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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 START KNAPPEN. 

DENNE FUNKTION STARTER AUTOMATISK  
med maks. mikrobølgeeff ekt og 
kogetiden er indstillet til 30 sekunder. Hvert tryk øger 
tiden med 30 sekunder. Du kan også ændre tiden ved at 
dreje på justeringsknappen for at forlænge eller forkor-
te tiden, efter at funktionen er startet.

GT 285

BRUG DENNE FUNKTION TIL AT  koge lasagne, fi sk gratin og 
grøntsager gratiner.

q TRYK PÅ GRATIN-KNAPPEN. 

w DREJ PÅ JUSTERINGSKNAPPEN  for at indstille tilbered-
ningstiden.

e TRYK PÅ START-KNAPPEN. 
DET ER IKKE MULIGT AT ÆNDRE ELLER TÆNDE/SLUKKE  for eff ektni-
veauet eller grillen, når Gratin-funktionen er i brug. 
Tilberedningstiden kan UNDER KOGNINGEN, ændres,  ved at 
dreje på justeringsknappen.

SØRG FOR, AT DE ANVENDTE REDSKABER , er egnede til brug i 
mikrobølgeovne, og varmebestandige, når du bruger 
denne funktion. Stil kogegrejet på glasdrejepladen.
ANVEND IKKE  plastikredskaber til grillning, Herefter 
smelter de. Træ- eller kartongenstande er heller ikke 
egnede.
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GRATIN

STRØMFORSYNING 230 V/50 HZ

MÆRKESPÆNDING 1900 W
SIKRING 10 A (UK 13 A)
MB UDGANGSEFFEKT 700W
GRILNING 900 W
UDVENDIGE MÅL (HXBXD) 299 X 521 X 391
INDVENDIGE MÅL (HXBXD) 200 X 326 X 320
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JET START

UR

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 ventilatoren, 
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.

KOGNING OG OPVARMNING MED 
MIKROBØLGER

BRUG DENNE FUNKTION  til normal kogning og genopvarm-
ning af f.eks. grøntsager, fi sk, kartofl er og kød.

q TRYK GENTAGNE PÅ EFFEKT-KNAPPEN  for at indstille effek-
ten.

w DREJ PÅ JUSTERINGSKNAPPEN  for at indstille tilbered-
ningstiden.

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

BØRNELÅS

DENNE AUTOMATISKE SIKKERHEDSFUNKTION AKTIVERES 
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 display-
et “DOOR“..

NÅR APPARATET SLUTTES TIL STIKKONTAKTEN FOR FØRSTE GANG , 
eller i tilfælde af strømsvigt, går det automatisk til ind-
stilling af uret.
q DREJ PÅ JUSTERINGSKNAPPEN  for at indstille timerne, 

når det venstre tal (timer) blinker.

w TRYK PÅ START-KNAPPEN for at indstille timerne.

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

r TRYK PÅ START-KNAPPEN  for at indstille minutterne.
NU ER URET STILLET  og går.
Hvis du trykker på Stop-knappen, når du foretager ind-
stillinger, afsluttes   indstillingsprocessen, og apparatet 
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.

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.

GRATIN-KNAP 
Til valg af gratin-funktion.

GRILKNAP 
Til valg af grill-funktion.

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

DIGITAL DISPLAY  
Displayet viser 24-timers uret 
og indikatorsymbolerne.

SPRØD-KNAPPEN 
Til valg af Sprød-funktionen.

JET MENUEN KNAPPEN 
Bruges til at vælge Sprød-
funktionen i Jet menuen og 
valg af madkategori.

STRØMFORSYNING 230 V/50 HZ

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
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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 "Tilberedning 
og genopvarmning med mikrobølger", og vælg 160W til 
optøning.

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

q TRYK GENTAGNE PÅ SPRØD-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, rør rundt i eller vend maden. � Luk lågen, og genstart ved at trykke 
på Start-knappen. 

