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OPSTILLING

FØR TILSLUTNING

KONTROLLÉR, AT OVNEN IKKE ER BESKADIGET.  Kontrol-
lér, at ovndøren lukker tæt mod dørholderen. 
Tøm ovnen, og gør den ren indvendig med en 
blød, fugtig klud.

EFTER TILSLUTNING

DETTE APPARAT  skal ekstrabeskyttes jvf. 
stærkstrømsreglementet.  Producen-
ten fralægger sig ethvert ansvar for ska-
de på personer, dyr eller ting som føl-
ge af manglende overholdelse af lovgiv-
ningen.

Producenten fralægger sig ethvert ans-

var for problemer, der skyldes manglende 

overholdelse af disse angivelser.

ANVEND IKKE DETTE APPARAT,  hvis netled-
ningen eller stikproppen er beskadiget, 
hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis 
det er beskadiget eller har været tabt på 
gulvet. Dyp ikke netledningen eller stik-
proppen i vand. Hold netledningen væk 
fra varme overfl ader. Ellers er der risiko 
for elektrisk stød, brand eller anden fare.

KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN   på typepladen 
svarer til spændingen i hjemmet.

OVNEN KAN KUN ANVENDES,  hvis ovndøren er luk-
ket korrekt.

ANBRING OVNEN PÅ EN STABIL, PLAN OVER-

FLADE,  der er solid nok til at bære 
ovnen og det tilbehør, der 
anvendes i den. Håndter 
ovnen med forsigtighed.

ANBRING OVNEN I PASSENDE AFSTAND af andre var-
mekilder. For at sikre tilstrækkelig ventilation 
skal der være mindst 30 cm fri plads over ov-
nen. Ovnen skal være anbragt mod en væg. 
Kontroller, at der er fri plads under, over og på 
begge sider af ovnen for at sikre korrekt venti-
lation. Mikrobølgeovnen må ikke placeres i et 
køkkenskab.

DÅRLIG TV-MODTAGELSE  og radio-
forstyrrelser kan forekom-
me, hvis ovnen installeres 
i nærheden af tv, radio el-
ler antenne.

FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE  i siden af ovn-
rummet. De hindrer, at der kommer fedt og 
madpartikler ind i bølgelederne.
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LAD KUN BØRN  bruge ovnen uden opsyn, når 
de har fået tilstrækkelig vejledning til at 
kunne bruge den på betryggende måde, 
og så de er klar over risikoen ved forkert 
brug.  Hold øje med børn, når de an-
vender andre varmekilder 
(hvis de findes) alene eller i 
kombination med mikro-
bølger pga. de høje tem-
peraturer.
OVNEN ER IKKE BEREGNET TIL 

AT BLIVE  brugt af børn eller personer med fy-
siske, sensoriske eller mentale handicap 
eller med manglende erfaring og viden, 
medmindre disse personer er under opsyn 
eller er oplært i brugen af apparatet af en 
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 
HOLD ØJE MED BØRN,  så de ikke kan komme til 
at lege med ovnen.

VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER

OPVARM ELLER ANVEND IKKE BRÆNDBARE MATERI-

ALER  i eller tæt ved ovnen. Dampene kan 
starte en brand eller en eksplosion.

ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN  til tørring af 
tekstiler, papir, krydderier, krydderurter, 
træ, blomster, frugt eller andre brændbare 
materialer. Det kan resultere i en brand.

BRUG IKKE FOR LANG TILBEREDNINGSTID.  Det 
kan resultere i en brand.

LAD ALDRIG OVNEN VÆRE UDEN OPSYN,  især 
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.
Lad aldrig ovnen være uden opsyn, hvis du 
tilbereder med meget fedtstof eller olie, da 
der kan gå ild i meget varm olie og fedtstof!

HVIS DER GÅR ILD I NOGET I ELLER UDEN FOR OVNEN, 

ELLER HVIS DER ER SYNLIG RØG:  Hold ovndøren 
lukket, og sluk for ovnen. Tag stikket ud af 
stikkontakten, eller afbryd strømmen ved 
sikringen eller gruppeafbryderen.

LÆS DISSE REGLER OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL SENERE BRUG

ANVEND ALDRIG MIKROBØLGE-

OVNEN  til opvarmning af no-
get i en lufttæt, lukket 
beholder. Trykket i behol-
deren stiger, så den kan for-
årsage skade, når den åbnes, eller den kan 
eksplodere.

