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Valitse kuiva-, yhdistelmä- tai höyrytoiminto
Aseta kosteus % (vain yhdistelmätoiminnolla)
Lisää kosteutta manuaalisesti

Painikkeiden toiminta

Paina kerran Paina kaksi kertaa Pidä painettuna

Näyttö ON / OFF

Aseta kypsennyslämpötila
Aseta esilämmityksen lämpötila
Ota esilämmitystoiminto käyttöön

Aseta kypsennysaika
Aseta tuotelämpötila-anturin arvo
--
Vaihda manuaalisesta ohjelmoituun tilaan
Pääsy tallennettuihin / vapaisiin ohjelmiin
Tallenna toiminto (resepti tai asetus)

Lisää/muokkaa ohjelman vaiheita
--
Poista ohjelma

Pienennä 
arvoa

Suurenna 
arvoa

Puhaltimen nopeusasetukset
Jäähdytystoiminto

Toiminnon 
START / STOP
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Vinkkejä
• Kun jokin kuvake vilkkuu, sinulla on 15 sekuntia aikaa muuttaa valintaa tai muokata haluamaasi arvoa, 

vahvista muutokset painamalla vastaavaa kuvaketta tai odottamalla 15 sekuntia.
• Näytön vilkkuessa voit muuttaa arvoa.
• Jokaisessa kypsennystilassa voit lisätä kosteutta manuaalisesti pitämällä YES / CLIMA-kuvaketta pai-

nettuna.
• Jos et käytä uunia 15 minuuttiin, näyttö siirtyy automaattisesti valmiustilaan
• On myös mahdollista muuttaa uunin lämpötilayksikköä Celsiusasteesta Fahrenheitiin uunin ollessa 

valmiustilassa. Pidä PHASES (PH) kuvaketta painettuna ja muuta läpötilayksikkö MINUS / PLUS -kuvak-
keilla ja vahvista pitämällä PHASES (PH) edelleen painettuna, kunnes äänimerkki kuuluu.
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Muiden kuvakkeiden toiminta

Hormi auki

Kosteus/höyry käytössä

Pulssitoimino käytössä

Lämmitysvastus käytössä

Ajastin käytössä

Tuotelämpötila-anturi käytössä

Esilämmitys käytössä

Valittu kypsennystila

Puhaltimen nopeus

OFF: Manuaalitila
Vihreä: Muistipaikka on varattu

Punainen: Muistipaikka on vapaa
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Esilämmityksen käynnistäminen
• Paina ON painiketta (1): näytössä näkyvät 

oletusparametrit
• Pidä TEMPERATURE -painiketta (2) pai-

nettuna: kuvake PRE muuttuu punaiseksi 
ja toiminto on käytössä (näyttö 4).

PREHEAT -toiminto on valinnainen, ja sitä 
ei ole pakko käyttää. Valmistaja suosittelee 
kuitenkin käyttämään toimintoa ruoanlaitto-
tehon parantamiseksi.

• Esilämmityslämpötila on vakiona asetettu 
50°C korkeammalle kuin valittu kypsen-
nyslämpötila. Jos ehdotettu arvo ei riitä ja 
haluat muuttaa sitä, paina painiketta TEM-
PERATURE (3) kaksi kertaa.

• Lämpötila-arvo vilkkuu lämpötilanäytöllä
• Aseta haluttu lämpötila -/+ painikkeiden 

avulla (4).
• Vahvista painamalla TEMPERATURE pai-

niketta (5).

Pidä TEMPERATURE painiketta painettuna 
uudestaan jos haluat poistaa esilämmityksen 
käytöstä.

PRE -kuvake on punainen toiminnon ollessa 
käytössä.

Kun olet valinnut kaikki parametrit ja käyn-
nistät kypsennyksen, näytössä 3 näkyy sana 
PRE, odota, kunnes näytössä näkyy sana 
END (ilmaistaan myös äänimerkillä), sitten 
voit avata uunin oven ja asettaa kypsennettä-
vät tuotteet uuniin.

