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ANVÄND DENNA FUNKTION  för snabb värmning av mat 
med hög vattenhalt såsom klara soppor, kaff e 
eller te.

q TRYCK PÅ STARTKNAPPEN. 
Denna funktion startar automatiskt  med full mi-
krovågseff ekt och tillagningstiden inställd på 30 
sekunder. Varje tryck ökar tiden med 30 sekunder.
 Du kan också ändra tiden genom att trycka på 
+/- knappen för att öka eller minska tiden efter 
att funktionen startat.
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JET START(SNABBSTART)

FRYST MAT:  
OM VIKTEN ÄR LÄGRE ELLER HÖGRE ÄN DEN REKOM-
MENDERADE  följer du anvisningarna i “Till-
agning och värmning med mikrovågor” och 
väljer 160 W vid upptining.
OM MATENS TEMPERATUR ÄR HÖGRE ÄN DJUPFRYST  (-
18°C)  ställer du in en lägre vikt.
OM MATEN ÄR  kallare än djupfryst (-18°C)  
ställer du in en högre vikt.

ANVÄND DENNA FUNKTION  för upptining av kött, kyckling och fi sk . Jet Defrost-funktionen bör endast an-
vändas för livsmedel med en nettovikt mellan 100 g och 1,5 kg.
PLACERA ALLTID MATEN  på glasplattan.

q TRYCK PÅ JET START DEFROST KNAPPEN.

w TRYCK PÅ +/- KNAPPEN för att ställa in vikten för 
livsmedlet

e TRYCK PÅ JET START KNAPPEN. 

HALVVÄGS GENOM UPPTININGSPROCESSEN STANNAR  ugnen 
med uppmaningen (turn food) VÄND MATEN.

 � Öppna luckan.
 � Vänd maten.
 � Stäng ugnsluckan och tryck på 

startknappen.

ANMÄRKNING:  Ugnen fortsätter automatiskt efter 2 
minuter om maten inte har blivit vänd. I detta fall 
tar upptiningen längre tid.
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JET DEFROST (SNABBUPPTINING)

SNABBREFERENSGUIDE
KONTROLLPANEL

MIKROVÅGSKNAPP
Används för att ställa in 
önskad mikroeff ektnivå.

AVBRYTA ELLER STOPPA 
TILLAGNINGEN

AVBRYT TILLAGNINGEN SÅ HÄR:
ÖPPNA UGNSLUCKAN NÄR DU VILL AVBRYTA TILLAGNINGEN 
 för att kontrollera, vända eller röra i maten. In-
ställda funktioner bibehålls i 5 minuter.
OM DU VILL FORTSÄTTA TILLAGNINGEN
STÄNGER DU UGNSLUCKAN  och trycker på start-
knappen EN GÅNG. Tillagningen fortsätter 
då från den punkt där programmet avbröts. 
TRYCKER DU PÅ STARTKNAPPEN  TVÅ GÅNGER ökas tiden 
med 30 sekunder.

OM DU VILL AVSLUTA TILLAGNINGEN
TAR DU UT MATEN,  stänger luckan och trycker 
in stoppknappen.
ANMÄRKNING: Efter användningen av ugnen lyser 
ugnslampan innan stoppknappen trycks in. Detta 
är normalt.
EN LJUDSIGNAL LJUDER OCH UPPREPAS EN  gång i minuten 
i 5 minuter efter programmets slut. 
Tryck på stoppknappen eller öppna 
luckan för att stoppa ljudsignalen.
ANMÄRKNING:  Om luckan öppnas och 
sedan stängs behålls de aktuella inställningarna 
endast i 60 sekunder efter avslutad tillagning.

GRILLKNAPP
Används för att välja grillfunktion.

CLOCK BUTTON (KLOCKKNAPP)
Används för att ställa in 24-timmarsklockan.

STOPPKNAPP
Tryck för att stoppa eller 
återställa någon av ugnens 
funktioner.

GRILLKOMBIKNAPP
Används för att välja grillkombifunktion.

-/+ KNAPP
Används för att öka/minska tillagnings-
tiden eller vikten på livsmedlet.

KRISPKNAPP
Används för att välja krispfunktion.

TILLAGNING OCH VÄRMNING MED 
MIKROVÅGOR

MEMO BUTTON (MINNESKNAPP)
Används för att återkalla sparade favori-
tinställningar.

JET START BUTTON (SNABBSTARTKNAPP)
Använd den för att starta till-
agningsprocessen eller anropa 
snabbstartfunktionen.

JET DEFROST BUTTON (SNABBUPPTIN-
INGSKNAPP)
Används för att ställa in snab-
bupptiningsfunktionen.

