
1

INSTALLATION, QUICK START INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG

INSTALLATION, HURTIG START

INSTALLASJON, HURTIG START

ASENNUS, PIKAOPAS

ÜZEMBE HELYEZÉS, RÖVID 
KEZDÉSI ÚTMUTATÓ

INSTALACE, NÁVOD VE ZKRATCE

INSTALACJA, SKRÓCONA 
INSTRUKCJA OBSŁUGI

УСТАНОВКА, КРАТКОЕ 
СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО

INŠTALÁCIA, ÚVODNÁ PRÍRUČKA

INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE

AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG

INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA

INICIO RÁPIDO PARA LA INSTALACIÓN

INSTALAÇÃO, GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA

INSTALLATION, SNABBGUIDE

AMW 597



2

Indholdsfortegnelse
VIGTIGE OPLYSNINGER 5

FØR MONTERING 5
MILJØTIPS 5
MONTERING AF APPARATET 6
FØR TILSLUTNING 6
EFTER TILSLUTNING 6

FØR IBRUGTAGNING 7
VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER 7

LÆS DISSE REGLER OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL SENERE BRUG 7
VIGTIGE FORHOLDSREGLER 8

GENERELT 8
FORSIGTIG 8
POP UDKNAPPER 8

TILBEHØR 9
GENERELT 9
VALG AF TILBEREDNINGSBEHOLDER 9
SVAMP 9
DRYPPEBAKKE 9
DAMPRIST 9
VANDTANK 9

BESKRIVELSE AF APPARATET 10
BETJENINGSPANEL 10
BØRNESIKRING 11



3

e

MEDDELELSER 12
GENVEJE 13
ON / OFF / PAUSE 14
MINUTUR 14
ÆNDRING AF INDSTILLINGER 15

SPROG 15
INDSTILLING AF UR 16
LYSSTYRKE 16
LYDSTYRKE 17
ØKO 17
KALIBRERING 18
UNDER TILBEREDNING 19

SPECIALFUNKTIONER 20
DOUGH PROVING DEJHÆVNING 21
AFKALKNING 22
TØMNING 23

FÆRDIGGØRELSE 24
OPVARMNING 25
DAMPOPTØNING 26
DAMP 28



4

HJÆLPEFUNKTION 29
KØD / FJERKRÆ 30
FISK / SKALDYR 30
KARTOFLER 31
GRØNTSAGER 31
RIS / GRYN 32
ÆG 33
DESSERTER 33

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 34
GENERELT 34
VELEGNET TIL VASK I OPVASKEMASKINE 34
FJERNELSE AF PLADESTØTTERNE 35
MÅ IKKE VASKES I OPVASKEMASKINE 35
UDSKIFTNING AF OVNLYSETS PÆRE 35

FEJLFINDINGSOVERSIGT 36
TEKNISKE DATA 36



5

VIGTIGE OPLYSNINGER

DETTE APPARAT ER I OVERENSSTEMMELSE MED  de 
gældende standarder for sikkerhed.

OPBEVAR  bruger- og monteringsvejledningen et 
sikkert sted til senere brug.
HVIS DU  sælger apparatet, skal du give disse vej-
ledninger til den ny bruger.

FØR MONTERING

LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT.  Det-
te sikrer, at du til fulde kan benytte dig af alle 
de tekniske fordele, dette apparat tilbyder, og 
at du kan bruge apparatet på sikker og korrekt 
vis. Forkert brug kan føre til læsioner eller be-
skadigelse af genstande.
PAK APPARATET UD,  og bortskaf emballagen på en 
miljømæssig forsvarlig vis.

MILJØTIPS

EMBALLAGEN  kan genbruges 100% 
og er forsynet med et genbrugs-
mærke Følg de lokale regler 
for bortskaffelse af affald Em-
ballage, der kan være farlig 
for børn (plastposer, polysty-
ren osv.), skal opbevares uden for 
børns rækkevidde.
DETTE PRODUKT  er mærket i henhold til EU-direk-
tiv 2002/96/EC om affald 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 bortskaffelse 
af dette produkt.

SYMBOLET  på produktet el-
ler på dokumenterne, der 
ledsager produktet, an-
giver, at produktet ikke må 
bortskaffes sammen med 
husholdningsaffaldet Det skal 
i stedet afleveres på en gen-
brugsstation for elektrisk 
og elektronisk udstyr 
DET SKAL SKROTTES  i henhold 
til gældende lokale mil-
jøregler for bortskaffel-
se af affald
YDERLIGERE OPLYSNINGER  om håndtering, genvin-
ding og genbrug af dette produkt fås hos de 
lokale myndigheder, renovationsselskabet el-
ler forretningen, hvor produktet er købt
NÅR PRODUKTET KASSERES,  skal netledningen skæ-
res af, så produktet ikke mere kan tilsluttes lys-
nettet.
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FØR TILSLUTNING

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

EFTER TILSLUTNING

NÅR DU TÆNDER FOR OVNEN FØRSTE GANG,  bliver du 
bedt om at indstille sprog og klokkeslæt Følg 
vejledningen under overskriften “Ændring af 
indstillinger” i denne brugervejledning Når 
sprog og klokkeslæt er indstillet, er ovnen klar 
til brug.

Producenten fralægger sig ethvert ans-

var for problemer, der skyldes manglende 

overholdelse af disse angivelser.

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

KONTROLLÉR,  at ovnen er tom, før den installeres. 

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

OVNEN KAN KUN ANVENDES,  hvis ovndøren er luk-
ket korrekt.
DETTE APPARAT  skal ekstrabeskyttes jvf. stærk-
strømsreglementet  Producenten fralægger sig 
ethvert ansvar for skade på personer, dyr eller 
ting som følge af manglende overholdelse af 
lovgivningen.

MONTERING AF APPARATET
APPARATET  må kun bruges, når det er ind-
bygget (monteret) korrekt.
FØLG DEN MEDFØLGENDE  monteringsvejled-
ning ved opstilling af apparatet.

VIGTIGE OPLYSNINGER

OPSTILLING (MONTERING)  af dette apparat på steder, der ikke er perma-
nente, som f.eks. skibe, campingvogne, busser osv., må udelukken-
de udføres af en faguddannet tekniker, hvis det kan garanteres, at 
betingelserne på stedet tillader sikker brug af apparatet.