0.00

150°c
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Man 1
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2
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4 4
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Kypsennystavan valinta
• Paina ON painiketta (1): näytössä näkyvät 

oletusparametrit
• paina YES/CLIMA painiketta (2): oletusar-

vo näkyy vilkkuvana
• Aseta haluttu kypsennystapa -/+ painikkei-

den avulla (3).
• Vahvista painamalla  YES/CLIMA painiket-

ta (4).
• Jatka asettamalla kypsennysprosessin 

muut parametrit.

Tila

Kypsennystapa

Lämpötilan säätöalue

Kosteuden säätöalue

Hormin venttiilin asento

Kuiva

Kuiva kiertoilma

30°c <> 280°c

0%
Ei voida muuttaa

Auki

Yhdistelmä

Kuiva kiertoilma sekoitettuna 
kosteudella

30°c <> 280°c

 Oletusarvo 50%
Voidaan muokata
0% - 100% välillä

Automaattinen, riippuu 
kosteudesta kypsennyksen 

aikana

Höyry

Höyry

50°c <> 130°c

100%
Ei voida muuttaa

Kiinni

Kuiva kiertoilma (DRY)
Kypsennys tapahtuu kuivassa kammiossa, jossa kosteus poistetaan nopeasti. Ihanteellinen tuotteille, 
jotka vaativat korkean lämpötilan sekä grillaamiseen, gratinointiin, paistamiseen ja ruskistamiseen. Sopii 
myös tuotteiden kuivattamiseen. .

Yhdistelmä (Combi)
Kypsennys tapahtuu kuivassa kammiossa, johon lisätään kosteutta. Näiden elementtien yhdistelmä mah-
dollistaa nopeamman lämpösiirron. Säilyttää paistettavan tuotteen koostumuksen ja painon ja parantaa 
kypsennyksen laatua. Suositellaan lihalle, kalalle sekä taikinoille ja pakastetuille tuotteille.

Höyry (Steam)
Kypsennys tapahtuu höyryllä kyllästetyssä kammiossa säilyttäen ravinteita.
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Kypsennystavan asetus: YESCLIMA asetus

• Paina ON painiketta (1): näytössä näkyvät 
oletusparametrit

• Paina YES/CLIMA painiketta (2): oletusarvo 
näkyy vilkkuvana

• Arvon vilkkuessa, aseta COMBI COOKING 
MODE (yhdistelmä) -/+ painikkeiden avulla 
(3).

• Vahvista painamalla  YES/CLIMA painiketta 
(4).

• Paina YES/CLIMA painiketta kaksi kertaa(5): 
näytöllä näkyy kosteuden oletusasetus 
(50%)

• Jos ehdotettu arvo ei riitä ja haluat muuttaa 
sitä, aseta haluamasi uusi arvo -/+ painikkei-
den avulla (6) kun arvo vilkkuu

• Vahvista painamalla YES/CLIMA painiketta 
(7).

• Jatka asettamalla kypsennysprosessin 
muut parametrit.

Kaikissa valituissa kypsennystavoissa voit lisä-
tä kosteutta manuaalisesti pitämällä YES/CLI-
MA painiketta painettuna jolloin uuni tuottaa 
välittömästi 30’’ kostutuksen

Yhdistelmä höyry -tilassa saattaa näkyä vies-
ti WAIT: joka tarkoitta, että höyryä ei ole vielä 
saatavilla, koska uuni ei ole saavuttanut oikean 
lämpötilan höyrylle
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HUMIDITY % SELECTED 

0 %

50 %

CHIMNEY VALVE POSITION

100 %

HUMIDITY % RANGE

5%10%
15%

20%
25%

30%
35%

40%

45%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%
VALVE POSITION: CLOSE

VALVE POSITION: OPEN

Kosteuden pakotettu poistaminen: Älykäs hormijärjestelmä (SCS teknologia)

