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INSTALLASJON

FØR TILKOPLING

PÅSE AT APPARATET IKKE ER SKADET.  Kontroller at 
ovnsdøren lukker godt til mot dørkarmen og 
at den innvendige dørtetningslisten ikke er 
skadet. Tøm ovnen og rengjør den innvendig 
med en myk, fuktig klut.

ETTER TILKOPLING

NÅR DU SLÅR OVNEN PÅ FOR FØRSTE GANG,  blir du 
bedt om å stille inn ønsket språk og klokke-
slett. Følg instruksjonene i kapitlet "Endre inn-
stillinger" i denne bruksanvisningen. Ovnen er 
klar til bruk når du har foretatt disse to innstil-
lingene.

Produsentene er ikke økonomisk ansvarli-

ge for problemer som forårsakes av at bru-

keren ikke følger disse anvisningene.

DU MÅ IKKE BRUKE APPARATET  hvis strømkabelen el-
ler støpselet er skadet, hvis apparatet ikke fun-
gerer som det skal, eller hvis det er blitt ska-
det eller har falt ned. Ikke dypp strømkabelen 
eller støpselet ned i vann. Hold kabelen borte 
fra varme overflater. Ellers kan det oppstå elek-
trisk støt, brann eller andre farer.

DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK-

ROBØLGEOVNENS LUFTINNTAK  som 
er plassert på sideveggen 
inne i ovnen. De forhindrer 
at fett og matpartikler kan 
komme inn i mikrobølgeov-
nens luftinntakskanaler.

PÅSE AT  ovnsrommet er tomt før du installerer 
ovnen. 

KONTROLLER AT SPENNINGEN   på typeplaten stemmer 
med spenningen i strømnettet ditt hjemme.

OVNEN KAN BARE STARTES  når døren er skikkelig 
lukket.
DET ER PÅBUDT Å JORDE DETTE  apparatet.  Produ-
senten fraskriver seg ethvert ansvar for skader 
som påføres personer, dyr eller gjenstander 
dersom dette kravet ikke blir etterfulgt.

MONTERE APPARATET
FØLG DEN VEDLAGTE  egne monteringsanvis-
ningen når du skal installere apparatet.

IKKE BRUK SKJØTELEDNING:  

HVIS STRØMKABELEN ER FOR KORT,  få en kvalifi-
sert elektriker til å installere en stikkon-
takt nærmere apparatet.
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VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER

IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFARLIGE MATERIALER  i 
eller nær ovnen. Dette kan gi gassutvikling og 
forårsake brann eller eksplosjon.

MIKROBØLGEOVNEN SKAL IKKE BRUKES  til å tørke 
klær, papir, urter, tre, blomster, frukt eller an-
dre brennbare materialer. Ellers kan det opp-
stå brann.

IKKE OVERKOK MATEN.  Ellers kan det oppstå brann.

IKKE LA OVNEN STÅ UTEN TILSYN  når den er i gang, og 
spesielt ikke hvis maten varmes i papir, plast el-
ler andre brennbare materialer. Papir kan forkulles 
eller begynne å brenne og noen plastmaterialer 
kan smelte under oppvarmingen.

HVIS NOE INNE I ELLER UTENFOR OVNEN SKULLE TA FYR, 

ELLER DET OPPSTÅR RØYK  hold ovnsdøren lukket 
og slå ovnen av. Trekk ut støpselet eller slå av 
strømmen ved å skru ut sikringen eller trykke 
på skillebryteren.

LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE

BARN MÅ KUN  få bruke apparatet uten tilsyn av 
voksen når de har fått tilstrekkelig opplæring, slik 
at de er i stand til å bruke apparatet på en sikker 
måte og forstår farene ved feil bruk.
DETTE APPARATET ER IKKE BEREGNET FOR BRUK AV 

PERSONER  (inkludert barn) med reduserte fysiske, 
sensoriske eller mentale evner, eller som mangler 
erfaring og kunnskap, dersom de ikke har fått 
opplæring i eller blitt instruert om bruken av 
apparatet av en person som er ansvarlig for 
deres sikkerhet. 
ADVARSEL!

TILGJENGELIGE DELER KAN BLI VARME  under bruk, hold 
små barn unna.

IKKE BRUK MIKROBØLGEOVNEN  for å varme opp noe 
som ligger i lufttette beholde-
re. Trykket som dannes i behol-
deren kan forårsake skader når 
du åpner den, eller den kan ek-
splodere.

EGG
IKKE BRUK MIKROBØLEGOVNEN  for å tilberede hele 
egg, verken med eller uten skall. 
De kan eksplodere selv etter at 
oppvarmingen er avsluttet.

DØRPAKNINGENE OG OMRÅDET RUNDT DEM  må kontrol-
leres regelmessig for skader. Dersom disse områ-
dene er skadet, må du ikke bruke ovnen før den er 
reparert av en kvalifisert servicetekniker.

IKKE BRUK  etsende kjemikalier eller damper i 
dette apparatet. Denne ovnen er spesielt ut-
formet for å varme opp eller tilberede mat. 
Den er ikke beregnet for industriell bruk eller 
bruk i laboratorier.
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TRYKK - TRYKKBRYTERE
BRYTERNE PÅ DENNE OVNEN  er i flukt 
med knappene på panelet 
ved levering. 
Når du trykker på dem, vil de 
sprette ut, og du får tilgang til de 
ulike funksjonene. Det er ikke nød-
vendig at trykkbryterne stikker ut 
av panelet mens du bruker ov-
nen. 
Bare trykk dem tilbake i panelet når 
du er ferdig med å velge innstilling, og fortsett 
å betjene ovnen.

GENERELT

DETTE APPARATET ER KUN BEREGNET FOR BRUK I VANLIG 

HUSHOLDNING!  

IKKE BRUK APPARATET  uten mat når du bruker mikro-
bølger. Ellers kan apparatet bli skadet.

HVIS DU VIL ØVE DEG PÅ Å BRUKE  ovnen, kan du set-
te et glass med vann i den. Vannet vil oppta 
mikrobølgeenergien, og ovnen vil ikke bli ska-
det.

KLEMMER ELLER ANNET SOM INNEHOLD-

ER METALLTRÅDER  kan gi gnistutvikling 
i ovnen, og må derfor fjernes fra po-
ser og liknende før dette settes inn i 
ovnen.

FRITYRSTEKING
IKKE BRUK MIKROBØLGEOVNEN  til frityrsteking, siden 
du ikke kan kontrollere temperaturen 
på oljen.

VÆSKER
F.EKS. DRIKKER ELLER VANN.   Væske kan overopphe-
tes til over kokepunktet uten at 
du ser bobler. Dette kan føre til 
at den varme væsken plutselig 
koker over.
For å unngå dette bør du gjøre 
som følger:

1.  Unngå å bruke beholdere med rette sider 
og smal hals.

2.  Rør i væsken før du setter den i ovnen, og 
la teskjeen stå i beholderen.

3.  La væsken stå i ovnen litt etter oppvar-
ming og rør i den en gang til, før du for-
siktig tar beholderen ut av ovnen.

FORSIKTIG
FØLG ALLTID ANVISNINGENE  i en kokebok for mikro-
bølgeovner. Særlig hvis du tilbereder matvarer 
som inneholder alkohol.

NÅR DU VARMER BABYMAT ELLER DRIKKE I GLASS 

ELLER FLASKE  , bør du alltid sjekke 
temperaturen før servering. På 
denne måten kan du kontrol-
lere at varmen er jevnt fordelt og unngå brann-
skader.
Husk å fjerne lokket og smokken før opp-

varming!

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

BRUK GRYTEKLUTER ELLER LIKNENDE  for å unngå for-
brenning når du berører beholdere, ovnsdeler 
og pannen etter tilberedning.

IKKE BRUK OVNSROMMET  til oppbevaringsrom.
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TILBEHØR

GENERELT

DERSOM TILBEHØR SOM BESTÅR AV METALL  kommer i 
kontakt med taket eller veggene i ovnsrommet 
mens ovnen er i bruk, kan det oppstå gnister, 
og ovnen kan bli skadet.

