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DK

DIN OG ANDRES SIKKERHED 
ER YDERST VIGTIG
Denne brugsvejledning og selve 
apparatet er forsynet med 
vigtige oplysninger om 
sikkerhed, der altid skal læses og 
overholdes.
Dette er symbolet for fare, der 
advarer om potentielle risici for 
brugeren og andre.

Foran advarsler 
vedrørende sikkerhed 
findes faresymbolet og 
følgende termer:

FARE

Angiver en farlig situation, der, 
hvis den ikke forhindres, 
forårsager alvorlige læsioner.

ADVARSEL

Angiver en farlig situation, der, 
hvis den ikke forhindres, vil 
kunne forårsage alvorlige 
læsioner.

Alle advarsler vedrørende 
sikkerhed giver specifikke 
detaljer om den mulige risiko og 
angiver, hvordan man kan 
reducere risikoen for læsioner, 
skade og elektrisk stød som følge 
af forkert brug af apparatet. 
Overhold følgende anvisninger 
nøje:
 - Anvend altid 

beskyttelseshandsker i 
forbindelse med udpakning 
og installation.

 - Tag stikket ud af stikkontakten 
før enhver form for installation 
eller vedligeholdelse.

 - Installationen eller 
vedligeholdelsen skal udføres 
af en autoriseret elinstallatør i 
henhold til producentens 
anvisninger og gældende 
lovgivning. Reparer eller 
udskift ikke nogen af 
apparatets dele, medmindre 
det kræves specifikt i 
brugervejledningen.

 - Strømforsyningskablet skal 
udskiftes af en autoriseret 
elektriker. Henvend dig til et 
autoriseret servicecenter.

 - Dette apparat skal 
ekstrabeskyttes, jvf. 
stærkstrømsreglementet.

En mErE dEtaljErEt og dybdEgåEndE brugsanvisning kan downloades fra 
www.whirlpool.eu

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN
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DK  - Strømforsyningskablet skal 
være tilstrækkelig langt til, at 
det er muligt at slutte det 
indbyggede apparat til 
strømforsyningen.

 - For at opfylde de gældende 
sikkerhedsdirektiver for 
installation skal der anvendes 
en afbryderkontakt med en 
afstand på mindst 3 mm.

 - Brug ikke multistikdåser, hvis 
ovnen er udstyret med et stik.

 - Brug ikke forlængerledninger.
 - Ryk ikke 

strømforsyningskablet ud.
 - Efter endt installation må der 

ikke være direkte adgang til 
de elektriske dele.

 - Rør ikke ved apparatet med 
våde kropsdele, og brug det 
ikke med bare fødder.

 - Apparatet er udelukkende 
beregnet til 
husholdningsbrug til 
tilberedning af fødevarer. 
Ingen anden brug er tilladt 
(f.eks. opvarmning af rum eller 
udendørsbrug).  
Producenter fralægger sig 
ethvert ansvar for upassende 
brug eller forkert indstilling af 
betjeningsknapperne.

 - Dette apparat er beregnet til 
indbygning. Anvend det 
aldrig fritstående.

 - Apparatet og dets 
tilgængelige dele bliver varme 
under brug. Pas på ikke at 
berøre varmelegemerne.

 - Små børn (0-3 år) og børn i 
alderen 3-8 år skal holdes 
borte fra apparatet, 
medmindre de er under 
konstant opsyn.

 - Apparatet kan bruges af børn 
på over 8 år og personer med 
fysiske, sensoriske eller 
mentale handicap eller med 
manglende erfaring og viden, 
hvis disse personer er under 
opsyn eller er oplært i brugen 
af apparatet på en sikker 
måde og forstår de 
involverede farer. Børn må 
ikke lege med ovnen. 
Rengøring og vedligeholdelse 
må ikke foretages af børn, 
medmindre de er under 
opsyn.