• Automaattinen älykäs hormijärjestelmä(SCS) 
on tarkoitettu kosteuden pakotetulle poistol-
le, SCS -tekniikan ansiosta kaikki prosessit 
ovat täysin automaattisia ja takaavat kyp-
sennyksen täydellisen ja tarkan hallinnan. 
Poisto jokaiselle kypsennystilalle:

• DRY (kuiva) -kypsennystila: hormiventtiilin 
asento on auki, et voi muokata sitä

• STEAM (höyry) -kypsennystila: hormiventtii-
lin asento on kiinni, et voi muokata sitä

• COMBI (yhdistelmä) -kypsennystila: hor-
miventtiilin asento muuttuu valitsemasi 
kosteuden mukaan, se muuttaa venttiilin 
asentoa automaattisesti alla olevan kuvan 
mukaisesti

Yhdistelmä, kuiva

Höyry

Kosteusprosenttialue

Valittu kosteusprosentti

Venttiilin asento: kiinni

Venttiilin asento

Venttiilin asento: auki
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Lämpötilan asetus

• Paina TEMPERATURE -painiketta (1): kun 
arvo vilkkuu voit asettaa uuden arvon -/+ 
painikkeiden (2) avulla.

• Vahvista painamalla TEMPERATURE -paini-
ketta (3).

• Jatka asettamalla kypsennysprosessin 
muut parametrit.

Paina -/+ -painikkeita lyhyesti jos haluat tarkkaa 
säätöä. Lisää muokkausnopeutta pitämällä pai-
niketta painettuna.

Lämpötilaa on myös mahdollista muuttaa kyp-
sennyksen aikana.

DRY ja COMBI -tiloissa säätöalue on 30°C - 
280°C ja STEAM -tilassa 50°C - 130°C.
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Aikaohjatun kypsennyksen asetus

• Paina painiketta TIME/CORE PROBE (Aika/
Tuotteen sisälämpötila -anturi) (1): kun arvo 
vilkkuu voit asettaa uuden arvon -/+ painik-
keiden (2) avulla.

• Vahvista painamalla TIME/CORE PROBE 
-painiketta (3).

• Jatka asettamalla kypsennysprosessin 
muut parametrit.

Paina -/+ -painikkeita lyhyesti jos haluat tarkkaa 
säätöä. Lisää muokkausnopeutta pitämällä pai-
niketta painettuna.

On myös mahdollista asettaa parametri TI-
MELESS (ääretön) (näytössä näkyy INF). INF 
-parametri on ennen 0.00, valitse se, kun arvo 
vilkkuu painamalla MINUS -painiketta kerran ja 
vahvista painamalla TIME / CORE PROBE -pai-
niketta.
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• Paina painiketta TIME/CORE PROBE (Aika/
Tuotteen sisälämpötila -anturi) (1): kun arvo 
vilkkuu voit asettaa uuden arvon -/+ painik-
keiden (2) avulla.

• Vahvista painamalla TIME/CORE PROBE 
-painiketta (3).

• Jatka asettamalla kypsennysprosessin 
muut parametrit.

Paina -/+ -painikkeita lyhyesti jos haluat tarkkaa 
säätöä. Lisää muokkausnopeutta pitämällä pai-
niketta painettuna.

Asetusalue on 30°C - 130°C.

Palaa lämpötila-asetukseen (TEMPERATURE) 
painamalla TIME/CORE PROBE -painiketta kak-
si kertaa.

Näytössä näkyy Err Pr2, jos tuotteen sisäläm-
pötila-anturi ei  ole liitetty ulkoiseen liittimeen. 
Hiljennä hälytys painamalla mitä vaan painiket-
ta. Painamalla STRAT/STOP -painiketta voidaan 
toiminto nollata.