HOLDER TIL DEN ROTERENDE TALLERKENEN
BRUK HOLDEREN FOR DEN ROTERENDE  tal-
lerkenen under glasstallerkenen. 
Du må aldri legge andre redskaper 
på holderen til den roterende tal-
lerkenen. � Sett holderen til den roterende tallerkenen 

på plass i ovnen.

ROTERENDE GLASSTALLERKEN
BRUK DEN ROTERENDE GLASSTALLERKENEN  til alle typer 
tilberedning. Den samler opp 
søl og matrester som ellers vil-
le sette flekker og søle til ovns-
rommet. � Plasser den roterende glasstallerkenen på 

holderen.

PÅSE AT REDSKAPENE  er ildfaste og at mikrobølge-
ne kan passere gjennom dem 
før du bruker dem.

PÅSE AT MAT ELLER TILBEHØR  ikke er i kontakt med 
taket eller veggene i ovnsrommet når du setter 
det inn i mikrobølgeovnen. 
Dette er særlig viktig for tilbehør av metall 

eller med deler av metall.

PASS ALLTID PÅ AT  den roterende tallerkenen kan 
dreie fritt før du starter ovnen.

CRISP-HÅNDTAK
BRUK DET VEDLAGTE CRISP-HÅNDTA-

KET  for å ta den varme crisppannen 
ut av ovnen.

CRISPPANNEN
PLASSER MATEN DIREKTE PÅ CRISPPANNEN.  
Bruk alltid den roteren-
de glasstallerekenen som 
underlag når du bruker 
crisppannen.
IKKE PLASSER REDSKAPER  direkte på 
crisppannen, siden crisppannen raskt 
blir svært varm og derfor vil skade redskapene.
CRISPPANNEN  kan forvarmes før bruk (maks. 3 
min.). Bruk alltid crisp-funksjonen når du for-
varmer crisppannen.

DET ER  en rekke tilbehør tilgjengelig på marke-
det. Før du kjøper tilbehør, må du forsikre deg 
om at det er egnet for bruk i mikrobølgeovn.

GRILLRIST
BRUK GRILLRISTEN  når du griller 
med grillfunksjonene.

DAMPKOKER
BRUK DAMPKOKEREN MED HULL-

RISTEN  ved tilberedning av 
mat som fisk, grønnsaker 
og poteter. 
BRUK DAMPKOKEREN UTEN HULL-

RISTEN ved tilberedning av mat som ris, pasta og 
hvite bønner.
PLASSER ALLTID  dampkokeren på den roterende 
glasstallerkenen.

LOKK
LOKKET  brukes til å dekke til mat un-
der tilberedning og oppvarming 
med bare mikrobølger, og hjelper 
til med å unngå spruting, bevare 
matens fuktighet og redusere tilbe-
redningstiden.
BRUK  lokket ved oppvarming på to 
nivåer.



6

Safety Lock is activated
close door and press   

Key Lock
has been activated

Key Lock
has been deactivated

19:30

STARTBESKYTTELSE

STARTBESKYTTELSESFUNKSJONEN BLIR AKTIVERT ETT 

MINUTT ETTER  at ovnen er gått i “hvilemo-
dus“.

DØREN MÅ ÅPNES OG LUKKES  fordi du f.eks. setter 
inn mat, før sikkerhetssperren oppheves. 

TASTELÅS

  HOLD SAMTIDIG INNE KNAPPENE TILBAKE OG OK , til du hører to lydsignal (3 sekunder).

BRUK DENNE FUNKSJONEN  for å hindre at barn kan bruke ov-
nen uten tilsyn. 
NÅR LÅSEN ER AKTIVERT,  fungerer ikke noen av knappene.

DET KOMMER TIL SYNE EN BEKREFTELSESMELDING  i displayet i 3 
sekunder, før ovnen vender tilbake til forrige visning.
TASTELÅSEN DEAKTIVERES  på samme måte som den akti-
veres.

MERK:  Disse knappene fungerer kun samtidig, når ov-
nen er slått AV.
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DONENESS

WEIGHT

END TIME

COOK TIME

Normal
Steamed Fillets

30:00300g

19:30

DONENESS

WEIGHT

Light
Fruit Pie

400g

DONENESS
Extra

Rolls
AMOUNT
8

Please add milk
Press      when done

Cooking nearly finished
Please check on food

Insert food in steamer
Press        when done

Please use
high wire rack

Please stir food

Please turn food

Temperature reached
Insert food and press    

STEKEGRAD  (KUN AUTO-FUNKSJONER)

DU KAN VELGE STEKEGRAD  med de fleste auto-
funksjonene. Du kan kontrollere stekegraden 
selv ved hjelp av funksjonen Justere stekegra-
den. Med denne funksjonen kan du oppnå 
høyere eller lavere sluttemperatur sammenlik-
net med standardinnstillingen.
NÅR DU BRUKER  en av disse funksjonene, velger 
ovnen fabrikkens standardinnstilling. Vanlig-
vis gir denne innstillingen det beste resultatet. 
Men hvis maten du varmet opp ble for varm 
til å spise med en gang, er det enkelt å juste-
re dette før du bruker denne funksjonen nes-
te gang. 

NÅR DU BRUKER NOEN AV FUNKSJONENE , kan det hen-
de at ovnen stopper og ber deg utføre en 
handling eller for å foreslå hvilket redskap det 
er lurt å bruke.

MELDINGER

DETTE GJØR DU VED Å VELGE EN STEKEGRAD  med juste-
ringsbryteren før du trykker på startknappen.

NÅR EN MELDING KOMMER TIL SYNE: � Åpne døren (hvis nødvendig). � Utfør handlingen (hvis nødvendig). � Lukk døren og start ovnen igjen ved å tryk-
ke på startknappen.

STEKEGRAD

NIVÅ EFFEKT

HØY OPPNÅR HØYEST SLUTTEMPERATUR

NORMAL FABRIKKENS STANDARDINNSTILLING

LAV OPPNÅR LAVEST SLUTTEMPERATUR
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Shortcut

Your most used cooking functions

French Fries

Shortcut
Shortcut

Shortcut

Your most used cooking functions

Pan Pizza
Lasagna

French Fries

Your most used cooking functions

Pan Pizza
Lasagna

French Fries

Your most used cooking functions

AVKJØLING

NÅR EN FUNKSJON ER FERDIG,  kan ovnen foreta en 
avkjølingsprosedyre. Dette er normalt. 
Etter denne fasen slår ovnen seg av automa-
tisk. 

SNARVEIER

FOR AT OVNEN SKAL VÆRE ENDA ENKLERE Å BRUKE,  vi-
ser den automatisk en liste over snarveier som 
du kan bruke. 
NÅR DU TAR OVNEN I BRUK FOR FØRSTE GANG , består 
listen av 10 tomme posisjoner som er merket 
med “snarvei“. Etter hvert som du bruker ov-
nen, vil den automatisk fylle listen med snar-
veier til de funksjonene som du bruker oftest.
NÅR DU ÅPNER SNARVEIER-MENYEN,  forvelges den 
funksjonen som du har brukt oftest, og plasse-
res som snarvei nr. 1.
MERK:  Funksjonenes rekkefølge slik du finner 
dem i snarveier-menyen, endres automatisk i 
forhold til dine tilberedningsvaner.

  DREI MULTIFUNKSJONSBRYTEREN  til Shortcut (snarvei) vises i displayet . 

  DREI JUSTERINGSBRYTEREN  for å velge din favorittsnarvei. Den funksjonen som du bruker oftest, 
forvelges.

  TRYKK PÅ OK-KNAPPEN  for å bekrefte valget.

  DREI JUSTERINGSBRYTEREN / OK-KNAPPEN  for å foreta nødvendige justeringer.

 TRYKK PÅ START-KNAPPEN. 

DU KAN AVBRYTE AVKJØLINGSFASEN  ved å åpne dø-
ren. Ovnen blir ikke skadet av dette.
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English
Français

Turkçe

Please select language

Language
has been set

Settings

NÅR DU SLÅR OVNEN PÅ FOR FØRSTE GANG,  blir du bedt om å stille inn øn-
sket språk og klokkeslett. 
ETTER ET STRØMBRUDD  blinker klokken og må tilbakestilles.  
OVNEN DIN ER UTSTYRT MED  en rekke funksjoner som kan justeres slik du 
vil bruke den. 

