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OPSTILLING

Før INSTaLLaTION aF aPParaTeT

Kontrollér, at ovnen er tom, før den installeres. 
Kontrollér, at ovnen ikke er beskadiget, før den installeres 
i skabet.
Kontrollér, at alt nødvendigt materiale til installation af ap-
paratet medfølger i pakningen.

Hvis emHætten anvendes sammen med andre appa-
rater, der forbruger luften i rummet (f.eks. gas-
, dieselolie- eller kulfyrede apparater, vandvar-
mere eller kedler), skal man huske, at emhæt-
ten suger luften ud af rummet, og der er mu-
ligvis ikke tilstrækkeligt til forbrændingen.

dette apparat er beregnet til kun at blive 
installeret over gas- eller elkomfurer! af-
standen mellem komfuret og undersi-
den af dette apparat skal være mindst 
460 mm for elektriske komfurer og 
mindst 650 mm for gaskomfurer.

KontaKt producenten vedrørende oplysninger om 
minimumafstanden hvis:
Elkomfurer: ɳ Komfuret har mere end fire kogezoner. ɳ De to bagerste zoner overstiger 2 kW pr. 

zone. ɳ De to forreste zoner overstiger 1,5 kW pr. 
zone.

Gaskomfurer: ɳ Gasblusset genererer mere end 3,2 kw pr. 
blus ɳ Komfuret sammenlagt genererer mere end 
10 kw.

udvendigt aftræK:
flangen har en ø 120 mm åbning, således at 
der kan monteres udsugningsrør med ø 120 
mm.

udledningen må iKKe foregå gennem en 
kanal, der anvendes til udledning af an-
dre dampe eller forbrændingsgasser, 
dvs. gennem et rør der anvendes som af-
trækskanal for åben ild.

emHætter og andre apparater, der Kræver aftræK, 
 kan kun anvendes sikkert sammen, hvis der 
er et maksimalt undertryk i rummet på 0,04 
mbar, som forhindrer tilbagetrækning af for-
brændingsgasserne.  
Det er kun muligt, hvis forbrændingsluften le-
des ud gennem åbninger såsom døre, vindu-
er og luftkanaler i muren til indsugning og ud-
ledning af luft, eller lignende tekniske anord-
ninger, som sørger for gensidig blokering osv. 
I tvivlstilfælde skal der tilkaldes en uddannet 
tekniker.
bemærK: For at opnå den bedste funktion, skal 
køkkenvinduerne være lukket, når emhætten 
anvendes. ellers er der ikke negativt tryk i køk-
kenet. Derimod bør der være et åbent vindue i 
et tilstødende rum.

til udledningen skal der anvendes fleksible alu-
miniumrør eller rør af plademetal, der er rust-
beskyttede.

Hvis apparatet installeres på en ubenyttet aftræK-
sKanal til udledning af dampe eller forbræn-
dingsgasser, anbefales det, at man først sø-
ger råd og vejledning hos en autoriseret instal-
latør.

brug iKKe brændbare plastrør. Sørg altid 
for, at aftrækskanaler og rør er så korte 
som muligt.

monter iKKe rørene i lige vinKler. De skal altid 
være kurvede og monteres i kanalen i en op-
adgående vinkel. rørdiameteren må ikke blive 
smallere foroven.
ventilatorens ydelse mindskes med rør med en 
lille diameter.
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Før TILSLuTNING

Kontrollér, at ovnen iKKe er besKadiget. Kontrol-
lér, at ovndøren lukker tæt mod dørholderen. 
Tøm ovnen, og gør den ren indvendig med en 
blød, fugtig klud.

eFTer TILSLuTNING

dette apparat skal ekstrabeskyttes jvf. 
stærkstrømsreglementet. Producen-
ten fralægger sig ethvert ansvar for ska-
de på personer, dyr eller ting som føl-
ge af manglende overholdelse af lovgiv-
ningen.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for 
problemer, der skyldes manglende overhold-
else af disse angivelser.

anvend iKKe dette apparat, hvis netled-
ningen eller stikproppen er beskadiget, 
hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis 
det er beskadiget eller har været tabt på 
gulvet. Dyp ikke netledningen eller stik-
proppen i vand. Hold netledningen væk 
fra varme overflader. ellers er der risiko 
for elektrisk stød, brand eller anden fare.

fjern iKKe besKyttelsespladerne i siden af ovn-
rummet. De hindrer, at der kommer fedt og 
madpartikler ind i bølgelederne.

