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OPSTILLING

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

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.

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 overfl ader. Ellers er der 
risiko for elektrisk stød, brand eller anden fare.

FJERN IKKE BESKYTTELSESPLAD-

ERNE  i siden af ovnrummet. 
De hindrer, at der kommer 
fedt og madpartikler ind i 
bølgelederne.

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.

INSTALLATION AF APPARATET

FØLG DEN MEDFØLGENDE  installationsvejled-
ning ved installation af apparatet.

BRUG IKKE FORLÆNGERLED-

NINGER:  

HVIS LEDNINGEN ER FOR KORT,  skal en autorise-
ret elinstallatør eller montør installere en 
stikkontakt 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.

ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN  til tørring af teks-
tiler, papir, krydderier, krydderurter, træ, blom-
ster, frugt eller andre brændbare materialer. 
Det kan resultere i en brand.

BRUG IKKE FOR LANG TILBEREDNINGSTID.  Det kan re-
sultere 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 stik-
kontakten, eller afbryd strømmen ved sikrin-
gen eller gruppeafbryderen.

LÆS DISSE REGLER OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL SENERE BRUG

LAD KUN BØRN  bruge ovnen under opsyn, og når 
de har fået tilstrækkelig vejledning til at kunne 
bruge den på betryggende måde, så de er klar 
over risikoen ved forkert brug.
APPARATET ER IKKE BEREGNET TIL  at blive brugt af 
børn eller personer med fysiske, sensoriske eller 
mentale handicap, medmindre de er under opsyn 
af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 
ADVARSEL!

BØRN BØR IKKE OPHOLDE SIG I NÆRHEDEN AF OVNEN,  når 
den er i brug, da dens tilgængelige dele kan blive 
meget varme. 

ANVEND ALDRIG MIKROBØLGEOVNEN  til 
opvarmning af noget i en lufttæt, 
lukket beholder. Trykket i behol-
deren stiger, så den kan forår-
sage skade, når den åbnes, eller den kan eks-
plodere.

ÆG
ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN  til kogning eller 
opvarmning af hele æg med el-
ler uden skal, da de kan eksplo-
dere, selv når mikrobølgerne 
ikke varmer længere.

DØRTÆTNINGEN OG OMRÅDET OMKRING DENNE  skal 
jævnligt efterses for skader. Hvis der er skader i 
disse områder, må ovnen ikke bruges, før den er 
repareret af en servicetekniker.

ANVEND IKKE  aggressive kemikalier eller dampe 
i ovnen. Denne type ovn er specielt konstrue-
ret til opvarmning og tilberedning af madva-
rer. Den er ikke beregnet til industri- eller labo-
ratoriebrug.
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GENERELT

DENNE OVN ER UDELUKKENDE BEREGNET TIL HUSHOLD-

NINGSBRUG!  

OVNEN MÅ IKKE BRUGES  uden madvarer i, når der an-
vendes mikrobølger. Ellers kan det ødelægge ov-
nen.

HVIS DU ØVER DIG I BRUGEN  af ovnen, skal der sæt-
tes et glas vand ind i den. Vandet optager mi-
krobølgeenergien, så ovnen ikke bliver beska-
diget.

FJERN METALPOSELUKKERE  fra papir- el-
ler plastposer, inden de anvendes i 
ovnen.

FRITURESTEGNING
ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN  til friturestegning. 
Olietemperaturen kan ikke kontrol-
leres.

OPVARMNING AF VÆSKER
FOR EKSEMPEL DRIKKEVARER ELLER VAND.   Overophed-
ning af væsken op over koge-
punktet kan ske, uden at der 
kommer bobler. Det kan med-
føre, at den varme væske plud-
selig koger over.
Tag følgende forholdsregler for at undgå 
dette:

1.  Undgå anvendelse af cylindriske behold-
ere med smalle åbninger.

2.  Rør rundt i væsken, før beholderen 
sættes i ovnen, og lad skeen blive i be-
holderen.

3.  Efter opvarmningen skal beholderen 
hvile et øjeblik. Rør atter rundt, og tag 
beholderen forsigtigt ud af ovnen.

FORSIGTIG
SE ALTID I  kogebogen til mikrobølgeovnen efter 
råd og vejledning. Det gælder specielt, hvis du 
tilbereder mad, der indeholder alkohol.

NÅR DU HAR OPVARMET BABYMAD   eller væske 
i en suttefl aske eller beholder, 
skal du altid røre rundt og kon-
trollere temperaturen før serve-
ring. Så sikrer du, at varmen er jævnt fordelt, og 
du undgår risikoen for skoldning eller vabler.
Fjern altid låg og sut før opvarmning!

VIGTIGE FORHOLDSREGLER

BRUG GRYDELAPPER ELLER OVNHANDSKER  for at undgå 
at brænde fi ngrene ved berøring af beholdere, 
ovndele eller pander efter tilberedning.

ANVEND IKKE OVNRUMMET  til nogen form for op-
bevaring.

