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DIN OCH ANDRAS SÄKERHET 
ÄR MYCKET VIKTIG
I denna bruksanvisning och på 
själva produkten ges viktiga 
säkerhetsvarningar som ska läsas 
och alltid följas.
Detta är symbolen för fara och 
den varnar för potentiella risker 
för användaren och andra i 
närheten.

Alla säkerhetsvarningar 
föregås av denna symbol 
och följande ord:

FARA

Anger en farlig situation som, 
om den inte undviks, kommer 
att orsaka allvarliga 
personskador.

VARNING

Anger en farlig situation som, 
om den inte undviks, kan 
orsaka allvarliga personskador.

Alla säkerhetsvarningar ger 
specifika detaljer om den 
potentiella risk som föreligger 
och talar om hur du ska undvika 
risken för personskador och 
andra skador samt elektriska 
stötar på grund av felaktig 
användning av produkten. Följ 
följande instruktioner noggrant:
 - Använd skyddshandskar vid 

uppackning och installation.
 - Produkten måste kopplas bort 

från eluttaget innan något 
installationsarbete utförs.

 - Installation och underhåll ska 
utföras av behörig fackman i 
enlighet med tillverkarens 
anvisningar och i enlighet 
med lokala 
säkerhetsbestämmelser. 
Reparera inte och byt inte ut 
delar på produkten såvida inte 
bruksanvisningen specifikt 
instruerar dig att göra så.

 - Byte av elkabel får bara utföras 
av en kvalificerad elektriker. 
Vänd dig till en auktoriserad 
serviceverkstad.

 - Enligt lag måste denna 
produkt anslutas till jord.

En mEr dEtaljErad och uttömmandE bruksanvisning kan hämtas på  
www.whirlpool.eu

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
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SV  - Nätkabeln måste vara 
tillräckligt lång för att 
produkten som är inbyggd i 
ett köksskåp ska kunna 
anslutas till ett eluttag.

 - För att installationen ska 
uppfylla gällande säkerhetskrav 
måste en enpolig strömbrytare 
med minst 3 mm 
kontaktavstånd användas.

 - Använd inte grenuttag om 
ugnen är utrustad med en 
stickkontakt.

 - Använd inte 
förlängningssladdar.

 - Dra inte i produktens nätkabel.
 - När installationen är klar får de 

elektriska komponenterna inte 
vara åtkomliga för användaren.

 - Vidrör inte produkten med 
våta kroppsdelar och var inte 
barfota när du använder den.

 - Produkten är endast avsedd att 
användas i hushållet för 
matlagning. Det är inte tillåtet att 
använda produkten för andra 
ändamål (t.ex. användning i 
uppvärmningsrum eller 
utomhus). Tillverkaren 
ansvarar inte för olämplig 
användning eller felaktig 
inställning av 
kontrollknapparna.

 - Denna produkt är avsedd att 
byggas in. Använd den inte 
som en fristående produkt.

 - Under användning blir 
produkten och dess åtkomliga 
delar heta. Det är viktigt att 
inte vidröra värmeelementen.

 - Barn (0–8 år) ska hållas under 
uppsikt när de vistas i 
närheten av produkten.

 - Barn från 8 års ålder och 
personer med nedsatt fysisk, 
sensorisk eller mental 
förmåga, eller bristande 
erfarenhet och kunskap får lov 
att använda produkten om de 
hålls under uppsikt eller om 
de har fått instruktioner om 
hur produkten ska användas 
på ett säkert sätt och förutsatt 
att de förstår vilka faror det 
innebär. Barn får inte leka med 
produkten. Rengöring och 
underhåll får inte utföras av 
barn utan uppsikt.

 - Under och efter användning 
av produkten ska du undvika 
att vidröra värmeelementen 
och produktens invändiga 
ytor: risk för brännskada.  
Undvik kontakt med trasor 
eller andra brännbara material 
tills produktens komponenter 
har svalnat helt.
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SV - När du är klar med 
matlagningen, öppna 
produktens lucka försiktigt för 
att gradvis släppa ut den varma 
luften eller ångan innan du 
öppnar helt. Blockera inte 
ventilationsöppningarna.

 - Använd ugnsvantar för att ta 
ut kokkärl och tillbehör, och se 
noga till att inte vidröra 
värmeelementen.

 - Placera inte brandfarliga 
material i eller nära produkten. 
Om produkten sätts på av 
misstag kan materialet fatta eld.

 - Använd inte mikrovågsugnen 
för att värma mat eller vätskor 
i lufttäta behållare.  
Trycket ökar i behållaren och 
den kan explodera eller orsaka 
annan skada när den öppnas.