Kontrollér, at spændingen  på typepladen 
svarer til spændingen i hjemmet.

ovnen Kan Kun anvendes, hvis ovndøren er luk-
ket korrekt.
Dårlig tv-modtagelse 
og radioforstyrrelser kan 
forekomme, hvis ovnen in-
stalleres i nærheden af tv, radio eller 
antenne.

følg den medfølgende installationsvejled-
ning ved installation af apparatet.

intern luftcirKulation

emHætten bruges sammen med det interne re-
cirkulationssystem, når der ikke er et rør eller 
en åbning i ydermuren. I tilfælde af intern re-
cirkulation skal der monteres et kulfilter til ab-
sorbering af dampene fra madlavningen 

en emHætte med intern recirKulation – med kulfil-
ter er på ingen måde farlig.

OPSTILLING

brug iKKe forlængerled-
ninger:  

Hvis ledningen er for Kort,  skal en autorise-
ret elinstallatør eller montør installere en 
stikkontakt i nærheden af apparatet.

2011-03-22 - CS5 - AVM 966 DK 4619-694-7582.indd   3 2011-03-22   12:11:33



4

VIGTIGe SIKKerHeDSreGLer

opvarm eller anvend iKKe brændbare materi-
aler i eller tæt ved ovnen. Dampene kan 
starte en brand eller en eksplosion.

brug iKKe miKrobølgeovnen til tørring af 
teKstiler, papir, Krydderier, Krydderurter, 
træ, blomster, frugt eller andre brændbare 
materialer. det Kan resultere i en brand.

brug iKKe for lang tilberedningstid. Det 
kan resultere i en brand.

lad aldrig ovnen være uden opsyn, især 
hvis der anvendes papir, plast eller andre 
brændbare materialer 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 lukket og sluk for ovnen. Tag 
stikket ud af stikkontakten, eller afbryd 
strømmen ved sikringen eller gruppeaf-
bryderen.

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 bru-
ge 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 menta-
le 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 apparatet tiL 
opvarmning af noget i en Luft-
tæt,� Lukket behoLder. 
trykket i behoLderen stiger,� 
så den kan forårsage skade,� når 
den åbnes,� eLLer den kan ekspLodere.

ÆG
anvend iKKe miKrobølgefunKtionen til kogning el-
ler opvarmning af hele æg med eller 
uden skal, da de kan eksplode-
re, 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 bru-
ges, før den er repareret af en servicetek-
niker.

anvend iKKe aggressive kemikalier eller 
dampe i ovnen. Denne type ovn er spe-
cielt konstrueret til opvarmning og tilbe-
redning af madvarer. Den er ikke bereg-
net til industri- eller laboratoriebrug.

Hvis filteret er besKadiget, skal det udskif-
tes. Brug ikke emhætten uden filter. Den 
er ikke beregnet hertil.

tilbered aldrig ”flamberede" retter under 
emhætten!

brug aldrig åben ild under emhætten. en 
ubeskyttet flamme er farlig for filtrene 
og kan medføre brand.

forlad aldrig en pande, når der steges 
mad. Olien kan let flamme op. Det kan 
medføre brand!

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skade 
på emhætten, eller at den bryder i brand som følge 
af manglende overholdelse af disse anvisninger.
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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 ovnen til friturestegning. olietem-
peraturen Kan iKKe Kontrolleres.

OPVarMNING aF VÆSKer
for eKsempel driKKevarer eller vand.  Overop-
hedning af væsken op over ko-
gepunktet 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 behol-
dere med smalle åbninger.

2.  rør rundt i væsken, før beholderen sæt-
tes i ovnen, og lad skeen blive i beholde-
ren.

3.  efter opvarmningen skal beholderen hvi-
le et øjeblik. rør atter rundt, og tag be-
holderen 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 sutteflaske eller beholder, 
bør 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!

SIKKerHeDSFOrSKrIFTer

brug grydelapper eller ovnHandsKer for at 
undgå at brænde fingrene ved berøring 
af beholdere, ovndele eller pander efter 
tilberedning.

anvend iKKe ovnrummet til nogen form for op-
bevaring.
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Hvis tilbeHør, der indeHolder metal, kommer i 
berøring med ovnrummet, mens ovnen er i 
brug, kan der opstå gnister, og ovnen kan be-
skadiges.

inden du tænder for ovnen, skal du altid sikre 
dig, at drejetallerkenen kan dreje frit.  Hvis dre-
jetallerkenen ikke kan dreje frit, skal du bruge 
en mindre beholder. 