POP UD-KNAPPER
NÅR OVNEN LEVERES, ER OVNENS KNAPPER  på 
linje med knapperne på betjeningspa-
nelet. 
Når der trykkes på knapperne, gli-
der de ud, så der bliver ad-
gang til de forskellige funk-
tioner. Knapperne behøver ikke 
stikke 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.
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TILBEHØR

GENERELT

HVIS TILBEHØR, DER INDEHOLDER METAL,  kommer i 
berøring med ovnrummet, mens ovnen er i 
brug, kan der opstå gnister, og ovnen kan be-
skadiges.

DREJEKRYDS
ANVEND DREJEKRYDSET  under glasdre-
jetallerkenen. Sæt aldrig andet ud-
styr på drejekrydset. � Monter drejekrydset i ovnen.

GLASDREJETALLERKEN
BRUG GLASDREJETALLERKENEN  ved alle former for 
tilberedning. Den opsamler 
dryppende safter og madrester, 
der ellers ville brænde fast på 
ovnbunden. � Anbring glasdrejetallerkenen på drejekryd-

set.

SØRG FOR AT BRUGE TILBEHØR,  der er ovnfast og til-
lader mikrobølgerne at pas-
sere.

NÅR DU PLACERER MAD OG TILBEHØR  i mikrobølgeov-
nen, skal du sikre dig, at det ikke berører ovn-
siderne. 
Dette er specielt vigtigt ved tilbehør af me-

tal eller med metaldele.

INDEN DU TÆNDER  for ovnen, skal du altid sikre 
dig, at drejetallerkenen kan dreje frit.

CRISP-HÅNDTAG
ANVEND DET MEDFØLGENDE SPECIELLE 

CRISP-HÅNDTAG,  når den varme Crisp-
pande tages ud af ovnen.

CRISP-PANDE
ANBRING MADEN DIREKTE PÅ CRISP-PANDEN.  
Anvend altid glasdrejetal-
lerkenen under Crisp-pan-
den.
ANVEND IKKE NOGET TILBEHØR  på Cri-
sp-panden, da den hurtigt bliver me-
get varm og sandsynligvis vil beskadi-
ge redskabet.
CRISP-PANDEN  kan forvarmes før brug (maks. 3 
min). Brug altid Crisp-funktionen til at forvar-
me Crisp-panden.

DER ER  et stort udvalg af tilbehør på markedet. 
Før indkøb skal du sikre dig, at det er velegnet 
til brug i mikrobølgeovn.

RIST
ANBRING MADEN PÅ RISTEN,  når du 
bruger grill-funktionen eller til-
bereder med kombinationsfunktionen (mik-
robølger og grill).

DAMPKOGER
BRUG DAMPKOGEREN MED SIEN  
ved tilberedning af madva-
rer som fi sk, grøntsager og 
kartofl er. 
BRUG DAMPKOGEREN UDEN SIEN  
ved tilberedning af madvarer som ris, pasta og 
hvide bønner.
ANBRING  altid dampkogeren på glasdrejetaller-
kenen.

LÅG
LÅGET  bruges til at dække maden 
under tilberedning og opvarm-
ning, når der kun bruges mikrobøl-
ger. Desuden hindrer det, at ovnen 
stænkes til og at maden tørrer ud, 
samtidig med at tilberedningsti-
den afkortes.
BRUG  låget, når der opvarmes i to niveauer.
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DONENESS  (KUN AUTO-FUNKTIONER)

DONENESS (PROGRAMAFVIGELSE) ER TILGÆNGELIG  i de 
fl este auto-funktioner. Du kan  personligt kon-
trollere slutresultatet med programafvigelses-
funktionen. Med denne funktion kan du ind-
stille en højere eller lavere sluttemperatur i for-
hold til standardindstillingen.
VED ANVENDELSE AF  en af disse funktioner skal ov-
nen være i standardindstilling. Denne indstil-
ling giver normalt det bedste resultat. Men 
hvis den opvarmede mad er blevet for varm til 
at spise med det samme, er det nemt at justere 
dette, før funktionen bruges næste gang. BEMÆRK:

PROGRAMAFVIGELSEN  kan kun indstilles eller æn-
dres i de første 20 sekunder af funktionen.

DET GØRES VED AT VÆLGE ET DONENESS-TRIN  med ju-
steringsknappen, når der er trykket på Start-
knappen.

STARTBESKYTTELSE / BØRNESIKRING

DENNE AUTOMATISKE SIKKERHEDSFUNKTION AKTIVERES 

ET MINUT EFTER,  at ovnen er gået i "stand-
by“. (Ovnen er i "standby", når 24-ti-
mers uret vises, eller (hvis uret ikke er 
indstillet) displayet er tomt).

DØREN SKAL ÅBNES OG LUKKES,  f.eks. for at lægge 
mad i ovnen, før sikkerhedslåsen frigøres. El-
lers viser displayet ordet “DOOR”.