BRUG IKKE FORLÆNGERLEDNINGER:  

HVIS NETLEDNINGEN ER FOR KORT,  skal du få 
en aut. installatør eller servicetekniker 
til at montere en kontakt i nærheden af 
apparatet.
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VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER

OPVARM ELLER ANVEND IKKE BRÆNDBARE MATERIALER  
i eller tæt ved ovnen Dampene kan starte en 
brand eller en eksplosion.

BRUG IKKE FOR LANG TILBEREDNINGSTID  Det kan resul-
tere i en brand.

LAD ALDRIG OVNEN VÆRE UDEN OPSYN,  især hvis der an-
vendes papir, plast eller andre brændbare mate-
rialer i forbindelse med en tilberedning Papir kan 
forkulle eller brænde, og nogle plasttyper kan 
smelte under opvarmning af madvarer.

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

ELLER HVIS DER ER SYNLIG RØG:  Hold ovndøren luk-
ket, og sluk for ovnen Tag stikket ud af stikkon-
takten, eller afbryd strømmen ved sikringen el-
ler gruppeafbryderen.

LÆS DISSE REGLER OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL SENERE BRUG

LAD KUN BØRN  bruge apparatet under opsyn, og 
når de har fået tilstrækkelig vejledning til at kun-
ne bruge det på betryggende måde, så de er klar 
over risikoen ved forkert brug.
APPARATET ER IKKE BEREGNET TIL  at blive brugt af børn 
eller personer, der er fysisk, sensorisk eller men-
talt funktionshæmmende, medmindre de er un-
der opsyn af en person med ansvar for deres sik-
kerhed. 
ADVARSEL!
BØRN BØR IKKE OPHOLDE SIG I NÆRHEDEN AF OVNEN,  når 
den er i brug, da dens tilgængelige dele kan blive 
meget varme.

ANVEND IKKE  aggressive kemikalier eller dampe i 
apparatet. Denne type ovn er specielt konstru-
eret til opvarmning og tilberedning af madva-
rer Det er ikke beregnet til industri- eller labo-
ratoriebrug.

ANBRING ELLER TRÆK ALDRIG  ovnudstyr på eller 
hen over ovnens bund, da det kan lave ridser i 
overfladen. 

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

TÆTNINGEN OG OMRÅDET OMKRING DENNE  skal jævn-
ligt efterses for skader. Hvis der er skader i dis-
se områder, må ovnen ikke bruges, før den er 
repareret af en servicetekniker.

FØR IBRUGTAGNING

 ÅBN DØREN,  fjern tilbehøret, og kontrollér, 
at ovnen er tom.
SKYL VANDTANKEN  med postevand (uden 
rengøringsmidler), og fyld den op til 
mærket “MAX”.
SKUB VANDTANKEN  ind i holderen, indtil den 
går i indgreb med kontaktpunkterne, og 
sidder sikkert på plads.

BRUG IKKE  dette apparat til opvarmning eller 
fugtning af rummet.

 KØR KALIBRERINGSFUNKTIONEN,  og følg anvis-
ningerne på displayet.
BEMÆRK

VANDPUMPEN,  som er ansvarlig for fyld-
ning og tømning af dampbeholderen, 
er nu aktiveret. I begyndelsen kommer 
der en højere lyd fra pumpen under luft-
pumpningen. Lyden bliver svagere, når 
vandet løber ind i pumpen igen. 
DETTE ER HELT NORMALT  og bør ikke give an-
ledning til bekymring.
EFTER KALIBRERINGEN  skal ovnen køle af til 
rumtemperatur. Tør derefter eventuelle 
fugtige områder efter med en klud.
TØM VANDTANKEN,  og tør den før yderlige-
re brug.
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POP UD-KNAPPER
NÅR OVNEN LEVERES, ER OVNENS KNAPPER  på 
linje med knapperne på betjeningspa-
nelet 
Når der trykkes på knapper-
ne, glider de ud, så der bli-
ver adgang til de forskellige funk-
tioner. Knapperne behøver ikke stik-
ke frem fra panelet, når ovnen er i brug. 
Tryk dem bare tilbage ind i panelet, når 
du har valgt indstillingerne, og fortsæt med at 
bruge ovnen.

GENERELT
DETTE APPARAT ER UDELUKKENDE BEREGNET TIL HUSHOLD-
NINGSBRUG!  

FORSIGTIG
MADVARER OG SPIRITUS.  Vær ekstra forsigtig, når 
du tilbereder eller opvarmer retter, der inde-
holder spiritus. Hvis du tilsætter spiritus (f.eks. 
rom, cognac, vin osv.), skal du huske på, at spi-
ritus fordamper let ved høje temperaturer. Du 
skal derfor være opmærksom på, at der kan gå 
ild i de dampe, der frigøres af spiritussen, når 
de kommer i kontakt med det elektriske var-
melegeme. Det er bedst at undgå at bruge spi-
ritus i denne ovn, hvis det er muligt.

NÅR DU HAR OPVARMET BABYMAD   eller 
væske i en sutteflaske eller be-
holder, 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.

VIGTIGE FORHOLDSREGLER

ANVEND IKKE OVNRUMMET  til nogen form for op-
bevaring

DRYPPENDE FRUGTSAFT  kan efterlade pletter, der 
ikke kan fjernes. Lad ovnen køle af, og rengør 
den inden næste brug.

LAD OVNEN KØLE AF,  før den rengøres. Vandet i 
bunden af ovnen er varmt efter tilberedning.

HOLD DØRTÆTNINGENS OVERFLADER RENE.  Ovndøren 
skal kunne lukke korrekt.

TØR EVENTUELT KONDENSVAND,  der kan have sam-
let sig i den afkølede ovn, af efter tilbered-
ning. Glem ikke loftet i ovnrummet (som man 
let overser). Nogle madvarer kræver en helt tør 
ovn for at opnå det bedste resultat.

SØRG FOR, AT DER KUN FYLDES VAND  i vandtanken. 
Ingen andre væsker er tilladt.

TRÆK ALDRIG  fyldte plader ud. Udvis forsigtig-
hed.

ÅBN OVNDØREN FORSIGTIGT!

DEN VARME LUFT KAN SLIPPE HURTIGT UD.

