
NO

DENNE FUNKSJONEN BRUKES  for rask oppvarming av 
mat med høyt vanninnhold, som; klare supper, 
kaff e eller te.

q TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. 

Denne funksjonen starter  automatisk på maksi-
malt mikrobølgeeff ekttrinn og tilberednings-
tiden innstilt på 30 sekunder. Hvert nye trykk øker 
tiden med 30 sekunder. Du kan også forandre 
tiden ved å trykke [+]/[-]-knappene for å øke eller 
redusere tiden etter at funksjonen er aktivert.

MAX 34

DENNE FUNKSJONEN BRUKEKESS ffforor rrasaskkk opopppvar iming av

JET START(HURTIGSTART)
KUN MIKROBØLGER

STRØM FORESLÅTT BRUK:

JET 
(700 W)

GJENOPPVARMING AV DRIKKEVARER,  vann, klare supper, kaff e, te eller annen mat med høyt van-
ninnhold. Velg lavere eff ekt dersom maten inneholder egg eller fl øte.

500 W MER FORSIKTIG TILBEREDNING  av f.eks. sauser med høyt proteininnhold, oste- og eggeretter 
og avslutning av gryteretter.

350 W SMÅKOKING AV STUINGER,  smelte smør.

160 W TINING.  Mykgjøring av smør, ost.

HURTIGVEILEDER
KONTROLLPANEL

TA PAUSE ELLER STOPPE TILBERED-
NINGEN

TA PAUSE I TILBEREDNINGEN:
DU KAN AVBRYTE TILBEREDNINGEN  for å kontrollere, røre 
i eller snu maten ved å åpne døren. Innstillingene 
blir holdt i 5 minutter.
FORTSETTE TILBEREDNINGEN:
LUKK DØREN  og trykk på startknappen EN 
GANG. Nå fortsetter tilberedningen fra der 
den ble avbrutt. 
HVIS DU TRYKKER TO GANGER på startknappen, øker 
du tilberedningstiden med 30 sekunder.

GJØR FØLGENDE HVIS DU IKKE ØNSKER Å FORTSETTE TIL-
BEREDNINGEN:
TA UT MATEN,  lukk døren og trykk på STOPP-
knappen.
MERK: Når tilberedningen er ferdig, fortset-
ter ovnslampen å lyse til du trykker på STOPP-
knappen. Dette er normalt.

DU VIL HØRE ET LYDSIGNAL  en gang i 
minuttet i 10 minutter når tilbered-
ningen er ferdig. Trykk på STOPP-
knappen eller åpne døren for å stoppe signalet.
MERK:  Ovnen beholder innstillingene i kun 60 
sekunder, dersom døren blir åpnet og deretter 
lukket etter at tilberedningen er ferdig.

MIKROBØLGEKNAPPEN

Brukes til å stille inn ønsket 
mikrobølgeeffekt.

KLOKKEKNAPPEN

Brukes til å stille klokken.

STOPPKNAPPEN

Trykk denne for å stoppe 
eller tilbakestille alle ovn-
funksjonene.

HURTIGTININGSKNAPPEN

Brukes til å velge Hurtigtiningsfunk-
sjonen.

[+]/[-]-KNAPPENE 
Brukes til å øke/redusere koketiden 
eller vekten av maten.

MANUELL TINING-KNAPPEN

Brukes til å velge Manuell tining-
funksjonen.

TILBEREDE OG VARME MAT MED MIKROBØLGER

MINNEKNAPPEN

Brukes til å hente fram favor-
ittinnstillinger du har lagret.

HURTIGSTARTKNAPPEN

Brukes til å starte tilbered-
ningen eller ta i bruk Hurtig-
startfunksjonen.

BRUK DENNE FUNKSJONEN  til normal tilberedning og oppvarming, for eksempel av grønnsaker, fi sk, poteter 
og kjøtt.