DONENESS

NIVEAU EFFEKT

HIGH +2 GIVER HØJESTE SLUTTEMPERATUR

HIGH +1 GIVER HØJERE SLUTTEMPERATUR

MED 0 STANDARDINDSTILLING

LOW -1 GIVER LAVERE SLUTTEMPERATUR

LOW -2 GIVER LAVESTE SLUTTEMPERATUR
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FOOD

  

 TRY POUL  (100g - 

 (100g - 2.0Kg) MEAT

NÅR DU BRUGER AUTO-FUNKTIONERNE  skal ovnen 
kende madkategorien for at kunne nå gode re-
sultater. Når du vælger en madkategori med 
justeringsknappen, vises ordet FOOD samt 
madkategorien på displayet.

AFKØLING

NÅR EN FUNKTION ER FÆRDIG,  starter ovnen mulig-
vis en afkølingsprocedure. Det er helt normalt. 
Herefter slukkes ovnen automatisk. 

NÅR DU BRUGER NOGLE AF AUTO-FUNKTIONERNE,  stop-
per ovnen muligvis (afhængigt af det valg-
te program og madkategori), og displayet vi-
ser STIR FOOD eller TURN FOOD (vend eller rør 
i maden).

RØR I ELLER VEND MADEN  (KUN AUTO-FUNKTIONER)

MADKATEGORIER  (KUN AUTO-FUNKTIONER)

BEMÆRK: I AUTO DEFROST FORTSÆTTER OVNEN AUTOMATISK 

EFTER 2 MINUTTER,  hvis maden ikke er vendt/omrørt. 
I så fald bliver optøningstiden længere.

HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TA-

BELLERNE,   og hvis vægten er over eller under 
den anbefalede vægt, anbefales det at bru-
ge fremgangsmåden for "Tilberedning og op-
varmning med mikrobølger”.

MADKATEGORIERNE  er anført i tabellerne sammen 
med hver Auto-funktion.

FOR AT FORTSÆTTE TILBEREDNINGEN: � Åbn døren. � Rør i eller vend maden. � Luk døren, og genstart ved at trykke på 
Start-knappen.

VED AT ÅBNE DØREN KAN DU AFBRYDE AFKØLINGSPROCE-

DUREN,  uden at det beskadiger ovnen.
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INDSTILLING AF UR

NÅR APPARATET SLUTTES TIL EN STIKKON-

TAKT FØRSTE GANG,  bliver du bedt du 
om at indstille uret. 
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 Setting.

  BRUG JUSTERINGSKNAPPEN  til at vælge en af de følgende indstillinger, der skal justeres.
 � Clock (ur)
 � Sound (lyd)
 � ECO (øko)
 � Brightness (lysstyrke)

  TRYK PÅ STOP FOR AT AFSLUTTE  indstillingsfunktionen og 
gemme alle ændringer, når du er færdig.

  TRYK PÅ OK . (Cifrene til venstre (timetallet) blinker).

  DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at indstille timetallet.

  TRYK PÅ OK.  (De to cifre til højre (minuttallet) blinker).

  DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at indstille minuttallet.

  TRYK PÅ OK  igen for at bekræfte ændringen.

NU ER URET STILLET, OG DET GÅR.

URET KAN FJERNES  fra displayet, når det er indstillet: Gå til tilstanden 
for indstilling af uret igen, og tryk på Stop, mens cifrene blinker.
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INDSTILLING AF LYD

  TRYK PÅ OK . 

  DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at slå lydsignalet til eller fra.

  TRYK PÅ OK  igen for at bekræfte ændringen.

ØKO

  TRYK PÅ OK . 

  DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at stille ECO-indstillingen på ON eller OFF.

  TRYK PÅ OK  igen for at bekræfte ændringen.

NÅR ECO 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. 

ÆNDRING AF INDSTILLINGER
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BRUG DENNE FUNKTION,   når der er 
brug for et minutur til at måle 
den nøjagtige tid for f.eks. kog-
ning af æg, pasta eller hævning 
af dej.

MINUTUR (TIMER)

 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at indstille minuturet til det ønskede tidsrum.

 TRYK PÅ OK . 

DER HØRES ET LYDSIGNAL,   når nedtællingen er slut.
HVIS DU TRYKKER PÅ STOP , før nedtællingen er færdig, bliver minuturet 
nulstillet til nul.

ÆNDRING AF INDSTILLINGER

LYSSTYRKE

  TRYK PÅ OK . 

  DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at indstille den ønskede lysstyrke.

  TRYK PÅ OK  igen for at bekræfte valget.



 



11

TILBEREDNING OG OPVARMNING MED MIKROBØLGER

 DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN , til du finder mikrobølgefunktionen.

 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at indstille mikrobølgeeffekten.

 TRYK PÅ OK  for at bekræfte valget. Der gås automatisk videre til næste indstilling.

 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at indstille tilberedningstiden.

  TRYK PÅ START. 