Tuotteen sisälämpötilaohjatun kypsennyksen asetus
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Puhaltimen asetus ja PULSE -toiminto

• Paina FAN (puhallin) painiketta, jos haluat 
muuttaa puhaltimen nopeutta. Seuraavia 
nopeuksia voidaan valita: max (oletusarvo), 
meduim, minimi sekä PULSE..

Arvoa on myös mahdollista muuttaa kypsen-
nyksen aikana.

Siirtyminen automaattisesta tilasta PULSE-
tilaan voi vaarantaa kosteudenpoiston ja kyp-
sennyksen kokonaisajan.

Puhallin vaihtaa pyörimissuuntaa kaikissa no-
peuksissa kypsnnyksen tasaisuuden takaa-
miseksi. Toiminto on jatkuvassa toiminnassa 
(AUTO).
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Puhaltimen PULSE -toiminto

• PULSE -nopeus luo staattisen ympäristön 
kypsennykseen: se on ihanteellinen peh-
meille ja herkille tuotteille ja pitkän kypsen-
nysajan vaativille tuotteille, joita ei tarvitse 
altistaa voimakkaalle ilmavirralle.

• Kun puhaltimen erityisnopeus otetaan käyt-
töön, muuttuu kuvake oranssiksi,.

• Kun toiminto on käytössä, puhallin käyn-
nistyy samanaikaisesti lämmityselementin 
kanssa muutamaksi sekunniksi.

• MAX-, MED- ja MIN -puhallinnopeuksilla 
toimii puhallin yleensä jatkuvasti; vain PUL-
SE -tilassa puhallin toimii jaksoittaisesti (sa-
manaikaisesti lämmityselementin aktivoi-
tumisen kanssa muutaman sekunnin ajan 
asetetun lämpötilan saavuttamiseksi).

Puhaltimen MAX, MED ja MIN nopeudet

Puhaltimen PULSE -nopeus

Manuaalinen kosteutustoiminto
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Manuaalinen kosteutustoiminto

• Yes Clima painiketta painamalla uunikam-
mioon voi lisätä kostutusta kypsennyksen 
aikana Näytössä näkyy kostutuksen kesto 
30-0 sek.

• Uuni lisää kosteutta uunikammioon 30 se-
kunnin ajan ilman keskeytystä (lukuun otta-
matta puhaltimien pyörimissuunnan kääntä-
mistä)
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Ohjelmoitu tila

OHJELMOITU TILA mahdollistaa kypsennyk-
sen kolmella eri tavalla:

• Kypsennys useilla vaiheilla tallentamatta 
(katso seuraavat luvut)

• Tallenna uusi resepti, jossa on useita vaihei-
ta (katso seuraavat luvut)

• Käynnistä aiemmin tallennettu resepti (kat-
so seuraavat luvut)

Ohjelmoidussa tilassa pääset myös automaat-
tisiin pesuohjelmiin (jos uunissasi on automaat-
tinen pesujärjestelmä) (katso seuraavat luvut).
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Kypsennys useilla vaiheilla tallentamatta

• Paina painiketta PROGRAM (1): näytössä 
näkyy numero 01 (ensimmäinen 99 vapaas-
ta ohjelmapaikasta). Man1 tarkoittaa manu-
aalista tilaa).

• Aseta ensimmäinen kypsennysvaihe edelli-
sessä luvussa kuvatulla tavalla.

• Paina PHASE -painiketta (Ph): kun se vilk-
kuu, lisää uusi vaihe painamalla + -painiket-
ta: näytössä näkyy uuden vaiheen numero 
(alla oleva näyttö oikeassa reunassa).

• Aseta uuden vaiheen parametrit. 
• Käynnistä ohjelma painamalla START -paini-

ketta.

TAI

Lisää vaiheita edellisessä luvussa kuvatulla ta-
valla (enintään 5 vaihetta). Käynnistä ohjelma 
painamalla START -painiketta.