TILBeHør

GeNereLT

sørg for at bruge tilbeHør, der er ovnfast og til-
lader mikrobølgerne at pas-
sere.

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

Kulfilter

Kulfilteret absorberer effektivt dampene fra 
komfuret.

det er iKKe vasKbart og sKal udsKiftes regelmæs-
sigt og kan fås hos forhandleren.

MeDFøLGer

eKSTrauDSTYr

DreJeKrYDS
anvend drejeKrydset under 
glasdrejetallerkenen. Sæt al-
drig andet udstyr på dreje-
krydset. ɳ Monter drejekrydset i ov-

nen.

GLaSDreJeTaLLerKeN
anvend glasdrejetallerKenen ved alle former for 
tilberedning. Den opsamler 
dryppende safter og mad-
rester, der ellers ville bræn-
de fast på ovnbunden. ɳ anbring glasdrejetaller-

kenen på drejekrydset.

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 metal 
eller med metaldele.

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.
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STarTBeSKYTTeLSe / BørNeSIKrING

denne automatisKe siKKerHedsfunKtion aKtiveres 
et minut efter at ovnen er gået i “stand 
by“. (Ovnen er i "standby"-tilstand, når 
24-timers 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 vises ordet “DOO“ (Dør) på displayet.

DooR

aFBrYDeLSe eLLer STaNDSNING aF eN TILBereDNING
afbrydelse af en tilberedning:
ved at åbne døren Kan du af-
bryde tilberedningen for at 
kontrollere, vende eller røre i 
maden. Indstillingen huskes i 
10 minutter.

Hvis tilberedningen iKKe sKal 
fortsætte:
tag maden ud af ovnen, luk ovndø-
ren, og tryk på STOP-knappen.

for at fortsætte tilberedningen:
luK ovndøren, og tryk Start-knap-
pen ÉN GaNG. Tilberedningen 
genoptages, hvor den blev afbrudt. 
når der tryKKes på start-Knappen TO 
GaNGe, øges tilberedningstiden med 30 se-
kunder.

der lyder et bip hvert minut i 10 minutter, når 
tilberedningen er afsluttet. 
Tryk på STOP-knappen, el-
ler åbn ovndøren for at stop-
pe signalet.
bemærK: Ovnen husker kun indstillingen i 30 
sekunder, hvis ovndøren åbnes og lukkes igen, 
når tilberedningen er afsluttet.

når en funKtion er færdig, starter ovnen afkø-
lingsproceduren. Det er helt normalt.  
Herefter slukkes ovnen automatisk. 

du Kan afbryde afKølingsproceduren uden at be-
skadige ovnen ved at åbne døren.

aFKøLING
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+

VeNTILaTOr

emHætten Har en ventilationsfunKtion. Den tæn-
des/slukkes, eller hastigheden reguleres med 
gentagne tryk på ventilatorknappen. Ventilato-
ren starter altid på den laveste hastighed. Gen-
tagne tryk øger hastigheden. Når den maksi-
male hastighed er nået, vil næste tryk på knap-
pen slukke for ventilatoren.

MINuTur

anvend denne funKtion, når der er brug for et 
minutur til at måle den nøjagtige tid for f.eks. 
kogning af æg, pasta eller hævning af dej.

q tryK på Knapperne +/- for at indstille den 
tid, der skal måles.

w tryK på power-Knappen gentagne gange for 
at indstille effekten på 0 W.

e tryK på start-Knappen.

der Høres et signal, når nedtællingen er slut.

minuturet slås fra, før nedtællingen er færdig, 
ved at trykke på Stop.

emHætten Har en lysfunKtion. Den tændes/sluk-
kes ved at trykke på lysknappen.

LYS

min. HastigHed med. HastigHed maKs. HastigHed

qw e
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ur

ovndøren sKal stå åben, mens uret stilles. Der 
er nu 5 minutter til at indstille uret i. ellers må 
hvert trin udføres inden for 30 sekunder.

q  tryK på stop-Knappen (i 3 sekunder), indtil 
venstre ciffer (timetallet) blinker.

w tryK på Knapperne +/- for at indstille timet-
allet.

e tryK på start-Knappen. (De to cifre til højre 
(minuttallet) blinker).

r  tryK på Knapperne +/- for at indstille minut-
tallet.

t tryK på start-Knappen igen.
nu er uret stillet, og det går.

bemærK: Når ovnen sluttes til en stikkontakt 
første gang eller efter en strømafbrydelse, er 
displayet tomt. Hvis uret ikke er indstillet, er 
displayet tomt, indtil tilberedningstiden ind-
stilles.