ANVÄND DENNA FUNKTION  för normal tillagning och 
värmning av grönsaker, fi sk, potatis och kött.

NÄR TILLAGNINGEN HAR BÖRJAT  :
kan du enkelt öka tiden med 30 sekunder genom 
att trycka på startknappen. Varje tryck ökar tiden 
med 30 sekunder. Du kan 
också ändra tiden genom att 
trycka på +/- knappen för att 
öka eller minska tiden.

q TRYCK PÅ EFFEKTKNAPPEN  för att ställa in effek-
ten. 

w TRYCK PÅ +/- KNAPPEN för att ställa in tillagnings-
tiden.

e TRYCK PÅ JET START KNAPPEN. 

ENDAST MIKROVÅGOR
EFFEKT ANVÄNDNING:

JET 
(700 W) 

VÄRMNING AV DRYCKER,  vatten, klara soppor, 
kaff e, te och annan mat med hög vat-
tenhalt. Om rätten innehåller ägg eller 
grädde bör ett lägre eff ektläge väljas.

500 W
FÖRSIKTIG TILLAGNING  av t.ex. såser med hög 
proteinhalt, ost- och äggrätter samt för 
att avsluta tillagningen av gryträtter.

350 W SJUDNING AV STUVNINGAR,  smältning av smör.

160 W UPPTINING.  Mjukgöring av smör och ost.

DIGITAL DISPLAY (DIGITAL VISNING)
Displayen innehåller en 24-timmars 
klocka och indikatorsymboler.

CHILD LOCK/TOUCH LOCK 
(BARNLÅS/TOUCH-LÅS)

DENNA AUTOMATISKA SÄKERHETSFUNKTION KOPPLAS 
IN EN MINUT EFTER  att ugnen har återgått 
till viloläge. I detta läge är dörren och 
touchknapparna låsta.
FÖR ATT KOPPLA UR KNAPPLÅSET  måste du öppna 
och stänga ugnsluckan. Annars visas “DOOR“ 
(LUCKA) i teckenfönstret.

TEKNISKA DATA

NÄTSPÄNNING 230 V/50 HZ

EFFEKTFÖRBRUKNING 1500 W
SÄKRING 10 A (UK 13 A)
MIKROVÅGSEFFEKT 700 W
GRILLEFFEKT 650 W
UTVÄNDIGA MÅTT (HXBXD) 360 X 392 X 350
UTVÄNDIGA MÅTT (HXBXD) 149 X 290 X 290
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KLOCKAN ÄR INSTÄLLD  och fungerar.
OM DU INTE LÄNGRE VILL ATT KLOCKAN SKALL VISAS  
behöver du bara hålla klockknappen intryckt i 3 
sekunder och därefter trycka på stoppknappen.
FÖR ATT KOPPLA IN KLOCKFUNKTIONEN IGEN  följer du an-
visningarna ovan.
ANMÄRKNING: HÅLL UGNSLUCKAN ÖPPEN NÄR DU STÄLLER 
KLOCKAN.  Du har då 10 minuter på dig för att ställa 
klockan. Annars har du bara 60 sekunder på dig 
för varje enskilt steg.

ANVÄND DENNA FUNKTION  när du behöver en äggk-
locka för att kunna ställa in exakt tid för att koka 
ägg, jäsa degar, osv.

q TRYCK PÅ KLOCKKNAPPEN.

w TRYCK PÅ +/- KNAPPEN FÖR ATT STÄLLA IN TIDEN för tid-
stagning.

e TRYCK PÅ JET START KNAPPEN.

BLINKANDE KOLON  anger att timern arbetar.

NÄR KLOCKKNAPPEN TRYCKS IN EN GÅNG  visas den tid 
som återstår av timerinställningen. Tiden visas i 3 
sekunder, varefter timern återgår till att visa till-
agningstiden (om ugnen används).

FÖR ATT STÄNGA AV TIMERN  när den arbetar i bakgrun-
den till en annan funktion måste du först placera 
timern i förgruniden genom att trycka på klock-
knappen och sedan stoppa den genom att trycka 
på stoppknappen.

q HÅLL KLOCKKNAPPEN  intryckt (i 3 sekunder) tills 

den vänstra siffran (timmar) börjar blinka.

w TRYCK PÅ +/- KNAPPEN för att ställa in timmarna.

e TRYCK PÅ KLOCKKNAPPEN IGEN  (de två högra sif-

frorna (minuter) blinkar).

r TRYCK PÅ +/- KNAPPEN för att ställa in minuterna.

t TRYCK PÅ KLOCKKNAPPEN IGEN.

