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DIN OG ANDRES SIKKERHET ER 
SVÆRT VIKTIG
Denne bruksanvisningen og 
selve husholdningsapparatet er 
utstyrt med viktige meldinger 
om sikkerhet. Disse må alltid 
leses og følges.
Dette er faresymbolet, som gjelder 
sikkerhet, og advarer om mulig 
risiko for brukeren og andre.

Alle sikkerhetsvarslene er 
merket med faresymbolet 
og følgende ord:

FARE

Viser en farlige situasjon, som 
dersom den ikke unngås, vil 
forårsake alvorlige skader.

ADVARSEL

Viser en farlige situasjon, som 
dersom den ikke unngås, vil 
kunne forårsake alvorlige 
skader.

Alle sikkerhetsvarslene gir 
spesifikke detaljer om 
foreliggende, mulig risiko og 
angir hvordan du kan redusere 
risikoen for personskade, 
materiell skade eller elektrisk 
støt som følge av feil bruk av 
apparatet. 
Ta nøye hensyn til følgende 
anvisninger:
 - Bruk beskyttende hansker for 

å foreta all utpakking og 
installasjon.

 - Apparatet må alltid frakobles 
strømnettet før installasjon.

 - Forsikre deg om at 
installasjonen og den 
elektriske tilkoblingen utføres 
av en kvalifisert elektriker som 
følger produsentens 
anvisninger og i samsvar med 
gjeldende lokale 
sikkerhetsforskrifter. Forsøk 
aldri å reparere eller skifte ut 
noen av delene til apparatet 
dersom det ikke uttrykkelig 
oppfordres til dette i 
bruksanvisningen.

 - Utskifting av strømkabelen 
skal kun foretas av en 
kvalifisert elektriker. Kontakt 
et autorisert servicesenter.

En mEr dEtaljErt og utfyllEndE BrukErvEilEdning kan lastes ned fra  
www.whirlpool.eu

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON
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NO  - Det er påbudt å jorde 
apparatet.

 - Strømledningen må være lang 
nok til at det innebygde 
apparatet kan tilkobles 
strømnettet.

 - For at installasjonen skal 
oppfylle kravene i 
sikkerhetsforskriftene, må det 
benyttes en forskriftmessig 
flerpolet bryter med en 
kontaktåpning på minst  
3 mm.

 - Ikke bruk adaptere hvis 
kjøleskapet er utstyrt med et 
støpsel.

 - Ikke bruk skjøteledninger.
 - Ikke dra i strømledningen.
 - De elektriske komponentene 

må ikke være tilgjengelige 
etter installasjonen.

 - Ikke berør apparatet med våte 
kroppsdeler og ikke betjen 
apparatet barføttet.

 - Apparatet er kun beregnet på 
mattilberedning i privat 
husholdning. All annen bruk 
er ulovlig (f. eks.: varmerom 
eller utendørs bruk).  
Produsenten fraskriver seg 
ethvert ansvar ved ukorrekt 
bruk eller gal innstilling av 
bryterne.

 - Dette apparatet er beregnet til 
innbygging. Det må ikke 
brukes frittstående.

 - Tilgjengelige deler av ovnen 
kan bli varme under bruk. Det 
må utvises forsiktighet for å 
unngå å berøre 
varmeelementene.

 - Meget små (0–3 år) og små 
barn (3–8 år) skal holdes på 
avstand så sant de ikke er 
under konstant oppsyn.

 - Barn fra 8 år og oppover og 
personer med nedsatt 
sanseevne eller fysisk eller 
psykisk funksjonsevne, eller 
manglende erfaring og 
kunnskap kan kun bruke dette 
apparatet under tilsyn eller 
hvis de har fått opplæring i 
trygg bruk av apparatet og 
forstår farene det innebærer. 
Barn skal ikke leke med 
apparatet. Barn må ikke foreta 
rengjørings- eller 
vedlikeholdsoppgaver uten å 
være under tilsyn.