NÅR TILBEREDNINGSPROSESSEN HAR STARTET:  
Du kan enkelt øke tiden i 30-sekunders trinn. Det er bare å trykke på startknappen. Hvert trykk øker 
tiden med 30 sekunder.Du kan også forandre tiden ved å trykke [+]/[-]-knappene for å øke eller re-
dusere tiden.

q TRYKK PÅ STRØMKNAPPEN  for å stille inn effekten.

w TRYKK [+]/[-]-KNAPPENE for å stille inn koketiden.

e TRYKK HURTIGSTARTKNAPPEN. 

DIGITAL SKJERM

Skjermen har en klokke og flere indika-
torsymboler.

BARNELÅS/BERØRINGSLÅS

DENNE AUTOMATISKE SIKKERHETSFUNKSJONEN BLIR 
AKTIVERT 2 MINUTT ETTER  at ovnen er gått 
i “hvilemodus“. I denne tilstanden er 
døren og berøringsknappen låst.

DØREN MÅ ÅPNES OG LUKKES  når du f.eks legger mat inn i 
ovnen, for at startbeskyttelsen skal frigjøres. Ellers vil 
displayet vise “DOOR“ (dør).



NO

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 stoppknappen.
HVIS DU VIL SETTE KLOKKEN  i drift igjen, følger du 
prosedyren over.
MERK: HOLD DØREN ÅPEN MENS DU STILLER KLOKKEN.  Da 
har du 5 minutters tid til å fullføre innstillingen. 
Ellers må du greie hvert trinn innen 60 sekunder.

BRUK DENNE FUNKSJONEN  når du trenger en stoppe-
klokke på kjøkkenet til å måle nøyaktig tid for 
ulike formål, for eksempel når du koker egg eller 
pasta eller når du har deig til heving.

q TRYKK PÅ KLOKKEKNAPPEN.

w TRYKK [+]/[-]-KNAPPENE FOR Å STILLE INN TIDEN du vil 
måle.

e TRYKK HURTIGSTARTKNAPPEN.

BLINKENDE KOLON  viser at timeren er i gang.

ETT TRYKK PÅ KLOKKEKNAPPEN  viser hvor mye tid som 
er igjen i timeren. Dette vises i 3 sekunder før dis-
playet går tilbake til å vise tilberedningstiden (hvis 
du bruker ovnen akkurat nå).
FOR Å STOPPE KJØKKENTIMEREN  når den er i gang i 
bakgrunnen for en annen funksjon, må du først 
hente den frem til forgrunnen igjen ved å trykke 
på klokkeknappen og deretter stoppe den ved å 
trykke på stoppknappen.

q TRYKK PÅ KLOKKEKNAPPEN  (3 sekunder) til tall-

ene på venstre side (timer) blinker.

w TRYKK [+]/[-]-KNAPPENE for å stille inn timer.

e TRYKK PÅ KLOKKEKNAPPEN PÅ NYTT.  (De to sifrene 

til høyre (minuttene) blinker).

r TRYKK [+]/[-]-KNAPPENE for å stille inn minutter.

t TRYKK PÅ KLOKKEKNAPPEN PÅ NYTT.

DET HØRES ET LYDSIGNAL  når timeren er ferdig å telle 
ned til null.

MAX 34

MIKROBØLGEEFFEKTEN kan ikke justeres mens denne 
funksjonen er aktiv, men står fast på 160 W.
KONTROLLER OG SE OVER MATEN REGELMESSIG.  Når du 
får mer erfaring, fi nner du frem til riktig opptin-
ingstid for ulike mengder.

SNU STØRRE STYKKER  midtveis i opptiningsprosessen.FROSSEN MAT I PLASTPOSE,  plastfolie eller papp kan 
legges direkte inn i ovnen dersom det ikke 
er noen metalldeler (f.eks. metallklips) på 
emballasjen.
EMBALLASJENS FORM  kan påvirke opptin-
ingstiden. Flate pakker tiner raskere 
enn tykke blokker.
SKILL STYKKENE FRA HVERANDRE  når de beg-
ynner å tine. 
Enkle skiver tiner fortere.
DEKK TIL DELER AV MATEN  med små 
stykker av aluminiumsfo-
lie hvis de begynner å bli 
varme (f.eks. kyllinglår og 
vingespisser).