BRUG GRYDELAPPER ELLER OVNHANDSKER  for at undgå 
at brænde fingrene ved berøring af beholdere, 

ovndele eller pander efter tilberedning.
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TILBEHØR

GENERELT
DER ER  et stort udvalg af tilbehør på markedet. 
Før indkøb skal du sikre dig, at det er velegnet 
til tilberedning med damp.
SØRG FOR, AT DER ER  en afstand på mindst 30 mm 
mellem beholderens øverste kant og ovnrum-
mets loft, så der kommer tilstrækkelig damp 
ind i beholderen.

DAMPRIST
BRUG DAMPRISTEN  til madvarer som fisk, grøntsa-
ger og kartofler.
BRUG OVNEN UDEN DAM-

PRISTEN  til madvarer 
som f.eks. ris og gryn.

DRYPPEBAKKE
DRYPPEBAKKEN  bruges til at opsamle dryp og an-
det spild, der ellers ville brænde fast på ovn-
bunden.
Anbring aldrig behol-
dere direkte på ov-
nens bund.

VANDTANK
VANDTANKEN ER PLACERET  bag døren, og der er ad-
gang til den, så snart døren åbnes.
ALLE TILBEREDNINGSFUNKTION-

ER  kræver, at vandtanken 
er fuld.
FYLD VANDTANKEN  op til mær-
ket “MAX” med vand fra 
vandhanen.
BRUG KUN  frisk postevand el-
ler flaskevand uden brus. 
Brug aldrig destilleret eller filtreret 
vand eller andre væsker i vandtanken.
DET ER VIGTIGT, AT DU TØMMER VANDTANKEN EFTER HVER 

BRUG.  Dette skal gøres af hygiejniske årsager. 
Desuden forhindrer det, at der ophober sig 
kondens inden i apparatet.
TRÆK FORSIGTIGT  (langsomt, så du ikke spilder) 
vandtanken ud af dens rum. Hold tanken vand-
ret, så resterende vand kan løbe ud af ventil-
sædet.

VALG AF TILBEREDNINGSBEHOLDER
BRUG SÅ VIDT MULIGT PERFOREREDE  tilberednings-
beholdere, f.eks. til tilberedning af grøntsager. 
Dampen har fri adgang til madvaren fra alle si-
der, og madvaren tilberedes mere jævnt.
DAMPEN NÅR NEMT  ind i mellemrummet mel-
lem store stykker af mad som f.eks. store kar-
tofler. Dette sikrer en jævn og effektiv tilbere-
delse. Desuden giver det mulighed for at fær-
diggøre tilberedningen af store mængder lige 
så hurtigt som små mængder. Når madvarer-
ne placeres med afstand, så dampen får jævn 
og let adgang til de enkelte madvarer, bliver 
madvarerne tilberedt lige så hurtigt som min-
dre mængder.
MERE KOMPAKTE RETTER,  som f.eks. sammenkog-
te retter eller gratinerede retter, eller madvarer 
som f.eks. ærter eller slikasparges, som der kun 
er meget lidt/ingen plads imellem, tager læn-
gere tid at tilberede, fordi der er mindre plads 
til dampen. 

SVAMP
DEN MEDFØLGENDE SVAMP  bruges 
til at tørre eventuel resteren-
de kondens af, der kan være til 
stede i den afkølede ovn efter 
tilberedning.  Det er vigtigt, at ovnen er kølet 
af, så du ikke skolder dig.
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BETJENINGSPANEL

DIGITALT DISPLAY
MULTIFUNKTIONSKNAP

TILBAGE-KNAP
OK / VÆLG-KNAP START-KNAP

JUSTERINGSKNAP
ON/OFF- / PAUSE-KNAP

BESKRIVELSE AF APPARATET

TEMPERATURFØLER

DØRTÆTNING

VANDTANK

VENTILSÆDE

RIB
BER

DAMPINDGANG

Løft og træk

Skub









Settings
Manual

Cleaning

Appliance and display settings

VEN

Løf

RFØLER

G-KNAP

Settings
Manual

Cleaning

TART-KNAP

TILBAGE-K
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Key Lock
has been activated

Key Lock
has been deactivated

19:30



BØRNESIKRING

  TRYK SAMTIDIGT PÅ KNAPPERNE TILBAGE OG OK / VÆLG, OG HOLD DEM NEDE, TIL DU HØRER TO BIPLYDE 

(3 SEKUNDER).

BRUG DENNE FUNKTION  til at forhindre, at børn bruger ovnen 
uden opsyn. 
NÅR BØRNESIKRINGEN ER AKTIVERET,  virker ingen af knapperne.

DER VISES EN BEKRÆFTENDE MEDDELELSE  i 3 sekunder, før der 
vendes tilbage til den tidligere visning.
BØRNESIKRINGEN DEAKTIVERES  på samme måde, som den 
aktiveres.

BEMÆRK:  Disse knapper fungerer kun sammen, når ov-
nen er slukket.
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Do not open oven door 
during calibration

Please turn food

Empty and refill
container with water

Cooking nearly finished
Please check on food

Please stir food
Please remove and empty the container

Press OK/Select button when done

Draining Boiler

25%

NÅR DU BRUGER NOGLE AF FUNKTIONERNE,  stopper 
ovnen muligvis og beder dig om at udføre en 
handling, eller den råder dig måske om, hvilket 
tilbehør du skal bruge.

MEDDELELSER

NÅR DER VISES EN MEDDELELSE � Åbn døren (om nødvendigt) � Udfør handlingen (om nødvendigt) � Luk døren, og genstart ved at trykke på 
Start.
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Boiled Eggs

Your most used cooking functions

Bulgur

Shortcut
Shortcut

Shortcut

Your most used cooking functions

Bulgur
Boiled Eggs

Asparagus

Your most used cooking functions

GENVEJE

FOR AT GØRE DET LETTERE AT BRUGE DEN  udarbejder ovnen automatisk en 
liste over dine foretrukne genveje til dig. 

  DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN,  til displayet viser Shortcut . 

  DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at vælge din foretrukne genvej. Den 
funktion, du bruger mest, er forvalgt

 TRYK PÅ OK  for at bekræfte valget.

  DREJ JUSTERINGSKNAPPEN / OK-KNAPPEN  for at foretage de ønskede 
indstillinger.

