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INSTALLASJON

FØR OVNEN MONTERES

FORSIKRE DEG OM AT  ovnsrommet er tomt før du 
installerer ovnen. 
FORSIKRE DEG OM   at ovnen ikke er skadet før du monterer den 
i møbelseksjonen.
KONTROLLER AT PAKKEN IKKE MANGLER NOEN MATERIALDELER  for 
montering av ovnen.

HVIS KJØKKENVIFTEN BRUKES SAMMEN MED ANDRE AP-
PARATER  som forbruker luften i rommet (f.eks. 
apparater som drives med gass, dieselolje el-
ler kull, varmtvannsberedere), så husk at viften 
trekker luft ut av rommet, slik at det kanskje 
ikke er nok for brenning.

DENNE OVNEN ER KUN UTFORMET  for monte-
ring over elektrisk eller gassdrevet plate-
topp! Avstanden mellom platetoppens 
overfl ate og denne ovnens underkant 
må være minst 460 mm for elektriske 
platetopper og minst 650 mm for gass-
drevne platetopper.

KONTAKT PRODUSENTEN  for minimum monterings-
avstander, der:
Elektrisk: � Platetoppen har mer enn fi re kokesoner. � De to bakre sonene har en eff ekt på mer 

enn 2 kW per element. � De to fremre sonene har en eff ekt på mer 
enn 1,5 kW per element.

Gassdrevet: � Gassbrenneren danner mer enn 3,2 kW per 
brenner � Platetoppen danner mer enn 10 kW totalt.

UTVENDIG LUFTAVTREKK:
FLENSEN  har en Ø 120 mm åpning, slik at det kan 
monteres et avtrekksrør med Ø 120 mm.

AVTREKKET BØR IKKE  ledes gjennom et av-
trekksrør som brukes for andre damper 
eller brent gass, dvs. gjennom et rør som 
brukes som avtrekksrør fra kilder med 
åpen fl amme.

KJØKKENVIFTER ELLER ANDRE APPARATER SOM KREV-
ER DAMPAVTREKKSRØR  kan kun brukes sammen på 
en sikker måte dersom det er en maksimalt un-
dertrykk på 0,04 mbar i rommet, slik at det for-
hindres at den brente gassen slår tilbake igjen. 
Dette er bare mulig dersom den forbrukte luf-
ten trekkes ut gjennom faste åpninger, som 
f.eks. dører, vinduer, åpne veggventiler eller 
andre tekniske innretninger, som vekselven-
tiler eller liknende. Hvis du er i tvil, ta kontakt 
med en kvalifi sert tekniker.
MERK:  Hold vinduene lukket når du bruker vif-
ten, så fungerer den best. Hvis ikke, får du ikke 
negativt trykk i kjøkkenet. Bare ett vindu i et 
rom i nærheten bør være åpent.

FOR AVTREKK  bruk fl eksible aluminiumsrør el-
ler platerør som er motstandsdyktige mot kor-
rosjon.

HVIS DU INSTALLERER APPARATET TIL ET AVTREKKSRØR 
FOR   avtrekk av damper eller brente gasser, 
men som ikke er i bruk, anbefaler vi at du hen-
ter inn råd og godkjenning fra en autorisert 
tekniker før du foretar installasjonen.

IKKE BRUK BRENNBARE PLASTRØR.  Pass alltid 
på at avtrekkskanalene og rørene er så 
korte som mulig.

IKKE MONTER RØRENE I RETT VINKEL.  De må alltid 
bøyes og bør tilpasses inn i avtrekksrøret i en 
vinkel oppover. Rørets diameter må ikke smal-
ne mot toppen.
VIFTENS YTELSE  reduseres hvis rørene har liten di-
ameter.
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FØR TILKOPLING

FORSIKRE DEG OM AT OVNEN IKKE ER SKADET.  Kontrol-
ler at ovnsdøren lukker skikkelig til dørkarmen. 
Tøm ovnen og rengjør den innvendig med en 
myk, fuktig klut.

ETTER TILKOPLING

DENNE OVNEN SKAL JORDES  i samsvar med 
gjeldende lover.  Produsenten frasier seg 
ethvert ansvar for personskader samt 
skader på dyr eller gjenstander som har 
oppstått fordi dette påbudet ikke er blitt 
fulgt.

Produsentene er ikke økonomisk ansvarlige 

 for problemer som forårsakes av at brukeren 
ikke følger disse anvisningene.