EFFEKTTRIN

NÅR TILBEREDNINGEN ER STARTET:  
Ved at trykke på Start-knappen kan du nemt forlænge 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. 
VED AT TRYKKE PÅ <<  kan du vende tilbage, så du kan ændre 
tilberedningstiden og eff ekten. Begge kan ændres med ju-
steringsknappen under tilberedningen.

BRUG DENNE FUNKTION  til normal til-
beredning og genopvarmning 
af f.eks. grøntsager, fi sk, kartof-
ler og kød.

  

KUN MIKROBØLGER

EFFEKT ANBEFALET BRUG:

900 W
OPVARMNING AF DRIKKEVARER,  vand, klar suppe, kaff e, te eller andre madvarer med højt 
vandindhold. Hvis maden indeholder æg eller fl øde, vælges en lavere eff ekt.

750 W TILBEREDNING AF GRØNTSAGER,  kød osv.

650 W TILBEREDNING AF  fi sk.

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

350 W VIDEREKOGNING AF RAGOUT,  smeltning af smør og chokolade.

160 W OPTØNING.  Blødgøring af smør og ost.

  90 W BLØDGØRING AF  is

    0 W NÅR KUN  timeren er i brug.
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JET START

 DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN , til du finder mikrobølgefunktionen.

 TRYK PÅ START FOR AT STARTE AUTOMATISK  med fuld mikrobølgeeffekt og tilbered-
ningstiden indstillet til 30 sekunder. Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder. 

DENNE FUNKTION ANVENDES  til hur-
tig opvarmning af madvarer med 
højt vandindhold, f.eks. klar sup-
pe, kaff e eller te.

DU KAN OGSÅ ÆNDRE TIDEN VED AT DREJE PÅ JUSTERINGSKNAPPEN  for at forlæn-
ge eller forkorte tiden, efter at funktionen er startet.





13




 DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN , til du finder Crisp-funktionen.

 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  med uret for at indstille den ønskede tilberedningstid.

 TRYK PÅ START. 

CRISP

BRUG DENNE FUNKTION TIL  opvarm-
ning og tilberedning af pizza-
er og andre retter med bunde af 
dej. Den er også god til stegning 
af bacon og æg, pølser, hambur-
gere osv.

OVNEN STARTER AUTOMATISK  mikrobølger og grill for at opvarme Crisp-pan-
den. Det gør, at Crisp-panden hurtigt kommer op på arbejdstempera-
turen og begynder at brune maden og give den en sprød overfl ade.
SØRG FOR,  at Crisp-panden er placeret korrekt midt på glasdrejetallerke-
nen.
OVNEN OG CRISP-PANDEN  bliver meget varme ved brug af denne funktion.
SÆT IKKE DEN VARME CRISP-PANDE  på varmefølsomme overfl ader.
PAS PÅ IKKE AT RØRE VED  grillelementet.
BRUG OVNHANDSKER  
eller det medfølgende specielle Crisp-håndtag, når den varme 
Crisp-pande skal tages ud.
BRUG KUN  den medfølgende Crisp-pande til denne funktion. Andre 
Crisp-pander, der fås på markedet, giver ikke et korrekt resultat, når de 
anvendes med denne funktion.
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GRILL

 DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN, TIL DU FINDER GRILL-FUNKTIONEN.

 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at indstille grilleffekten.

 TRYK PÅ OK  for at bekræfte valget. Der gås automatisk videre til næste indstill-
ing. 

 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at indstille tilberedningstiden.

  TRYK PÅ START. 

BRUG DENNE FUNKTION TIL  hurtigt 
at give maden på risten en pæn 
brun overfl ade.
ANBRING RISTEN OVEN PÅ BAGEPLADEN  
til madvarer som ost, toast, bøff er 
og pølser.

ANBRING MADEN  på risten. Vend maden under tilberedningen.
KONTROLLÉR, AT DE REDSKABER  der anvendes, er varme- og ovnfaste, før de 
benyttes med grillfunktionen.
ANVEND IKKE  plastredskaber med grillfunktionen, da de vil smelte. Ting af 
træ eller karton er heller ikke egnede.

FORVARM GRILLEN  i 3 - 5 minutter på grilleff ekten High.

VALG AF EFFEKT 

  

GRILL

ANBEFALET BRUG: EFFEKT

PARISERTOAST , fi skekoteletter og 
hamburgere  HIGH

PØLSER  og grillspyd  MID

LET BRUNING  af retter  LOW
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GRILL KOMBI

 DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN , til du finder funktionen Grill Combi.

 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at indstille grilleffekten.

 TRYK PÅ OK  for at bekræfte valget. Der gås automatisk videre til næste indstilling. 

 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at indstille mikrobølgeeffekten.

 TRYK PÅ OK  for at bekræfte valget. Der gås automatisk videre til næste indstilling.

 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at indstille tilberedningstiden.

          TRYK PÅ START. 

DEN MAKSIMALT MULIGE  mikrobølgeeff ekt er begrænset til et fa-
briksindstillet niveau, når funktionen Grill anvendes.
ANBRING MADEN  på risten eller glasdrejetallerkenen.