ENDRE INNSTILLINGER

  DREI MULTIFUNKSJONSBRYTEREN  til Settings (innstillinger) vises i displayet.

  DREI JUSTERINGSBRYTEREN  for å velge en den innstillingen som skal endres.

  TRYKK PÅ TILBAKE-KNAPPEN FOR Å FORLATE  innstillingsfunksjonen når du er ferdig.

SPRÅK

  TRYKK PÅ OK-KNAPPEN .

  DREI JUSTERINGSBRYTEREN  for å velge et av de tilgjengelige 
språkene.

  TRYKK PÅ OK-KNAPPEN  en gang til for å bekrefte endringen.

APPARATET SLÅS PÅ ELLER AV  med På/
Av-knappen, eller bare ved å dreie 
multifunksjonsbryteren.

PÅ/AV

NÅR APPARATET ER SLÅTT AV , er alle knappene og 
justeringsbryteren deaktivert. Klokkeslettet vi-
ses i displayet.

NÅR APPARATET ER SLÅTT PÅ , fungerer 
alle knapper & brytere normalt, og 
klokkeslettet vises ikke i displayet. 

MERK:  Din ovn kan variere fra det som er be-
skrevet over, avhengig av om ØKO-funksjo-
nen blir slått PÅ eller AV (se ØKO for mer infor-
masjon).
BESKRIVELSENE I DENNE IFU  antar at ovnen er slått PÅ .

  

 

Language
Time

Eco Mode

Appliance and display settings
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Press      to set time,       to confirm^̂

00 : 00
(HH)     (MM) 

Time
has been set

Low

High

For normal living conditions

Medium

Volume
has been set

KLOKKEINNSTILLING

  DREI JUSTERINGSBRYTEREN  til Time (tid) vises i displayet.

  TRYKK PÅ OK-KNAPPEN . (Tallene blinker).

  DREI JUSTERINGSBRYTEREN  for å stille inn klokkeslettet.

  TRYKK PÅ OK-KNAPPEN  igjen for å bekrefte endringen.
KLOKKEN ER NÅ INNSTILT.

ENDRE INNSTILLINGER

LYDINNSTILLING

  DREI JUSTERINGSBRYTEREN  til Volume (lyd) vises i displayet.

  TRYKK PÅ OK-KNAPPEN . 

  DREI JUSTERINGSBRYTEREN  for å stille lyden på høy, middels, lav 
eller stum.

  TRYKK PÅ OK-KNAPPEN  igjen for å bekrefte endringen.



Volume
Brightness

Time

Appliance and display settings



Volume
Brightness

Time

Appliance and display settings
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Medium
Low

High

For normal living conditions

Brightness
has been set

On
Off

Minimal power consumption 

e

Eco Mode
has been set

e

e e

LYSSTYRKE

  DREI JUSTERINGSBRYTEREN  til Brightness (lysstyrke) vises i displayet.

  TRYKK PÅ OK-KNAPPEN . 

  DREI JUSTERINGSBRYTEREN  for å stille inn det lysstyrkenivået du vil ha.

  TRYKK PÅ OK-KNAPPEN  igjen for å bekrefte valget.

ENDRE INNSTILLINGER

ØKO

  DREI JUSTERINGSBRYTEREN  til Eco Mode (økomodus) vises i displayet.

  TRYKK PÅ OK-KNAPPEN . 

  DREI JUSTERINGSBRYTEREN  for å slå ØKO-innstillingen PÅ eller AV.

  TRYKK PÅ OK-KNAPPEN  igjen for å bekrefte endringen.

NÅR ØKO ER PÅ,  vil displayet automatisk slå seg av etter en stund for 
å spare energi. Det vil automatisk tennes igjen hvis man trykker på 
en knapp eller åpner døren.
NÅR AV ER INNSTILT,  vil ikke displayet slå seg av og klokkeslettet vil all-
tid være synlig.



Brightness
Eco Mode

Volume

Appliance and display settings



Eco Mode
Language

Brightness

Appliance and display settings

e
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WEIGHT
200 g

GRILL POWER COOK TIME
High 07:00

UNDER TILBEREDNING

NÅR TILBEREDNINGSPROSESSEN HAR STARTET:  
Du kan enkelt øke tiden i 30-sekunders trinn. Det er bare å trykke 
på startknappen. Hvert trykk øker tiden med 30 sekunder. Du kan 
også dreie justeringsbryteren for å øke eller redusere tiden. 

ENDRE INNSTILLINGER

VED Å DREIE JUSTERINGSBRYTEREN,  kan du hoppe 
mellom parametrene for å velge hvilken du vil 
endre. 

HVIS DU TRYKKER PÅ OK-KNAPPEN , kan du endre tiden (den blinker). Drei 
justeringsbryteren for å endre innstillingen.
TRYKK PÅ OK-KNAPPEN  en gang til for å bekrefte valget. Ovnen fortset-
ter automatisk med den nye innstillingen.

VED Å TRYKKE PÅ TILBAKEKNAPPEN , går du tilbake til den siste paramete-
ren som du endret.
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Timer

00 : 59 : 59

00 : 00 : 00

Press      to prolong,      to switch off^

POWER

END TIME

COOK TIME
750 w 00:05

19:00
Microwave

BRUK DENNE FUNKSJONEN   når du trenger en kjøkkentimer 
for å måle nøyaktig tid for ulike formål, som f.eks. når 
du koker egg eller har deig til heving.
DENNE FUNKSJONEN ER KUN TILGJENGELIG  mens ovnen er slått 
av eller er i hvilemodus.

KJØKKENTIMER

  SLÅ OVNEN AV  ved å dreie multifunksjonsbryteren til nullposisjonen, eller ved å trykke på På 
Av-knappen.

  TRYKK PÅ OK-KNAPPEN . 

  DREI JUSTERINGSBRYTEREN  for å stille inn ønsket tid på timeren.

 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN  for å starte timerens nedtelling . 

DET HØRES ET LYDSIGNAL   når timeren er ferdig med nedtel-
lingen.

HVIS DU TRYKKER PÅ PÅ / AV-KNAPPEN  før nedtellingen er ferdig, slås ti-
meren av.

TILBEREDE OG VARME MAT MED MIKROBØLGER

  DREI MULTIFUNKSJONSBRYTEREN  til Microwave (mikrobølge) vises i displayet.

 DREI JUSTERINGSBRYTEREN  for å stille inn tilberedningstiden. 

 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN  for å bekrefte innstillingen.

 DREI JUSTERINGSBRYTEREN  for å stille inn mikrobølgeeffekt.

 TRYKK PÅ START-KNAPPEN. 

BRUK DENNE FUNKSJONEN  for normal tilberedning eller oppvarming av 
matvarer som grønnsaker, fisk, poteter og kjøtt.


 



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

Press      to set Timer,      to Start^̂

Microwave
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EFFEKTNIVÅ

TILBEREDE OG VARME MAT MED MIKROBØLGER

KUN MIKROBØLGER

EFFEKT FORESLÅTT BRUK:

900 W GJENOPPVARMING AV DRIKKEVARER,  vann, klare supper, kaffe, te eller annen mat med høyt 
vanninnhold. Velg et lavere effektnivå hvis maten inneholder egg eller krem.

750 W TILBEREDE GRØNNSAKER , kjøtt osv.

650 W TILBEREDE  fisk.

500 W MER FORSIKTIG TILBEREDNING  av f.eks. sauser med høyt proteininnhold, oste- og eggeretter 
og avslutning av gryteretter.

350 W SMÅKOKING AV STUINGER,  smelte smør og sjokolade.

160 W TINING.  Mykgjøring av smør, ost.

  90 W MYKGJØRING AV  iskrem

     0 W BARE VED BRUK AV  timeren.
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JET START (HURTIGSTART)

 TRYKK PÅ JET START-KNAPPEN FOR Å STARTE AUTOMATISK  med full mikrobølgeeffekt og 
tilberedningstid på 30 sekunder. Hvert nye trykk øker tiden med 30 sekunder. 