ÆG
ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN  til kogning eller 
opvarmning af hele æg med eller 
uden skal, da de kan eksplode-
re, selv når mikrobølgerne ikke 
varmer længere.

DØRTÆTNINGEN OG OMRÅDET OMKRING DENNE  
skal jævnligt efterses for skader. Hvis der er 
skader i disse områder, må ovnen ikke bru-
ges, før den er repareret af en servicetek-
niker.

ANVEND IKKE  aggressive kemikalier eller 
dampe i ovnen. Denne type ovn er spe-
cielt konstrueret til opvarmning og tilbe-
redning af madvarer. Den er ikke bereg-
net til industri- eller laboratoriebrug.

HÆNG ELLER ANBRING IKKE  tunge genstande 
på døren, da de kan beskadige ovnrum-
met og hængslerne. Der må ikke hænges 
genstande på dørhåndtaget.

OVNEN ER IKKE BEREGNET TIL AT BLIVE drevet af 
en timer eller med fjernbetjening.
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GENERELT

DENNE OVN ER UDELUKKENDE BEREGNET TIL HUSHOLD-

NINGSBRUG!  

OVNEN MÅ IKKE BRUGES  uden madvarer i, når der 
anvendes mikrobølger. Ellers kan det ødelægge 
ovnen.

HVIS DU ØVER DIG I BRUGEN  af ovnen, skal der sæt-
tes et glas vand ind i den. Vandet optager mi-
krobølgeenergien, så ovnen ikke bliver beska-
diget.

FJERN METALPOSELUKKERE  fra papir- 
eller plastposer, inden de anvendes 
i ovnen.

FRITURESTEGNING
ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN  til friture-
stegning. Olietemperaturen 
kan ikke kontrolleres.

OPVARMNING AF VÆSKER
FOR EKSEMPEL DRIKKEVARER ELLER VAND.   Overop-
hedning af væsken op over ko-
gepunktet kan ske, uden at der 
kommer bobler. Det kan med-
føre, at den varme væske plud-
selig koger over.
Tag følgende forholdsregler for at undgå 
dette:

1.  Undgå anvendelse af cylindriske behold-
ere med smalle åbninger.

2.  Rør rundt i væsken, før beholderen 
sættes i ovnen, og lad skeen blive i be-
holderen.

3.  Efter opvarmningen skal beholderen 
hvile et øjeblik. Rør atter rundt, og tag 
beholderen forsigtigt ud af ovnen.

NÅR DU HAR OPVARMET BABYMAD   eller væske 
i en sutteflaske eller behold-
er, skal du altid røre rundt og 
kontrollere temperaturen før 
servering. Så sikrer du, at varmen er jævnt fordelt, 
og du undgår risikoen for skoldning eller vabler.
Fjern altid låg og sut før opvarmning!

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

BRUG GRYDELAPPER ELLER OVNHANDSKER  for at 
undgå at brænde fi ngrene ved berøring 
af beholdere, ovndele eller pander efter 
tilberedning. Børn bør ikke opholde sig 
i nærheden af ovnen, når den er i brug, 
da dens tilgængelige dele kan blive me-
get varme.

ANVEND IKKE OVNRUMMET  til nogen form for op-
bevaring.

VENTILATIONSÅBNINGERNE  i ovnkabinettet må ikke til-
dækkes. Hvis luftindtag og ventilationsåbninger 
er blokeret, kan det skade ovnen og give dårlige 
tilberedningsresultater. 

OPBEVAR  eller anvend ikke ov-
nen udendørs. 

ANVEND IKKE  ovnen tæt på en 
køkkenvask, i en fugtig kæl-
der, i nærheden af en swim-
mingpool eller lignende.
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CRISP-HÅNDTAG (kun på nogle modeller)
ANVEND DET MEDFØLGENDE SPECIELLE 

CRISP-HÅNDTAG,  når den varme 
Crisp-pande tages ud af ovnen.

CRISP-PANDE (kun på nogle modeller)
ANBRING MADEN DIREKTE PÅ CRISP-PANDEN.  
Anvend altid glasdrejetal-
lerkenen under Crisp-pan-
den.
ANVEND IKKE NOGET TILBEHØR  
på Crisp-panden, da den hurtigt bli-
ver meget varm og sandsynligvis vil 
beskadige redskabet.
CRISP-PANDEN  kan forvarmes før brug (maks. 3 
min). Brug altid Crisp-funktionen til at forvar-
me Crisp-panden.