Jokainen ohjelma voi sisältää korkeintaan 5 
erilaista kypsennysvaihetta + esilämmitysvai-
heen. Kypsennysprosessi siirtyy automaatti-
sesti vaiheesta toiseen.
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Uuden monivaiheisen kypsennysohjelman tallentaminen

• Paina painiketta PROGRAM (1): näytössä 
näkyy numero 01 (ensimmäinen 99 vapaas-
ta  ohjelmapaikasta). Man1 tarkoittaa manu-
aalista tilaa.

• Paina painiketta PROGRAM toistamiseen: 
kun numero 01 vilkkuu, valitse haluamasi 
ohjelmapaikka ohjelman tallentamiseksi vä-
lillä 01 - 99 -/+ painikkeiden avulla (2).

• Aseta ensimmäinen kypsennysvaihe edelli-
sessä luvussa kuvatulla tavalla (3).

• Paina PHASE -painiketta (Ph) (4): kun se vilk-
kuu, lisää uusi vaihe painamalla + -painiketta 
(5): näytössä näkyy uuden vaiheen numero 
(alla oleva näyttö oikeassa reunassa).

• Aseta uuden vaiheen parametrit. 

Vahvista pitämällä PROGRAM -painiketta pai-
nettuna kunnes äänimerkki kuuluu.

TAI

Lisää vaiheita edellisessä luvussa kuvatulla 
tavalla (enintään 5 vaihetta). Vahvista lopuksi  
pitämällä PROGRAM -painiketta painettuna 
kunnes äänimerkki kuuluu.

Jokainen ohjelma voi sisältää korkeintaan 5 
erilaista kypsennysvaihetta + esilämmitysvai-
heen.
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Tallennetun ohjelman valinta ja käynnistys

• Paina painiketta PROGRAM (1): näytössä 
näkyy numero 01 (ensimmäinen 99 vapaas-
ta  ohjelmapaikasta). Man1 tarkoittaa manu-
aalista tilaa.

• Paina painiketta PROGRAM toistamiseen: 
kun numero 01 vilkkuu, valitse haluamasi 
tallennettu ohjelma -/+ painikkeiden avulla 
(2).

• Käynnistä ohjelma painamalla START -paini-
ketta (4).

Kirjakuvakkeen väri alla olevan näytön vasem-
malla puolella näyttää, onko ohjelmapaikka 
käytettävissä uusille ohjelmille (vihreä väri) vai 
onko se jo varattu (punainen)
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Ohjelman poistaminen

• Paina painiketta PROGRAM (1): näytössä 
näkyy numero 01 (ensimmäinen 99 vapaas-
ta  ohjelmapaikasta). Man1 tarkoittaa manu-
aalista tilaa.

• Paina painiketta PROGRAM toistamiseen 
(2): kun numero 01 vilkkuu, valitse haluama-
si tallennettu ohjelma -/+ painikkeiden avulla 
(3).

• Poista ohjelma pitämällä PHASES (Ph) -pai-
niketta  painettuna (4).

• Näyttö kysyy, haluatko tyhjentää ohjelman 
(Clr).

• Vahvista ohjelman poisto painamalla TEM-
PERATURE (lämpötila) -painiketta (5).

Tai

Peruuta poisto painamalla TIME (aika) -painiket-
ta.

Poistamisen jälkeen alla olevan näytön vasem-
malla puolella olevan kirjakuvakkeen väri muut-
tuu jälleen vihreäksi
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Uunin jäähdytystoiminto

• Kun uuni on ON -tilassa:

• Avaa uunin ovi kokonaan

• Pidä FAN -painiketta painettuna

• Jäähdytystoiminto käynnistyy ja käy kunnes 
uunikammion lämpötila saavuttaa 50°C, täs-
sä vaiheessa kuuluu äänimerkki ja näyttö 
lakkaa vilkkumasta

Jäähdytystoimintotoiminto voidaan pysäyttää 
manuaalisesti painamalla START/STOP -paini-
ketta.
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Automaattinen puhdistusohjelma

Jos uunissasi on automaattinen pesujärjestel-
mä, jatka seuraavasti:

• Paina painiketta PROGRAM (1): näytössä 
näkyy numero 01 (ensimmäinen 99 vapaas-
ta  ohjelmapaikasta). Man1 tarkoittaa manu-
aalista tilaa.