 - Berør aldri varmeelementene 
på apparatet eller de 
innvendige flatene under eller 
rett etter bruk: fare for 
forbrenning.  
Pass på at ikke varme deler på 
apparatet kan komme i 
kontakt med tekstiler eller 
annet brennbart materiale før 
alle komponentene er helt 
avkjølt.
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NO - Når tilberedningen er ferdig, 
må du være forsiktig når du 
åpner døren til apparatet og 
vente til all den varme luften 
eller dampen gradvis har fått 
slippe ut. 
Ventilasjonsåpningene må 
aldri tildekkes.

 - Bruk ovnsvotter når du skal 
fjerne gryter og annet utstyr, 
og pass på at du ikke kommer 
i kontakt med 
varmeelementene.

 - Plasser aldri brennbart 
material i eller i nærheten av 
apparatet: Hvis apparatet så 
blir slått på ved en feiltakelse, 
kan det føre til brann.

 - Ikke bruk mikrobølgeovnen 
din for å varme opp noe som 
ligger i lufttette, forseglede 
beholdere.  
Trykket øker og kan forårsake 
skader når beholderne åpnes 
eller de kan eksplodere.

 - Bruk ikke din mikrobølgeovn 
for å tørke tekstiler, papir, 
urter, krydder, treverk, 
blomster, frukt eller annet 
brennbart material. Det kan 
føre til brann.

 - Ikke la apparatet være uten 
tilsyn, spesielt viktig er dette 
når du bruker papir, plast eller 
annet brennbart material 
under tilberedningsprosessen. 
Papir kan forkulles eller 
brenne, og noen plasttyper 
kan smelte dersom de brukes 
ved oppvarming av mat.

 - Bruk beholdere som kun er 
egnet til bruk i 
mikrobølgeovn.

 - Væske kan overopphetes til 
over kokepunktet uten at du 
ser bobler. Dette kan føre til at 
den varme væsken plutselig 
koker over.

 - Ikke bruk mikrobølgeovnen til 
frityrsteking, siden du ikke kan 
kontrollere temperaturen på 
oljen.

 - Rør godt og kontroller 
temperaturen før servering 
når du varmer opp barnemat 
eller drikke i tåteflasker eller 
glass. Husk å fjerne lokket og 
smokken før oppvarming.

 - Hvis du bruker alkoholholdige 
drikker i tilberedningen  
(f.eks. rom, cognac, vin), må du 
huske at alkohol fordamper 
ved høye temperaturer. Man 
kan derfor risikere at 
alkoholdunsten antennes når 
den kommer i kontakt med 
varmeelementet.
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NO  - Ikke bruk mikrobølgeovnen 
for å tilberede hele egg, 
verken med eller uten skall. De 
kan eksplodere selv etter at 
oppvarmingen er avsluttet.

 - Dersom material inne i eller 
utenfor apparatet skulle ta fyr 
eller du ser røyk, må du holde 
døren lukket og slå apparatet 
av. Trekk ut strømledningen 
eller slå av strømmen ved å 
koble ut sikringen eller 
kretsbryteren.

 - Ikke overkok maten. Det kan 
føre til brann.

 - Rengjøring er det eneste 
vedlikeholdsarbeidet som 
vanligvis er nødvendig. 
Dersom du ikke holder 
apparatet rent, kan 
overflatene bli ødelagte. Dette 
kan ha sterk innvirkning på 
apparatets levetid og kan føre 
til farlige situasjoner.

 - Bruk aldri 
damprengjøringsapparater.

 - Bruk ikke skuremidler eller 
skarpe skraperedskap av 
metall for å rengjøre glasset i 
apparatets dør. Dette kan ripe 
glassets overflate, noe som 
kan føre til at glasset slår 
sprekker.

 - Ikke bruk etsende kjemikalier 
eller damper i dette apparatet. 
Denne typen apparat er 
spesielt produsert for å varme 
opp eller tilberede mat. Den er 
ikke beregnet på industriell 
bruk eller laboratorier.