DU MÅ IKKE BRUKE OVNEN  hvis strømkabelen 
eller støpselet er skadet, hvis den ikke 
fungerer som den skal, eller hvis den er 
blitt skadet eller har falt ned. Ikke dypp 
strømkabelen eller støpselet ned i vann. 
Hold kabelen borte fra varme overfl a-
ter. Ellers kan det oppstå elektrisk støt, 
brann eller andre farer.

DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE  for ov-
nens luftinntak som er plassert på sideveggen 
inne i ovnen. De forhindrer at fett og matpar-
tikler kan komme inn i mikrobølgeovnens luft-
inntakskanaler.

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

OVNEN VIRKER BARE  når ovnsdøren er ordentlig 
lukket.
Dårlig TV-mottak og ra-
dioforstyrrelse kan være 
følgende dersom ovnen 
plasseres i nærheten av et TV, en ra-
dio eller en antenne.

FØLG DEN VEDLAGTE  monteringsanvisningen 
når du skal installere ovnen.

INNVENDIG SIRKULASJON

KJØKKENVIFTEN  skal brukes med innvendig sirku-
leringssystem hvis det ikke er noen åpning i yt-
terveggen. Dersom du vil bruke innvendig sir-
kulering, må du montere det ekstra karbonfi l-
teret for absorbering av matos. 

DEN INNVENDIGE SIRKULERINGEN I KJØKKENVIFTEN  – 
med montert karbonfi lter - representerer in-
gen helserisiko.

INSTALLASJON

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 MA-
TERIALER  inni eller i nærheten av ovnen. 
Dampene kan føre til brann eller eksplo-
sjon.

OVNEN MÅ IKKE BRUKES TIL Å TØRKE KLÆR, PA-
PIR, KRYDDER, TRE, BLOMSTER, FRUKT ELLER AN-
DRE BRENNBARE MATERIALER. ELLERS KAN DET 
OPPSTÅ BRANN.

IKKE OVERKOK MATEN.  Ellers kan det opp-
stå brann.

IKKE LA OVNEN STÅ UTEN TILSYN NÅR DEN ER I 
GANG,  og spesielt ikke hvis maten varmes 
i papir, plast eller andre brennbare ma-
terialer. Papir kan forkulles eller begyn-
ne å brenne og noen plastmaterialer kan 
smelte under oppvarmingen.

HVIS NOE INNI ELLER UTENFOR OVNEN SKULLE TA 
FYR ELLER DU SER RØYKUTVIKLING,  må du hol-
de 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

LÅT BARA BARN  använda mikrovågsugnen under 
tillsyn av en vuxen och efter att de fått tillräckliga 
instruktioner, så att barnet kan använda ugnen 
på ett säkert sätt och förstår riskerna med ett fel-
aktigt handhavande.
DENNA MIKROVÅGSUGN ÄR INTE AVSEDD ATT ANVÄNDAS  
av personer (gäller även barn) med nedsatt fy-
sisk, sensorisk eller mental förmåga, såvida de 
inte övervakas av en person som ansvarar för de-
ras säkerhet. 
VARNING!

ÅTKOMLIGA DELAR AV UGNEN KAN BLI HETA  under an-
vändning. Håll barn på säkert avstånd.

MIKROBØLGEOVNEN MÅ IKKE 

BRUKES TIL Å VARME OPP NOE SOM 

LIGGER I LUFTTETTE BEHOLD-

ERE. TRYKKET SOM DANNES I BE-

HOLDEREN KAN FORÅRSAKE SKADER 

NÅR DU ÅPNER DEN, ELLER DEN KAN EKSPLODERE.

EGG
IKKE BRUK MIKRØBØLGEOVNEN  til å koke 
eller varme opp hele egg, ver-
ken med eller uten skall, da de 
lett kan eksplodere, selv etter 
at oppvarmingen er avsluttet.

TETNINGSLISTENE RUNDT DØREN OG OMRÅDET OM-

KRING  bør sjekkes jevnlig for skader. Hvis 
disse områdene er skadet, må du ikke 
bruke ovnen før den er blitt undersøkt av 
en faglært servicetekniker.