 - Använd inte din 
mikrovågsugn för att torka 
textilier, papper, kryddor, 
örter, trä, blommor, frukt eller 
andra brännbara material. 
Brand kan uppstå.

 - Lämna inte produkten utan 
tillsyn, särskilt när du använder 
papper, plast eller andra 
brännbara material under 
tillagningen. Papper kan förkolna 
eller brinna och vissa plaster kan 
smälta när de används vid 
uppvärmning av mat.

 - Använd bara behållare som är 
lämpliga för användning i 
mikrovågsugn.

 - Vätskan kan bli överhettad till 
en temperatur över 
kokpunkten utan att det syns 
att den kokar. Det finns då risk 
att den heta vätskan plötsligt 
kokar över.

 - Använd inte mikrovågsugnen 
för fritering eftersom oljans 
temperatur inte kan kontrolleras.

 - När du har värmt en 
nappflaska eller en 
barnmatsburk ska du alltid 
kontrollera temperaturen och 
röra om innan barnet äter. Ta 
av lock och nappar innan 
maten värms.

 - Om alkoholhaltiga drycker 
används vid matlagningen 
(t.ex. rom, konjak, vin), tänk på 
att alkohol avdunstar vid höga 
temperaturer. Därför finns det 
risk för att dessa alkoholångor 
fattar eld när de kommer i 
kontakt med det elektriska 
värmeelementet.

 - Använd inte mikrovågsugnen 
för att tillaga eller värma upp 
hela ägg, med eller utan skal, 
eftersom de kan explodera 
även efter att uppvärmningen 
har avslutats.
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SV  - Om material inuti eller utanför 
produkten antänds eller om 
du ser rök, håll luckan stängd 
och stäng av produkten. 
Koppla bort nätkabeln eller 
stäng av strömmen med 
säkringen eller 
huvudströmbrytaren.

 - Överhetta inte maten. Brand 
kan uppstå.

 - Rengöring är normalt det 
enda underhåll som krävs. Om 
produkten inte hålls ren kan 
dess yta ta skada, vilket i sin 
tur kan reducera produktens 
livslängd och även orsaka 
farliga situationer.

 - Använd aldrig ångtvätt för att 
rengöra den.

 - Använd inga starka, slipande 
rengöringsmedel eller vassa 
metallskrapor för att rengöra 
produktens glaslucka 
eftersom de kan repa ytan så 
att glaset splittras.

 - Frätande kemikalier och ångor 
får inte användas i denna 
produkt. Denna typ av 
produkt är endast avsedd för 
uppvärmning och tillagning 
av mat. Den är inte avsedd för 
industriell användning eller 
laboratoriebruk.

 - Avlägsna aldrig någon kåpa.  
Lucktätningarna och 
områdena kring tätningarna 
måste inspekteras 
regelbundet avseende skador. 
Om dessa områden skadas får 
produkten inte användas 
förrän den har reparerats av 
en behörig servicetekniker.

 - Service får endast utföras av 
en behörig servicetekniker. 
Att utföra service eller 
reparation som kräver att 
kåpor som skyddar mot 
mikrovågsenergi avlägsnas är 
farligt för alla som saknar 
erforderlig utbildning.
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SVFÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 

dEnna ugn, som är avsedd att komma i kontakt 
med livsmedel, överensstämmer med den 

europeiska förordningen ( ) n.1935/2004 

och är utarbetad, tillverkad och såld enligt 
säkerhetskraven i lågspänningsdirektiv 

MILJÖSKYDD

kassEring av förpackningsmatErialEt

Förpackningsmaterialet kan återvinnas  

till 100% och är märkt med 

återvinningssymbolen ( ).  
Förpackningsmaterialets olika delar ska därför 
kasseras på ett ansvarsfullt sätt enligt gällande 
lokala bestämmelser om avfallshantering.

tips för att spara EnErgi

 - Förvärm endast mikrovågsugnen om det 
specificeras i tillagningstabellen eller om 
ditt recept kräver det.

 - Använd mörka eller svartlackerade 
ugnsformar och bakplåtar, eftersom de 
absorberar värme mycket bättre.

 - Stäng av produkten 10-15 minuter innan 
den inställda tillagningstiden löper ut. Mat 
som kräver längre tillagningstid kommer att 
fortsätta tillagas även när produkten är 
avstängd.

kassEring av produktEn

 - Denna apparat är märkt i enlighet med 
EG-direktivet 2012/19/EG om elektriskt och 
elektroniskt avfall (Waste Electrical and 
Electronic Equipment, WEEE).