BRUG DENNE FUNKTION TIL  tilbered-
ning af retter som lasagne, fi sk og 
kartoff elgratin.

VALG AF EFFEKT 

  


GRILL KOMBI

ANBEFALET BRUG: GRILLEFFEKT MIKROBØLGEEFFEKT

LASAGNE  MID 350 - 500 W

KARTOFFELGRATIN  MID 500 - 650 W

FISKEGRATIN  HIGH 350 - 500 W

BAGTE ÆBLER  MID 160 - 350 W

FROSSEN GRATIN  HIGH 160 - 350 W
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MANUEL OPTØNING

FØLG VEJLEDNINGEN  for “Tilberedning og opvarm-
ning med mikrobølger”, og vælg eff ekttrinnet 
160 W ved manuel optøning.

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

VEND STORE STYKKER  efter halvdelen af optø-
ningstiden.

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

EMBALLAGENS FACON  har indfl ydelse på 
optøningstiden. Flade pakker tør hurti-
gere op end tykke.

ADSKIL STYKKERNE,  efterhånden som de tør op. 
Enkeltfrosne stykker tør hurtigere op.

BESKYT DELE AF MADEN  med 
små stykker alufolie, hvis 
de begynder at blive var-
me (f.eks. kyllingelår og den 
yderste del af kyllingevin-
ger).

KOGTE MADVARER, GRYDERETTER OG KØDSOVSE  
tør lettere op, hvis der røres rundt i dem 

under optøningen.

VED OPTØNING  anbefales det ikke at tø 
madvarerne helt op, men at lade den en-

delige optøning afslutte under hviletiden.

HVILETID EFTER OPTØNING FORBEDRER ALTID  resulta-
tet, da varmen fordeler sig mere 
jævnt i maden.
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6TH SENSE REHEAT

 DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN , til du finder Auto-funktionen.

 DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN , til du finder funktionen 6Th Sense Reheat.

 TRYK PÅ OK  for at bekræfte valget.

 TRYK PÅ START. 

BRUG DENNE FUNKTION  til opvarm-
ning af færdigretter enten frosne, 
køleskabskolde eller med rum-
temperatur.
PLACER RETTEN  på en ovn- og mi-
krobølgefast tallerken eller fad.

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 taller-

kenen og de tynde-
re eller mindre fa-

ste madvarer i mid-
ten. 

BRUG ALTID LÅG , når du bruger denne funktion, 
undtagen ved opvarmning af en enkelt porti-

on suppe lige fra køleskabet. Her er det ikke 
nødvendigt at bruge låget! 
HVIS MADEN ER INDPAKKET PÅ EN MÅDE,  så den 

allerede har et låg, skal der skæres 2-3 
snit i emballagen, så trykket kan lettes 

under opvarmningen.

ANBRING TYNDE SKIVER  af kød oven på hinanden 
eller taglagt.
TYKKERE STYKKER  af f.eks. farsbrød eller pølser 
skal lægges tæt ved siden af hinanden.

PLASTFILM  skal snittes eller prik-
kes med en gaff el for at mind-
ske trykket og hindre, at fi l-
men springer, når der samler 
sig damp under tilbered-
ningen.

1-2 MINUTTERS HVILETID FORBEDRER 

ALTID  resultatet, specielt for 
frosne madvarer.

PROGRAMMET MÅ IKKE  afbrydes, mens den tilbageværende opvarm-
ningstid vises.
PROGRAMMET KAN  afbrydes, når displayet viser tiden.
NETTOVÆGTEN  skal ligge mellem 250 - 600 g, når denne funktion bru-
ges. Er dette ikke muligt, bør du bruge den manuelle funktion for at 
opnå det bedste resultat.
SØRG FOR,  at ovnen har rumtemperatur, før funktionen tages i an-
vendelse, så der opnås det bedste resultat.
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JET-OPTØNING

 DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN , til du finder Auto-funktionen.

 DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN , til du finder funktionen Jet Defrost.

 TRYK PÅ OK  for at bekræfte valget. Der gås automatisk videre til næste indstilling.

 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at vælge madkategori. (“FOOD” og madkategorien vises på dis-
playet).

 TRYK PÅ OK  for at bekræfte valget. Der gås automatisk videre til næste indstilling.

 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at indstille vægten.

 TRYK PÅ OK  for at bekræfte valget.

 TRYK PÅ START. 

BRUG DENNE FUNKTION  til optøning af 
kød, fj erkræ, fi sk, grøntsager og 
brød. 
Jet-optøning bør kun anvendes til 
madvarer med en nettovægt mel-
lem 100 g og 2,5 kg.
ANBRING ALTID MADVARERNE  på glas-
drejetallerkenen.
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FROSNE MADVARER: 
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.