IKKE BRUK  etsende damper eller kjemika-
lier på ovnen. Denne ovnen er spesielt 
utformet for å varme opp eller tilberede 
mat. Den er ikke beregnet for industriell 
bruk eller bruk i laboratorier. HVIS FILTERET ER SKADET,  må det skiftes. Ikke 

bruk kjøkkenviften uten fi lteret. Det er 
den ikke beregnet for.DU MÅ ALDRI TILBEREDE ”FLAMBERTE” RETTER 

 under kjøkkenviften!

DU MÅ ALDRI BRUKE ÅPEN ILD  under kjøkken-
viften. Bruk av åpen ild er farlig for fi ltre-
ne og kan forårsake brann.

LA ALDRI PANNEN VÆRE UTEN TILSYN  når du fri-
tyrsteker matvarer. Den kokende oljen 
kan lett ta fyr. Den representerer alltid 
en risiko for brann!

Produsenten frasier seg  ethvert ansvar for skade på 
eller brann i kjøkkenviften hvis ikke instruksjonene 
over er blitt fulgt.
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GENERELT
DENNE OVNEN ER KUN BEREGNET FOR BRUK I VANLIG HUSH-

OLDNING!  

OVNEN MÅ IKKE BRUKES  med mikrobølger dersom det 
ikke er mat i ovnen. Ellers kan den bli skadet.

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

KLEMMER ELLER ANNET  som inneholder 
metalltråder kan gi gnistutvikling i 
ovnen og må derfor fj ernes fra po-
ser og liknende før dette settes inn i 
ovnen.

FRITYRSTEKING
IKKE BRUK OVNEN TIL FRITYRSTEKING, SIDEN DU IKKE KAN 
KONTROLLERE TEMPERATUREN PÅ OLJEN.

VÆSKER
F.EKS. DRIKKER ELLER VANN.   Væske kan overopp-
varmes 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 oppvarm-
ing og rør i den en gang til, før du forsik-
tig tar beholderen ut av ovnen.

FORSIKTIG
FØLG ALLTID  anvisningene i en kokebok for mi-
krobølgeovner. Særlig hvis du tilbereder eller 
varmer opp matvarer som inneholder alkohol.

ETTER AT DU HAR VARMET BARNEMAT   eller drik-
ke i glass eller fl aske, bør du 
alltid sjekke temperaturen før 
servering. På den måten blir 
varmen jevnt fordelt, og du unngår fare for skål-
ding eller forbrenning.
Husk å fj erne lokket og smokken før op-

pvarming!

FORHOLDSREGLER

BRUK GRYTEKLUTER ELLER LIKNENDE  for å unn-
gå forbrenning når du berører beholde-
re, ovnsdeler og panner etter tilbered-
ning.

IKKE BRUK OVNSROMMET  som oppbevaringsrom.
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eller med deler av metall.

HVIS TILBEHØR SOM INNEHOLDER METALL  kommer i 
kontakt med veggene eller taket inne i ovnen 
mens den er i bruk, kan det oppstå gnistutvik-

ling, og ovnen kan bli skadet.
FØR DU STARTER OVNEN,  må du alltid forsikre deg 
om at den roterende tallerkenen kan dreie fritt.  
Dersom den roterende tallerkenen ikke kan 
dreie fritt, må du bruke en mindre beholder. 

TILBEHØR

GENERELT

KONTROLLER AT TILBEHØRET  er beregnet for bruk 
i mikrobølgeovn og at mi-
krobølgene kan passe-
re gjennom før du bru- ker 

DET FINNES  forskjellig tilbehør å få kjøpt på mar-
kedet. Før du kjøper tilbehør, må du forsikre 
deg om at det er egnet for bruk i mikrobølge-
ovn.

KARBONFILTER 
KARBONFILTERET  absorberer eff ektivt matos fra 
platetoppen.

DET KAN IKKE VASKES OG MÅ SKIFTES REGELMESSIG.  Er å 
få kjøpt hos forhandleren der du bor.

MEDFØLGENDE UTSTYR

TILLEGGSUTSTYR

HOLDER TIL DEN ROTERENDE TALLERKENEN
BRUK HOLDEREN TIL DEN ROTER-
ENDE TALLERKENEN  under 
glasstallerkenen. Du må al-
dri legge andre redskaper på 
holderen til den roterende 
tallerkenen. � 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 ville sette fl ekker og 
søle til ovnsrommet. � Plasser den roterende 

glasstallerkenen på holderen.

det.
NÅR DU SETTER MAT OG TILBEHØR  inn i mikrobølge-
ovnen, må du sørge for at ingenting kommer 
i kontakt med veggene eller taket inne i ovnen. 
Dette er særlig viktig for tilbehør av metall 

CRISP-HÅNDTAK
BRUK DET MEDFØLGENDE CRISP-
HÅNDTAKET NÅR  du skal ta den varme 
crisppannen ut av ovnen.