KOKT MAT, STUINGER OG KJØTTSAUSER  tiner raskere 
hvis du rører i dem under opptiningstiden.

NÅR DU TINER MAT , er det best la maten tine 
nesten helt og la hviletiden fullføre opptining-

sprosessen.

LITT HVILETID ETTER OPPTININGEN  vil alltid gi bedre 
resultater, fordi varmen da vil bli fordelt jevnt 
gjennom maten.

q TRYKK MANUELL TINING-KNAPPEN. 

w TRYKK [+]/[-]-KNAPPENE for å stille inn koketiden.

e TRYKK HURTIGSTARTKNAPPEN. 

MMIKROBØLGEEFFEKTEN kan ikke

MANUELL TINING

RUK DENNE FUNKSJONEN nåår ddu ttrenger en stoppe-

KJØKKENTIMER

q

KLOKKE

MINNEFUNKSJONEN GJØR DET MULIG å ta i bruk 
foretrukne innstillinger i en fart.
MINNEFUNKSJONEN HAR ET ENKELT PRINSIPP, og 
det er å lagre innstillingen som til enhver tid vises.

SLIK BRUKER DU EN LAGRET INNSTILLING: 

q TRYKK MINNEKNAPPEN. 

w TRYKK HURTIGSTARTKNAPPEN. 

SLIK LAGRER DU EN INNSTILLING: 

q VELG ønsket funksjon. 

w STILL INN tilberedningen. 

e TRYKK OG HOLD MINNEKNAPPEN INNE i 3 sekunder til 
du hører et signal. Innstillingen er nå lagret. 
Du kan forandre den lagrede innstillingen så 
ofte du vil.

NÅR STØPSELET SETTES INN eller strømmen kommer 
igjen etter et brudd, er standardinnstillingene i 
minnet 1 minutt med full mikrobølgeeff ekt.

MINNEFUNKUNKSJOSJONENENNEN GJGJ GJØRØRØR DETDETDET MUMU MULIGLIGLIG ååå tta i i b bruk 

MINNE

FROSNE MATVARER: 
DERSOM VEKTEN ER MINDRE ELLER STØRRE ENN ANBEFALT 
VEKT:  Følg fremgangsmåten for “Tilberede og 
varme mat med mikrobølger” og velg 160 W 
ved tining.
HVIS MATEN ER VARMERE  enn dypfryst temper-
atur (-18°C),  velger du en lavere vekt for 
maten.
HVIS MATEN ER KALDERE  enn dypfryst tempera-
tur (-18°C),  velger du en høyere vekt for maten.

BRUK DENNE FUNKSJONEN  til å tine kjøtt, fj ærkre, og fi sk . JET Defrost kan bare brukes for mat som har en 
nettovekt mellom 100g - 1500g.
PLASSER ALLTID MATEN  på den roterende 
glasstallerkenen.

q TRYKK HURTIGTININGSKNAPPEN.

w TRYKK [+]/[-]-KNAPPENE for å stille inn vekten av 
maten.

e TRYKK HURTIGSTARTKNAPPEN. 

MIDT I TINEPROSESSEN  stopper ovnen og ber deg om 
å snu maten (viser meldingen) 
”TURN FOOD”.

 � Åpne døren.
 � Snu maten.
 � Lukk døren og start ovnen igjen 

ved å trykke på startknappen.

MERK:  Ovnen fortsetter automatisk etter 2 min. 
hvis maten ikke blir snudd. I så fall vil opptinings-
tiden vare litt lenger.

e kjøtt fjærkre og fifiskk JEJETT DDeffrost kan bare brukes

JET DEFROST

HURTIGVEILEDER

TEKNISKE DATA

INNGANGSSPENNING 230 V/50 HZ

NOMINELL INNGANGSEFFEKT 1100 W
SIKRING 10 A (UK 13 A)
UTGANGSEFFEKT MIKROBØLGER 700 W
UTVENDIGE MÅL (HXBXD) 360 X 392 X 350

INNVENDIGE MÅL (HXBXD) 149 X 290 X 290
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