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DENNE FUNKTION BRUGES  til hurtig opvarmning af 
madvarer med stort vandindhold, f.eks. klar 
suppe, kaff e og te.

q TRYK PÅ JET START KNAPPEN. 

DENNE FUNKTION STARTER AUTOMATISK  med maks. mi-
krobølgeeff ekt og kogetiden er indstillet til 30 se-
kunder. Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder. Du 
kan også ændre tiden ved at dreje på justerings-
knappen for at forlænge eller forkorte tiden, efter 
at funktionen er startet.
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terne.
NU ER URET STILLET  og går.
Hvis du trykker på Stop-knappen, når du foretager 
indstillinger, afsluttes   indstillingsprocessen, og ap-
paratet går i standby og viser kun en kolonne.
BEMÆRK: Hvis indstilling af uret ikke er udført før 
1 minut, går apparatet i standby og viser kun en 
kolonne.

q DREJ PÅ JUSTERINGSKNAPPEN  for at indstille ti-
merne, når det venstre tal (timer) blinker.

w TRYK PÅ START-KNAPPEN for at indstille timerne.

e DREJ PÅ JUSTERINGSKNAPPEN  for at indstille mi-
nutterne, når det højre tal (minutter) blinker. 

r TRYK PÅ START-KNAPPEN  for at indstille minut-
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GENOPVARMNING AF DRIKKEVARER

KUN MIKROBØLGER

EFFEKT ANBEFALET BRUG:

JET  
(700 
W)

GENOPVARMNING AF DRIKKEVARER,  vand, 
klar suppe, kaff e, te eller andre madva-
rer med højt vandindhold. Hvis maden 
indeholder æg eller fl øde, vælges en 
lavere eff ekt.

500W

RETTER, DER KRÆVER PÅPASSELIGHED  (f.eks. 
saucer med højt proteinindhold, oste- 
og æggeretter) og færdigkogning af 
sammenkogte retter.

350W VIDEREKOGNING AF RAGOUT,  smeltning af 
smør.

160 W OPTØNING.  Blødgøring af smør og ost.

  90 W BLØDGØRING AF  is.

HURTIGVEJLEDNING
BETJENINGSPANEL

PAUSE ELLER STANDSNING AF KOGNING

SÅDAN AFBRYDER DU KOGNINGEN MIDLERTIDIGT:
KOGNINGEN KAN STOPPES MIDLERTIDIGT VED AT ÅBNE LÅGEN 
 for at tjekke, vende eller røre i maden. Indstillingen 
opretholdes i 10 minutter.

FOR AT FORTSÆTTE MADLAVNINGEN:
LUK OVNLÅGEN,  og tryk EN GANG på Start-
knappen. Herefter forsætter madlavningen, 
hvorfra den blev afbrudt. 
NÅR DER TRYKKES PÅ START-KNAPPEN  TO GANGE, øges ko-
getiden med 30 sekunder.

HVIS DU IKKE ØNSKER AT FORTSÆTTE MED MADLAVNINGEN:
TAG MADEN UD AF OVNEN,  luk ovnlågen og tryk på 
STOP-knappen.
BEMÆRK: Når madlavningen er færdig, er ven-
tilatoren, drejpladen og lampen stadig tændt, før der 
trykkes på STOP-knappen. Dette er normalt.

DER LYDER ET BIP  hvert minut i 10 minutter, når tilbered-
ningen er afsluttet. Tryk på STOP-knap-
pen, eller åbn ovnlågen for at stoppe sig-
nalet.
BEMÆRK:  Hvis ovnlågen åbnes og lukkes igen, når tilbe-
redningen er afsluttet, husker ovnen kun indstillingen 
i 60 sekunder.

EFFEKT-KNAPPEN  
Bruges til indstilling af 
den ønskede mikrobøl-
geeff ekt.

STOP-KNAPPEN   
Tryk for at stoppe eller nul-
stille en ovnfunktion. 

HURTIGOPTØNING-KNAPPEN

Bruges til at vælge Jet op-
tøningsfunktionen, og til at 
vælge hvilken type mad der 
skal tøes op.

JUSTERINGKNAPPEN 
Bruges til at indstille kogeti-
den og vægten.

KNAP TIL MANUEL OPTØNING   
Til valg af manuel optøning-
funktion.

KOGNING OG OPVARMNING MED MIKROBØLGER

HUKOMMELSESKNAPPEN   
Bruges til at genkalde gemte, 
foretrukne indstillinger.

JET START-KNAPPEN   
Bruges til at starte kogningn, 
samt til at aktivere jetstart-
funktion.

BRUG DENNE FUNKTION  til normal kogning og genop-
varmning af f.eks. grøntsager, fi sk, kartofl er og kød.
q TRYK PÅ EFFEKT-KNAPPEN  for at indstille effek-

ten.

w DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at indstille tilbe-
redningstiden.

e TRYK PÅ START-KNAPPEN. 
NÅR KOGNINGEN ER STARTET:  
Ved at trykke på Start-knappen kan du nemt for-
længe tiden med 30 sekunder ad gangen. Hvert 
tryk øger tiden med 30 sekunder. Du kan også 
forkorte eller forlænge tiden ved at dreje på ju-
steringsknappen. 

