousympäristössä. Tässä tapauksessa voi olla tarpeen 

ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin.

HÄVITTÄMINEN JA YMPÄRISTÖLLISET NÄKÖKOHDAT

• Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukaisesti. Sähkö- 
ja elektroniikkalaiteromu sisältää sekä epäpuhtauksia (joilla voi olla kielteisiä vaikutuksia ympäristöön) että perus-
komponentteja (jotka voidaan käyttää uudelleen).

• On tärkeää, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromulle tehdään erityiskäsittely, jolla poistetaan ja hävitetään asianmu-
kaisesti kaikki saasteet ja hyödynnetään kaikki materiaalit. Yksilöillä voi olla tärkeä rooli sen varmistamisessa, että 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta ei tule ympäristöongelmaa. On välttämätöntä noudattaa useita perussääntöjä:

• Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa käsitellä kotitalousjätteenä;
• Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on toimitettava asianmukaisiin kunnan tai rekisteröityjen yritysten hallinnoimiin 

keräyspisteisiin.
• Monissa maissa suuren sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kotikeräys voi tapahtua. Uutta laitetta ostettaessa vanha 

voidaan palauttaa jälleenmyyjälle, jonka on otettava se vastaan   maksutta yksitellen edellyttäen, että laite on vastaa-
vaa tyyppiä ja sillä on samat toiminnot kuin ostettu.
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ASETUKSET

Paina kuvaketta päästäksesi Oracle-asetuksiin.

• Tässä valikossa voit muokata seuraavia asetuksia:

Lukitse asetukset

Käyttäjäasetukset
Kirkkaus ja energiansäästö,
Äänet, kieli

Wi-Fi -asetukset

Pilviasetukset

Päivämäärän ja kellonajan asetukset 

USB-asetukset 
HACCP, INFO, varmuuskopiointi

Ohjelmistopäivitys

Alkunäytön kuvakkeiden kokoasetukset

Energian kulutusvalvonta

Asiakaspalvelu

HUOLTO -valikko
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ASETUKSET

  BLOCK SETTINGS (ASETUKSIEN LUKITUS)

Paina kuvaketta päästäksesi lukitusasetuksiin On mahdollista aktivoida seuraavat lukot:

• Activate profile block  (Aktivoi profiilin esto)
1. taso (reseptejä ei poisteta/ tallenneta)

• Activate profile block + Manual cooking (Ak-
tivoi profiilin esto + Manuaalinen kypsennys)
2. taso (vain reseptit ja manuaalinen tila)

• Activate hard profile block (Aktivoi kova pro-
fiilin esto)
3. taso (vain reseptit)

• Preheat timeout (Esilämmityksen aikakatkaisu)
Tavoitteena on vähentää virrankulutusta ja osien 
kulumista.
On mahdollista asettaa aikakatkaisu 1 - 10 minuut-
tia.
Kun esilämmityslämpötila on saavutettu, jos luuk-
kua ei avata astian asettamiseksi asetetun ajan ku-
luessa, resepti peruuntuu ja näyttö palaa aloitus-
sivulle. Viesti ilmoittaa käyttäjälle, että aikaraja on 
saavutettu ja resepti on käynnistettävä uudelleen.

Aktivoidaksesi valittu esto, paina “ACTIVATE”, 
anna salasana ja vahvista se toistamalla se.

