AJASTETUN KUUMENNUKSEN OHJE
Versio 1
1. Kosketa ohjelmointinapilla lukijaa.
Laite sanoo: ”Ajastettu kuumennus. Nyt voit valita aterioita”.

lukija

ohjelmointinappi

2. Valitse ateria, ota se pakastimesta, sulje
pakastimen ovi, pane ateria uuniin ja sulje
uunin luukku.
Laite sanoo: ”Hyväksy nyt kuumennuksen päättymisaika
painamalla vihreää infonappia”.

3. Paina vihreää infonappia niin monta kertaa,
että laite kertoo haluamasi aterian
valmistumisajan.
Yksi infonapin painallus tuo 30 min. lisää aikaa. Tee tämä
vaihe rauhallisesti.
vihreä infonappi
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4. Kosketa ohjelmointinapilla lukijaa, kun olet
kuullut haluamasi aterian valmistumisajan.
Laite vahvistaa aterian valmistusajan ilmoittamalla
”Ajastettu kuumennus, ateria valmistuu klo (valitsemasi
kellonaika)”.

5. Ajastettua kuumennusta käytettäessä, laite ei ilmoita puheella lämmityksen
päättymisestä.

Ajastuksen peruuttaminen
1. Kosketa ohjelmointinapilla lukijaa. Laite sanoo: ”Jos haluat peruuttaa ajastetun
kuumennuksen, kosketa uudelleen ohjelmointinapilla lukijaa”.

2. Kosketa lukijaa uudelleen, laite sanoo: ”Ajastettu kuumennus on keskeytetty. Ole hyvä
ja ota ateria pois uunista”.

3. Ota ateria pois uunista ja pane se pakastimen alalokeroon. Tätä ateriaa uuni ei
suostu enää kuumentamaan. Menumatin palveluhenkilö asettaa sen hyllylle seuraavan
ateriatoimituksen yhteydessä tai soita Menumatin asiakaspalveluun.

Menumatin asiakaspalvelu puh. 020 796 1550, s-posti: asiakaspalvelu@menumat.fi
Avoinna arkisin klo 8.00-16.00
Huoltopäivystys viikonloppuisin ja pyhäpäivinä klo 9.00 – 16.00

AJASTETUN KUUMENNUKSEN OHJE
Versio 2
1. Kiinnitä ajastustikku uunin takana olevaan
usb-porttiin. (kaikkia kolmea usb-porttia voi käyttää)
Laite sanoo: ”Ajastettu kuumennus. Nyt voit valita aterioita”.
usb-portti
ajastustikku

2. Valitse ateria, ota se pakastimesta, sulje
pakastimen ovi, pane ateria uuniin ja sulje
uunin luukku.
Laite sanoo: ”Hyväksy nyt kuumennuksen päättymisaika
painamalla vihreää infonappia”.

3. Paina vihreää infonappia niin monta kertaa,
että laite kertoo haluamasi aterian
valmistumisajan.
Yksi infonapin painallus tuo 30 min. lisää aikaa. Tee tämä
vaihe rauhallisesti.
vihreä infonappi

4. Kun olet kuullut haluamasi aterian
valmistumisajan, ota ajastustikku pois usbportista.
Laite vahvistaa aterian valmistusajan ilmoittamalla:
”Ateria valmistuu klo (valitsemasi kellonaika)”.

5. Laite ilmoittaa kun ateria on valmis.

Ajastuksen peruuttaminen
1. Aseta ajastustikku uudelleen laitteen usb-porttiin, jolloin ajastus peruuntuu.
2. Jos et ole vielä ajastettaessa valinnut aterian valmistusaikaa, pelkkä ajastustikun
irrottaminen peruuttaa ajastuksen.
3. Ota ateria uunista ja pane se pakastimen alalokeroon. Tätä ateriaa uuni ei suostu enää
kuumentamaan, Menumatin palveluhenkilö asettaa sen hyllylle seuraavan ateriatoimituksen
yhteydessä tai soita Menumatin asiakaspalveluun.

Menumatin asiakaspalvelu puh. 020 796 1550, s-posti: asiakaspalvelu@menumat.fi
Avoinna arkisin klo 8.00-16.00
Huoltopäivystys viikonloppuisin ja pyhäpäivinä klo 9.00 – 16.00
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