 TRYK PÅ START-KNAPPEN. 

NÅR DU BEGYNDER  at bruge ovnen, består listen af 10 tomme positio-
ner markeret “shortcut” (genvej). Efterhånden som du bruger ov-
nen, udfylder den automatisk listen over genveje med de funktio-
ner, du bruger mest.

NÅR DU GÅR I MENUEN OVER GENVEJE,  er den funktion du bruger mest for-
valgt, og den er placeret som genvej nr. 1.

BEMÆRK:  Rækkefølgen af dine genveje i genvejsmenuen ændres 
automatisk, når du ændrer tilberedningsvaner.

Bulgur
Boiled Eggs

Asparagus

Your most used cooking functions
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Timer

00 : 59 : 59

00 : 00 : 00

Turn +/- to prolong, OK to switch off

DER TÆNDES OG SLUKKES FOR APPARATET, 

ELLER DET STILLES I PAUSE  med On/Off-
knappen.

ON / OFF / PAUSE

NÅR APPARATET ER SLUKKET , fungerer kun en af 
knapperne. Kun OK-knappen (se Minutur) fun-
gerer. 24-timers uret vises.

NÅR APPARATET ER TÆNDT , fungerer alle 
knapper normalt, og 24-timers uret 
vises ikke. 

BEMÆRK  Ovnen kan reagere anderledes end be-
skrevet herover afhængigt af, om ØKO-funk-
tionen er aktiveret eller deaktiveret (se ØKO 
vedrørende yderligere oplysninger).
BESKRIVELSERNE I DENNE BRUGERVEJLEDNING  forud-
sætter, at ovnen er tændt.

ANVEND DENNE FUNKTION,   når der er brug for et minutur til at måle den 
nøjagtige tid for f.eks. hviletid for en steg og ved madlavning på ko-
gesektionen.
FUNKTIONEN ER KUN TILGÆNGELIG,  når ovnen er slukket el-
ler i standby.

MINUTUR

  SLUK FOR OVNEN  ved at dreje multifunktionsknappen til nulstilling eller trykke på tænd-/sluk-
knappen.

  TRYK PÅ OK-KNAPPEN . 

  DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at indstille minuturet til den ønskede tid.

 TRYK PÅ OK  for at starte nedtællingen . 

DER HØRES ET LYDSIGNAL,   når nedtællingen er slut.

HVIS DU TRYKKER PÅ STOP,  før nedtællingen er færdig, slukker minut-
uret.

00 : 00 : 00
(HH)      (MM)        (SS) 

Turn +/- to set Timer,  OK to Start
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English
Français

Türkçe

Please select language

Language
has been set

Settings

 


Language
Time

Calibrate

Appliance and display settings

 

NÅR DU TÆNDER FOR OVNEN FØRSTE GANG,  bliver du bedt om at indstille 
sprog og klokkeslæt. 
EFTER ET STRØMSVIGT  blinker uret og skal indstilles igen.  
OVNEN HAR  en række funktioner, der kan justeres efter personlig 
smag. 

ÆNDRING AF INDSTILLINGER

  DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN , til der vises Settings.

  DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at vælge den indstilling, du vil ændre.

SPROG

  TRYK PÅ OK-KNAPPEN .

  DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at vælge et sprog.

  TRYK PÅ OK  igen for at bekræfte ændringen.



16

Press +/- to set time, OK when done

12 : 30
(HH)     (MM) 

Time
has been set

Medium
Low

High

For normal living conditions

Brightness
has been set

Press +/- to set time, OK when done

00 : 00
(HH)     (MM) 



Brightness

Volume
Time

Appliance and display settings

 

INDSTILLING AF UR

  DREJ JUSTERINGSKNAPPEN,  til der vises Time.

  TRYK PÅ OK-KNAPPEN . (Tallene blinker).

  DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at indstille 24 timers-uret.

  TRYK IGEN PÅ OK  for at bekræfte ændringen.

ÆNDRING AF INDSTILLINGER

LYSSTYRKE

  DREJ JUSTERINGSKNAPPEN,  til der vises Brightness (lysstyrke).

  TRYK PÅ OK-KNAPPEN . 

  DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at indstille den ønskede lysstyrke.

  TRYK IGEN PÅ OK  for at bekræfte valget.

NU ER URET STILLET, OG DET GÅR.



Brightness
Volume

Time

Appliance and display settings
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On
Off

Minimal power consumption 

e

Eco Mode
has been set

e

e e

Low

High

For normal living conditions

Medium

Volume
has been set

Eco Mode
is active

e



Volume
Eco Mode

Brightness

Appliance and display settings

 



Eco Mode
Calibrate

Volume

Appliance and display settings

e

 

ÆNDRING AF INDSTILLINGER

ØKO

  DREJ JUSTERINGSKNAPPEN,  til displayet viser Eco Mode.

  TRYK PÅ OK-KNAPPEN . 

  DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at slå ECO til eller fra.

  TRYK IGEN PÅ OK  for at bekræfte ændringen.

NÅR ØKO ER AKTIVERET,  slukker displayet automatisk for at spare ener-
gi, når der er gået lidt tid. Det tænder automatisk igen, når du tryk-
ker på en knap eller åbner døren.
NÅR OFF ER VALGT,  slukker displayet ikke, og 24-timers uret er altid 
synligt.

LYDSTYRKE

  DREJ JUSTERINGSKNAPPEN,  til der vises Volume (lydstyrke).

  TRYK PÅ OK-KNAPPEN . 

  DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at indstille lydstyrken til high (høj), 
medium (middel) eller mute (lyd fra).

  TRYK IGEN PÅ OK  for at bekræfte ændringen.
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Do not open oven door 
during calibration

END TIME

COOK TIME
00:10

14:22
Calibrate

Calibrate
Language

Eco Mode

Calibration of water boiling point

ÆNDRING AF INDSTILLINGER

KALIBRERING

  TRYK PÅ OK / VÆLG-KNAPPEN . Det er vigtigt, at døren ikke åbnes, før 
helle processen er fuldendt.

  TRYK PÅ OK / VÆLG-KNAPPEN.

 TRYK PÅ START-KNAPPEN .