DENNE FUNKSJONEN  brukes for rask oppvarming av mat med høyt 
vanninnhold, som; klare supper, kaffe eller te.
DENNE FUNKSJONEN ER KUN TILGJENGELIG  mens ovnen er slått av eller er 
i hvilemodus, og når multifunksjonsbryteren står på mikrobølge-
funksjonen.



POWER

END TIME

MM:SS
900 w 00:30

19:03
Cooking
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END TIME

COOK TIME
00:05

19:00
Crisp

  DREI MULTIFUNKSJONSBRYTEREN  til Crisp (sprø) vises i displayet.

 DREI JUSTERINGSBRYTEREN  for å stille inn tilberedningstiden. 

 TRYKK PÅ START-KNAPPEN. 

CRISP

BRUK DENNE FUNKSJONEN  når du vil varme opp og tilberede pizza og 
annen deigbasert mat. Funksjonen er også fin for steking av egg, 
pølser, hamburgere osv.

OVNEN BRUKER MIKROBØLGER OG GRILL AUTOMATISK  når den skal varme opp 
crisppannen. Dermed oppnår crisppannen raskt arbeidstemperatu-
ren og begynner å brune og sprøsteke maten.

PÅSE  at crisppannen er korrekt plassert midt på den ro-
terende glasstallerkenen.

OVNEN OG CRISPPANNEN  blir svært varme når du bruker denne funksjo-
nen.
IKKE PLASSER CRISPPANNEN  på et underlag som er ømfintlig for varme.
VÆR FORSIKTIG SÅ DU IKKE BERØRER  grillelementet.
BRUK GRYTEKLUT  
 eller det spesielle, medfølgende crisp-håndtaket når du skal ta 
ut crisppannen.

BRUK KUN  den crisppannen som fulgte med ovnen med denne funk-
sjonen. Andre crisppanner som er tilgjengelige på mar-
kedet vil ikke gi det samme resultatet ved bruk av den-
ne funksjonen.

 

Crisp
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GRILL POWER

END TIME

COOK TIME
High 07:00

19:07
Grill

GRILL

  DREI MULTIFUNKSJONSBRYTEREN  til Grill vises i displayet.

 DREI JUSTERINGSBRYTEREN  for å stille inn tilberedningstiden. 

 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN  for å bekrefte innstillingen.

 DREI JUSTERINGSBRYTEREN  for å stille inn grilleffekten.

 TRYKK PÅ START-KNAPPEN. 

BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL  raskt å gi maten en delikat, gyllenbrun farge.
MATRETTER SOM OST, SMØRBRØD, STEKER OG PØLSER plasseres på grillristen.

PÅSE AT REDSKAPENE  du bruker er ildfaste og kan brukes i vanlig ovn før du 
griller med dem.
IKKE BRUK  plastredskaper når du griller. De vil smelte. Redskaper av tre el-
ler papir egner seg heller ikke.

FORVARM GRILLEN  i 3 - 5 minutter på høy grilleffekt.

VELGE EFFEKTNIVÅ 

  


Grill

GRILL

FORESLÅTT BRUK: EFFEKT

OSTESMØRBRØD , stekt fisk og hamburgere HØY

PØLSER  og grillspidd MIDDELS

LETT BRUNING  av overflatene på maten LAV
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GRILL POWER

END TIME

COOK TIME
Low

POWER
650 w

07:00

19:07
Grill + MW

Grill + MW

KOMBIGRILL

  DREI MULTIFUNSKJONSKNAPPEN  til Grill + MW (grill + mikrobølge) vises i displayet.

 DREI JUSTERINGSBRYTEREN  for å stille inn tilberedningstiden. 

 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN  for å bekrefte innstillingen.

 DREI JUSTERINGSBRYTEREN  for å stille inn grilleffekten.

 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN  for å bekrefte innstillingen.

 DREI JUSTERINGSBRYTEREN  for å stille inn mikrobølgeeffekten.

  TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. 

DET MAKSIMALT MULIGE  effektnivået som kan innstilles når du bruker 
grillen, er begrenset til et fabrikkinnstilt nivå.
PLASSER MATEN  på grillristen eller på den roterende glasstallerkenen.

BRUK DENNE FUNKSJONEN FOR Å  tilberede matretter som lasagne, fisk og 
potetgrateng.

VELGE EFFEKTNIVÅ 

  


KOMBIGRILL

FORESLÅTT BRUK: GRILLEFFEKT MIKROBØLGEEFFEKT

LASAGNE MIDDELS 350 - 500 W

POTETGRATENG MIDDELS 500 - 650 W

FISKEGRATENG HØY 350 - 500 W

BAKTE EPLER MIDDELS 160 - 350 W

FROSSEN GRATENG HØY 160 - 350 W
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6th Sense Reheat
6th Sense Steam

6th Sense Crisp

For heating frozen, readymade food

6th Sense

CONTROL
Automatic

6th Sense Reheat

6TH SENSE REHEAT (OPPVARMING)

  DREI MULTIFUNKSJONSBRYTEREN  til 6th Sense vises i displayet.

 DREI JUSTERINGSBRYTEREN  til 6th Sense Reheat (oppvarming) vises i 
displayet.

  TRYKK PÅ OK-KNAPPEN  for å bekrefte valget.

 TRYKK PÅ START-KNAPPEN. 

BRUK DENNE FUNKSJONEN  når du vil varme ferdiglaget mat 
som enten er frossen, kjøleskapskald eller romtemperert.
PLASSER MATEN  på en ildfast tallerken eller fat som tåler mikrobølger.

NÅR DU OPPBEVARER  en rett i kjøleskapet eller ”por-
sjonerer” en rett som du vil varme opp på et fat , 
er det lurt å legge tykkere, fastere deler ut mot 

kanten av tallerkenen og 
de tynnere og min-
dre faste delene i 

midten. 

DEKK ALLTID TIL MATEN  når du bruker denne funk-
sjonen. 

HVIS MATEN ER INNPAKKET  på en slik måte at det 
er umulig å bruke lokket, bør du lage 2-3 
snitt i innpakningen, slik at trykket slip-

pet ut når maten varmes opp.

PLASSER TYNNE SKIVER  av kjøtt oppå hver-
andre, eller bland dem sammen.
TYKKERE SKIVER,  som kjøttpudding eller pølser, 
bør legges inntil hverandre.

LAG NOEN SNITT I ELLER PRIKK I PLASTFOLIE  med 
en gaffel for å slippe ut 

trykket og for å forhindre 
at den sprekker på grunn av 
damp som danner seg i lø-
pet av tilberedningstiden.

1-2 MINUTTERS HVILETID FORBEDRER 

ALLTID  resultatet, særlig for 
frossen mat.

PROGRAMMET BØR IKKE  avbrytes.
NETTOVEKTEN  må være mellom 250 - 600 g når du bruker denne funk-
sjonen. Ellers bør du helst bruke den manuelle funksjonen for å opp-
nå best resultat.
SØRG FOR  at ovnen har romtemperatur før du bruker denne funksjo-
nen. Dette gir de beste resultatene.
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MANUELL TINING

FØLG FREMGANGSMÅTEN  for "tilberede og varme 
mat med mikrobølger" og velg effektnivå 160 W 
ved manuell  tining.

KONTROLLER OG SE OVER MATEN REGELMESSIG.  Når du 
får mer erfaring, finner du frem til riktig oppti-
ningstid for ulike mengder.

SNU STORE STYKKER  etter halve opptiningstiden.FROSSEN MAT I PLASTPOSE,  plastfilm eller pappkar-
tong kan legges direkte inn i ovnen dersom 
det ikke er noen metalldeler (f.eks. me-
tallklips) på emballasjen.

FORMEN PÅ EMBALLASJEN  påvirker oppti-
ningstiden. Flate pakker tiner raskere 
enn tykke blokker.

SKILL DELER FRA HVERANDRE  etter hvert som de tiner. 
Enkle skiver tiner fortere.

BESKYTT DELER AV MATEN  med små biter av alumi-
numsfolie dersom de be-
gynner å bli varme (f.eks. 
kyllinglår og vingespisser).

GRYTERETTER, STUINGER OG KJØTTSAUSER  tiner 
bedre dersom du rører i dem i løpet av 

opptiningstiden.

VED TINING  er det best å la maten få tine 
halvveis og deretter la tineprosessen 

fullføres under hviletid.