CRISPPANNE
PLASSER MATEN DIREKTE PÅ CRISPPANNEN.  
Bruk alltid den roteren-
de glasstallerekenen som 
underlag når du bruker 
crisppannen.
IKKE PLASSER BESTIKK ELLER ANNET TILBEHØR 
 på crisppannen, da pannen blir me-
get varm på kort tid og kan derfor ødelegge 
dette.
CRISPPANNEN  kan forvarmes før bruk (maks. 3 
min.). Bruk alltid crisp-funksjonen når du for-
varmer crisppannen.
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STARTSPERRE / BARNESIKRING

DENNE AUTOMATISKE SIKKERHETSFUNKSJONEN AKTI-
VERES ETT MINUTT ETTER  at ovnen har gått til-
bake til “hvilemodus“. (Ovnen er i “hvi-
lemodus” når 24-timers klokken vises 
eller hvis klokken ikke er blitt innstilt, 
når displayet er tomt).

DØREN MÅ ÅPNES OG LUKKES  når du f.eks leg-
ger mat inn i ovnen, for at sikkerhetssperren 
skal frigjøres. Ellers vil displayet vise “DOOR“ 
(DØR).

door

TA PAUSE ELLER STOPPE TILBEREDNINGEN
TA PAUSE I TILBEREDNINGEN:
DU KAN STOPPE TILBEREDNINGEN  
for å kontrollere, røre i eller 
snu maten ved å åpne døren. 
Innstillingene blir holdt i 10 
minutter.

HVIS DU IKKE VIL FORTSETTE TILBEREDNIN-
GEN:
TA UT MATEN,  lukk døren og trykk 
på STOPP-knappen.

FORTSETTE TILBEREDNINGEN:
LUKK DØREN  og trykk på startknap-
pen EN GANG. Nå fortsetter tilbe-
redningen fra der den ble avbrutt. 
HVIS DU TRYKKER  TO GANGER på start-
knappen, øker du tilberedningstiden med 30 
sekunder.

DU VIL HØRE ET LYDSIGNAL  en gang i minuttet i 
10 minutter når tilbered-
ningen er ferdig. Trykk på 
STOPP-knappen eller åpne 
døren for å avbryte signalet.
MERK:  Ovnen beholder innstillingene i kun 
30 sekunder dersom døren blir åpnet og deret-
ter lukket etter at tilberedningen er ferdig.

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

AVKJØLINGSPROSEDYREN  kan avbrytes ved at du 
åpner døren, uten av dette får noen skadelige 
følger for ovnen.

AVKJØLING
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+

VIFTE

KJØKKENVIFTEN ER UTSTYRT MED EN VIFTEFUNKSJON.  
Du slår viften på / av eller regulerer viftens has-
tighet ved å trykke fl ere ganger på vifteknap-
pen. Viften starter alltid med hastigheten inn-
stilt på minimum. Når du trykker fl ere gan-
ger på knappen, øker viftens hastighet. Når du 
har oppnådd maksimal hastighet, vil det neste 
trykket på knappen slå viften av.

KJØKKEN-TIMER

BRUK DENNE FUNKSJONEN  når du trenger en stop-
peklokke på kjøkkenet til å måle nøyaktig tid 
for ulike formål, for eksempel når du koker egg 
eller pasta eller når du har deig til heving.

 TRYKK PÅ KNAPPENE +/-  for å stille inn den 
tiden du vil måle.

 TRYKK PÅ EFFEKTKNAPPEN  flere ganger for å 
stille effekten på 0 W.

 TRYKK PÅ STARTKNAPPEN.

DET HØRES ET LYDSIGNAL  når timeren er ferdig å 
telle ned til null.

TRYKK PÅ STOPPKNAPPEN FOR Å SLÅ AV KJØKKENTIMEREN  
før nedtellingen er ferdig.

KJØKKENVIFTEN ER UTSTYRT MED EN LAMPE.  Du slår 
lampen på / av ved å trykke på lampeknappen.

LAMPE

MIN HASTIGHET MIDD. HASTIGHET MAKS HASTIGHET
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KLOKKE

HOLD DØREN ÅPEN   mens du stiller klokken. Dette 
gir deg 5 minutter til å stille inn klokken. Hvis 
døren er lukket, må hvert innstillingstrinn gjø-
res i løpet av 30 sekunder.