 - Rør ikke ved apparatets 
opvarmede dele eller indre 
flader under og efter brug: 
Risiko for forbrænding.  
Undgå kontakt med klude 
eller andet brændbart 
materiale, indtil alle 
apparatets dele er 
fuldstændig afkølet.
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DK - Efter endt tilberedning skal 
apparatets låge åbnes 
forsigtigt, så den varme luft 
eller damp gradvist kan sive 
ud, inden der tages adgang til 
apparatet. 
Ventilationsåbningen må 
aldrig blokeres.

 - Brug ovnhandsker til at fjerne 
gryder og tilbehør, og pas på 
ikke at røre opvarmede dele.

 - Anbring ikke brændbare 
materialer i eller i nærheden af 
apparatet: Der er risiko for 
brand, hvis ovnen bliver tændt 
ved et uheld.

 - Anvend aldrig 
mikrobølgeovnen til 
opvarmning af noget i en 
lufttæt, lukket beholder.  
Trykket i beholderen stiger, og 
det kan medføre skade, når 
den åbnes, eller den kan 
eksplodere.

 - Anvend ikke 
mikrobølgeovnen til tørring af 
tekstiler, papir, krydderier, 
krydderurter, træ, blomster, 
frugt eller andre brændbare 
materialer. Det kan resultere i 
brand.

 - Efterlad aldrig apparatet uden 
opsyn, især ikke hvis der 
anvendes papir, plast eller 
andre brændbare materialer i 
forbindelse med en 
tilberedning. Papir kan 
forkulle eller brænde, og 
nogle plasttyper kan smelte 
under opvarmning af 
madvarer.

 - Benyt udelukkende 
beholdere, som er egnede til 
mikrobølgeovne.

 - Overophedning af væsken til 
over kogepunktet kan ske, 
uden at der kommer bobler. 
Det kan medføre, at den 
varme væske pludselig koger 
over.

 - Anvend ikke 
mikrobølgeovnen til 
friturestegning. 
Olietemperaturen kan ikke 
kontrolleres.

 - Når du har opvarmet 
babymad eller væske i en 
sutteflaske eller beholder, bør 
du altid røre rundt og 
kontrollere temperaturen før 
servering. Fjern altid låg og 
sut før opvarmning.
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DK  - Hvis du tilsætter spiritus (f.eks. 
rom, cognac, vin osv.) under 
tilberedningen, skal du huske 
på, at spiritus fordamper ved 
høje temperaturer. Der kan gå 
ild i dampene, når de kommer 
i kontakt med det elektriske 
varmelegeme.

 - Brug ikke mikrobølgeovnen til 
at koge eller opvarme hele æg 
med eller uden skal. Æg kan 
eksplodere, selv når 
mikrobølgerne ikke varmer 
længere.

 - Hvis der går ild i noget i eller 
uden for apparatet, eller hvis 
der er synlig røg, skal 
apparatets låge holdes lukket 
og apparatet slukkes. Tag 
stikket ud af stikkontakten, 
eller afbryd strømmen ved 
sikringen eller 
gruppeafbryderen.

 - Brug ikke for lang 
tilberedningstid. Det kan 
resultere i brand.

 - Rengøring er den eneste form 
for vedligeholdelse, der 
normalt er brug for. Hvis 
apparatet ikke holdes rent, 
kan overfladerne tage skade. 
Det kan påvirke apparatets 
levetid, og det kan også 
medføre farlige situationer.

 - Anvend aldrig damprensere.

 - Brug ikke stærke slibende 
rengøringsmidler eller 
metalskrabere til at rengøre 
glasruden i apparatets låge, 
da de kan ridse overfladen og 
ødelægge glasset.

 - Anvend ikke aggressive 
kemikalier eller dampe i 
ovnen. Denne apparattype er 
specifikt designet til 
opvarmning eller tilberedning 
af madvarer. Den er ikke 
beregnet til industri- eller 
laboratoriebrug.