VÆGT:
VED DENNE FUNKTION SKAL OVNEN 'KENDE'  madens nettovægt. 
Derefter beregner ovnen automatisk den nødvendige tid 
til færdiggørelse af proceduren.
ER VÆGTEN STØRRE ELLER MINDRE END DEN ANBEFALEDE:  Følg proceduren for 
“Tilberedning og opvarmning med mikrobølger", og vælg 160 W til 
optøning.

JET-OPTØNING

MADVARE TIPS

 KØD  (100 g - 2 kg)
Hakkekød, koteletter, bøff er eller stege.
VEND MADEN , når displayet angiver det.

 FJERKRÆ   (100 g - 3 kg)
Kylling, hele stykker eller fi leter.
VEND MADEN , når displayet angiver det.

 FISK   (100 g - 2 kg)
Hele, koteletter eller fi leter.
VEND MADEN , når displayet angiver det.

 GRØNTSAGER   (100 g - 2 kg)
Blandede grøntsager, ærter, broccoli osv.
VEND MADEN , når displayet angiver det.

 BRØD   (100 g - 2 kg)
Brød, boller eller rundstykker.
VEND MADEN , når displayet angiver det.

HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN  , og hvis vægten er over eller under den 
anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning 
med mikrobølger" og vælge 160 W til optøning.
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6Th SENSE CRISP

 Drej multifunktionsknappen , til du finder Auto-funktionen.

 DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN , til du finder funktionen 6Th sense Crisp.

 TRYK PÅ OK  for at bekræfte valget. Der gås automatisk videre til næste 
indstilling.

 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at vælge madkategori. (“FOOD” og madkat-
egorien vises på displayet).

 TRYK PÅ OK  for at bekræfte valget.

    TRYK PÅ START. 

BRUG DENNE FUNKTION TIL  hurtig op-
varmning af mad fra frossen til-
stand til serveringstemperatur.
Auto Crisp bruges kun  til frosne 
færdigretter.

Brug kun den medfølgende Crisp-pande til denne funktion. Andre 
Crisp-pander, der fås på markedet, giver ikke et korrekt resultat, når 
de anvendes med denne funktion. 
Bemærk: Ovnen fortsætter automatisk optøningen efter 1 min, hvis 
maden ikke er vendt. I så fald bliver opvarmningstiden længere. 
Anbring aldrig nogen form for beholdere eller indpakning på Crisp-
panden!

Der må kun anbringes mad på Crisp-panden.
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6Th SENSE CRISP

MADVARE TIPS

 POMMES FRITES  (200 - 600 g)
FORDEL POMMES FRITENE  på Crisp-panden i et jævnt 
lag. Drys evt. med salt. 
RØR RUNDT , når displayet angiver det.

 PIZZA,  tynd bund (200 - 500 g) TIL PIZZAER  med tynd bund.

 PAN PIZZA  (300 - 800 g) TIL PIZZAER  med tyk bund.

 KYLLINGEVINGER  (250 - 600 g)

TIL KYLLINGE-NUGGETS  skal crisp-panden pensles 
med olie. Tilbered med tilberedningsgraden 
indstillet til Lo 2. 
VEND MADEN , når displayet angiver det.

 FISKEPINDE  (200 - 600 g)

FORVARM CRISP-PANDEN  med lidt olie eller smør. 
Læg fi skepindene på, når ovnen standser, og 
displayet viser “Add Food” (tilsæt mad).
VEND MADEN , når displayet angiver det.

HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN,   og hvis vægten er over eller under den 
anbefalede vægt, bruges samme fremgangsmåde som for manuel crisp-funktion. 



22

6TH SENSE STEAM

BRUG DENNE FUNKTION TIL  at tilbere-
de retter som grøntsager, fi sk, ris 
og pasta.
FUNKTIONEN HAR TO TRIN. 

 � Første trin bringer maden 
hurtigt til kogepunktet.

 � Andet trin tilpasser automa-
tisk eff ekten, så maden simrer 
og ikke koger over.

LÅG
DÆK ALTID MADEN TIL MED ET LÅG.  Kontrollér, at 
både beholderen og låget er egnede til mikro-
bølgeovn, før de tages i brug. Hvis du ikke har 
et velegnet låg til kogekarret, kan du anvende 
en tallerken. Den skal anbringes med undersi-
den vendt mod kogekarret.
BRUG IKKE  plast eller alufolie til at dække ma-
den med.

TILBEREDNING AF GRØNTSAGER
ANBRING GRØNTSAGERNE  i sien. 
Hæld 1 dl vand i underdelen. 
Læg låg på, og indstil tiden. 
BLØDE GRØNTSAGER  som broccoli og porrer skal 
have 2-3 minutter. 
HÅRDERE GRØNTSAGER  som gulerødder og kartof-
ler skal have 4-5 minutter.

KOGNING AF RIS
FØLG ANBEFALINGERNE PÅ PAKKEN  vedrørende koge-
tid og mængde vand/ris. 
HÆLD INGREDIENSERNE I UNDERDELEN,  læg låg på og 
indstil tiden.