LITT HVILETID ETTER OPPTININGEN VIL 

ALLTID GI BEDRE  resultater, fordi 
varmen da vil bli fordelt jevnt 
gjennom maten.
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AMOUNT

END TIME

COOK TIME
15:00200g

19:15
Defrosting

Jet Defrost

  




JET DEFROST (HURTIGTINING)

  DREI MULTIFUNKSJONSBRYTEREN  til Jet Defrost (hurtigtining) vises i displayet.

 DREI JUSTERINGSBRYTEREN  for å velge mattype. 

  TRYKK PÅ OK-KNAPPEN  for å bekrefte valget.

 DREI JUSTERINGSBRYTEREN  for å stille inn vekten.

 TRYKK PÅ START-KNAPPEN. 

BRUK DENNE FUNKSJONEN  til å tine kjøtt, fjærkre, fisk, grønnsaker og 
brød. 
Jet Defrost (hurtigtining) kan bare brukes for mat som har en netto-
vekt mellom 100 g - 3 kg.
PLASSER ALLTID MATEN  på den roterende glasstallerkenen.
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FROSNE MATVARER: 
HVIS MATEN ER VARMERE  enn dypfryst temperatur (-18°C),  vel-
ger du en lavere vekt for maten.
HVIS MATEN ER KALDERE  enn dypfryst temperatur (-18°C),  vel-
ger du en høyere vekt for maten.

VEKT:
DENNE FUNKSJONEN MÅ FÅ OPPLYSNINGER OM  matens nettovekt. 
Ovnen vil automatisk beregne nødvendig tid for å gjøre 
maten ferdig.
DERSOM VEKTEN ER MINDRE ELLER STØRRE ENN ANBEFALT VEKT:  Følg frem-
gangsmåten for "Tilberede og varme mat med mikrobølger" og velg 
effektnivå 160 W når du tiner manuelt.

JET DEFROST (HURTIGTINING)

MAT TIPS

KJØTT  (100 g - 2 kg) KJØTTDEIG,  koteletter, steker og biffer.
SNU MATEN  når ovnen ber om det.

FJÆRKRE   (100 g - 3 kg) KYLLING,  hel, stykker eller fileter.
SNU MATEN  når ovnen ber om det.

FISK   (100 g - 2 kg) HEL, STYKKER  eller fileter.
SNU MATEN  når ovnen ber om det.

GRØNNSAKER   (100 g - 2 kg) BLANDEDE GRØNNSAKER,  erter, brokkoli osv.
SNU MATEN  når ovnen ber om det.

BRØD   (100 g - 2 kg) FORMSTEKT BRØD,  rundstykker eller boller.
SNU MATEN  når ovnen ber om det.

FOR MAT SOM IKKE ER OPPFØRT I DENNE TABELLEN   eller dersom vekten er mindre eller større enn anbefalt 
vekt, bør du følge fremgangsmåten for "Tilberede og varme mat med mikrobølger" og velge 
160 W ved tining.
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6th Sense Crisp
6th Sense Steam

6th Sense Reheat

For heating frozen, readymade food

Forced Air

Thin Pizza
Pan Pizza

French Fries

 Please select food

CONTROL

END TIME

COOK TIME
Automatic

WEIGHT
200 g

--:--

--:--
Thin Pizza

6th Sense
  


 

6TH SENSE CRISP (SPRØ)

  DREI MULTIFUNKSJONSBRYTEREN  til 6th Sense vises i displayet.

 DREI JUSTERINGSBRYTEREN  til 6th Sense Crisp (sprø) vises i displayet.

  TRYKK PÅ OK-KNAPPEN  for å bekrefte valget.

 DREI JUSTERINGSBRYTEREN  for å velge mattype. 

 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN  for å bekrefte valget.

 TRYKK PÅ START-KNAPPEN. 

BRUK DENNE FUNKSJONEN FOR  rask oppvarming av mat fra frossen til ser-
veringstemperatur.
AUTO CRISP SKAL BARE BRUKES til dypfryst ferdigmat.

Bruk kun den crisppannen som fulgte med ovnen med denne 
funksjonen. Andre crisppanner som er tilgjengelige på markedet vil 
ikke gi det samme resultatet ved bruk av denne funksjonen. 

Plasser aldri beholdere eller innpakning på crisppannen!

Bare maten skal settes på crisppannen.
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6TH SENSE CRISP (SPRØ)

MAT TIPS

POMMES FRITES  (300 g - 600 g)
FORDEL POMMES FRITES  i et jevnt lag på 
crisppannen. Strø over salt om ønsket. 
RØR OM  når ovnen ber om det.

PIZZA,  tynn bunn (250 g - 500 g) FOR PIZZA  med tynn bunn.

PANNEPIZZA  (300 g - 800 g) FOR PIZZA  med tykk bunn.

KYLLINGVINGER  (300 g - 600 g)

FOR KYLLINGBITER,  pensle crisppannen med 
litt olje og tilbered med stekegraden inn-
stilt på lett. 
SNU MATEN  når ovnen ber om det.

FOR MATVARER SOM   ikke står oppført i tabellen nedenfor, eller hvis vekten er lavere eller høyere enn 
anbefalt vekt, bør du følge prosedyren for den manuelle crisp-funksjonen. 
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6th Sense Steam
6th Sense Crisp

6th Sense Reheat

 For vegetables, fish, rice and pasta

CONTROL

END TIME

COOK TIME
Automatic 00:05

19:00
6th Sense Steam

Please use
steamer bottom and lid

6th Sense
  




6TH SENSE STEAM (DAMP)

DENNE FUNKSJONEN ARBEIDER I TO TRINN.  � Det første trinnet bringer maten raskt opp til koketemperatur. � Det neste trinnet går justerer temperaturen automatisk til små-
koking, slik at det ikke koker over.

  DREI MULTIFUNKSJONSBRYTEREN  til 6th Sense vises i displayet.

 DREI JUSTERINGSBRYTEREN  til 6th Sense Steam (damp) vises i displayet.

  TRYKK PÅ OK-KNAPPEN  for å bekrefte valget.

 DREI JUSTERINGSBRYTEREN  for å stille inn tilberedningstiden. 

 TRYKK PÅ START-KNAPPEN. 

DAMPKOKEREN MÅ  bare brukes  med mikrobølger!
DU MÅ ALDRI BRUKE DEN MED ANDRE FUNKSJONER. 

BRUK AV DAMPKOKEREN  med andre funksjoner kan føre til skade. 
PASS ALLTID PÅ AT  den roterende tallerkenen kan dreie fritt før du starter 
ovnen.
PLASSER ALLTID  dampkokeren på den roterende glasstallerkenen. 

BRUK DENNE FUNKSJONEN FOR  matvarer som grønnsaker, 
fisk, ris og pasta.
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6TH SENSE STEAM (DAMP)

LOKK
DEKK ALLTID TIL MATEN MED ET LOKK.  Påse at behol-
deren og lokket egner seg til mikrobølger før 
du benytter dem. Hvis du ikke har et lokk 
til den beholderen du vil bruke, kan du 
bruke et fat istedet. Det bør plasseres 
med undersiden mot innsiden av be-
holderen.
IKKE  bruk plast- eller aluminumsfolie når 
du dekker til maten.

TILBEREDE GRØNNSAKER
LEGG GRØNNSAKENE  i hullristen. 
Hell 100 ml vann i den nedre delen. 

Legg på lokket og still inn tiden. 
MYKE GRØNNSAKER,  som brokkoli og purre 
trenger en tilberedningstid på 2-3 mi-
nutter. 

HARDERE GRØNNSAKER,  som hulrøtter og 
poteter, trenger en tilberedningstid på 

4-5 minutter.

TILBEREDE RIS
FØLG ANBEFALINGENE PÅ PAKKEN  angående tilbered-
ningstid, mengde vann og ris. 
LEGG INGREDIENSENE I DEN NEDRE DELEN,  legg på lok-
ket, og still inn tiden.