 - Du må aldri fjerne deksel.  
Dørpakningene og området 
rundt dem må kontrolleres 
regelmessig for skader. Hvis 
disse områdene er skadet, må 
du ikke bruke apparatet før 
det er reparert av en faglært 
servicetekniker.

 - Service skal kun utføres av en 
faglært servicetekniker. Det er 
farlig for ufaglærte personer å 
utføre servicearbeid eller 
reparasjoner som innebærer å 
fjerne et deksel på denne 
ovnen. Dekslene beskytter 
mot mikrobølgeenergien.
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NOSAMSVARSERKLÆRING      

dEnnE ovnEn, som er beregnet på å komme i 
kontakt med næringsmidler, er i 

overensstemmelse med det Europeiske 

Regelverket (  ) nr. 1935/2004 og er blitt 
prosjektert, fremstilt og solgt i samsvar  
med de sikkerhetsmessige kravene i 

MILJØINFORMASJON

avhEnding av EmBallasjE

Emballasjematerialet er 100% gjenvinnbart og 

merket med gjenvinningsymbolet (  ).  
De forskjellige delen til emballasjematerialet 
må derfor avhendes på en ansvarlig måte og i 
overensstemmelse med det lokale regelverket 
for behandling av avfall.

tips for EnErgisparing

 - Forvarm mikrobølgeovnen kun dersom 
dette er oppgitt i tilberedningstabellen eller 
i oppskriften.

 - Bruk mørke lakkerte eller emaljerte former, 
da de absorberer varmen mye bedre.

 - Slå av apparatet 10/15 minutter før den 
innstilte tilberedningstiden er over. Hvis 
matvarene har lang tilberedningstid, vil de 
likevel fortsette å steke selv etter at 
apparatet er slått av.

avfallsBEhandling av apparatEt

 - Dette apparatet er merket i samsvar med 
EU-direktiv 2012/19/EU om kassering av 
elektriske og elektroniske produkter (WEEE).

 - Ved å sørge for at dette produktet kasseres 
forskriftmessig, bidrar du til å forhindre de 
mulige negative konsekvensene for miljø 
og helse som kan forårsakes av feil 
avfallsbehandling av dette produktet.

 - Symbolet  på produktet eller på de 
vedlagte dokumentene, indikerer at dette 
apparatet ikke må behandles som vanlig 
husholdningsavfall, men transporteres til en 
innsamlingsstasjon for resirkulering av 
elektrisk og elektronisk utstyr.

«Lavspenningsdirektivet» 2006/95/CE (som 
erstatter 73/23/CEE og senere endringer) og 
kravene til beskyttelse i «EMC»-direktivet 
2004/108/CE. 
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FØR TILKOBLING

MONTERING AV APPARATET

MONTERING

EttEr at du har pakkEt ut apparatEt, må du påse at 
det ikke har blitt skadet under transporten og at 
apparatets dør lukker seg skikkelig.

dErsom du oppdagEr noEn problEmEr, må du 
kontakte forhandleren eller den nærmeste 
Service-avdelingen.

følg dEn vEdlagtE EgnE montEringsanvisningEn når 
du installerer apparatet.

kontrollEr at spEnningEn på typeplaten 
samsvarer med spenningen hjemme der du bor.

du må ikkE fjErnE beskyttelsesdekslene for 
mikrobølgeovnens luftinntak som er plassert på 
sideveggen inne i mikrobølgeovnen. De hindrer 
at fett og matpartikler kan trenge inn i 
mikrobølgeovnens luftinntakskanaler.

forsikrE dEg om at mikroBølgEovnEns ovnsrom er 
tomt før du installerer.

forsikrE dEg om at apparatEt ikkE Er skadEt. 
Kontroller at mikrobølgeovnens dør lukker godt 
til mot dørkarmen og at den innvendige 
dørtetningslisten ikke er skadet. Tøm 
mikrobølgeovnen og rengjør innvendig med en 
myk, fuktig klut.