• Paina painiketta PROGRAM toistamiseen 
(2): kun numero 01 vilkkuu, valitse haluama-
si tallennettu ohjelma - -painikkeen avulla 
(3).

• Käynnistä automaattinen puhdistusohjelma 
painamalla START -painiketta (4).

Varmista ennen pesuohjelman käynnistämistä, 
että uunikammion lämpötila ei ole liian korkea. 
Pesuohjelma ei käynnisty jos uunikammion 
lämpötila on yli 65°C. Tässä tapauksessa on 
erittäin suositeltavaa käyttää uunin jäähdytys-
toimintoa (katso edelliset luvut).

Katso seuraavasta luvusta puhdistuksen oh-
jearvoja (aika, pesuaineen kulutus, vaiheet 
jne.).
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Puhdistusohjelma

Puhdistusaika

Puhdistusvaihe
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Automaattinen puhdistusohjelma, ohjearvot

• Siniset vaiheet ovat vakiona jokaisessa uu-
nissa, joka on varustettu automaattisella pe-
sujärjestelmällä, vaaditaan YesClean.

• Höyrylaitteella varustetussa uunissa on 
myös kaksi muuta vaihetta (keltainen väri), 
vaaditaan YesCal.

Vaihe jäännösveden poistamiseksi höyrylait-
teesta

Automaattinen erikoisvaihe kalkinpoistoa varten

Puhdistusohjelma
Puhdistusaika

Puhdistusvaihe



26 |

27.1.2021Metos MOOD 

Lisätietoa pesuvaiheista

• Jo aloitetun pesuohjelman keskeyttäminen 
edellyttää pakollista huuhtelua kemiallisten 
tuotteiden mahdollisten jäännösten poista-
miseksi.

• KÄYTÄ AINOASTAAN YESCLEAN- JA YES-
CAL -TUOTTEITA AUTOMAATTISISSA PE-
SUOHJELMISSA

• Poista kaikki lisävarusteet uunin sisältä en-
nen automaattisen puhdistuksen käynnistä-
mistä.
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Virhekoodi Näytön ilmoitus Ratkaisu

PR1 Uunikammion anturivirhe: 
Oikosulku tai katko

 1 00>R(pt100)>223 ohm.

Tarkista, että PT100-anturi on asennettu ja kytketty oikein. Ota 
yhteyttä huoltoon jos ongelma ei poistu.

PR2 Tuotteen sisälämpötila-anturin virhe: 
Oikosulku tai katko 

100>  (pt100)>223 ohm

Varmista, että olet asettanut tuotteen sisälämpötila-anturia, 
kun käytät ohjelmaa tai toimintoa, joka tarjoaa sen käytön. 

Ota yhteyttä huoltoon jos viesti jatkuu, vaikka et käyttäisikään 
toimintoa, johon liittyy tuotteen sisälämpötila-anturin käyttö tai 

jos ongelma ei poistu.

PR3 Nostatuksen anturivirhe:
 Oikosulku tai katko  

100>  (pt100)>223 ohm

Tarkista, että kaapeli on kytketty oikein prooferista uuniin. 
Ota yhteyttä huoltoon jos ongelma ei poistu.

PR4 Korkea lämpötila 
elektroniikkakotelossa (>70°)

Sammuta uuni. Puhdista uunin takaosaan asennettu suodatin 
vapauttamalla muoviristikko, asenna suodatin uudelleen aset-

tamalla muoviristikko uudelleen ja kytke uuni. Ota yhteyttä 
huoltoon jos ongelma ei poistu.