KALIBRERING

VANDS KOGEPUNKT  afhænger af lufttrykket. Det koger hurtigere, jo hø-
jere over havets overflade det befinder sig.
UNDER KALIBRERINGEN  bliver apparatet automatisk justeret ind efter 
lufttrykkene på den nuværende placering. Det kan give mere damp 
end ellers - Det er normalt. 

EFTER KALIBRERING

LAD OVNEN KØLE AF,  og tør derefter de fugtige steder tørre.
REKALIBRERING

NORMALT  skal ovnen kun kalibreres én gang, hvis den installeres fast 
i en bolig.
DOG  skal ovnen omkalibreres før brug, hvis den er installeret i en 
autocamper eller lignende, er flyttet til en anden by eller andet, der 
har ændret højden over havets overflade.

FØR DU BRUGER DENNE FUNKTION, 

SKAL DU KONTROLLERE,  at vandtanken er fyldt med frisk postevand.
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TEMPERATUR COOK TIME
75°C 07:00

UNDER TILBEREDNING

NÅR TILBEREDNINGEN ER STARTET  
Ved at trykke på Start-knappen kan du nemt forlænge tiden med 1 
minut ad gangen. Hvert tryk øger tiden. 

VED AT DREJE JUSTERINGSKNAPPEN  kan du skifte mel-
lem parametrene, for at vælge, hvilken du vil 
ændre. 

VED TRYK PÅ OK / VÆLG-KNAPPEN  bliver parameteren valgt, så den kan 
blive ændret (den blinker). Brug op-/ned-knapperne til at ændre din 
indstilling.
TRYK PÅ OK / VÆLG-KNAPPEN  igen for at bekræfte valget. Ovnen fort-
sætter automatisk med den nye indstilling.

VED AT TRYKKE PÅ KNAPPEN TILBAGE  vender du direkte tilbage til den sidst 
ændrede parameter.

ÆNDRING AF INDSTILLINGER
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Specials
Settings

Finishing

 

SPECIALFUNKTIONER

  DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN,  til der vises Specials (specialfunktioner).

  DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at vælge en af specialfunktionerne. Følg vejledningen i afsnittet 
om den pågældende funktion (eksempel Dejhævning).

SPECIALFUNKTIONER

FUNKTION ANBEFALET BRUG:

DOUGH PROVING 
(DEJHÆVNING) ANVENDES TIL HÆVNING  af dej i ovnen ved en konstant temperatur på 40°C.

DESCALE (AFKALK) ANVENDES TIL AT AFKALKE  kedlen.

DRAIN (TØM) MANUEL TØMNING  af vandbeholderen
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TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
40°C 00:20

13:35
Proving

Proving
Re-generation

Descale

For dough proving

 

SPECIALFUNKTIONER

DOUGH PROVING (DEJHÆVNING)

  TRYK PÅ OK / VÆLG-KNAPPEN . 

 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at indstille den ønskede tid.

 TRYK PÅ START-KNAPPEN.

FUNKTIONEN DEJHÆVNING  bruges til at hæve dej. Meget hurtigere end 
ved stuetemperatur.
1. HÆVNING

SÆT DEJSKÅLEN  på dryppebakken på 1. eller 2. ribbe.  Læg et viskestyk-
ke over.
AFKORT HÆVETIDEN  med ¹/3 sammenlignet med en normal opskrift.

DET ANBEFALES AT AFKORTE HÆVETIDERNE,  fordi temperaturen i ovnrum-
met er mere optimal end uden for ovnen, dvs. ved stuetemperatur. 
Derfor er det nødvendigt at standse hævningen før tid. Ellers vil de-
jen hæve for meget.
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Descale needed. 
Press <OK> to descale, <back> to cancel

Empty and refill
container with descaler

PHASE

END TIME

PHASE TIME
1/3 00:32

11:10
Descaling

Empty and refill
container with water

Please remove and empty the container
Press OK/Select button when done

PHASE

END TIME

PHASE TIME
2/3 00:06

11:10
Rinsing

Descaling
Proving

Drain

For descaling the boiler



AFKALKNING

  TRYK PÅ OK / VÆLG-KNAPPEN . (Ovnen forbereder afkalkningen).

APPARATET HAR ET SYSTEM,  der viser, hvornår ovnen skal afkalkes. Af-
kalk, når displayet viser meddelelsen "Afkalkning nødvendig". Før 
afkalkning skal du sikre dig, at du har nok afkalknings-
middel. Vi anbefaler, at du bruger "Wpro active’clean" 
afkalkningsmiddel beregnet til kaffe- og espressoma-
skiner og vandkedler. 

  TRYK PÅ OK / VÆLG-KNAPPEN,  når vandtanken med afkalkningsmid-
del er sat på plads. Følg vejledningen på displayet. Afbryd ikke 
processen, før den er afsluttet.

AFKALKNINGEN VARER  ca. ½ time, og imens kan der ikke 
vælges en tilberedningsfunktion. Meddelelsen 
("Fjern og tøm...") betyder, at proceduren er afsluttet. 
NÅR DU HAR TØMT  vandtanken, er der ikke belægninger i 
systemet, apparatet er afkalket korrekt og er sikkert at 
bruge.

BEMÆRK NÅR AFKALKNINGEN ER STARTET,  skal den altid køre, til den er 
gennemført.

MÆNGDE AF AFKALKNINGSMIDDEL

BLAND  1 liter vand med en hel flaske (250 ml) "Wpro active’clean" af-
kalkningsmiddel. Hvis du ikke kan få "Wpro active’clean" afkalk-
ningsmiddel, må du kun bruge farveløs eddike.

SPECIALFUNKTIONER
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Preparing to empty boiler
press      to cancel

Draining Boiler

25%

Please remove and empty the container
Press OK/Select button when done

Please wait

21 °C

Drain
Descale

Disinfection

Draining of boiler



SPECIALFUNKTIONER

TØMNING

  TRYK PÅ OK / VÆLG-KNAPPEN . 

MANUEL TØMNING  af vandbeholderen kan udføres for at 
sikre, at der ikke står vand i den i længere tid.

HVIS TEMPERATUREN  i vandbeholderen er for høj, kan ov-
nen først tømmes, når temperaturen er faldet til un-
der 60°C. Når den er kølet tilstrækkeligt af, starter den 
af sig selv.
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TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
85°C 00:05

13:30
Finishing

Finishing

  


FÆRDIGGØRELSE

     DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN,  til displayet viser Finishing (færdiggørelse).