Poista esto painamalla ”REMOVE” ja syötä sala-
sana.
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ASETUKSET

  USER PREFERENCES (KÄYTTÄJÄASETUKSET)

Paina kuvaketta päästäksesi käyttäjäasetuksiin

Brightness and Energy Saving (Kirkkaus ja ener-
giansäästö):
Kirkkausasetukset, vilkkuva valo kypsennyksen lo-
pussa ja energiansäästö

Sounds  (Äänet):
Äänenvoimakkuusasetukset ja ääniasetukset

Language (Kieli):
Kieliasetus, mittayksikkö ja näppäimistön valinta/
konfiguraatio
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ASETUKSET

  USER PREFERENCES (KÄYTTÄJÄASETUKSET)

  BRIGHTNESS AND ENERGY SAVINGS (KIRKKAUS JA ENERGIANSÄÄSTÖ)

Paina kuvaketta päästäksesi kirkkaus- ja energiansäästöasetuksiin

Brightness setting (Kirkkauden asetus):
Lisää tai vähennä näytön kirkkautta vetämällä kohdis-
tinta

Energy savings after (Energiansäästön aika-ase-
tus):
Vedä kohdistinta asettaaksesi ajan, jonka kuluttua 
energiansäästötila käynnistyy.

Poista toiminto käytöstä vetämällä kohdistinta vasem-
malle.
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ASETUKSET

  USER PREFERENCES (KÄYTTÄJÄASETUKSET)

  SOUNDS (ÄÄNET)

Paina kuvaketta päästäksesi ääniasetuksiin

Enable sounds (Ota äänet käyttöön):
Ota äänet käyttöön valitsemalla ON

Volume setting (Äänenvoimakkuuden säätö):
Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta vetämällä koh-
distinta

Alarm (Hälytys): 
Valitse hälytysääni

Cooking ended (Kypsennys päättynyt): 
Valitse kypsennyksen lopetusääni

Alert (Varoitus): Valitse viestien/hälytysten ääni

Manual cooking stand-by sound: 
(Manuaalisen kypsennyksen valmiustilaääni):
Aseta asentoon ON ottaaksesi äänen käyttöön manu-
aalisessa kypsennysvalmiustilassa

Door open sound (Ovi auki ääni):
Aseta asentoon PÄÄLLÄ, jos haluat ottaa äänen käyt-
töön oven avaamisen yhteydessä
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ASETUKSET

  USER PREFERENCES (KÄYTTÄJÄASETUKSET)

  LANGUAGE (KIELI)

Paina kuvaketta päästäksesi kieli- ja mittayksikköasetuksiin

Interface language (Aseta käyttöliittymän kieli):
Valitse kieli pudotusvalikosta

Show real time temperature when cooking (Näy-
tä reaaliaikainen lämpötila kypsennyksen aikana): 
Napsauta ruutua ottaaksesi toiminnon käyttöön 

Unit of measurement for temperature (Lämpötilan 
mittayksikkö):
Valitse mittayksikkö (°Celsius tai °Fahrenheit)

Paina SAVE -painiketta tallentaaksesi syötetyt ase-
tukset

Voit myös ladata laajennuksia erikoisnäppäimistöille, 
kuten korea, kiinaa jne. valitsemalla näppäimistön ku-
vakkeet.
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ASETUKSET

  WIFI CONFIGURATION (WIFI ASETUKSET)

Paina kuvaketta päästäksesi WIFI -asetuksiin

Paina kuvaketta ”Enable WIFI” päästäksesi käytet-
tävissä oleviin WIFI-verkkoihin.
Katso sivu 24.
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ASETUKSET

  CLOUD SETTINGS (PILVIASETUKSET)

Paina kuvaketta päästäksesi pilvipalveluun

Katso sivu 25.
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ASETUKSET

  DATE AND TIME (AIKA JA PÄIVÄMÄÄRÄ)

Paina kuvaketta päästäksesi päivämäärä- ja aika-asetuksiin

Date setting (Päivämäärän asetus):
Kosketa päivämäärää ja valitse päivämäärä kalenterista

Time setting (Ajan asetus):
Kosketa aikaa ja aseta se vetämällä kellon osoittimia.

Time zone (Aikavyöhyke):
Valitse aikavyöhykkeesi pudotusvalikosta.

Time format (Aikamuoto):
Valitse haluamasi ajan muoto pudotusvalikosta.