+

q w er t
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TILBereDNING OG OPVarMNING MeD MIKrOBøLGer

VaLG aF eFFeKT

anvend denne funKtion ved normal tilberedning 
og genopvarmning af f.eks. grøntsager, fisk, 
kartofler og kød.

q tryK på Knapperne +/- for at indstille tiden.

w tryK på power-Knappen gentagne gange for 
at indstille effeKten.

e tryK på start-Knappen.

når tilberedningen er startet:
ved at tryKKe på start-Knappen Kan du nemt for-
længe tiden med 30 sekunder ad gangen. Hvert 
tryk øger tiden med 30 sekunder. Du kan også 
ændre tiden ved at trykke på knapperne +/- for 
at forlænge eller forkorte tiden. 
desuden Kan du ændre effeKten ved at trykke på 
Power-knappen. Ved det første tryk vises den 
aktuelle effekt. effekten ændres ved at trykke 
flere gange på knappen.

+

q ew

KuN MIKrOBøLGer

EffEkt AnbEfAlEt brug:

JEt (750 W) opvarmning af driKKevarer, vand, klar suppe, kaffe, te eller andre madvarer med 
højt vandindhold. Hvis maden indeholder æg eller fløde, vælges en lavere effekt.

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.

160 W optøning. Blødgøring af smør og ost.
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denne funKtion bruges til hurtig opvarmning af 
madvarer med stort vandindhold, f.eks. klar 
suppe, kaffe eller te.

JeT STarT

q tryK på start-Knappen.

ved tryK på denne Knap starter du automatisK med 
fuld mikrobølgeeffekt samt med en tilbered-
ningstid på 30 sekunder. Hvert tryk øger tiden 
med 30 sekunder. Du kan også ændre tiden 
ved at trykke på knapperne +/- for at forlænge 
eller forkorte tiden, når funktionen er startet.

MaNueL OPTøNING

følg vejledningen for “Tilberedning og opvarm-
ning med mikrobølger”, og vælg 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 indflydelse 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 begyn-
der at blive varme (f.eks. kyl-
lingelår og den yderste del 
af kyllingevinger).

Kogte madvarer, gryderetter og Kødsovse 
tør lettere op, hvis der røres rundt 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 resultatet, da varmen for-
deler sig mere jævnt i ma-
den.

+

q
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JeT DeFrOST

denne funKtion må Kun anvendes til optøning af 
Kød, fisK og fjerKræ. For andre madvarer såsom 
brød og frugt følges vejledningen for "Tilbe-
redning og opvarmning med mikrobølger", og 
til optøning vælges 160 W.
jet defrost bør Kun anvendes til madvarer med 
en nettovægt mellem 100 g og 2 kg.

q tryK på Knappen jet defrost.

w tryK på Knapperne + / - for at indstille mad-
varens vægt.

e tryK på start-Knappen.

Halvvejs gennem optøningen stopper ovnen, og 
displayet viser TURN FOOD (vend maden). ɳ Åbn døren. ɳ Vend maden. ɳ Luk døren, og genstart ved at trykke på 

Start-knappen.
bemærK: Ovnen fortsætter automatisk efter 2 
min., hvis maden ikke er blevet vendt. I så fald 
bliver optøningstiden længere.

ved denne funKtion sKal ovnen 'Kende' madens nettovægt. 

er vægten større eller mindre end de anbefalede: 
Følg proceduren for “Tilberedning og 
opvarmning med mikrobølger”, og 
vælg 160 W til optøning.

Hvis maden er varmere end dybfrosttempera-
turen (-18°C), skal du vælge en lavere 
vægtindstilling.
Hvis maden er Koldere end dybfrosttem-
peraturen (-18°C), skal du vælge en hø-
jere vægtindstilling.

+

ew

q

MaDVare MÆNGDe TIPS

Kød 100 g - 2 Kg Hakkekød, koteletter, bøffer eller stege.

fjerKræ 100 g - 2 Kg Kylling, hele stykker eller fileter.

fisK 100 g - 2 Kg Hele, koteletter eller fileter.