Bruk ikkE apparatet dersom dets 
hovedledninger er skadde, dersom den ikke 
arbeider skikkelig, eller dersom den har blitt 
skadd eller sluppet ned. Senk ikke 
hovedledningene ned i vann. Hold ledningen 
borte fra varme overflater. Elektrisk sjokk, brann 
eller andre farlige situasjoner kan oppstå.

dErsom strøm lEdningEn er for kort, må du påse at 
en kvalifisert elektriker eller servicemann 
monterer en kontakt nær apparatet.

strømlEdningEn må være lang nok til at det 
innebygde apparatet kan tilkobles strømnettet.

for at installasjonEn skal oppfylle kravene i 
gjeldende forskrifter, må en flerpolet bryter 
med en kontaktåpning på minst 3 mm benyttes.

ETTER TILKOBLING

apparatEt kan bare startes når 
mikrobølgeovnens dør er skikkelig lukket.

dEt Er påBudt å jordE dEttE apparatEt. Produsenten 
fraskriver seg ethvert ansvar for skader på 
personer, dyr eller ting som skyldes at dette 
kravet ikke etterfølges.

For å unngå EvEntuEllE skadEr, må apparatet tas ut 
av bunnen i polystyrol kun rett før den skal 
installeres.

produsEntEnE er ikke økonomisk ansvarlige for 
problemer som forårsakes av at brukeren ikke 
følger disse anvisningene.
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TILBEREDING AV MAT

PLASTFOLIE OG POSER

RÅD OG FORSLAG VED BRUK

fjErn klips i mEtall fra poser av papir eller plast 
før du legger posen inn i mikrobølgeovnen.

plastfoliE Bør snittEs i eller prikkes med en gaffel 
for å slippe ut trykket og for å forhindre at den 
sprekker på grunn av damp som danner seg i 
løpet av tilberedningen.

sidEn dEt Er BEgrEnsEt hvor dypt inn i maten 
mikrobølgene trenger, dersom det finnes flere 
stykker som skal tilberedes samtidig, legg 
stykkene i en ring for å oppnå flere utvendige 
stykker.

små stykkEr tilberedes raskere enn større 
stykker.

skjær opp matEn i stykker av samme størrelse for 
jevn tilbereding.

fuktighEt fordampEr ved tilbereding i 
mikrobølgeovn.

Et lokk som Er EgnEt for mikroBølgEovn på 
beholderen hindrer redusering av væsken.

dE flEstE matvarEnE vil fortsEttE å koke etter at 
mikrobølgene har avsluttet tilberedingen. La 
derfor alltid rettene bli stående en stund for å 
fullføre tilberedingen.

vanligvis Er dEt nødvEndig å rørE ved matlaging i 
mikrobølgeovn. Når du rører må du passe på å 
flytte den kokte maten langs kanten mot 
midten og den mindre kokte maten som 
befinner seg sentralt ut mot kanten.

plassEr tynnE kjøttskivEr oppå hverandre, eller 
bland dem sammen. TYKKERE SKIVER, som 
kjøttpudding eller pølser, bør legges inntil 
hverandre.

VÆSKER

væskEr kan ovEropphEtEs ut over kokepunktet 
uten at du ser boblene. Dette kan føre til at 
varme væsker plutselig koker over.

for å hindrE dEnnE mulighEtEn:

q Unngå å bruke beholdere med rette sider 
og smal hals.

w Rør i væsken før du setter beholderen inn i 
mikrobølgeovnen, og la teskjeen stå i 
beholderen.

e Etter oppvarmingen, rør igjen før du 
forsiktig tar beholderen ut av 
mikrobølgeovnen.

BARNEMAT

EttEr oppvarming av BarnEmat eller væsker i 
tåteflaske eller i babymatglass, må du alltid røre 
og kontrollere temperaturen før servering.

dEttE vil sikrE at varmen blir jevnt fordelt, og du 
unngår fare for skålding eller forbrenning.

påsE at lokket og smokken fjernes før 
oppvarming.