BEHOLDERE
DEN ANVENDTE BEHOLDER MÅ HØJST  være halvt fyldt. 
Hvis der skal tilberedes en større portion, skal 
du bruge en tilsvarende større beholder, så 
den kun bliver halvt fyldt. Sådan undgår du, at 
maden koger over.

 DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN , til du finder Auto-funktionen.

 DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN , til du finder funktionen 6Th 
Sense Steam.

 TRYK PÅ OK  for at bekræfte valget. Der gås automatisk videre til næste 
indstilling.

 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at indstille dampningstiden.

 TRYK PÅ START. 

DAMPKOGEREN ER  udelukkende beregnet  til anvendelse med mikrobølger!
DEN MÅ ALDRIG ANVENDES MED NOGEN ANDEN FUNKTION. 

HVIS DAMPKOGEREN ANVENDES  med en anden funktion, kan det medføre beska-
digelse. 
INDEN DU TÆNDER  for ovnen, skal du altid sikre dig, at drejetallerkenen kan 
dreje frit.
ANBRING ALTID  dampkogeren på glasdrejetallerkenen. 
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AUTO SOFT

 DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN , til du finder Auto-funktionen.

 DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN , til du finder funktionen Auto Soft.

 TRYK PÅ OK  for at bekræfte valget. Der gås automatisk videre til næste indstilling.

 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at vælge madkategori. (“FOOD” og madkategorien vises på dis-
playet).

 TRYK PÅ OK  for at bekræfte valget. Der gås automatisk videre til næste indstilling.

 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at indstille vægten.

 TRYK PÅ OK  for at bekræfte valget.

 TRYK PÅ START. 

BRUG DENNE FUNKTION TIL AT   blød-
gøre smør, så det bliver lettere at 
bruge det.
AUTO SOFT BRUGES  til  de madva-
rer, der er anført i nedenståen-
de tabel.

 
 

MADVARE TIPS

 SMØR  (50 - 250 g)
VEND MADEN , når displayet angiver det. 
RØR  også rundt efter blødgøringen.

 MARGARINE  (50 - 250 g)
VEND MADEN , når displayet angiver det. 
RØR OGSÅ RUNDT  efter blødgøringen.

 IS  (½ - 2 l)
VEND MADEN , når displayet angiver det. 
SERVERES  hurtigt, før den smelter mere.

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

 Drej multifunktionsknappen , til du finder Auto-funktionen.

 DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN , til du finder funktionen Auto Melt.

 TRYK PÅ OK  for at bekræfte valget. Der gås automatisk videre til næste indstilling.

 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at vælge madkategori. (“FOOD” og madkategorien vises på dis-
playet).

 TRYK PÅ OK  for at bekræfte valget. Der gås automatisk videre til næste indstilling.

 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at indstille vægten.

 TRYK PÅ OK  for at bekræfte valget.

 TRYK PÅ START. 

BRUG DENNE FUNKTION TIL   at smelte 
madvarer let og uden stænk.
Auto Melt bruges  til  de madva-
rer, der er anført i nedenståen-
de tabel.

 


MADVARE TIPS

 SMØR  (50 - 250 g)
RØR RUNDT , når displayet angiver det. 
RØR OGSÅ RUNDT , når det er smeltet.

 MARGARINE  (50 - 250 g)
RØR RUNDT , når displayet angiver det. 
RØR OGSÅ RUNDT , når den er smeltet.

 CHOKOLADE  (50 - 250 g)

BRÆK  i mindre stykker. 
RØR RUNDT , når displayet angiver det.
RØR OGSÅ RUNDT , når den er smeltet.
BEMÆRK:  Det er muligvis nødvendigt at 
bruge Doneness-niveauet high (+2) til 
chokolade med højt kakaoindhold.

HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN  , og hvis vægten er over eller under 
den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og 
opvarmning med mikrobølger”. 
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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 overfl aderne 
ødelægges. Det kan påvirke apparatets levetid, 
og det kan også medføre farlige situationer.

ANVEND IKKE METALSKURESVAMPE, 

SLIBENDE RENGØRINGSMIDLER,  
svampe af ståluld, skure-
klude o.l., da de kan be-
skadige betjeningspane-
let samt ovnens indvendige og udvendige 
overfl ader. Brug en svamp med mildt opva-
skemiddel eller et stykke køkkenrulle med 
en glasrensespray. Sprøjt glasrensemiddel 
på et stykke køkkenrulle.
SPRØJT IKKE  direkte på ovnen.

MED JÆVNE MELLEMRUM,  og specielt ef-
ter overkogning, skal du fj erne 
drejetallerkenen og drejekryd-
set, så ovnbunden kan rengøres.

OVNEN ER BEREGNET  til anvendelse med drejetal-
lerkenen monteret.

ANVEND IKKE  mikrobølgeovnen, når dre-
jetallerkenen er fj ernet med henblik på 
rengøring.

ANVEND ET MILDT OPVASKEMIDDEL,  vand og en blød 
klud til rengøring af ovnrummet, yder- og in-
dersiden af ovndøren samt dørfalsen.