NÄR NEDRÄKNINGEN ÄR KLAR  hörs det en ljudsignal.

ANVÄND DENNA FUNKTION  för att snabbt ge maten en 
aptitretande, gyllenbrun yta.

q TRYCK PÅ GRILLKNAPPEN. 

w TRYCK PÅ +/- KNAPPEN för att ställa in tillagnings-
tiden.

e TRYCK PÅ JET START KNAPPEN. 

UNDER TILLAGNINGSTIDEN är det möjligt att ändra till-
agningstiden genom att trycka på +/- knappen.

KONTROLLERA ATT REDSKAPEN  som skall användas för grillningen är ugnssäkra och tål grillens höga temper-
atur.
ANVÄND INTE PLASTREDSKAP  när du grillar. De kommer att smälta. Trä och papper är inte heller 
lämpliga material.

AN VÄN D DEN NA FU N K T I O N  för tillagning av t.ex. 
gratänger, lasagne, fågel och bakad potatis.

q TRYCK PÅ KOMBIKNAPPEN  för att ställa in effek-
ten.. 

w TRYCK PÅ +/- KNAPPEN för att ställa in tillagnings-
tiden.

e TRYCK PÅ JET START KNAPPEN.  
UNDER TILLAGNINGSTIDEN KAN MW eff ekten ändras när 
som helst genom att trycka på ”Combi” (kombi) 
knappen och et är möjligt att ändra tillagnings-
tiden genom att trycka på +/- knappen.

GRILL KOMBI
EFFEKT ANVÄNDNING:

350 - 500 W TILLAGNING  av kyckling och lasagne

160 - 350 W TILLAGNING AV  fi sk och frysta gratänger

160 W TILLAGNING  av kött

   0 W BRYNING,  enbart under tillagningen

ANVÄND DENNA FUNKTION för att tillaga quiche, pizza och annan degbaserad mat. Också idealisk för stek-
ning av kött, fi sk, bacon ägg, potatis etc.

KONTROLLERA ATT  crisppannan står mitt på 
glasplattan.

ANVÄND 
GRYTLAPPAR  
  eller det speciella crisphandtaget 
när du skall ta i den heta crisppannan.

VAR FÖRSIKTIG OCH VIDRÖR INTE  ugnstaket ovanför 
grillelementet.

PLACERA ALDRIG DEN HETA CRISPPANNAN  på värme-
känsliga underlag.

UGNEN OCH CRISPPANNAN  blir mycket heta när 
denna funktion används.

q TRYCK PÅ CRISPKNAPPEN. 

w TRYCK PÅ +/- KNAPPEN för att ställa in tillagnings-
tiden.

e TRYCK PÅ JET START KNAPPEN. 
NÄR CRISPFUNKTIONEN ANVÄNDS GÅR DET INTE ATT  ändra 
eff ektnivån eller  sätta på/stänga av grillfunk-
tionen. 

ANVÄND ENDAST  den medföljande crisppannan 
tillsammans med crispfunktionen. 
Andra crisppannor som f inns på 
marknaden ger inte korrekta resultat 
med denna funktion.

UNDER TILLAGNINGSTIDEN ÄR DET MÖJLIGT ATT JUSTERA 
TILLAGNINGSTIDEN GENOM ATT TRYCKA PÅ +/- KNAPPEN.
MIKROVÅGORNA OCH GRILLEN  samverkar automatiskt 
för att värma crisppannan. På så sätt får crisp-
pannan snabbt den temperatur som krävs för att 
maten skall få rätt färg och krispighet.
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MINNESFUNKTIONEN GÖR det enkelt att snabbt ta fram en viss favoritinställning.
MINNESFUNKTIONEN FUNGERAR PÅ SÅ SÄTT att den lagrar den inställning som för tillfället visas i teckenfönstret.

SÅ HÄR ANVÄNDS EN INSTÄLLNING SOM ÄR LAGRAD I MINNET:  

q TRYCK PÅ MEMOKNAPPEN. 

w TRYCK PÅ JET START KNAPPEN. 

SÅ HÄR SPARAS EN INSTÄLLNING: 

q VÄLJ önskad funktion. 

w Gör önskade inställningar. 

e TRYCK PÅ MEMOKNAPPEN OCH HÅLL DEN INTRYCKT i 3 
sekunder tills en ljudsignal hörs. Inställningen är 
nu lagrad i minnet. Du kan programmera om min-
net så många gånger du önskar.

NÄR APPARATEN ansluts till elnätet och efter 
strömavbrott är minnets standardinställning 1 
minuter vid full eff ektnivå.
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