PR5 Ohjauspaneelin yhteysvirhe >5 
sekuntia

Katkaise uunin virransyöttö minuutiksi, kytke virransyöttö uu-
destaan ja käynnistä uuni. Ota yhteyttä huoltoon jos ongelma 

ei poistu.

PR6 Uunikammion lämpötila >310°C Sammuta uuni ja anna jäähtyä 30 minuutin ajan. Käynnistä 
uuni uudelleen. Ota yhteyttä huoltoon jos ongelma ei poistu.

PR7 RPM -anturin virhe: Kierroslukumittari 
on irrotettu tai vahingoittunut

Tarkista, että RPM -anturi on asennettu ja kytketty oikein. Ota 
yhteyttä huoltoon jos ongelma ei poistu

PR8 Moottorin nopeusvirhe: Moottori ei 
saavuta valittua nopeutta.

Katkaise uunin virransyöttö minuutiksi, kytke virransyöttö uu-
destaan ja käynnistä uuni. Ota yhteyttä huoltoon jos ongelma 

ei poistu

PR9 Ohjelmiston sisäinen virhe Katkaise uunin virransyöttö minuutiksi, kytke virransyöttö uu-
destaan ja käynnistä uuni. Ota yhteyttä huoltoon jos ongelma 

ei poistu.

PR10 Hormin asentovirhe Tarkista, että nokkaohjelmoija on asennettu ja kytketty oikein. 
Ota yhteyttä huoltoon jos ongelma ei poistu

PR29 Viallinen tehokortti. Katkaise uunin virransyöttö minuutiksi, kytke virransyöttö uu-
destaan ja käynnistä uuni. Ota yhteyttä huoltoon jos ongelma 

ei poistu.

PR30 Ohjelmistovirhe Ohjelmistopäivitys vaaditaan. Ota yhteyttä huoltoon

E99 Ohjauspaneelin yhteysvirhe Katkaise uunin virransyöttö minuutiksi, kytke virransyöttö uu-
destaan ja käynnistä uuni. Ota yhteyttä huoltoon jos ongelma 

ei poistu,

Virheilmoitukset
Kaikki uunit
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PR12 Höyrynkehittimen anturivirhe: PT100 
viallinen tai ei kytketty

Tarkista, että PT100 -anturi on asennettu ja kytketty oikein. Ota 
yhteyttä huoltoon jos ongelma ei poistu.

PR14 Höyrynkehittimen lämpösuojavirhe Tarkista, että lämpösulake on asennettu ja kytketty oikein. Ota 
yhteyttä huoltoon jos ongelma ei poistu.

PR15 Höyrylaitteen uudelleenlatauksen 
aikakatkaisu

Katkaise uunin virransyöttö minuutiksi, kytke virransyöttö uu-
destaan ja käynnistä uuni. Ota yhteyttä huoltoon jos ongelma 

ei poistu.

PR16 Lämmityksen aikakatkaisu Katkaise uunin virransyöttö minuutiksi, kytke virransyöttö uu-
destaan ja käynnistä uuni. Ota yhteyttä huoltoon jos ongelma 

ei poistu.

PR17 Höyrynkehittimen puhdistus: suorita 
automaattinen puhddius (kalkinpoisto)

Suorita höyrynkehittimen puhdista heti kun on mahdollista. 
Ota yhteyttä huoltoon jos ongelma ei poistu.

PR18 Höyrynkehittimen tyhjennys estetty: 
viemärin mahdollinen tukkeuma.

Tarkista tyhjennysmagneettiventtiilin toiminta ja ettei tyhjen-
nysletku ole tukossa

WAIT Höyrynkehitin lämpenee saavuttaak-
seen käyttölämpötilaa.

Tämä on ilmoitus, ei hälytys tai virhe.
Odota lämpötilan saavuttamista.

Uunit joissa on höyrytoiminto
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