Hvis de pågældende madvarer iKKe er nævnt i tabellen,  og hvis vægten er over eller under den anbe-
falede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mi-
krobølger" og vælge 160 W til optøning.
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GrILL

anvend denne funKtion til hurtigt at give maden 
en flot brun overflade.

q tryK på grill-Knappen.

w tryK på Knapperne +/- for at indstille tiden.

e tryK på start-Knappen.

når der tryKKes på grill-Knappen under tilbered-
ningen, tændes og slukkes grillelementet. Ti-
den vil fortsat tælle ned, selv om grillelemen-
tet slukkes. 
lad iKKe ovndøren stå åben i længere tid, når der 
anvendes grill, da det får temperaturen til at 
falde.

kontroLLer,� at de redskaber der anvendes, 
er varme- og ovnfaste, før de benyttes med 
grillfunktionen.

anvend ikke plastredskaber med grillfunkti-
onen, da de vil smelte. Ting af træ eller kar-
ton er heller ikke egnede.

+

ew

q
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GrILL KOMBI

anvend denne funKtion til tilberedning af retter 
som gratin, lasagne, fjerkræ og bagte kartofler.

q tryK på grill-Knappen.

w tryK på power-Knappen for at indstille ef-
fekten.

e tryK på Knapperne +/- for at indstille tiden.

r tryK på start-Knappen.

under tilberedningen kan du tænde og slukke 
for grillelementet ved at trykke på Grill-knap-
pen. Den maksimalt mulige mikrobølgeeffekt 
er begrænset til et fabriksindstillet niveau.

VaLG aF eFFeKT 

det er muligt at slukke for mikrobølgerne ved 
at reducere mikrobølgernes effektniveau til 0 
W. Når effektniveauet er på 0 W, skifter ovnen 
til kun at bruge grillfunktionen.

+

ew qr

GrILL KOMBI

EffEkt AnbEfAlEt brug:

350 - 500 W tilberedning af fjerkræ, lasagne 
og grøntsager

160 - 350 W tilberedning af fisk og frosne 
gratiner

160 W tilberedning af kød

  90 W gratinering af frugt

   0 W bruning kun under tilberedning
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CrISP

anvend denne funKtion til opvarmning og tilbe-
redning af pizzaer og andre retter med bun-
de af dej. Den er også god til stegning af bacon 
og æg, pølser, hamburgere osv.

sørg for,� at Crisp-panden er placeret kor-
rekt på midten af glasdrejetallerkenen.

brug ovnhandsker  
eller det medfølgende specielle crisp-hånd-
tag, når den varme Crisp-pande skal tages ud.

pas på ikke at røre ved loftspladen i ovnrum-
met under grillelementet.

sæt ikke den varme crisp-pande på varmeføl-
somme overflader.

ovnen og crisp-panden bliver meget varme 
ved brug af denne funktion.

q tryK på crisp-Knappen.

w tryK på Knapperne +/- for at indstille tiden.

e tryK på start-Knappen.

det er iKKe muligt at ændre eller tænde/sluKKe for 
effektniveauet eller grillen, når Crisp-funktio-
nen er i brug. 

brug Kun den medfølgende Crisp-pande til den-
ne funktion. andre Crisp-pander, der fås på mar-
kedet, giver ikke et korrekt resultat, når de anven-
des med denne funktion.

ovnen starter automatisK mikrobølger og grill 
for at opvarme Crisp-panden. Det gør, at Crisp-
panden hurtigt kommer op på arbejdstempe-
raturen og begynder at brune maden og give 
den en sprød overflade.

+

ew q
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reNGørING OG VeDLIGeHOLDeLSe

rengøring er den eneste form for vedligeHoldelse, 
der normalt er brug for. 

VeLeGNeT TIL VaSK I OPVaSKeMaSKINe:

drejeKryds.

glasdrejetallerKen.

Hvis ovnen iKKe Holdes ren, kan overfladerne 
ødelægges. Det kan påvirke apparatets leve-
tid, og det kan også medføre farlige situationer 
samt risiko for brand.

anvend ikke metaLskuresvampe,� 
sLibende rengøringsmidLer,� 
svampe af ståluld, skure-
klude o.l., da de kan be-
skadige betjeningspane-
let samt ovnens indvendige og udvendige 
overflader. Brug en svamp med mildt op-
vaskemiddel eller et stykke køkkenrulle 
med en glasrensespray. Sprøjt glasrense-
middel på et stykke køkkenrulle.
sprøjt ikke direkte på ovnen.

med jævne mellemrum, og specielt ef-
ter overkogning, skal du fjerne 
drejetallerkenen og drejekryd-
set, så ovnbunden kan rengøres.

ovnen er beregnet til anvendelse med drejetal-
lerkenen monteret.