LAD IKKE FEDT  eller madrester sidde om-
kring døren.

ANVEND IKKE DAMPRENSERE  til rengøring af 
mikrobølgeovnen.

HÆLD LIDT CITRONSAFT  i en kop vand, sæt den på 
drejetallerkenen, og lad den koge nogle få mi-
nutter for at fj erne lugt fra ovnrummet.

VED KRAFTIG TILSMUDSNING  skal du lade en kop 
med vand koge i ovnen i 2 eller 3 minutter. 
Dampen vil blødgøre snavset.

GRILLELEMENTET  har ikke behov for rengøring, da 
den stærke varme vil brænde alle rester væk, 
men det kan være nødvendigt at rengøre lof-
tet over elementet med jævne mellemrum. 
Det skal gøres med en svamp og varmt sæbe-
vand. Hvis grillen ikke anvendes regelmæssigt, 
skal den tændes en gang om måneden i 10 mi-
nutter, så fedtstænk brændes væk.
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FEJLFINDINGSOVERSIGT

HVIS OVNEN IKKE FUNGERER,  skal du kontrollere ne-
denstående punkter, før du kontakter Service:

 � Drejetallerken og drejekryds  er anbragt 
korrekt.

 � 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 uddannet servicetekniker.

SERVICE MÅ KUN UDFØRES AF EN UD-

DANNET SERVICETEKNIKER.  For alle 
andre end uddannede service-
teknikere er det forbundet med 
alvorlig fare at udføre service 
eller reparationer, hvor der skal 
afmonteres et dæksel, der beskytter mod 
mikrobølgeenergien.
FJERN IKKE NOGET DÆKSEL.

VELEGNET TIL VASK I OPVASKEMASKINE:

DREJEKRYDS.

GLASDREJETALLERKEN.

CRISP-HÅNDTAG.

RIST.

OMHYGGELIG RENGØRING:
CRISP-PANDEN  skal rengøres i vand tilsat et mildt 
opvaskemiddel. Pletter med fast-
brændte rester kan rengøres 
med en skuresvamp og et 
mildt opvaskemiddel.
LAD ALTID  crisp-panden køle af, 
før den rengøres.

CRISP-PANDEN MÅ IKKE  komme i vand eller 
skylles, mens den stadig er varm. Hurtig 
afkøling kan skade den.
BRUG IKKE STÅLULDSSVAMPE.  Det vil ridse 
overfl aden.

DAMPKOGER

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
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I OVERENSSTEMMELSE MED IEC 60705.

DEN INTERNATIONALE ELEKTROTEKNISKE KOMMISSION  har udviklet en standard, der bruges til at teste og 
sammenligne forskellige mikrobølgeovnes opvarmningseff ektivitet. Vi anbefaler følgende for 
denne ovn:

DATA FOR TESTOPVARMNINGSYDEEVNE

TEKNISK SPECIFIKATION

Test Mængde Ca. tid Eff ekttrin Beholder

12.3.1 1 kg 12 - 13 min 650 W  Pyrex 3.227

12.3.2 475 g 5 ½ min 650 W  Pyrex 3.827

12.3.3 900 g 13 - 14 min 750 W  Pyrex 3.838

13.3 500 g 10 min 160 W

STRØMFORSYNING 230 V / 50 HZ

MÆRKESPÆNDING 2800 W

SIKRING 16 A

UDGANGSEFFEKT MB 900 W

GRILL 1600 W

UDVENDIGE MÅL (HXBXD) 455 X 595 X 560

INDVENDIGE MÅL (HXBXD) 450 X 420 X 210
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MILJØTIPS

EMBALLAGEN  kan genbruges 100% 
og er forsynet med et genbrugs-
mærke. Følg de lokale reg-
ler for bortskaff else af aff ald. 
Emballage, der kan være far-
lig for børn (plastposer, poly-
styren osv.) skal opbevares uden for 
børns rækkevidde.
DETTE PRODUKT  er mærket i henhold til EU-direk-
tiv 2002/96/EC om aff ald 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 bortskaff else 
af dette produkt.

SYMBOLET  på produktet el- ler på dokumenter-
ne, der ledsager produk-
tet, angiver, at produktet 
ikke må bortskaff es sammen 
med husholdningsaff aldet. 
Det skal i stedet afl everes på 
en genbrugsstation for elek-
trisk og elektronisk udstyr. 
DET SKAL SKROTTES  i henhold 
til gældende lokale miljø-
regler for bortskaff else af 
aff ald.
YDERLIGERE OPLYSNINGER  om 
håndtering, genvinding og genbrug af dette 
produkt fås hos de lokale myndigheder, reno-
vationsselskabet eller forretningen, hvor pro-
duktet er købt.
NÅR OVNEN KASSERES,  skal netledningen skæres 
af, så ovnen ikke mere kan tilsluttes lysnettet.

 5 0 1 9 - 4 2 1 - 0 1 3 8 8