 - Genom att säkerställa att produkten 
hanteras på rätt sätt bidrar du till att 
förebygga eventuella negativa 
konsekvenser för miljön och människors 
hälsa, som annars kan orsakas av olämplig 
avfallshantering av denna produkt.

 - Symbolen    på produkten och på de 
dokument som medföljer produkten visar 
att denna produkt inte får skrotas som 
hushållsavfall, utan ska lämnas in på 
miljöstation för återvinning av elektrisk och 
elektronisk utrustning.

2006/95/EG (som ersätter 73/23/EEG med 
senare ändringar) och skyddskraven i EMC-
direktiv 2004/108/EG. 
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FÖRE NÄTANSLUTNING

INSTALLATION AV PRODUKTEN

INSTALLATION

När produkteN har packats upp, kontrollera att den 
inte har skadats under transporten och att luckan 
stänger ordentligt.

koNtakta diN återförsäljare eller närmaste 
kundtjänst om du upptäcker ett problem.

följ bifogadE sEparata montEringsanvisningar för 
att installera produkten.

försäkra dig om att spänningEn som anges på 
typskylten överensstämmer med 
nätspänningen i ditt hem.

ta intE bort skyddsplattorna som sitter över 
mikrovågsinloppet på ugnsutrymmets 
sidovägg. Skyddsplattorna förhindrar att fett 
och matsmulor tränger in i mikrovågskanalerna.

sE till att mikrovågsugnEns utrymmE är tomt före 
installationen.

kontrollEra att produktEn intE är skadad. 
Kontrollera att det går att stänga 
mikrovågsugnens lucka ordentligt och att 
luckans inre tätningslist inte är skadad. Töm 
mikrovågsugnen och rengör insidan med en 
mjuk, fuktig trasa.

använd intE denna produkt om nätkabeln är 
skadad, om den inte fungerar korrekt eller om 
den har skadats eller tappats. Doppa inte ned 
nätkabeln i vatten. Håll nätkabeln borta från 
heta ytor. Det föreligger annars risk för 
elektriska stötar, brand och andra faror.

om nätkabEln är för kort, låt en behörig elektriker 
eller servicetekniker installera ett eluttag nära 
produkten.

nätkabEln måste vara tillräckligt lång för att 
produkten ska kunna anslutas till eluttaget när 
den är inbyggd i ett köksskåp.

för att installationEn ska uppfylla gällande 
säkerhetsbestämmelser måste en allpolig 
strömbrytare med minst 3 mm kontaktavstånd 
installeras i nätkretsen.

EFTER NÄTANSLUTNING

produktEn fungerar endast när 
mikrovågsugnens lucka är ordentligt stängd.

dEnna produkt måstE vara jordad. Tillverkaren 
ansvarar inte för skador på person, djur eller 
egendom som uppkommer på grund av att 
detta krav inte har uppfyllts.

för att förhiNdra eveNtuella skador rekommenderar 
vi att du inte tar ut produkten från 
polystyrenskummet förrän du ska installera den.

tillvErkarEn ansvarar inte för problem som 
orsakas av att användaren inte har följt dessa 
anvisningar.
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MATLAGNING

PLASTFOLIE OCH PåSAR

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING OCH RåD

ta bort klämmor och förslutningar som 
innehåller metalltrådar från plast- och 
papperspåsar innan de läggs in i ugnen.

gör hål i plastfoliE med en gaffel eller liknande 
för att släppa ut trycket och undvika explosion 
eftersom ånga bildas under tillagningen.

mikrovågor tränger in i maten till ett begränsat 
djup. Om du ska laga flera bitar på en gång, lägg 
bitarna i en cirkel för att göra så att flera bitar är 
på utsidan.

små bitar är färdiga tidigare än stora bitar.

skär matEn i lika stora bitar för en jämn 
tillagning.

fukt avdunstar under tillagning i mikrovågsugn.

Ett mikrovågssäkErt lock på kärlet gör att mindre 
fukt försvinner.

oftast fortsättEr matEn att tillagas efter att 
mikrovågsugnen är klar. Därför är det viktigt att 
låta ståtiden avsluta tillagningen.

vanligtvis är dEt viktigt att röra om under 
tillagning i mikrovågsugn. Vid omrörning ska du 
flytta den tillagade maten på utsidorna mot 
mitten och den mindre tillagade maten i mitten 
mot utsidorna.

lägg tunna köttskivor ovanpå varandra i en hög 
eller lägg dem så att de yttersta delarna lappas 
över. Tjockare matstycken, såsom 
köttfärslimpor och korvar, ska placeras nära 
varandra.