 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at vælge den indstilling, der skal redi-
geres.

  TRYK PÅ OK / VÆLG-KNAPPEN  for at bekræfte.

     DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at ændre indstillingen.

  TRYK PÅ OK / VÆLG-KNAPPEN  for at bekræfte. (Gentag trin 2 & 4 om nødvendigt).

 TRYK PÅ START-KNAPPEN .

BRUG DENNE FUNKTION  til opvarmning og færdigtilberedning af allere-
de tilberedte retter, som f.eks. stege, fisk og gratiner.

PLACER RETTEN, DER SKAL FÆRDIGTILBEREDES  på dampristen på 3. ribbe 
med dryppebakken under den. Indstil temperaturen i overensstem-
melse med den ønskede temperatur for retten.
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TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
100°C 00:05

14:07
Reheat

Reheat

  


OPVARMNING

     DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN,  til displayet viser Reheating (opvarmning).

 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at vælge den indstilling, der skal redi-
geres.

  TRYK PÅ OK / VÆLG-KNAPPEN  for at bekræfte.

     DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at ændre indstillingen.

  TRYK PÅ OK / VÆLG-KNAPPEN  for at bekræfte. (Gentag trin 2 & 4 om nødvendigt).

 TRYK PÅ START-KNAPPEN .

BRUG DENNE FUNKTION  til opvarmning af 1-2 portioner køleskabskolde 
retter eller retter med rumtemperatur.

NÅR DU GEMMER  en ret i køleskabet eller lægger 
den på et fad før opvarmning, skal du lægge 

de tykkere og mere faste mad-
varer yderst på pladen 

og de tyndere eller 
mindre faste mad-

varer i midten. 
BRUG ALTID LÅG,  når du bruger denne 

funktion. 

NOGLE MINUTTERS HVILETID FORBEDRER 

ALTID  resultatet.

KØLESKABSKOLD MAD PORTIONER OPVARMNINGSTID TEMPERATUR TIPS

MIDDAGSRET

1 - 2 

18 - 25 MIN

100°C

SÆT MADEN TILDÆKKET  med låg 
eller varmebestandig film 
på dampristen på 3. ribbe. 
PLACER DRYPPEBAKKEN  under 
den for at opsamle vandet.

SUPPE 20 - 25 MIN

GRØNTSAGER 20 - 25 MIN

RIS OG PASTA 15 - 20 MIN

KARTOFLER I STYKKER 20 - 25 MIN

KØD I SKIVER 15 - 20 MIN

KØD I SAUCE 25 - 30 MIN

FISKEFILETER 10 - 15 MIN
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TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
60°C 00:05

14:31
Steam Defrost

Steam Defrost

  


DAMPOPTØNING

     DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN,  til displayet viser Steam defrost (dampoptøning).

 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at vælge den indstilling, der skal redi-
geres.

  TRYK PÅ OK / VÆLG-KNAPPEN  for at bekræfte.

     DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at ændre indstillingen.

  TRYK PÅ OK / VÆLG-KNAPPEN  for at bekræfte. (Gentag trin 2 & 4 om nødvendigt).

 TRYK PÅ START-KNAPPEN .

BRUG DENNE FUNKTION  til optøning af kød, fjerkræ, fisk, grøntsager, 
brød og frugt. 

VED OPTØNING  anbefales det ikke at tø madvarerne helt op, men 
at lade den endelige optøning afslutte under hviletiden.

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

SÆT BRØD  ind med indpakningen på, så det ikke bliver klægt.

SÆT MADVARER SOM KØD OG FISK  ind uden emballage / indpakning. Sæt 
dem i dampristen på 3. ribbe. Sæt dryppebakken under på 1. ribbe, 
så tøvandet opsamles.

VEND MADEN EFTER HALVDELEN AF OPTØNINGSTIDEN, FLYT RUNDT PÅ DEN, 

OG SKIL DE OPTØEDE STYKKER AD.
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DAMPOPTØNING

MADVARE VÆGT OPTØNINGSTID HVILETID TEMPERATUR

KØD

HAKKET

500 G 25 - 30 MIN

30 - 35 MIN

60°C

I SKIVER 20 - 25 MIN

PØLSE 450 G 10 - 15 MIN 10 - 15 MIN

FJERKRÆ

HEL 1000 G 60 - 70 MIN 40 - 50 MIN

FILETER

500 G
25 - 30 MIN 20 - 25 MIN

LÅR 30 - 35 MIN 25 - 30 MIN

FISK

HEL 600 G 30 - 40 MIN 25 - 30 MIN

FILETER 300 G 10 - 15 MIN 10 - 15 MIN

BLOK 400 G 20 - 25 MIN 20 - 25 MIN

GRØNTSAGER
BLOK 300 G 25 - 30 MIN 20 - 25 MIN

PARTERET KYLLING 400 G 10 - 15 MIN 5 - 10 MIN

BRØD HELT BRØD 500 G 15 - 20 MIN 25 - 30 MIN

SKIVER

250 G
8 -12 MIN 5 - 10 MIN

BOLLER, RUNDSTYKKER 10 -12 MIN 5 - 10 MIN

KAGE 400 G 8 - 10 MIN 15 - 20 MIN

FRUGT BLANDET 400 G 10 - 15 MIN 5 - 10 MIN

BÆR 250 G 5 - 8 MIN 3 - 5 MIN
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TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
100°C 00:20

15:53
Steam

DAMP

     DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN,  til displayet viser Steam (damp).

 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at vælge den indstilling, der skal redigeres.

  TRYK PÅ OK / VÆLG-KNAPPEN  for at bekræfte.

     DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at ændre indstillingen.

  TRYK PÅ OK / VÆLG-KNAPPEN  for at bekræfte. (Gentag trin 2 & 4 om 
nødvendigt).

 TRYK PÅ START-KNAPPEN .

BRUG DENNE FUNKTION TIL  madvarer som grøntsager, fisk, saftig frugt 
og blanchering.