 - Fjern ikke noget dæksel.  
Lågens tætningslister og 
området omkring lågen skal 
jævnligt efterses for skader. 
Hvis disse områder 
beskadiges, må apparatet ikke 
anvendes, før det er blevet 
repareret af en faguddannet 
servicetekniker.

 - Service må kun udføres af en 
faguddannet servicetekniker. 
For alle andre end 
faguddannede 
serviceteknikere er det 
forbundet med alvorlig fare at 
udføre service eller 
reparationer, hvor der skal 
afmonteres et dæksel, der 
beskytter mod 
mikrobølgeenergien.
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DKOVERENSSTEMMELSESERKLÆRING  

dEnnE ovn er beregnet til at komme i kontakt 
med fødevarer og er i overensstemmelse  

med den europæiske forordning (  )  

nr. 1935/2004. Produktet er udviklet, produceret 
og markedsført i overensstemmelse med 

MILJØBESKYTTELSE

bortskaffElsE af EmballagEn

Emballagen kan genbruges 100% og er mærket 

med genbrugssymbolet (  ).  
De forskellige dele af emballagen skal derfor 
bortskaffes i overensstemmelse med lokale 
regler om affaldsbehandling.

EnErgisparEråd

 - Ovnen skal kun forvarmes, hvis det angives i 
tilberedningstabellen eller i opskriften.

 - Anvend mørke forme med emalje, da de 
absorberer varmen langt bedre.

 - Sluk apparatet 10/15 minutter, før den 
indstillede tilberedningstid er gået. 
Tilberedningen af retter, der kræver lang 
tilberedning, fortsætter også efter, at 
apparatet er blevet slukket. 

bortskaffElsE af produktEt

 - Dette apparat er mærket i overensstemmelse 
med EU-direktiv 2012/19/EU, Affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

 - Ved at sikre at dette produkt bliver skrottet 
korrekt, hjælper du med til at forhindre 
potentielle, negative konsekvenser for 
miljøet og folkesundheden, der kunne 
opstå gennem uhensigtsmæssig 
bortskaffelse af dette produkt.

 - Symbolet  på produktet eller den 
ledsagende dokumentation angiver, at 
dette produkt ikke må bortskaffes som 
husholdningsaffald, men at det skal 
afleveres på nærmeste opsamlingscenter 
for genbrug af elektrisk og elektronisk 
udstyr.

sikkerhedskravene i Lavspændingsdirektivet 
2006/95/EF (der erstatter direktiv 73/23/EØF og 
efterfølgende ændringer) og beskyttelseskravene 
i EMC-direktivet 2004/108/EØF. 
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DK

FØR TILSLUTNING

OPSTILLING AF APPARATET

INSTALLATION

Kontrollér, efter udpakningen, at apparatet ikke 
er blevet beskadiget under transporten, og at 
apparatets låge lukker korrekt.

Kontakt forhandleren eller serviceafdelingen, hvis 
der opstår problemer.

følg dEn mEdfølgEndE installationsvEjlEdning 
under installation af apparatet.

kontrollér, at spændingEn på typepladen svarer 
til spændingen i hjemmet.

fjErn ikkE beskyttelsespladerne i siden af 
ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt og 
madpartikler ind i bølgelederne.

kontrollér, at ovnEn er tom, før den installeres.

kontrollér, at ovnEn ikkE Er bEskadigEt. Kontrollér, 
at mikrobølgeovnens låge lukker tæt mod 
understøtningen, og at den indvendige 
tætningsliste i lågen ikke er beskadiget. Tøm 
mikrobølgeovnen, og rengør den indvendigt 
med en blød, fugtig klud.

anvEnd ikkE dette apparat, hvis netledningen er 
beskadiget, hvis den ikke fungerer korrekt, eller 
hvis den er beskadiget eller har været tabt på 
gulvet. Sænk aldrig netledningen ned i vand. 
Hold netledningen væk fra varme overflader. 
Ellers er der risiko for elektrisk stød, brand eller 
anden fare.