VÄTSKOR

vätskan kan bli övErhEttad till en temperatur över 
kokpunkten utan att det syns att den kokar. Det 
finns då risk för att den heta vätskan plötsligt 
kokar över.

för att undvika dEnna risk:

q Använd inte kärl med raka sidor och smal 
hals.

w Rör om vätskan innan du ställer in kärlet i 
ugnen och lämna teskeden i kärlet.

e Rör om igen efter uppvärmningen och ta 
sedan försiktigt ut kärlet från 
mikrovågsugnen.

BARNMAT

när du har värmt En nappflaska eller en 
barnmatsburk i ugnen ska du alltid kontrollera 
temperaturen och röra om innan barnet äter.

på så sätt kan du vara säkEr på att värmen är 
jämnt fördelad, samtidigt som du undviker 
risken för skållning eller brännskador.

försäkra dig om att lock och nappar har tagits 
bort innan maten värms.

FRYST MAT

för bästa rEsultat rekommenderar vi att tina 
direkt på den roterande glasplattan. Om 
nödvändigt, använd en plastbehållare som är 
lämplig för mikrovågsugn.

kokt mat, stuvningar och köttsåser tinar bättre 
om du rör i dem under upptiningen.

sEparEra dElarna när de börjar tina. Enskilda 
skivor tinar snabbare.
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dEnna snabbguidE  är utformad för att täcka flera olika modeller. An-
tal knappar och funktioner kan därför avvika från den modell du 
har köpt.

principEn för användning  är:
 ɳ Välj funktion
 ɳ Inställning
 ɳ Tryck på startknappen  

 
 

UTSEENDE
kontrollpanElEn på din ugn kan sE annorlun-
da ut  än panelerna som visas i denna guide, 
beroende på modell.

SNABBGUIDE

OBSERVERA!

Exempel
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SVSNABBGUIDE

när ugnEn första gångEn ansluts till ElnätEt  eller 
efter ett strömavbrott är displayen släckt. Om 
klockan inte ställs in förblir displayen släckt tills 
en tillagningstid ställs in.

STÄLLA KLOCKAN

q  tryck på stopp-knappEn (3 sEkundEr) tills 
dEn vänstra siffran (timmar) binkar.

w  tryck på +/- knapparna för att ställa in tim-
mar.

e  tryck på start-knappEn igEn. (dE två högra 
siffrorna (minutEr) blinkar).

r  tryck på +/- knapparna för att ställa in mi-
nutEr.

t  tryck på start-knappEn igEn.
klockan är inställd  och fungerar.

om du vill ta bort klockan  från displayen eft-
er att den är inställd, tryck bara på Stopp-
knappen igen i 3 sekunder och tryck sedan på 
Stopp-knappen igen.
för att åtErinstallEra klockan,  följ åtgärderna 
ovan.

låt luckan vara öppEn  när klockan ställs in. Du 
har då 5 minuter på dig för att avsluta inställ-
ningen av klockan. Annars har du bara 30 
sekunder på dig för varje enskilt steg.

ÖPPNA LUCKAN

tryck på knappEn för att öppna luckan.
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1. VÄLJ FUNKTION

SNABBGUIDE 

digital display   
Displayen har en klocka med 24-tim-
mars visning och symboler.

stopp-knapp    
Tryck kort för att stoppa 
eller återställa någon av 
ugnsfuktionerna.

anmärkning: 
antal funktionsknappar  kan avvika från den 
modell du har köpt.

mEd funktionsknapparna  kan olika funktioner väljas.

FUNKTION BESKRIVNING

standby (vilolägE) 24 timmars klocka, släckt display och timEr

microwavE 
(mikrovågor)

tillagning och värmning mEd Enbart mikrovågor

crispknapp bryning av dEgbasErad mat som pizza och paj

grillning bryning Enbart mEd grillEn

grill + mv kombinErad tillagning

ånga ångkokning

jEt dEfrost 
(snabbupptining)

snabb upptining

minnE ta fram En förprogrammErad inställning
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jEt start-knapp    
Används för att starta tillagnin-
gen eller starta Jet Startfunk-
tionen.

2. INSTÄLLNING

SNABBGUIDE 

3. START

mEd +/- knapparna  kan olika inställningar justeras.

FUNKTION TRYCK FÖR ATT STÄLLA IN

standby (vilolägE) timEr

microwavE (mikrovågor) mikrovågsEffEkt och tillagningstid

crispknapp tillagningstid

grillning tillagningstid

grill + mv mikrovågsEffEkt och tillagningstid

ånga matklass och vikt

jEt dEfrost 
(snabbupptining)

matklass och vikt

minnE justEra och spara En inställning