  TRYKK PÅ STOPPKNAPPEN  (i tre sekunder) til 
det venstre tallet (timene) blinker.

  TRYKK PÅ KNAPPENE +/-  for å stille inn 
timene.

 TRYKK PÅ STARTKNAPPEN.  (De to sifrene til 
høyre (minuttene) blinker).

  TRYKK PÅ KNAPPENE +/-  for å stille inn minut-
tene.

  TRYKK PÅ STARTKNAPPEN EN GANG TIL. 
NÅ ER KLOKKEN INNSTILT  og i drift.

MERK:  Den første gangen apparatet koples til 
strøm, eller etter et strømbrudd, er display-
et tomt. Hvis klokken ikke er innstilt, fortsetter 
displayet å være tomt til du stiller inn en tilbe-
redningstid.

+
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TILBEREDE OG VARME MAT MED MIKROBØLGER

VELGE EFFEKTNIVÅ

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

 TRYKK PÅ KNAPPENE +/- FOR Å STILLE INN TIDEN.

 TRYKK PÅ EFFEKTKNAPPEN FLERE GANGER FOR Å 
STILLE INN EFFEKTEN.

 TRYKK PÅ STARTKNAPPEN.

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 
endre tilberedningstiden ved å trykke på knap-
pene +/- for å øke eller redusere tiden. 
DU KAN OGSÅ ENDRE EFFEKTNIVÅET VED Å TRYKKE PÅ EF-
FEKTKNAPPEN  . Det første trykket viser aktuelt ef-
fektnivå. Trykk på eff ektknappen gjentatte 
ganger hvis du vil endre eff ektnivået.

+

 

KUN MIKROBØLGER

STRØM FORESLÅTT BRUK:

JET (750 W) OPPVARMING AV DRIKKER,  vann, klare supper, kaff e, te eller annen mat med høyt vann-
innhold. Velg lavere eff ekt dersom maten inneholder egg eller fl øte.

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

350 W SMÅKOKING AV STUINGER,  smelte smør.

160 W TINING.  Mykgjøring av smør, ost.
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DENNE FUNKSJONEN BRUKES  for rask oppvarming av 
mat med høyt vanninnhold, som klare supper, 
kaff e eller te.

JET START 

 TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. 

TRYKK FOR Å STARTE  automatisk med full mikro-
bølgeeff ekt og tilberedningstiden satt til 30 
sekunder. Hvert nye trykk øker tiden med 30 
sekunder. Du kan også øke eller redusere tiden 
ved å trykke på knappene +/- etter at funksjo-
nen har startet.

MANUELL TINING

FØLG FREMGANGSMÅTEN  for “Tilberede og varme 
mat med mikrobølger” og velg eff ektnivå 160 
W når du tiner  manuelt.

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

SNU STØRRE STYKKER  midtveis i opptiningspro-
sessen.

FROSSEN MAT I PLASTPOSE,  plastfolie eller papp kan 
legges direkte inn i ovnen dersom det ikke er 
noen metalldeler (f.eks. metallklips) på 
emballasjen.

EMBALLASJENS FORM  kan påvirke oppti-
ningstiden. Flate pakker tiner raskere 
enn tykke blokker.

SKILL STYKKENE FRA HVERANDRE  når de begynner 
å tine. 
Enkle skiver tiner fortere.

DEKK TIL DELER AV MATEN  med små 
stykker av aluminiumsfolie 
hvis de begynner å bli var-
me (f.eks. kyllinglår og vin-
gespisser).

KOKT MAT, STUINGER OG KJØTTSAUSER  tiner 
raskere hvis du rører i dem under oppti-

ningstiden.

NÅR DU TINER MAT , er det best å la maten 
tine nesten helt og la hviletiden fullføre 

opptiningsprosessen.

LITT HVILETID ETTER OPPTININGEN  vil alltid gi bed-
re resultater, fordi varmen da blir 
jevnt fordelt gjennom maten.

+
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JET DEFROST

BRUK DENNE FUNKSJONEN BARE FOR OPPTINING AV 
KJØTT, FISK OG FJÆRKRE.  For andre matvarer, som 
for eksempel brød og frukt, må du følge frem-
gangsmåten under ”Tilberede og varme mat 
med mikrobølger” og velge 160 W ved tining.
JET DEFROST KAN BARE BRUKES  for mat som har en 
nettovekt mellom 100 og 2000 g.