DIGITAL DISPLAY  
Displayet viser 24-timers uret 
og indikatorsymbolerne.

BØRNELÅS

DENNE AUTOMATISKE SIKKERHEDSFUNKTION AK-
TIVERES 1 MINUT EFTER,  at ovnen er gået i 
"standby". I denne tilstand er låget låst.

LÅGEN SKAL ÅBNES OG LUKKES,  f.eks. for at lægge mad 
i ovnen, før sikkerhedslåsen frigøres. Ellers viser 
displayet “DOOR“.

JET MENUEN KNAPPEN 
BRUGES TIL AT VÆLGE MELLEM FUNK-
TIONERNE I JET MENUEN og valg af 
madkategori.

JET DRIKKEVARER KNAPPEN 
Bruges til at vælge Jet Drik-
kevarer funktionen samt valg 
af antal kopper, der skal op-
varmes.

GENOPVARMING AF DRIKKEVARER FUNKTIONEN GIVER  dig 
en nem måde til hurtigt at genopvarme 1-4 
kopper.

q TRYK GENTAGNE GANGE PÅ GENOPVARMNING AF DRIK-
KEVARER-KNAPPEN  , for at 
vælge det ønskede an-
tal kopper, som skal 
genopvarmes. 

w TRYK PÅ START-KNAPPEN. 

NÅR APPARATET SLUTTES TIL STIKKONTAKTEN FOR FØRSTE 
GANG , eller i tilfælde af strømsvigt, går det auto-
matisk til indstilling af uret.
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I DENNE TILSTAND kan mikrobølgeeffekten ikke indstil-
les. Den er fastsat på 160W.

SE JÆVNLIGT TIL MADEN.  Med lidt erfaring lærer du den 
korrekte tid til de forskellige mængder.

VEND STORE STYKKER  efter halvdelen af optøningstiden.

KOGTE MADVARER, GRYDERETTER OG KØDSOVSE  tør 
lettere op, hvis der røres rundt under optønin-

gen.

VED OPTØNING  anbefales det ikke at tø madva-
rerne helt op, men at lade dem tø helt op under 

hviletiden.

HVILETID EFTER OPTØNING FORBEDRER ALTID RESULTATET,  da 
varmen fordeler sig mere jævnt i maden.

FROSNE MADVARER I PLASTPOSER,  husholdningsfolie eller 
kartonæsker kan sættes direkte i ovnen, forud-
sat at materialet ikke indeholder metaldele 
(f.eks. metalposelukkere).

EMBALLAGENS FACON  har indfl ydelse på op-
tøningstiden. Flade pakker tør hurtigere 
op end tykke pakker.

ADSKIL STYKKERNE,  efterhånden som de tør op. 
Enkelt frosne stykker tør hurtigere op.

BESKYT DELE AF MADEN  med små 
stykker alufolie, hvis de begyn-
der at blive varme (f.eks. kyllinge-
lår og den yderste del af kyllinge-
vinger).

q TRYK PÅ MANUAL OPTØNING-KNAPPEN. 

w DREJ PÅ JUSTERINGSKNAPPEN , for at indstille tilbe-
redningstiden.

e TRYK PÅ START-KNAPPEN. 

II DENNE TILSTAND kan mikrobø

MANUEL OPTØNING

MADKATEGORI MÆNGDE TIPS

q KØD 100G - 2KG
Hakkekød, koteletter, 
bøff er eller stege.

w FJERKRÆ 100G - 2,5KG
Kylling, hele stykker 
eller fi leter.

e FISK 100G - 1,5KG
Hele, koteletter eller 
fi leter.

r GRØNTSAGER 100G - 1,5KG
Blandede grøntsager, 
ærter, broccoli osv.

t BRØD 100G - 1KG
Brød, boller og rund-
stykker.

HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN  , og 
hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, 
anbefales det at bruge fremgangsmåden i "Tilbered-
ning og genopvarmning med mikrobølger", og vælg 
160W til optøning.

HUKOMMELSESFUNKTIONEN ER EN  let måde til at gen-
kalde en foretrukken indstilling.
PRINCIPPET I HUKOMMELSESFUNKTIONEN  er at lagre den 
aktuelle indstilling.
SÅDAN ANVENDES EN GEMT INDSTILLING: 

q TRYK PÅ MEMO-KNAPPEN. 

w TRYK PÅ START-KNAPPEN. 
SÅDAN GEMMES EN INDSTILLING: 

q VÆLG  en vilkårlig funktion. 

w PROGRAMMER  dine indstillinger. 

e TRYK PÅ MEMO-KNAPPEN, OG HOLD DEN NEDE  i 3 se-
kunder, indtil der høres et lydsignal. Indstillin-
gen er nu gemt.  Du kan omprogrammere hu-
kommelsen lige så tit, at du har brug for det.