BEHOLDERE
BEHOLDEREN BØR IKKE  være mer enn halvfull. Hvis 
du skal tilberede store mengder, bør du velge 
en større beholder, slik at den ikke blir mer enn 
halvfull. Dette er for å forhindre at maten ko-
ker over.
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Soften
Melt

Dessert

For softening ice cream, margarine or butter

Ice Cream
Butter

Margarine

Please select food

Soften/Melt

  

AMOUNT

END TIME

COOK TIME
200g 02:30

19:02
Melting

AMOUNT

END TIME

COOK TIME
200g 02:30

19:02
Softening






MYKGJØRE/SMELTE

  DREI MULTIFUNKSJONSBRYTEREN  til Soften/Melt (mykgjøre/smelte) vises i displayet.

  DREI JUSTERINGSBRYTEREN  for å velge funksjon.

  TRYKK PÅ OK-KNAPPEN  for å bekrefte valget. 

 DREI JUSTERINGSBRYTEREN  for å velge mattype. 

 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN  for å bekrefte valget.

 DREI JUSTERINGSBRYTEREN  for å stille inn vekt/
mengde.

  TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. 

BRUK DISSE FUNKSJONENE   til å mykgjøre mat, slik at den er lettere å be-
handle eller lar seg tine uten å sprute.
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MYKGJØRE/SMELTE

MAT TIPS

SMØR  (50 g - 250 g) SNU ELLER RØR I MATEN  når ovnen ber om det. 
RØR OM  også etter mykgjøring.

MARGARIN  (50 g - 250 g) SNU ELLER RØR I MATEN  når ovnen ber om det. 
RØR OM  også etter mykgjøring.

ISKREM  (0,5 l - 2,0 l) SNU MATEN  når ovnen ber om det. 
SERVERES  umiddelbart før ytterligere smelting.

SJOKOLADE  (50 g - 250 g)

BREKKES  opp i mindre biter. 
RØR OM  når ovnen ber om det.
RØR OGSÅ  etter smelting.
MERK:  Sjokolade med høyt kakaoinnhold kan trenge 
høyere stekegrad.

FOR MAT SOM IKKE ER OPPFØRT I DENNE TABELLEN   og hvis vekten er mindre eller større enn anbefalt vekt, 
bør du følge fremgangsmåten i “Tilberede og varme mat med mikrobølger“ 
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Press      to view recipes

Bread/Cakes
Snacks

Pizza/Pie

Please select food

Canned Rolls
Scones

DONENESS END TIME

COOK TIME

Normal
Baking

Pieces
09:004

11:18

Recipes

AUTO

  





OPPSKRIFTER

  DREI MULTIFUNKSJONSBRYTEREN  til Recipes (oppskrifter) vises i displayet.

 DREI JUSTERINGSBRYTEREN  for å velge en av oppskriftene.

  TRYKK PÅ OK-KNAPPEN  for å bekrefte valget.

 BRUK OK / JUSTERINGSBRYTEREN  for å navigere til og utføre nødvendi-
ge innstillinger.

 TRYKK PÅ START-KNAPPEN. 

BRUK DENNE FUNKSJONEN FOR Å   navigere raskt til din favorittoppskrift.
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OPPSKRIFTER

MAT MENGDE TILBEHØR TIPS

POTETER

KOKT 300 G - 1 KG
DAMPKOKERENS 

BUNN OG LOKK.

LEGG  i dampkokerens 
bunn, og tilsett 100ml 
vann. Dekk til med 
lokket.

BAKT 200 G - 1 KG

MIKROBØLGE- OG 

OVNSSIKKER BE-

HOLDER PÅ ROTER-

ENDE TALLERKEN.

VASK  og prikk. Snu når 
ovnen ber om det.

GRATENG 4 - 10 PORSJONER

MIKROBØLGE- OG 

OVNSSIKKER BE-

HOLDER PÅ ROTER-

ENDE TALLERKEN.

SKJÆR  rå poteter i ski-
ver og legg lagvis med 
løk. Krydre med salt, 
pepper og hvitløk, og 
hell over fløte. Dryss 
ost på toppen.

(FROSSEN) POMMES FRITES 300 G - 600 G

CRISPPANNE

DRYSS  over salt.

BÅTER 300 G - 800 G

SKRELL  og skjær i bå-
ter. Krydre og smør 
crisppannen med litt 
olje + drypp over olje 
på toppen. Rør om når 
ovnen ber om det

FOR MAT SOM IKKE ER OPPFØRT I DENNE TABELLEN   og hvis vekten er mindre eller større enn anbefalt vekt, 
bør du følge fremgangsmåten i “Tilberede og varme mat med mikrobølger“ 
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OPPSKRIFTER

MAT MENGDE TILBEHØR TIPS

KJØTT

RIBBE 700 G - 1,2 KG CRISPPANNE
KRYDRE  og legg den i 
crisppannen.

ENTRECÔTE 2 - 6 STK HØY RIST PÅ RO-

TERENDE TALL-

ERKEN

LEGG INN KJØTTET  når 
grillen er forvarmet. 
Snu når ovnen ber om 
det. Krydre.LAMMEKOTELETT 2 - 8 STK

BRATWURST 200 G - 800 G CRISPPANNE

SMØR LITT OLJE I  
crisppannen. Sett inn 
og snu maten når ov-
nen ber om det.

(KOKE) WIENERPØLSER 4 - 8 STK
DAMPKOKERENS 

BUNN UTEN LOKK

LEGG PØLSENE  i dampko-
kerens bunn og dekk 
dem med vann.

(FROSSEN) HAMBURGERE 100 G - 500 G

CRISPPANNE

SMØR LITT OLJE I  
crisppannen. Tilsett 
kjøttet når crisppan-
nen er forvarmet. Snu 
maten når ovnen ber 
om det.

BACON 50 G - 150 G

TILSETT MATEN  når 
crisppannen er forvar-
met, og snu den når 
ovnen ber om det.

KJØTTPUDDING 4 - 8 PORSJONER

MIKROBØLGE- OG 

OVNSSIKKER BE-

HOLDER PÅ RO-

TERENDE TALL-

ERKEN

LAG  din egen kjøttpud-
dingblanding og form 
den til et brød.

FOR MAT SOM IKKE ER OPPFØRT I DENNE TABELLEN   og hvis vekten er mindre eller større enn anbefalt vekt, 
bør du følge fremgangsmåten i “Tilberede og varme mat med mikrobølger“. 
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OPPSKRIFTER

MAT MENGDE TILBEHØR TIPS

FJÆRKRE KYLLING

FILETER (DAMPE) 300 G - 800 G DAMPKOKER

KRYDRE  og plasser på 
damprist. Tilsett 100ml 
vann i bunnen, og 
dekk til med lokk.

FILETER (STEKE) 300 G - 1 KG

CRISPPANNE

SMØR LITT OLJE I  
crisppannen. Krydre fi-
letene og legg dem i 
crisppannen når den 
er forvarmet. Snu ma-
ten når ovnen ber om 
det.

STYKKER 400 G - 1,2 KG

KRYDRE  stykkene og 
legg dem i crisppan-
nen med skinnet opp.

FOR MAT SOM IKKE ER OPPFØRT I DENNE TABELLEN   og hvis vekten er mindre eller større enn anbefalt vekt, 
bør du følge fremgangsmåten i “Tilberede og varme mat med mikrobølger“. 
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OPPSKRIFTER

MAT MENGDE TILBEHØR TIPS

FISK

HEL FISK

BAKT 600 G - 1,2 KG

MIKROBØLGE- OG 

OVNSSIKKER BE-

HOLDER PÅ ROTER-

ENDE TALLERKEN

KRYDRE  og pensle med 
litt smør på toppen.

KOKT 600 G - 1,2 KG

MIKROBØLGESIKKER 

BEHOLDER MED LOKK 

ELLER BRUK PLAST-

FOLIE SOM DEKSEL

KRYDRE  og tilsett 100ml 
fiskekraft. Tilberedes 
tildekket.

FILETER (DAMPE) 300 G - 800 G DAMPKOKER

KRYDRE  og plasser på 
damprist. Tilsett 100ml 
vann i bunnen, og dekk 
til med lokk.

STEKER

STEKE 300 G - 800 G CRISPPANNE

SMØR LITT OLJE I  
crisppannen. Krydre 
og legg i maten når 
crisppannen er 
forvarmet. Snu maten 
når ovnen ber om det.