Paina SAVE -painiketta tallentaaksesi syötetyt ase-
tukset
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ASETUKSET

  USB

Paina kuvaketta päästäksesi USB-valikkoon

HACCP:
Voit ladata HACCP -lokin tietylle ajanjaksolle.

INFO:
Luo varmuuskopio teknisistä tiedoista.

Backup (Varmuuskopio):
Voit luoda ja tuoda varmuuskopion resepteistä ja/tai 
asetuksista.

User preferences backup (Käyttäjäasetusten var-
muuskopiointi):
Mahdollistaa käyttäjäasetusten varmuuskopion luomi-
sen tai tuonnin.
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ASETUKSET

Paina kuvaketta päästäksesi HACCP -lokiin

  USB

  HACCP

Valitse aika, jolta HACCP -loki ladataan:

Aseta aloituspäivämäärä ja -aika.

Aseta lopetuspäivämäärä ja -aika

Aseta USB -tikku ja paina SAVE -painiketta.

Ponnahdusikkuna näyttää, että toiminto on suoritettu 
onnistuneesti.
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ASETUKSET

Lataa uunin tekniset huoltotiedot painamalla kuvaketta

  USB

  INFO

Voit ladata uunin teknisen huollon tietolokin

Aseta USB -tikku ja paina INFO -painiketta

Ponnahdusikkuna ilmoittaa, että tietoja viedään USB 
-tikulle.
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Oracle

ASETUKSET

Paina kuvaketta luodaksesi tai tuodaksesi varmuuskopiotiedoston resepteistä ja/tai asetuksista.

  USB

  BACKUP (VARMUUSKOPIO)

Aseta USB -tikku.

Valitse ”Create” luodaksesi varmuuskopion.

Valitse varmuuskopion tyyppi, jonka haluat luoda:

Recipes (Reseptit): Tallenna ainoastaan reseptit USB 
-tikulle

Settings (Asetukset): Tallenna ainoastaan asetukset 
USB -tikulle

Complete (kaikki): Tallenna sekä reseptit että asetuk-
set USB -tikulle

Tai valitse ”Import” tuodaksesi varmuuskopion USB 
-tikulta.

Valitse varmuuskopio tuodaksesi sen.
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ASETUKSET

Paina kuvaketta luodaksesi tai tuodaksesi käyttäjäasetuksien varmuuskopion.

  USB

  BACKUP (VARMUUSKOPIO)

Aseta USB -tikku.

Valitse ”Create” suorittaaksesi käyttäjän asetusten 
varmuuskopion.

Tai valitse ”Import” tuodaksesi varmuuskopion USB 
-tikulta.

Valitse varmuuskopio tuodaksesi sen.
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ASETUKSET

Paina kuvaketta päästäksesi ohjelmistopäivitykseen.

  SOFTWARE UPDATE (OHJELMISTOPÄIVITYS

Valitse suoritettavan ohjelmistopäivityksen tyyppi:
From USB key (USB -tikulta):
• Käyttöliittymäohjelmisto
• Perusohjelmisto
• Täydellinen ohjelmisto (käyttöliittymä + perus)

From the Cloud (Pilvestä):
• Täydellinen ohjelmisto (käyttöliittymä + perus)

Katso ohjeet sivulta 42

Suosittelemme, että suoritat aina täyden päivityk-
sen
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ASETUKSET

Paina kuvaketta päästäksesi alkunäytön asetuksiin ja viesteihin.

  HOME PAGE AND MESSAGES (ALKUNÄYTTÖ JA ILMOITUKSET)

Select Home icon size  (Valitse alkunäytön kuvak-
keiden koko):
Voit valita alkunäytön kuvakkeiden koon.
Small icons (pienet): 20 kuvaketta alkunäytöllä
Large icons (suuret): 12 kuvaketta alkunäytöllä

Extended view (Laajennettu näkymä):
Jos valittuna, laajennettu aloitusnäyttö näytetään ilman 
valikkopainikkeita. Valikkopainikkeet saadaan näkyviin 
painamalla punaista nuolta.