NÅR APPARATET  tilsluttes,  eller efter en strømafbry-
delse, har ovnens hukommelse som standard 
gemt 2 minutter ved fuld eff ekt. 

HUKOMMMMELELELSESESESFSFSFUNUNUNKTKTKTIOIOIONENENENENNNN ERERERER EEE ENNNN  leleleletttt måmåmåmåddedede ttt tilililil aa attt gegegenn-
HUKOMMELSE

BRUG DENNE FUNKTION TIL tø kød, fjerkræ, fisk, grøntsager og brød op. Jet optøningen må kun bruges til madva-
rer, der har en nettovægt på mellem 100g-2,5kg
ANBRING ALTID MADVARERNE  på glasdrejetallerkenen.

q TRYK GENTAGNE GANGE PÅ JET-OPTØNINGSKNAPPEN  
for at vælge mellem madkategorierne.

w DREJ PÅ JUSTERINGSKNAPPEN , for at indstille ma-
dens vægt.

e TRYK PÅ START-KNAPPEN. 
OVNEN STOPPER HALVVEJS GENNEM OPTØNINGEN , og display-
et viser TURN FOOD (vend  maden). � Åbn lågen. � Vend maden. � Luk lågen, og genstart ved at trykke 

på Start-knappen.
BEMÆRK:  Ovnen fortsætter automatisk efter 2min, hvis 
maden ikke er blevet vendt. I så fald bliver optøningsti-
den længere.
FROSNE MADVARER:  
HVIS VÆGTEN ER OVER ELLER UNDER DEN ANBEFALE-
DE VÆGT:   Følg fremgangsmåden for "Tilbered-
ning og Opvarmning med mikrobølger", og vælg 
160W til optøning.
HVIS MADEN ER VARMERE  end dybfrosttemperaturen 
(-18°C),  skal du vælge en lavere vægtindstilling.
HVIS MADEN ER KOLDERE  end dybfrosttemperaturen 
(-18°C),  skal du vælge en højere vægtindstilling.

BEMÆRK:  Ovnen fortsætter automatisk efter 2min, 
hvis maden ikke er blevet vendt. I så fald bliver op-
tøningstiden længere.

fjerkræ, f fiiskk, grørøntntsasagegerr ogog bb brørøddd opop. JJeJett opttø iningen m

JET-OPTØNING JET MENU

HURTIGVEJLEDNING 

BRUG DENNE FUNKTION TIL AT  koge forskellige frosne madvarer.
HEREFTER VÆLGER OVEN  automatisk kogemetoden, tiden 
og eff ekten.

q TRYK GENTAGNE PÅ JET MENU-KNAPPEN , for at vælge 

den ønskede madklasse. (se oversigt)

w DREJ JUSTERINGSKNAPPEN FOR AT indstille madens vægt.

e TRYK PÅ START-KNAPPEN.  
VISSE MADKLASSER SKAL  have med tilføjet, eller skal 
røres rundt under tilberedelsen (forskellig fra model 
til model). I sådanne tilfælde stopper ovnen med en 
besked om at udføre den nødvendige handling. 

 � Åbn lågen. � Tilføj de nødvendige ingredienser, eller rør 
rundt i maden. � Luk lågen, og genstart ved at trykke på Start-
knappen. 

BEMÆRK: HVIS LÅGEN,under "Tilføj mad", ikke åbnes 
på dette tidspunkt (indenfor 2 minutter), stopper 
ovnen, og går i "standby". Under "vend mad"/"rør 
mad", fortsættes kogningen, hvis lågen ikke åbnes 
indenfor 2 minutter.

MADKATEGORI ANBEFALET MÆNGDE TILBEHØR TIL BRUG UNDER MADLAVNING

q RISBLANDING 300G - 650G MIKROBØLGE SIKKERHEDSBEHOLDER RØREMAD

w PASTAMIKS 250G - 550G MIKROBØLGE SIKKERHEDSBEHOLDER RØREMAD

e SUPPE 250G - 1.000G MIKROBØLGE SIKKERHEDSBEHOLDER RØREMAD

r MIDDAGSTALLERKEN/
FROSSEN MÅLTID

200G - 500G MIKROBØLGE SIKKERHEDSPLADE

t BLANDEDE GRØNTSAGER 150G - 600G MIKROBØLGE SIKKERHEDSBEHOLDER RØREMAD

HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN  , og hvis vægten er over eller under den anbefalede 
vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden i "Tilberedning og genopvarmning med mikrobølger".

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

STRØMFORSYNING 230 V/50 HZ

MÆRKESPÆNDING 1100W

SIKRING 10 A (UK 13 A)

MB UDGANGSEFFEKT 700W

UDVENDIGE MÅL (HXBXD) 299 X 521 X 391

INDVENDIGE MÅL (HXBXD) 200 X 326 X 320
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