RIST (kun på nogle modeller)
BRUG RISTEN  til grillfunktioner.

DAMPKOGER (kun på nogle modeller)
BRUG DAMPKOGEREN MED SIEN  ved til-
beredning af madvarer som fi sk, 
grøntsager og kartofl er.
ANBRING ALTID  dampkogeren på 
glasdrejetallerkenen.

TILBEHØR

GENERELT

HVIS TILBEHØR, DER INDEHOLDER METAL,  kommer i 
berøring med ovnrummet, mens ovnen er i 
brug, kan der opstå gnister, og ovnen kan be-
skadiges.

DREJEKRYDS
ANVEND DREJEKRYDSET  under glasdre-
jetallerkenen. Sæt aldrig andet ud-
styr på drejekrydset. � Monter drejekrydset i ovnen.

GLASDREJETALLERKEN
BRUG GLASDREJETALLERKENEN  ved alle former for 
tilberedning. Den opsamler 
dryppende safter og madrester, 
der ellers ville brænde fast på 
ovnbunden. � Anbring glasdrejetallerkenen på drejekryd-

set.

SØRG FOR AT BRUGE TILBEHØR,  der er ovnfast og til-
lader mikrobølgerne at pas-
sere.

NÅR DU PLACERER MAD OG TILBEHØR  i mikrobølgeov-
nen, skal du sikre dig, at det ikke berører ovn-
siderne. 
Dette er specielt vigtigt ved tilbehør af 

metal eller med metaldele.

INDEN DU TÆNDER  for ovnen, skal du altid sikre 
dig, at drejetallerkenen kan dreje frit.  Hvis dre-
jetallerkenen ikke kan dreje frit, skal du bruge 
en mindre beholder.

DER ER  et stort udvalg af tilbehør på markedet. 
Før indkøb skal du sikre dig, at det er velegnet 
til brug i mikrobølgeovn.
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RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

RENGØRING ER DEN ENESTE FORM FOR VEDLIGEHOLDELSE,  
der normalt er brug for.  Når ovnen skal rengø-
res, skal stikket tages ud af stikkontakten.
HVIS OVNEN IKKE HOLDES REN,  kan overfl aderne øde-
lægges. Det kan påvirke apparatets levetid, og 
det kan også medføre farlige situationer.

ANVEND IKKE METALSKURESVAMPE, SLIBENDE 

RENGØRINGSMIDLER,  svampe af 
ståluld, skureklude o.l., da 
de kan beskadige betje-
ningspanelet samt ov-
nens indvendige og ud-
vendige overflader. Brug en klud med mildt 
opvaskemiddel eller et stykke køkkenrul-
le med en glasrensespray. Sprøjt glasrense-
middel på et stykke køkkenrulle.
SPRØJT IKKE  direkte på ovnen.

MED JÆVNE MELLEMRUM,  og specielt 
efter overkogning, skal du fj erne 
drejetallerkenen og drejekryd-
set, så ovnbunden kan rengøres.
OVNEN ER BEREGNET  til anvendelse med drejetal-
lerkenen monteret.

ANVEND IKKE  mikrobølgeovnen, når dre-
jetallerkenen er fj ernet med henblik på 
rengøring.

BRUG EN BLØD KLUD fugtet med et mildt opvaske-

VELEGNET TIL VASK I OPVASKEMASKINE:

DREJEKRYDS

GLASDREJETALLERKEN

ANVEND IKKE DAMPRENSERE  til rengøring af 
mikrobølgeovnen.
OVNEN skal rengøres regelmæssigt og 
alle madaflejringer fjernes.

GRILLELEMENTET  har ikke behov for rengøring, 
da den stærke varme brænder alle rester. Der-
imod bør loftsbeklædningen under det ren-
gøres regelmæssigt. Dette gøres med en blød 
klud fugtet med et mildt opvaskemiddel.

middel til rengøring af ovnrummet, yder- og 
indersiden af ovndøren samt dørfalsen.

LAD IKKE FEDT  eller madrester sidde om-
kring døren.

VED KRAFTIG TILSMUDSNING  skal du lade en kop 
med vand koge i ovnen i 2 eller 3 minutter. 
Dampen vil blødgøre snavset.
HÆLD LIDT CITRONSAFT  i en kop vand, sæt den på 
drejetallerkenen, og lad den koge nogle få mi-
nutter for at fj erne lugt fra ovnrummet.

Hvis grillen ikke bruges ret tit, skal den startes i 
10 minutter en gang om måneden, så alle stænk 
brændes af, og risikoen for brand mindskes.