 TRYKK PÅ KNAPPEN JET DEFROST.

 TRYKK PÅ KNAPPENE + / - FOR Å STILLE INN VEKTEN 
PÅ MATEN.

 TRYKK PÅ STARTKNAPPEN.

MIDT I TINEPROSESSEN  stopper ovnen og ber deg 
om å snu maten TURN FOOD (viser meldin-
gen). � Åpne døren. � Snu maten. � Lukk døren og start ovnen igjen ved å tryk-

ke på startknappen.
MERK:  Ovnen fortsetter automatisk etter 2 min. 
hvis maten ikke blir snudd. I så fall vil oppti-
ningstiden vare litt lenger.

DENNE FUNKSJONEN MÅ FÅ VITE  matens nettovekt. 

DERSOM VEKTEN ER MINDRE ELLER STØRRE ENN ANBEFALT 
VEKT:  Følg fremgangsmåten for “Tilbe-
rede og varme mat med mikrobølger” 
og velg 160 W ved tining.

HVIS MATEN ER VARMERE  enn dypfryst tempera-
tur (-18°C),   velger du en lavere vekt for 
maten.
HVIS MATEN ER KALDERE  enn dypfryst tem-
peratur (-18°C),  velger du en høyere 
vekt for maten.

+





MAT MENGDE TIPS

KJØTT 100G - 2KG Kjøttdeig, koteletter, steker og biff er.

FJÆRKRE 100G - 2KG Kylling, hel, stykker eller fi leter.

FISK 100G - 2KG Hel, stykker eller fi leter.

FOR MATVARER SOM IKKE STÅR OPPFØRT I DENNE TABELLEN  , eller hvis vekten er lavere eller høyere enn an-
befalt vekt, bør du følge prosedyren for “Tilberede og varme mat med mikrobølger“ og velge 
160 W ved tining.
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GRILL

BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL RASKT Å  gi maten en 
delikat, gyllenbrun farge.

 TRYKK PÅ GRILLKNAPPEN. 

 TRYKK PÅ KNAPPENE +/-   for å stille inn tiden.

 TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. 

HVIS DU TRYKKER PÅ GRILLKNAPPEN UNDER TILBERED-
NING,  slår grillelementet seg på og av. Time-
ren fortsetter å telle ned når grillelementet er 
slått av. 
IKKE LA OVNSDØREN STÅ ÅPEN  i lang tid når grillen er 
i drift, ettersom dette vil føre til at temperatu-
ren i ovnen faller.

KONTROLLER AT KOKEKARENE  som benyttes ved 
grilling tåler varmen i en vanlig ovn.

IKKE BRUK PLASTREDSKAPER  når du griller. De vil 
smelte. Redskaper av tre eller papir egner 
seg heller ikke.

+





DENENNENE FFUN LBEREREDED-
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KOMBIGRILL

BRUK DENNE FUNKSJONEN  når du skal tilberede ret-
ter som gratenger, lasagne, fj ærkre og bakte 
poteter.

 TRYKK PÅ GRILLKNAPPEN. 

 TRYKK PÅ EFFEKTKNAPPEN  for å stille inn effek-
ten.

 TRYKK PÅ KNAPPENE +/-   for å stille inn tiden.

 TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. 

UNDER DRIFT  kan du slå grillelementet på og av 
ved å trykke på grillknappen. Det maksimalt 
mulige eff ektnivået som kan innstilles når du 
bruker grillen, er begrenset til et fabrikkinn-
stilt nivå.

VELGE EFFEKTNIVÅ 

DU KAN  slå mikrobølgene av ved å redusere mi-
krobølgeeff ekten til 0 W. Når 0 W er nådd, går 
ovnen over til bare grillfunksjon.

+

 

UK DENNE FU KSJONEN nå elelemememenntntet å ogogog aaavvv 

KOMBIGRILL

STRØM FORESLÅTT BRUK:

350 - 500 W TILBEREDNING AV  fj ærkre, lasagne 
og grønnsaker

160 - 350 W TILBEREDNING AV  fi sk og frosne 
gratenger

160 W TILBEREDNING AV  kjøtt

  90 W GRATINERING AV  frukt

   0 W BRUNING  kun under tilberedning
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CRISP-KNAPP

BRUK DENNE FUNKSJONEN  når du skal varme opp 
og steke pizza og annen deigbasert mat. Funk-
sjonen er også fi n for steking av egg, pølser, 
hamburgere osv.