DAMP 300 G - 800 G DAMPKOKER

KRYDRE  og plasser på 
damprist. Tilsett 100ml 
vann i bunnen, og dekk 
til med lokk.

(FROSSEN)

GRATENG 600 G - 1,2 KG

MIKROBØLGE- OG 

OVNSSIKKER BE-

HOLDER PÅ ROTER-

ENDE TALLERKEN

PANERTE FILETER 200 G - 600 G CRISPPANNE

SMØR LITT OLJE I  
crisppannen. Tilsett 
maten når crisppan-
nen er forvarmet. Snu 
maten når ovnen ber 
om det.

FOR MAT SOM IKKE ER OPPFØRT I DENNE TABELLEN   og hvis vekten er mindre eller større enn anbefalt vekt, 
bør du følge fremgangsmåten i “Tilberede og varme mat med mikrobølger“. 
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OPPSKRIFTER

MAT MENGDE TILBEHØR TIPS

GRØNNSAKER

(FROSSEN) GRØNNSAKER 300 G - 800 G

DAMPKOKER

PLASSER PÅ DAMPRIST.  Tilsett 
100ml vann i bunnen, og 
dekk til med lokk.GULRØTTER 200 G -500 G

(GRØNNE)
GRØNNE 

BØNNER
200 G -500 G

DAMPKOKE-

RENS BUNN + 

LOKK

LEGG  i dampkokerens bunn, 
og tilsett 100ml vann. Dekk til 
med lokket.

BROKKOLI 200 G -500 G
DAMPKOKER

PLASSER PÅ DAMPRIST.  Tilsett 
100ml vann i bunnen, og 
dekk til med lokk.BLOMKÅL 200 G -500 G

(FROSSEN) GRATENG 400 G - 800 G
MIKROBØLGE- OG OVNSSIKKER BEHOLDER PÅ ROTER-

ENDE TALLERKEN

PEPPER

DAMP 200 G -500 G DAMPKOKER

PLASSER PÅ DAMPRIST.  Tilsett 
100ml vann i bunnen, og 
dekk til med lokk.

STEKE 200 G -500 G

CRISPPANNE

SMØR LITT OLJE I  crisppannen. 
Tilsett maten skåret i biter når 
crisppannen er forvarmet. 
Krydre og drypp over olje. 
Rør i maten når ovnen ber 
om det.

AUBERGINE 300 G - 800 G

SKJÆR I TO DELER , strø over salt 
og la stå en liten stund. Smør 
litt olje i crisppannen, og ha 
maten i når crisppannen er 
forvarmet. Snu når ovnen ber 
om det.

SQUASH DAMP 200 G -500 G

DAMPKOKER

PLASSER PÅ DAMPRIST.  Tilsett 
100ml vann i bunnen, og 
dekk til med lokk.MAISKOLBER 300 G - 1 KG

TOMATER 300 G - 800 G

MIKROBØLGE- 

OG OVNESSIK-

KER BEHOLDER 

PÅ GRILLRIST

SKJÆR I TO DELER,  krydre og strø 
ost på toppen.

FOR MAT SOM IKKE ER OPPFØRT I DENNE TABELLEN   og hvis vekten er mindre eller større enn anbefalt vekt, 
bør du følge fremgangsmåten i “Tilberede og varme mat med mikrobølger“. 
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OPPSKRIFTER

MAT MENGDE TILBEHØR TIPS

PASTA

PASTA 1 - 4 PORSJONER
DAMPKOKERENS 

BUNN OG LOKK

STILL INN ANBEFALT  tilbered-
ningstid for pasta. Hell 
vann i dampkokerens 
bunn. Dekk til med lok-
ket. Tilsett pasta når ov-
nen ber om det, og kok 
under lokk.

LASAGNE

HJEMMELAGET
4 - 10 PORSJON-

ER

MIKROBØLGE- OG 

OVNSSIKKER BE-

HOLDER PÅ ROTER-

ENDE TALLERKEN

FORBERED  din favorittopp-
skrift eller følg oppskrif-
ten på lasagnepakken.

FROSSEN 400G - 1KG
MIKROBØLGE- OG OVNSSIKKER BEHOLDER PÅ ROT-

ERENDE TALLERKEN 

RIS

KOKT RIS
100ML - 

400ML

DAMPKOKERENS 

BUNN OG LOKK

STILL INN ANBEFALT  tilbe-
redningstid for ris. Tilsett 
vann og ris i bunnen og 
dekk til med lokk.

GRØT

RIS 2 - 4 PORSJONER

HA RIS OG VANN  i damp-
kokerens bunn. Dekk til 
med lokket. Tilsett melk 
når ovnen ber om det, og 
fortsett kokingen.

HAVRE 1 - 2 PORSJONER

MIKROBØLGESIK-

KER TALLERKEN 

UTEN LOKK

BLAND HAVREGRYN,  salt og 
vann.

FOR MAT SOM IKKE ER OPPFØRT I DENNE TABELLEN   og hvis vekten er mindre eller større enn anbefalt vekt, 
bør du følge fremgangsmåten i “Tilberede og varme mat med mikrobølger“. 
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OPPSKRIFTER

OPPSKRIFTER

MAT MENGDE TILBEHØR TIPS

PIZZA / PAI

PIZZA

HJEMMELAGET 1 DEL CRISPPANNE

FORBERED DIN FAVORITT- opp-
skrift (deig laget med 
150ml vann) og plasser 
den på crisppannen.

TYNN (FROSSEN) 250 G - 500 G

CRISPPANNE

FJERN  emballasjen.
PANNE (FROSSEN) 300 G - 800 G

KJØLESKAPSKALD 200 G -500 G
SETT INN PIZZAEN  når 
crisppannen er forvarmet.

QUICHE

LORRAINE 1 DEL

FORBERED DEIGEN  (250 g hve-
temel, 150 g smør + 2½ ss 
vann) og kle crisppannen 
med deigen. Prikk den. 
Forstek deigen. Når ov-
nen ber om å tillsette fyl-
let, plassér 200g skinke og 
175g ost, og hell over en 
blanding av 3 egg og 300 
ml fløte. Sett inn i ovnen 
og fortsett stekingen.

(FROSSEN) 200 G - 800 G FJERN  emballasjen.

FOR MAT SOM IKKE ER OPPFØRT I DENNE TABELLEN   og hvis vekten er mindre eller større enn anbefalt vekt, 
bør du følge fremgangsmåten i “Tilberede og varme mat med mikrobølger“. 

MAT MENGDE TILBEHØR TIPS

BRØD / KAKER

RUND-

STYKKER
HERMETISKE 4 - 6 STK

CRISPPANNE

FJERN  emballasjen. Sett 
inn når ovnen er for-
varmet.

BOLLER 1 DEL

FORM  til boller eller 
mindre biter på smurt 
crisppanne.

FOR MAT SOM IKKE ER OPPFØRT I DENNE TABELLEN   og hvis vekten er mindre eller større enn anbefalt vekt, 
bør du følge fremgangsmåten i “Tilberede og varme mat med mikrobølger“. 
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OPPSKRIFTER

MAT MENGDE TILBEHØR TIPS

SMÅRETTER

POPKORN 90 - 100 G
PLASSÉR POSEN  på den roterende tallerke-
nen. Tilbered kun en pose om gangen.

RISTEDE NØTTER 50G - 200G

CRISPPANNE

HA I NØTTER  når crisppannen 
er forvarmet. Rør om når ov-
nen ber om det.

KYLLING

KYLLINGVINGER 300 G - 600 G

KYLLINGBITER 

(FROSNE)
250G - 600G

HA I NØTTER  når crisppannen 
er forvarmet. Snu når ovnen 
ber om det.

DESSERT

FRUKTPAI

HJEMMELAGET 1 DEL

LAG EN DEIG  av 180g hvete-
mel, 125g smør og 1 egg. (el-
ler bruk ferdigkjøpt deig). Kle 
crisppannen med deigen og 
fyll den med 700 - 800g eple-
skiver og en blanding av suk-
ker og kanel.

FROSNE 300 G - 800 G FJERN  emballasjen.

BAKTE EPLER 4 - 8 STK

MIKROBØLGE- 

OG OVNSSIK-

KER BEHOLDER 

PÅ ROTERENDE 

TALLERKEN

FJERN RØRENE  og fyll med mar-
sipan eller kanel, sukker og 
smør.