Steam

  


MADVARE TEMP °C CA. TILBEHØR TIPS

RØDBEDER SMÅ

100°C

50 - 60 MIN

DAMPRIST  på 3. ribbe
Dryppebakke  på 1. 
ribbe

RØDKÅL
I SKIVER

30 - 35 MIN

HVIDKÅL 25 - 30 MIN

HVIDE BØNNER UDBLØDTE 75 - 90 MIN
DRYPPEBAKKE  på 3. 
ribbe

TILSÆT DOBBELT  
mængde vand.

FISKETERRINE 75 - 80°C 60 - 90 MIN DAMPRIST  på 3. ribbe
DÆK MED LÅG  eller 
varmebestandig 
film.

BAGTE ÆG 90°C 20 - 25 MIN
DRYPPEBAKKE  på 3. 
ribbe

GNOCCHI 90 - 100°C 10 - 15 MIN

DAMPRIST  på 3. ribbe
Dryppebakke på 1. 
ribbe

SÆT ALTID  maden i ovnen uden emballage/
indpakning, medmindre andet er anført.

TILBEREDNINGSTIDERNE  forudsætter, at ovnen har 
stuetemperatur.
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Assisted Mode

AUTO

  




Meat /Poultry
Fish / Shellfish

Dessert

Hotdog
Steamed fillets

See instructions for use for hints

TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
75°C 00:12

11:55
Hot Dog

Ensure the water container is filled
with fresh tap water

HJÆLPEFUNKTION

  DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN.

 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN,  til der vises “Assisted Mode” (hjælpefunktion) på displayet.

  TRYK PÅ OK / VÆLG-KNAPPEN.

 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at vælge madkategori.

  TRYK PÅ OK / VÆLG-KNAPPEN  for at bekræfte.

 FØLG  displayets anvisninger vedr. vandtank og andet tilbehør.

 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at vælge den indstilling, der skal 
redigeres.

  TRYK PÅ OK / VÆLG-KNAPPEN  for at bekræfte.

     DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at ændre indstillingen.

  TRYK PÅ OK / VÆLG-KNAPPEN  for at bekræfte. (Gentag trin 9 & 12 om nødvendigt).

 TRYK PÅ START-KNAPPEN .

SÆT DRYPPEBAKKEN  under dampristen, så vand, fedt og saft bliver op-
samlet.
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HJÆLPEFUNKTION

KØD / FJERKRÆ

BRUG DENNE FUNKTION TIL  at tilberede de madvarer, der er anført i nedenstående tabel.

FISK / SKALDYR

BRUG DENNE FUNKTION TIL  at tilberede de madvarer, der er anført i nedenstående tabel.

MADVARE TILBEREDNINGSTID TILBEHØR TIPS

KØD HOTDOG (DAMPKOGT) 10 - 15 MIN

DAMPRIST  på 3. ribbe
Dryppebakke  på 1. 
ribbe

PLACERES  i ét lag på 
dampristen.

FJERKRÆ KYLLING
FILETER 

(DAMPKOGT)
25 - 30 MIN

DAMPRIST  på 3. ribbe
Dryppebakke  på 1. 
ribbe

KRYDR  fileterne.

MADVARE TILBEREDNINGSTID TILBEHØR TIPS

FISK

FISK (HEL) DAMPKOGT 35 - 55 MIN

DAMPRIST  
på 3. ribbe
Dryppebakke  
på 1. ribbe

KRYDR  fisken, og fyld den 
eventuelt med krydderurter.

FILETER

DAMP

12 - 18 MIN KRYDR  fileterne.

KOTELETTER 15 - 20 MIN KRYDR  koteletterne.

SKALDYR
MUSLINGER

DAMPKOGT

8 -12 MIN
PLACERES  i et jævnt lag på 
dampristen.

REJER
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HJÆLPEFUNKTION

KARTOFLER

BRUG DENNE FUNKTION TIL  at tilberede de madvarer, der er anført i nedenstående tabel.

GRØNTSAGER

BRUG DENNE FUNKTION TIL  at tilberede de madvarer, der er anført i nedenstående tabel.

MADVARE TILBEREDNINGSTID TILBEHØR TIPS

KARTOFLER KOGT

HELE 30 - 40 MIN DAMPRIST  
på 3. ribbe
Dryppebakke  
på 1. ribbe

BRUG  kartofler af ensartet 
størrelse.

STYKKER 20 - 30 MIN
SKÆR  i stykker af ensartet 
størrelse.

MADVARE TILBEREDNINGSTID TILBEHØR TIPS

GRØNTSAGER

FROSSEN GRØNTSAGER 12 - 20 MIN

DAMPRIST  
på 3. ribbe
Dryppebakke  
på 1. ribbe

ANBRING I DAMPRISTEN.  
Fordel i et jævnt lag .

GULERØDDER 20 - 30 MIN
SKÆR I STYKKER AF 

ENSARTET STØRRELSE.

ASPARGES 20 - 30 MIN

ARTISKOKKER 40 - 55 MIN

DAMPKOGT

GRØNNE BØNNER 20 - 30 MIN

BROCCOLI 15 - 25 MIN

DEL  i mindre stykker.
BLOMKÅL 20 - 30 MIN

ROSENKÅL 20 - 35 MIN

PEBERFRUGT 8 -12 MIN
DAMPRIST  
på 3. ribbe
Dryppebakke  
på 1. ribbe

DEL  i mindre stykker.

SQUASH 5 - 10 MIN SKÆR  i skiver.

MAJSKOLBER 20 - 30 MIN
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HJÆLPEFUNKTION

RIS / GRYN

BRUG DENNE FUNKTION TIL  at tilberede de madvarer, der er anført i nedenstående tabel.

MADVARE TILBEREDNINGSTID TILBEHØR TIPS

RIS

BRUN 20 - 60 MIN

DRYPPEBAKKE  
på 3. ribbe

BLAND RIS OG VAND  på 
dryppebakken i forholdet 3 
dl ris og 5 dl vand.

BASMATIRIS 25 - 30 MIN
BLAND  3 dl ris med 4,5 dl 
vand.

HVIDE - 

LANGKORNEDE
35 - 40 MIN

BLAND  3 dl ris med 4,5 dl 
vand.

GRYN/
KNÆKKEDE 

KERNER

BULGUR 10 - 40 MIN
BLAND  3 dl knækkede kerner 
med 6 dl vand.

COUSCOUS 10 - 15 MIN
BLAND  3 dl gryn med 3 dl 
vand.
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HJÆLPEFUNKTION

ÆG

DENNE FUNKTION MÅ  kun anvendes til tilberedning af æg.