Hvis lEdningEn er for kort, skal en autoriseret 
elinstallatør eller montør installere en 
stikkontakt i nærheden af apparatet.

strømforsyningskablEt skal være tilstrækkelig 
langt til, at det er muligt at slutte det 
indbyggede apparat til strømforsyningen.

For at opfylde de gældende sikkerhedsdirektiver 
for installation skal der anvendes en 
afbryderkontakt med en afstand på mindst  
3 mm.

EFTER TILSLUTNING

apparatEt kan kun anvendes, hvis 
mikrobølgeovnens låge er lukket korrekt.

dEttE apparat skal EkstrabEskyttEs jf. 
stærkstrømsrEglEmEntEt. Producenten fralægger 
sig ethvert ansvar for skade på personer, dyr 
eller ting som følge af manglende overholdelse 
af lovgivningen.

For at undgå beskadigelser anbefales det, at 
apparatet ikke fjernes fra underlaget af 
polystyrenskum, før det skal installeres.

producEntEn fralægger sig ethvert ansvar for 
problemer, der skyldes manglende 
overholdelse af disse angivelser.
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DK

TILBEREDNING

FOLIE OG POSER

RÅD

fjErn mEtalposElukkErE fra papir- eller plastposer, 
inden de anvendes i ovnen.

foliEn skal snittEs eller prikkes med en gaffel, for 
at mindske trykket og hindre, at filmen springer, 
fordi der samler sig damp under tilberedningen.

i og mEd, at mikrobølgEr trænger ind i føden til en 
begrænset dybde, bør stykkerne anbringes i en 
cirkel, så der skabes flere yderside-stykker, hvis 
der skal tilberedes et vist antal stykker på en 
gang.

små stykkEr tilberedes hurtigere end store 
stykker.

skær fødEvarEn ud i stykker af samme størrelse, 
for at opnå en ensartet tilberedning.

damp fordampEr under tilberedning med 
mikrobølger.

Et låg, dEr kan tålE mikrobølgEr oven på 
beholderen, hjælper med at reducere 
fordampningen.

dE flEstE fødEvarEr vil fortsættE 
tilberedningsprocessen, når mikrobølgeovnen 
er færdig. Tillad derfor altid et tidsrum til 
færdiggørelse af tilberedningsprocessen.

sædvanligvis Er dEt påkrævEt at rørE rundt under 
mikrobølgetilberedning. Når der røres rundt 
skal de tilberedte portioner flyttes fra 
yderkanterne mod centrum, og de mindre 
tilberede centrale portioner flyttes mod 
ydersiden.

anbring tyndE skivEr kød oven på hinanden eller 
taglagt. Tykkere stykker af f.eks. farsbrød eller 
pølser skal lægges tæt ved siden af hinanden.

VÆSKER

væskE kan blivE opvarmEt til over kogepunktet, 
uden synlige tegn herpå. Dette kan medføre, at 
varme væsker pludselig koger over.

for at undgå dEnnE risiko:

q Undgå at anvende cylindriske beholdere 
med smalle åbninger.

w Rør rundt i væsken, før beholderen sættes 
i mikrobølgeovnen, og lad skeen blive i 
beholderen.

e Rør rundt igen efter opvarmning, før 
beholderen forsigtigt tages ud af 
mikrobølgeovnen.

BABYMAD

EftEr opvarmning af babymad eller væske i en 
sutteflaske eller i et glas med babymad, skal 
man altid røre rundt og kontrollere 
temperaturen før servering.

på dEnnE mådE sikrEs dEt, at varmen er jævnt 
fordelt, og at risikoen for skoldning eller vabler 
undgås.

sørg altid for at fjerne låg og sut før 
opvarmning.