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 fjerne 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.

fedtfilter.

OMHYGGeLIG reNGørING:
crisp-panden skal rengøres i vand 
tilsat et mildt opvaskemid-
del. Pletter med fastbrænd-
te rester kan rengøres med 
en skuresvamp og et mildt op-
vaskemiddel.
lad altid crisp-panden køle af, før den rengø-
res.

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 
overfladen.

crisp-Håndtag.
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FeDTFILTer
fedtfilteret opfanger fedtdampe fra madlav-
ningen og skal rengøres med jævne mellem-
rum. Jo oftere det sker, jo bedre fungerer de. 
Fedtfilteret er lavet af flere lag trukket alumini-
um. Vask det med varmt sæbevand eller i op-
vaskemaskinen (60°C) en gang om måneden. 
Fjern fedtfilteret ved at trække ned i håndgre-
bet for at frigøre filteret fra dets position.

q sKub håndgrebet til siden, og sænk filter-
et ned.

uDSKIFTNING aF PÆrer

q afbryd strømforsyningen til apparatet.

w sKru fastgørel-
sesskruerne 
ud af glashy-
lden (der også er 
lampedæksel).

reNGørING OG VeDLIGeHOLDeLSe 

e fjern glashylden ved 
at trække den udad.

r udsKift den sprungne 
pære med en 
med samme ef-
fekt.

t sæt glasHylden på 
igen i omvendt 
rækkefølge, og 
spænd skruerne.

før service tilKaldes, fordi 
lampen ikke tænder. undersøg, om pærerne er 
sat korrekt i.

w sæt fedtfilteret på plads i omvendt or-
den efter 
rengøring.
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FeJLFINDINGSOVerSIGT

Hvis ovnen iKKe fungerer, skal du kontrollere ne-
denstående punkter, før du kontakter Service: ɳ Drejetallerken og drejekryds er anbragt 

korrekt. ɳ Stikket sidder rigtigt i stikkontakten. ɳ Døren er helt lukket. ɳ Kontrollér sikringerne, og undersøg, om 
der er strømafbrydelse. ɳ Kontrollér, at luften kan cirkulere omkring 
ovnen. ɳ Vent 10 minutter, og prøv at bruge ovnen 
igen. ɳ Åbn og luk døren, før du prøver igen.

ovenstående råd Har til Hensigt at Hindre  u nød-
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.

MILJøTIPS

symbolet på produktet eller på dokumenterne, 
der ledsager produktet, 
angiver, at produktet ikke 
må bortskaffes sammen 
med husholdningsaffaldet. 
Det skal i stedet afleveres på 
en genbrugsstation for elek-
trisk og elektronisk udstyr. 
det sKal sKrottes i henhold 
til gældende lokale miljø-
regler for bortskaffelse af 
affald.
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.

emballagen kan genbruges 100% 
og er forsynet med et gen-
brugsmærke. Følg de lokale 
regler for bortskaffelse af af-
fald. emballage, der kan være 
farlig for børn (plastposer, po-
lystyren 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 pga. uhensigtsmæssig bortskaffelse af 
dette produkt.
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© Whirlpool Sweden AB 2009. All rights reserved. Made in Sweden.

i overensstemmelse med iec 60705.
den internationale eleKtroteKnisKe Kommission har udarbejdet en standard til sammenlignende af-
prøvning af opvarmningseffektivitet for forskellige mikrobølgeovne. Vi anbefaler følgende for 
denne ovn:

TeKNISK SPeCIFIKaTION

DaTa FOr TeST aF YDeLSe

strømforsyning 230 V/50 Hz

mærKespænding 2200 W

siKring 10 A (uk 13 A)

udgangseffeKt w 750 W

lys 2 x 25 W

flangeåbning Ø120 mm

udvendige mål (Hxbxd) 583 x 598 x 320 mm

indvendige mål (Hxbxd) 187 x 370 x 290 mm

Test Mængde Ca. tid Effekttrin Kogekar

12.3.1 750 10 min 750 W  PyrEx 3.220

12.3.2 475 g 5 ½ min 750 W  PyrEx 3.827

12.3.3 900 g 15 min 750 W  PyrEx 3.838

12.3.4 1100 g 23-25 min grill + 500 W  PyrEx 3.827

13.3 500 g 12 - 13 min 160 W
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