CRISP-HÅNDTAG

OMHYGGELIG RENGØRING:
CRISP-PANDEN  skal rengøres i vand tilsat et mildt 
opvaskemiddel. Pletter med fastbrændte re-
ster kan rengøres med en sku-
resvamp og et mildt opva-
skemiddel.
LAD ALTID  crisp-panden køle 
af, før den rengøres.

CRISP-PANDEN MÅ IKKE  komme i vand eller 
skylles, mens den stadig er varm. Hurtig 
afkøling kan skade den.
BRUG IKKE STÅLULDSSVAMPE.  Det vil ridse 
overfl aden.

DAMPKOGER

RIST.
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FEJLFINDINGSOVERSIGT

HVIS OVNEN IKKE FUNGERER,  skal du kontrollere ne-
denstående punkter, før du kontakter Service: � Drejetallerken og drejekryds  er anbragt 

korrekt. � Stikket  sidder rigtigt i stikkontakten. � Døren  er helt lukket. � Kontrollér sikringerne,  og undersøg, om 
der er strømafbrydelse. � Kontrollér,  at luften kan cirkulere omkring 
ovnen. � Vent 10 minutter, og prøv at bruge ovnen 
igen. � Åbn og luk  døren, før du prøver igen.

OVENSTÅENDE RÅD HAR TIL HENSIGT AT HINDRE   unød-
vendig rekvirering af service, som vil blive fak-
tureret. 
Ved opkald til Service bedes du opgive ovnens 
serie- og typenummer (se Servicemærkaten). 
Se garantien angående yderligere vejledning.

HVIS NETLEDNINGEN SKAL SKIFTES,  skal den er-
stattes med en original net-
ledning, der kan leveres fra 
vore servicecentre. Netled-
ningen må kun udskiftes af 
en uddannet servicetekniker.

SERVICE MÅ KUN UDFØRES AF EN UD-

DANNET SERVICETEKNIKER.  For alle 
andre end uddannede service-
teknikere er det forbundet med 
alvorlig fare at udføre service 
eller reparationer, hvor der skal 
afmonteres et dæksel, der beskytter mod 
mikrobølgeenergien.
FJERN IKKE NOGET DÆKSEL.

MILJØTIPS

EMBALLAGEN  kan genbruges 100% 
og er forsynet med et genbrugs-
mærke. Følg de lokale reg-
ler for bortskaff else af aff ald. 
Emballage, der kan være far-
lig for børn (plastposer, poly-
styren osv.) skal opbevares uden for 
børns rækkevidde.
DETTE PRODUKT  er mærket i henhold til EU-direk-
tiv 2002/96/EC om aff ald af elektrisk og elek-
tronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre at dette pro-
dukt bliver skrottet korrekt, hjælper du med til 
at forhindre potentielle, negative konsekven-
ser for miljøet og folkesundheden, der kunne 
opstå gennem uhensigtsmæssig bortskaff else 
af dette produkt.

SYMBOLET  på produktet eller på dokumenterne, 
der ledsager produktet, 
angiver, at produktet ikke 
må bortskaff es sammen 
med husholdningsaff aldet. 
Det skal i stedet afl everes på 
en genbrugsstation for elek-
trisk og elektronisk udstyr. 
DET SKAL SKROTTES  i henhold 
til gældende lokale miljø-
regler for bortskaff else af 
aff ald.
YDERLIGERE OPLYSNINGER  om 
håndtering, genvinding og genbrug af dette 
produkt fås hos de lokale myndigheder, reno-
vationsselskabet eller forretningen, hvor pro-
duktet er købt.
NÅR OVNEN KASSERES,  skal netledningen skæres 
af, så ovnen ikke mere kan tilsluttes lysnettet.
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I OVERENSSTEMMELSE MED IEC 60705.
DEN INTERNATIONALE ELEKTROTEKNISKE KOMMISSION  har udviklet en standard, der bruges til at teste og 
sammenligne forskellige mikrobølgeovnes opvarmningseff ektivitet. Vi anbefaler følgende for 
denne ovn:
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Test Mængde Ca. tid Eff ekttrin Beholder

12.3.1 750 G 9.5 MIN 700 W  PYREX 3.220

12.3.2 475 G 5 MIN 700 W  PYREX 3.827

12.3.3 900 G 15 MIN 700 W  PYREX 3.838

13.3 500 G 11-13 MIN OPTØNING