Don’t show backup remind message (Älä näytä 
varmuuskopion muistutusviestiä):
Jos tämä on valittuna, varmuuskopiointia muistuttava 
viesti ei tule näkyviin.

Don’t show door open warning when cooking (Älä 
näytä luukku auki -varoitusta kypsennyksen aika-
na:
Jos tämä on valittuna, varoitusviesti, jos luukku ava-
taan kypsennyksen aikana, ei tule näkyviin.
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ASETUKSET

  HOME PAGE AND MESSAGES (ALKUNÄYTTÖ JA ILMOITUKSET)

Remove all the recipe shortcuts in the home page 
(Poista kaikki reseptien pikakuvakkeet kotisivulta): 

Paina “REMOVE”-näppäintä poistaaksesi kaikki re-
septin pikakuvakkeet kotisivulta.

Näkyviin tulee ponnahdusikkuna, jossa pyydetään 
vahvistusta kaikkien reseptien pikakuvakkeiden pois-
tamiseksi alkunäytöltä.
Vahvista painamalla ”Delete” (poista) tai ”Cancel” 
(peruuta) poistaaksesi ponnahdusikkunan.

Jos valitset ”Delete”, näkyviin tulee toinen ponnah-
dusikkuna, jossa pyydetään vahvistusta kaikkien re-
septien pikakuvakkeiden poistamiseksi alkunäytöltä.
Vahvista painamalla ”Continue” (jatka) tai ”Cancel” 
(peruuta) poistaaksesi ponnahdusikkunan.
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ASETUKSET

  HOME PAGE AND MESSAGES (ALKUNÄYTTÖ JA ILMOITUKSET)

Jos painat ”Continue”, aloitusnäyttö tyhjenee.
Voit lisätä reseptejä aloitusnäytölle seuraavasti:
• Luo uusia reseptejä
• Tuo reseptejä My Nabookista
• Tuo reseptit pilvestä

Shortcuts for manual cooking 
(Manuaaliseen kypsennyksen pikavalinnat):
Jos tämä on valittuna, manuaalisen kypsennyksen ja 
regeneroinnin pikakuvakkeet näkyvät alkunäytöllä
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ASETUKSET

  HOME PAGE AND MESSAGES (ALKUNÄYTTÖ JA ILMOITUKSET)

Paina kuvaketta päästäksesi uunin kulutusvalvontaan.

Energy Monitor -sovelluksen avulla voit tarkastella uu-
nin tietoja kulutus tietyllä ajanjaksolla.

Aikajakso:
Valitse ajanjakso, jolta haluat analysoida kulutustietoja:
• Viimeisin käyttö
• Viimeiset 24 tuntia
• Viimeiset 7 päivää
• Viimeiset 30 päivää
• Viimeiset 12 kuukautta
• Hae päivämäärän mukaan (tietyn ajanjakson analy-

soimiseksi)

Valitun ajanjakson kaavio ja kulutustaulukko tulevat näkyviin.

Valitsemalla arvon taulukosta, siirryt yksityiskohtaiseen näkymään



| 55

90038900rev00METOS HSO

ASETUKSET

  CUSTOMER SERVICE (ASIAKASPALVELU)

Paina kuvaketta päästäksesi asiakaspalveluvalikkoon.

Voit syöttää ja tarkastella asiakaspalvelunumeroi-
ta:
Chef Support (Kokin tuki) ja Technical support (tek-
ninen tuki).

  SERVICE SETTINGS (HUOLTOASETUKSET)

Paina kuvaketta päästäksesi huoltoasetuksiin.

VARATTU VALTUUTETULLE TEKNISELLE HENKILÖS-
TÖLLE

Paina ”SERVICE settings” -kuvaketta päästäksesi uu-
nin asetuksiin.

Syötä huoltosalasana päästäksesi toimintoihin.
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