FROSNE MADVARER

for at opnå dE bEdstE rEsultatEr, anbefaler vi at 
madvaren tøs op direkte på glasdrejetallerkenen. 
Om nødvendigt kan der anvendes en let 
plastikbeholder, der er egnet til mikrobølger.

kogtE madvarEr, gryderetter og kødsovse tør 
lettere op, hvis der røres rundt under 
optøningen.

adskil stykkErnE, efterhånden som de tør op. 
Enkeltfrosne stykker tør hurtigere op.
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DK
dEnnE startvEjlEdning  dækker en række forskellige modeller. Antallet 
af knapper og funktioner kan derfor være anderledes på din model.

funktionsprincippEt  er:
 ɳ Vælg funktion
 ɳ Justér indstilling
 ɳ Tryk på Start-knappen

UDSEENDE
kontrolpanElEts  udseende kan være an-
derledes end de paneler, der er vist i denne 
startvejledning, afhængigt af hvilken model 
du har købt.

HURTIG STARTVEJLEDNING

BEMÆRK!

Eksempler på kontrolpaneler
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DKHURTIG STARTVEJLEDNING

når ovnEn sluttEs til En stikkontakt førstE gang  
eller efter en strømafbrydelse, er displayet 
tomt. Hvis uret ikke er indstillet, er displayet 
tomt, indtil tilberedningstiden indstilles.

INDSTILLING AF URET

q  tryk på stop-knappEn (i 3 sEkundEr), indtil 
vEnstrE ciffEr (timEtallEt) blinkEr.

w  tryk på +/- knappErnE for at indstillE timEt-
allEt.

e  tryk på start-knappEn igEn. (dE to cifrE til 
HøjrE (minuttallEt) blinkEr).

r  tryk på +/- knappErnE for at indstillE minut-
tallEt.

t  tryk på start-knappEn igEn.
nu Er urEt stillEt,  og det går.

urEt kan fjErnEs fra displayEt , når det er ind-
stillet: tryk først på Ur-knappen igen i 3 
sekunder, og derefter på Stop-knappen.
når urfunktionEn skal brugEs igEn,  følges den 
beskrevne fremgangsmåde.

ovndørEn skal stå åbEn,  mens uret stilles. Der 
er nu 5 minutter til at indstille uret i. Ellers må 
hvert trin udføres inden for 30 sekunder.

ÅBNING AF DØREN

tryk på knappEn for at åbnE dørEn.
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DK

1. VÆLG FUNKTION

HURTIG STARTVEJLEDNING 

digitalt display   
Displayet indeholder et 24-tim-
ers ur og indikatorsymboler.

stop-knap    
Tryk kortvarigt for at 
standse eller nulstille en 
ovnfunktion.

bEmærk: 
antallEt af funktionsknappEr  kan være an-
derledes på din model.

funktionsknappErnE  gør det muligt at vælge forskellige funktioner.

FUNKTION BESKRIVELSE

standby 24 timErs-ur, tomt display og minutur (timEr)

mikrobølgE tilbErEdning og opvarmning udElukkEndE mEd mikrobølgEr

crisp-knap sprødstEgning af mad mEd dEj som pizzaEr og piEs

grilning bruning kun mEd grill

grill + mb kombi-tilbErEdning

damp tilbErEdning mEd damp

jEt-optøning Hurtig optøning

HukommElsE gEnkaldEr En forEtrukkEn indstilling



11

DK

knappEn jEt start    
Bruges til at starte tilberednin-
gen eller hente funktionen Jet 
Start frem.

2. JUSTéR INDSTILLING

HURTIG STARTVEJLEDNING 

3. START

knappErnE +/-  gør det muligt at ændre forskellige indstillinger.

FUNKTION TRYK FOR AT INDSTILLE

standby minutur

mikrobølgE mikrobølgEEffEkt og tilbErEdningstid

crisp-knap tilbErEdningstid

grilning tilbErEdningstid

grill + mb mikrobølgEEffEkt og tilbErEdningstid

damp madkatEgori og vægt

jEt-optøning madkatEgori og vægt

HukommElsE justErEr og gEmmEr En indstilling