FROSSEN MAT

for BEst rEsultat, anbefaler vi opptining direkte 
på den roterende tallerkenen. Dersom det er 
nødvendig kan det benyttes en lett 
plastbeholder som er egnet for mikrobølgeovn.

grytErEttEr, stuinger og kjøttsauser tiner bedre 
dersom du rører i dem i løpet av 
opptiningstiden.

skill dElEr fra hvErandrE etter hvert som de tiner. 
Enkle skiver tiner fortere.
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dEnnE hurtigvEilEdningEn  gjelder for flere forskjellige modeller. An-
tall knapper og funksjoner kan derfor avvike fra de på ovnen du har 
anskaffet.

BruksprinsippEt Er  følgende:
 ɳ Velg funksjon
 ɳ Velg innstilling
 ɳ Trykk på startknappen  

 
 

UTSEENDE
utsEEndEt på BEtjEningspanElEt  kan være an-
nerledes enn de panelene som vises i denne 
veiledningen, avhengig av modellen du har 
anskaffet

HURTIGVEILEDNING

MERK!

Panel-eksempler
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NOHURTIGVEILEDNING

førstE gangEn apparatEt koplEs til strømnEttEt, 
 eller etter et strømbrudd, er displayet tomt. 
Hvis klokken ikke er innstilt, fortsetter display-
et å være tomt til du stiller inn en tilberedning-
stid.

INNSTILLE KLOKKE 

q  trykk på klokkEknappEn (3 sEkundEr) til dEt 
vEnstrE tallEt (timE) BlinkEr.

w  trykk på knappEnE +/- for å stillE inn EffEk-
tEn.

e  trykk på start-knappEn En gang til. (dE to si-
frEnE til høyrE (minuttEnE) BlinkEr).

r  trykk på knappEnE +/- for å stillE inn EffEk-
tEn.

t  trykk på start-knappEn En gang til.
nå Er klokkEn innstilt  og i drift.

hvis du vil fjErnE klokkEn  fra displayet når den 
er stilt inn, kan du trykke på klokkeknappen 
igjen i 3 sekunder og deretter på stoppknap-
pen nok en gang.
hvis du vil sEttE klokkEn  i drift igjen, følger du 
prosedyren over

hold dørEn åpEn  mens du stiller klokken. Dette 
gir deg 5 minutter til å stille inn klokken. Hvis 
døren er lukket, må hvert innstillingstrinn 
gjøres i løpet av 30 sekunder.

ÅPNE DØR 

trykk på knappEn for å åpnE dørEn.
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1. VELG FUNKSJON

HURTIGVEILEDNING 

digitalt display   
Displayet inneholder en 24-timers 
klokke og indikatorsymboler.

stopp-knapp    
Trykkes kort for å 
stoppe eller nullstille 
ovnsfunksjonene.

mErk: 
antallEt funksjonEr  kan variere i forhold til 
den modellen du har anskaffet.

funksjonsknappEnE   lar deg velge ulike funksjoner.

FUNKSJON BESKRIVELSE

hvilEmodus 24-timErs klokkE, tomt display og kjøkkEntimEr

mikroBølgEr tilBErEdE og varmE mat mEd BarE mikroBølgEr

Crisp-knapp sprøstEkE dEigBasErt mat som pizza og paiEr

grill Bruning mEd BarE grill

grill + mB komBi-tilBErEdning

damp dampkoking

jEt tining hurtig tining

minnE hEnt inn En forEtrukkEt innstilling
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jEt start-knapp    
Brukes for å starte tilbered-
ningsprosessen eller aktivere 
Jet Start-funksjonen.

2. VELG INNSTILLING

HURTIGVEILEDNING 

3. START

mEd knappEnE +/-  kan du justere ulike innstillinger.

FUNKSJON RRYKK FOR Å INNSTILLE

hvilEmodus kjøkkEntimEr

mikroBølgEr mikroBølgEEffEkt og tilBErEdningstid

Crisp-knapp tilBErEdningstid

grill tilBErEdningstid

grill + mB mikroBølgEEffEkt og tilBErEdningstid

damp matkatEgori og vEkt

jEt tining matkatEgori og vEkt

minnE justErE og lagrE En innstilling