BEMÆRK: HVIS LÅGEN,under "Tilføj mad", 
ikke åbnes på dette tidspunkt (indenfor 2 minut-
ter), 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 MAD-
LAVNING

q RIS 300G - 650G INDSÆT DEN TOMME KOGEPLADE. TILFØJ MAD, NÅR 
DER STÅR "ADD FOOD" PÅ DISPLAYET

RØREMAD

w PASTA 250G - 550G INDSÆT DEN TOMME KOGEPLADE. TILFØJ MAD, NÅR 
DER STÅR "ADD FOOD" PÅ DISPLAYET

RØREMAD

e BUFFALO WINGS/CHICKEN 
NUGGETS

250G - 500G BRUG KOGEPLADEN VEND MADEN

r POMMES FRITES 250G - 500G BRUG KOGEPLADEN RØREMAD

t PIZZA 250G - 750G BRUG KOGEPLADEN

y QUICHE 250G - 600G BRUG KOGEPLADEN

u PANERET FISK/FISKEPINDE 250G - 500G INDSÆT DEN TOMME KOGEPLADE. TILFØJ MAD, NÅR 
DER STÅR "ADD FOOD" PÅ DISPLAYET

VEND MADEN

i CORDON BLEU/KYLLING-
KOTELETTER

1 - 4 STK. (100-125G 
PR. STK.)

INDSÆT DEN TOMME KOGEPLADE. TILFØJ MAD, NÅR 
DER STÅR "ADD FOOD" PÅ DISPLAYET

VEND MADEN

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".
BEMÆRK:  
Under foropvarmningen kan du putte lidt olie eller smør på kogepladen.

BRUG DENNE FUNKTION TIL AT  genopvarme og laver pizza'er, samt andet mad med dej. Funktionen er også god til 
at stege bacon og æg, pølser, hamburgere osv.

BRUG OVNHANDSKER  
eller det medfølgende specielle 

håndtag, når den varme kogepla-
de skal tages ud.

PAS PÅ IKKE AT RØRE VED  loftspladen i ovnrummet 
under grillelementet.

UNDGÅ AT STILLE DEN VARME KOGEPLADE  på varmeføl-
somme overfl ader.

q TRYK PÅ SPRØD-KNAPPEN. 
w DREJ PÅ JUSTERINGSKNAPPEN , for at indstille tilbe-

redningstiden.

e TRYK PÅ START-KNAPPEN. 
DET ER IKKE MULIGT AT ÆNDRE ELLER TÆNDE/SLUKKE   for eff ekt-
niveauet eller grillen, når Sprød-funktionen er i brug. 
OVNEN STARTER AUTOMATISK  mikrobølger og grill for at 
opvarme kogepladen. Det gør, at kogepladen hurtigt 
kommer op på arbejdstemperaturen og begynder at 
brune maden og give den en sprød overfl ade.

SØRG FOR,  at kogepladen er placeret korrekt midt 
på glasdrejetallerkenen.

OVNEN OG KOGEPLADEN  bliver meget varme ved 
brug af denne funktion.

BRUG KUN  den medfølgende kogeplade til 
denne funktion. Andre kogeplader, der 
fås på markedet, giver ikke et korrekt re-
sultat, hvis de anvendes med denne funktion.
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SPRØD

ANVEND DENNE FUNKTION TIL  hurtigt at give maden en fl ot brun overfl ade.

q TRYK PÅ KNAPPEN GRILL. 

w DREJ PÅ JUSTERINGSKNAPPEN , for at indstille tilbe-

redningstiden.

e TRYK PÅ START-KNAPPEN. 
Tilberedningstiden kan UNDER KOGNINGEN, ændres, 
 ved at dreje på justeringsknappen.

KONTROLLER, AT DE REDSKABER,  der anvendes, er 
varme- og ovnfaste, før de benyttes med grill-
funktionen.

ANVEND IKKE  plastikredskaber til grillning, 
Herefter smelter de. Træ- eller kartongenstande 
er heller ikke egnede.

GRILL

FROSNE MADVARER:  
HVIS VÆGTEN ER OVER ELLER UNDER DEN ANBEFALEDE 
VÆGT:   Følg fremgangsmåden for "Tilberedning 
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.

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 JUSTERINGSKNAP-
PEN , for at indstille madens 
vægt.

e TRYK PÅ START-KNAPPEN. 
OVNEN STOPPER HALVVEJS GENNEM OPTØNINGEN , og displayet 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 op-
tøningstiden længere.

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

JET-OPTØNING
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