KARAMELLKREM
2 - 6 

PORSJONER

MIKROBØLGE- 

OG OVNSSIKKER 

BEHOLDER PÅ 

CRISPPANNE

TIL 4 PORSJONER  bland 4 egge-
plommer, 75ml sukker og 1 
ss vanilje. Varm opp 200ml 
krem +150ml melk i 3-3½ min 
på jet-effekt og ha det i eg-
gene. Hell blandingen i por-
sjoner. Hell 500ml vann i 
crisppannen og plasser por-
sjonene i vannet når ovnen 
gir et lydsignal. Strø sukker 
på toppen når det er kalt og 
smelt med gassbrenner.

FRUKTKOMPOTT
300 G - 

800 ML
DAMPKOKER

PLASSER PÅ DAMPRIST.  Tilsett 
100ml vann i bunnen, og 
dekk til med lokk.

FOR MAT SOM IKKE ER OPPFØRT I DENNE TABELLEN   og hvis vekten er mindre eller større enn anbefalt vekt, 
bør du følge fremgangsmåten i “Tilberede og varme mat med mikrobølger“. 
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GRILLELEMENTET  trenger ikke rengjøring, da den 
sterke varmen vil brenne av eventuelt søl, men 
taket under elementet kan trenge regelmessig 
rengjøring. Dette bør gjøres med en myk klut 
fuktet i mildt såpevann. Hvis grillen ikke brukes 
regelmessig, bør den settes i gang i 10 minut-
ter hver måned for å brenne bort eventuelt søl. 

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

RENGJØRING ER DET ENESTE SOM  vanligvis er nød-
vendig. 

HVIS OVNEN IKKE HOLDES REN,  kan det føre til ned-
brytning av overflaten og dermed muligens 
redusert levetid og farlige situasjoner.

IKKE BRUK STÅLULL, GRYTESKRUBBER 

AV  metall eller slipende ren-
gjøringsmidler osv., som 
kan skade betjenings-
panelet og overflatene 
i ovnsrommet og ovnens utside. Bruk en 
svamp med et mildt vaskemiddel eller kjøk-
kenpapir med glassrens i sprayform. Spray 
rens på papiret.
IKKE SPRAY  direkte på ovnen.

MED JEVNE MELLOMROM,  eller hvis du har 
sølt, bør du ta ut glasstallerkenen 
og holderen, og rengjøre bun-
nen av ovnen.

DENNE OVNEN ER BEREGNET  på å brukes med den 
roterende tallerkenen på plass.

IKKE  bruk mikrobølgeovnen når den ro-
terende tallerkenen er tatt ut for rengjø-
ring.

BRUK ET MILDT RENGJØRINGSMIDDEL,  vann og en 
myk klut til å rengjøre innsiden av ovnen, beg-
ge sidene av døren og døråpningen.

IKKE LA DET DANNE SEG FETT  og matrester 
rundt døren.

IKKE BRUK DAMPRENGJØRINGSAPPARATER  når du 
skal rengjøre mikrobølgeovnen.

VOND LUKT I OVNEN KAN FJERNES HVIS DU SETTER EN 

KOPP MED VANN TILSATT LITT SITRONSAFT  på den ro-
terende tallerkenen og lar det koke i noen mi-
nutter.

FOR HARDNAKKEDE FLEKKER  kan du koke en kopp 
med vann i 2 eller 3 minutter. Dampen vil 
myke opp flekkene.
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TILBEHØR SOM KAN VASKES I OPPVASKMASKIN:

HOLDEREN FOR DEN ROTERENDE 

TALLERKENEN.

DEN ROTERENDE 

GLASSTALLERKENEN.

CRISP-HÅNDTAK.

GRILLRIST.

SKÅNSOM RENGJØRING:
CRISPPANNEN  bør rengjøres i mildt 
såpevann. Områder som er 
sterkt tilgriset kan rengjø-
res med svamp og mildt så-
pevann.
LA ALLTID  crisppannen avkjøles før du rengjør 
den.

IKKE  dypp crisppannen ned i vann og 
ikke skyll den under vann når den er 
varm. Rask avkjøling kan skade den.
IKKE BRUK STÅLULL.  Dette vil ripe opp over-
fl aten.

DAMPKOKER.

FEILSØKINGSTABELL

HVIS OVNEN IKKE VIRKER,  må du gjennomføre føl-
gende kontroller før du tilkaller servicetekni-
ker: � Den roterende tallerkenen og holderen  er 

på plass. � Støpselet  sitter som det skal i stikkontak-
ten. � Døren  er skikkelig lukket. � Kontroller sikringene  og sjekk om stikkon-
takten er strømførende. � Kontroller at  ovnen har god ventilasjon. � Vent i 10 minutter og prøv så å starte ov-
nen en gang til. � Åpne og lukk  døren før du prøver igjen.

DETTE ER FOR Å UNNGÅ   at du unødig tilkaller tekni-
ker som du selv må betale for. 
Når du kontakter service, må du oppgi ovnens 
serienummer og typenummer (se servicemer-
ket). Se etter i garantiheftet for mer informa-
sjon.

HVIS STRØMLEDNINGEN MÅ SKIFTES,  bør den 
skiftes ut med en original 
strømledning, som er å få 
ved våre serviceverkste-
der. Strømkabelen skal kun 
skiftes av autorisert service-
tekniker.

SERVICE PÅ OVNEN MÅ KUN UTFØRES 

AV EN KVALIFISERT SERVICETEKNIKER.  
Det er farlig for ufaglærte perso-
ner å utføre servicearbeider el-
ler reparasjoner som innebæ-
rer å fjerne et deksel på denne 
ovnen. Dekslene beskytter mot mikrobøl-
geenergien.
DU MÅ ALDRI FJERNE NOE DEKSEL.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

LOKK.
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I SAMSVAR MED IEC 60705.

DEN INTERNASJONALE ELEKTROTEKNISKE KOMMISJONEN  har utviklet en standard for å sammenlikne testing 
av oppvarmingsresultater i forskjellige mikrobølgeovner. Vi anbefaler følgende for denne ovnen:

TESTDATA FOR OPPVARMING

TEKNISKE DATA

Test Mengde Ca. tid Eff ektnivå Beholder

12.3.1 1000 g 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

FORSYNINGSSPENNING 230 V/50 HZ

NOMINELL INNGANGSEFFEKT 2800 W

SIKRING 16 A

UTGANGSEFFEKT MIKROBØLGER 900 W

GRILL 1600 W

UTVENDIGE MÅL (HXBXD) 455 X 595 X 560

INNVENDIGE MÅL (HXBXD) 210 X 450 X 420
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TIPS FOR VERN AV MILJØET

EMBALLASJEN  er 100% resirkulerbar. 
Dette fremgår av resirkulerings-
symbolet. Følg lokale be-
stemmelser til avfallsbehand-
ling. Oppbevar potensielt far-
lig emballasje (plastposer, po-
lystyren osv.) utilgjengelig for barn.
DETTE APPARATET  er merket i samsvar med EU-
direktiv 2002/96/EC om avfallsbehandling av 
elektriske og elektroniske produkter (WEEE). 
Hvis du sørger for at dette apparatet avfallsbe-
handles på riktig måte, er du med på å forhin-
dre mulige negative følger eller farer for men-
nesker og miljø.

SYMBOLET  på produktet el-
ler på dokumentene som 
følger med det, viser at det-
te produktet ikke må behand-
les som husholdningsavfall. 
Derimot skal det leveres til en 
innsamlingssentral for gjen-
vinning av elektrisk og 
elektronisk utstyr. 
NÅR APPARATET SKAL VRAKES,  
må det bli tatt hånd om 
ifølge lokale renovasjons-
forskrifter.
HOS KOMMUNEN ELLER RENOVASJONSVERKET DER DU BOR 

ELLER I BUTIKKEN DER DU KJØPTE APPARATET FÅR DU MER 

DETALJERT INFORMASJON  om gjenvinning av det-
te produktet.
SKJÆR AV STRØMKABELEN FØR DU VRAKER APPARATET,  
slik at det ikke lenger kan koples til strøm.