KONTROLLER AT  crisppannen er riktig plassert 
midt på glasstallerkenen.

BRUK GRYTEKLUTER  
eller det spesielle, medfølgende crisp-hånd-
taket når du skal ta ut crisppannen.

DU MÅ IKKE TA PÅ  taket i ovnen  under grillele-
mentet.

DU MÅ IKKE SETTE DEN VARME CRISPPANNEN  oppå 
noe som ikke tåler varme.

OVNEN OG CRISPPANNEN BLIR MEGET varme når 
denne funksjonen brukes.

 TRYKK PÅ CRISP-KNAPPEN. 

 TRYKK PÅ KNAPPENE +/-   for å stille inn tiden.

 TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. 

DU KAN IKKE ENDRE eff ektnivået eller slå grillen av/
på når du bruker crispfunksjonen. 

BRUK KUN  den vedlagte crisppannen med denne 
funksjonen. Andre crisppanner på markedet vil 
ikke gi korrekt resultat når du bruker denne funk-
sjonen.

OVNEN VIL AUTOMATISK  starte med mikrobølger 
og grill for å varme opp crisppannen. Dermed 
oppnår crisppannen raskt arbeidstemperatu-
ren og begynner å brune og sprøsteke maten.

+
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VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

RENGJØRING ER VANLIGVIS  det eneste vedlikehol-
det som er nødvendig. 

KAN VASKES I OPPVASKMASKIN:

HOLDEREN TIL DEN 
ROTERENDE TALLERKENEN.

DEN ROTERENDE 
GLASSTALLERKENEN.

DERSOM DU IKKE HOLDER OVNEN  ren, kan overfl ate-
ne bli ødelagte. Dette kan ha sterk innvirkning 
på apparatets levetid og kan føre til farlige si-
tuasjoner eller fare for brann.

IKKE BRUK STÅLULL, GRYTESKRUB-

BER AV  metall eller slipende 
rengjøringsmidler osv., 
som kan skade betjen-
ingspanelet og overfl a-
tene i ovnsrommet og ovnens utside. Bruk 
en svamp med et mildt vaskemiddel eller 
kjøkkenpapir med glassrens i sprayform. 
Spray glassrens på kjøkkenpapiret.
IKKE SPRAY  direkte på ovnen.

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

OVNEN ER LAGET SLIK  at glasstallerkenen skal være 
i ovnen under bruk.

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

PASS PÅ AT EVENTUELT FETT  og matrester 
rundt døråpningen blir fj ernet.

IKKE BRUK DAMPRENGJØRINGSAPPARATER  for å 
rengjøre mikrobølgeovnen.

VOND LUKT I OVNEN  kan reduseres ved at du set-
ter en kopp med vann og sitronsaft inn på 
glasstallerkenen og lar dette koke noen mi-
nutter.

SMUSS SOM ER VANSKELIG Å FJERNE  løsner lettere 
hvis du setter en kopp med vann i ovnen og 
lar den koke i noen minutter. Dampen vil myke 
opp fl ekkene.

FETTFILTER

SKÅNSOM RENGJØRING:
CRISPPANNEN  bør rengjøres i mildt 
såpevann. Vanskelige fl ekker 
kan rengjøres med gryte-
skrubb og mildt rengjørings-
middel.
AVKJØL  alltid crisppannen før du rengjør den.

DU MÅ IKKE  helle vann på crisppannen el-
ler dyppe den i vann når den er varm. 
Rask avkjøling kan skade den.
IKKE BRUK STÅLULL.  Dette vil ripe opp over-
fl aten.

CRISP-HÅNDTAKET.
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FETTFILTER
FETTFILTERET  binder fettet fra matosen og må 
rengjøres regelmessig. Jo oftere, desto bedre 
er virkningen. Fettfi lteret er laget av fl ere lag 
med valset aluminium. Vask det i varmt såpe-
vann eller i oppvaskmaskinen (60°C) en gang i 
måneden. Fjern fi lteret ved å trekke ned hånd-
taket for å løsne fi lteret.

 SKYV  utløserspaken til side og senk fettfil-
teret.

SKIFTE LYSPÆRER

 TREKK UT STØPSELET  fra stikkontakten.