DESSERTER

BRUG DENNE FUNKTION TIL  at tilberede de madvarer, der er anført i nedenstående tabel.

MADVARE TILBEREDNINGSTID TILBEHØR TIPS

         ÆG

HÅRDKOGT 15 - 18 MIN DAMPRIST  på 
3. ribbe
DRYPPEBAKKE  
på 1. ribbe

HVIS ÆGGENE  skal spises kolde, skal de 
straks skylles i koldt vand.MIDDEL 12 - 15 MIN

BLØDKOGT 9 -12 MIN

MADVARE TILBEREDNINGSTID TILBEHØR TIPS

DESSERTER

FRUGTKOMPOT 10 - 20 MIN

DAMPRIST  på 
3. ribbe
DRYPPEBAKKE  
på 1. ribbe

SKÆR FRUGTERNE  i mindre stykker.

CRÈME BRÛLÉE 20 - 30 MIN

TIL 4 PORTIONER  blandes 2 
æggeblommer og 2 hele æg med 
3 spsk. sukker og vanilje. Varm 
1 dl fløde + 2 dl mælk op, og rør 
det sammen med æggene. (eller 
brug din egen opskrift) Hæld 
blandingen i portionsskåle, og 
dæk skålene med plastfilm.

  Æ   
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RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

RENGØRING ER DEN ENESTE FORM FOR VEDLIGEHOLDELSE,  
der normalt er brug for. 

HVIS OVNEN IKKE HOLDES REN,  kan overfladerne 
ødelægges. Det kan påvirke apparatets levetid, 
og det kan også medføre farlige situationer.

ANVEND IKKE METALSKURESVAMPE, SLIBENDE 

RENGØRINGSMIDLER,  svampe af stål-
uld, skureklude o.l., da de kan 
beskadige betjeningspanelet 
samt ovnens indvendige og ud-
vendige overflader. Brug en svamp med mildt op-
vaskemiddel eller et stykke køkkenrulle med en 
glasrensespray Sprøjt glasrensemiddel på et styk-
ke køkkenrulle.
SPRØJT IKKE  direkte på ovnen.

MED JÆVNE MELLEMRUM,  og specielt ef-
ter overkogning, skal du fjerne 
pladerne og pladestøtterne, så 
ovnen kan rengøres indvendigt. 
Glem ikke loftet i ovnrummet (som man 
let overser).

FJERN, TØM OG TØR  vandtanken efter hver brug.
SALT ER SLIBENDE,  og hvis der ligger salt i ovn-
rummet, kan det føre til rustpletter. Syrlige 
sovse, som f.eks. ketchup og sennep, eller sal-
tede madvarer, som f.eks. hamburgerryg, inde-
holder klorid og syre. De påvirker overflader af 
stål. Det er derfor en god ide at rengøre ovn-
rummet efter hver brug, når det er afkølet.

ANVEND ET MILDT OPVASKEMIDDEL,  vand og en blød 
klud til rengøring af de indvendige overflader, 
yder- og indersiden af døren samt dørfalsen.

LAD IKKE FEDT  eller madrester sidde omkring dø-
ren og tætningen. Hvis tætningen ikke hol-
des ren, kan det beskadige tilstødende enhe-
der, fordi døren ikke er lukket ordentligt under 
funktion.

VELEGNET TIL VASK I OPVASKEMASKINE

DRYPPEBAKKE

DAMPRIST

PLADESTØTTERE

GENERELT
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TRÆK I PLADESTØT-

TEN, OG LAD DEN 

GLIDE  fremad, så 
den frigøres af 
krogene. Rengør 
pladestøtterne 
og ovnrummets vægge.

FJERNELSE AF PLADESTØTTERNE

SÆT STØTTERNE PÅ 

PLADS IGEN  ved at 
skubbe dem til-
bage på ovnvæg-
gens kroge.

FARE FOR ELEKTRISK STØD!  !
FØR PÆREN UDSKIFTES, SKAL DET KONTROLLERES AT: � Apparatet er slukket. � Stikket er taget ud af stikkontakten. � Sikringerne er fjernet fra sikringsdåsen el-

ler er slukkede. � Læg en klud på ovnrummets bund for at 
beskytte pæren og lampeglasset.

UDSKIFTNING AF OVNLYSETS PÆRE

 DREJ 

LAMPE-

GLASSET  mod 
uret for at 
skrue det af.

 FJERN  tæt-
ningerne og me-
talringen, og rengør lampe-
glasset.

 UDSKIFT  den gamle pære med en 10 W, 
12 V, G4, varmebestandig (ovn) halogen-
pære.

 MONTER RINGEN  og tætningerne i lampe-
glasset igen.

 SÆT ENHEDEN PÅ PLADS  ved at skrue den i 
med uret.

MÅ IKKE VASKES I OPVASKEMASKINE

VANDRØR

TAG VANDRØRET UD  af vandtanken, så det er 
let at rengøre det. Vandrøret kan ikke tåle 
vask i opvaskemaskine.

TÆTNINGER OG RINGE

DISSE ELEMENTER  hører til pæresamlingen og må 
ikke vaskes i opvaskemaskinen.

VANDTANK

VANDTANKEN  må ikke vaskes 
i opvaskemaskinen. Brug en 
svamp med et neutralt ren-
gøringsmiddel.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
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FEJLFINDINGSOVERSIGT

HVIS OVNEN IKKE FUNGERER,  skal du kontrollere ne-
denstående punkter, før du kontakter Service � 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 faguddannet servicetek-
niker.

SERVICE MÅ KUN UDFØRES AF EN FAG-
UDDANNET SERVICETEKNIKER.  Det er 
forbundet med alvorlige fare 
for enhver anden end en fagud-
dannet servicetekniker at ud-
føre service eller foretage repa-
rationer, der nødvendiggør afmontering at 
et dæksel.
FJERN IKKE NOGET DÆKSEL

STRØMFORSYNING 230 V / 50 HZ

MÆRKESPÆNDING 1450 W

SIKRING 10 A

UDVENDIGE MÅL (HXBXD) 455 X 595 X 565

INDVENDIGE MÅL (HXBXD) 236 X 372 X 390

TEKNISKE DATA
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