 SKRU UT  festeskru-
ene på glassplat-
en. (Den funger-
er også som lam-
pedeksel).

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING 

 FJERN  glassplaten 
ved å trekke den ut.

 SKIFT UT  den defekte 
pæren med en ny 
av samme effekt.

 SETT GLASSPLATEN PÅ 
PLASS IGJEN  i mot-
satt rekkefølge 
og stram til  skru-
ene.

FØR DU RINGER TIL  service for reparasjon fordi 
lampen ikke vil lyse. Kontroller at pæren sitter 
godt på plass.

 SETT  fettfilteret på 
plass igjen i mot-
satt rekke-
følge etter 
rengjøring.
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FEILSØKINGSTABELL

HVIS OVNEN IKKE VIRKER,  bør du kontrollere føl-
gende punkter før du ringer etter service: � Holderen for den roterende tallerkenen og 

glasstallerkenen  er på plass. � Støpselet  er satt godt inn i stikkontakten. � Døren  er skikkelig lukket. � Kontroller sikringene  og forsikre deg om at 
stikkontakten er strømførende. � Kontroller at  ovnen har tilstrekkelig venti-
lasjon. � Vent i 10 minutter og prøv så å starte ov-
nen en gang til. � Åpne og lukk  døren før du forsøker på nytt.

DETTE ER FOR Å UNNGÅ   unødig tilkalling av en ser-
vicetekniker som du selv må betale for. 
Når du tkontakter service, må du oppgi ov-
nens serienummer og typenummer (se servi-
cemerket). Se etter i garantiheftet for mer in-
formasjon.

HVIS STRØMKABELEN MÅ SKIFTES,  bør den skif-
tes ut med en original strøm-
kabel, som er å få ved våre 
serviceverksteder. Strøm-
kabelen skal kun skiftes av 
autorisert servicetekniker.

SERVICE SKAL KUN UTFØRES AV AU-

TORISERT SERVICETEKNIKER.  Det 
er farlig for ufaglærte person-
er å utføre servicearbeider eller 
reparasjoner som innebær-
er å fj erne et deksel på denne 
ovnen. Dekslene beskytter mot 
mikrobølgeenergien.
DU MÅ ALDRI FJERNE NOE DEKSEL.

TIPS TIL VERN AV MILJØET

SYMBOLET  på produktet eller på dokumente-
ne som følger med det, vi-
ser at dette produktet ikke 
må behandles som hushold-
ningsavfall. Derimot skal det 
leveres til en innsamlingssen-
tral for gjenvinning av elektrisk 
og elektronisk utstyr. 
APPARATET MÅ AVFALLSBEHAN-
DLES  i overensstemmelse 
med gjeldende lokale be-
stemmelser for avfallsbe-
handling.
FOR NÆRMERE INFORMASJON  om håndtering, av-
fallsbehandling og resirkulering av dette pro-
duktet, kontakt kommunen, renovasjonsvese-
net eller forretningen der du kjøpte apparatet.
FØR DU KASSERER APPARATET,  bør du kutte strøm-
ledningen, slik at apparatet ikke kan koples til 
strøm.

ESKEN BESTÅR AV  100 % resirkuler-
bart materiale og er merket 
med et resirkuleringssym-
bol. Følg lokale bestemmel-
ser til avfallsbehandling. Hold 
emballasje som kan være far-
lig for barn (plastposer, polystyren osv.) 
unna barns rekkevidde.
DETTE APPARATET  er merket i samsvar med EU-
direktiv 2002/96/EC om avfallsbehandling av 
elektrisk og elektronisk utstyr (Waste Electri-
cal and Electronic Equipment - WEEE). Hvis du 
sørger for at dette apparatet avfallsbehandles 
på riktig måte, er du med på å forhindre mu-
lige negative følger eller farer for mennesker 
og miljø.
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NO

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:

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

DATA FOR TEST TIL YTELSE

FORSYNINGSSPENNING 230 V/50 HZ

NOMINELL INNGANGSEFFEKT 2200 W

SIKRING 10 A (GB 13 A)

UTGANGSEFFEKT MIKROBØLGER 750 W

LAMPE 2 X 25 W

FLENSÅPNING Ø120 MM

UTVENDIGE MÅL (HXBXD) 583 X 598 X 320 MM

INNVENDIGE MÅL (HXBXD) 187 X 370 X 290 MM

 ektnivå Beholder

12.3.1 750 G 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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