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IKKE BRUK SKJØTELEDNING:  
HVIS STRØMLEDNINGEN ER FOR KORT,  må en kvali" -

sert elektriker eller installatør montere en stik-
kontakt nær apparatet.

ADVARSEL: Feil bruk av støpslet med jording 
kan føre til elektrisk støt. Konsulter en kva-

li" sert elektriker eller installatør hvis du ikke 
forstår anvisningene om jording eller hvis du 
ikke er sikker på om mikrobølgeovnen er or-
dentlig jordet.

INSTALLASJON

FØR TILKOBLING

KONTROLLER AT APPARATET IKKE ER SKADET.  Se etter 
at ovnsdøren tetter godt mot dørkarmene 

og at den innvendige pakningen ikke er ska-
det. Tøm ovnen og rengjør den innvendig med 
en myk, fuktig klut.

ETTER TILKOBLING

DET ER IKKE TILLATT Å BRUKE DETTE APPARA-
TET  uten at det er jordet.  Produsen-

ten kan ikke påta seg noe ansvar for per-
sonskade eller skade på dyr eller eien-
dom dersom dette kravet ikke oppfylles.

Produsenten er ikke ansvarlig for 
problemer som skyldes at brukeren ikke 
følger disse anvisningene.

IKKE BRUK DETTE APPARATET  hvis det ikke vir-
ker ordentlig, hvis det har falt ned eller 

er blitt skadet eller hvis strømledningen 
eller støpslet er skadet. Strømledningen 
og/eller støpslet må ikke senkes i vann. 
Hold strømledningen unna varme over-
# ater. Hvis disse forholdsreglene ikke føl-
ges, kan det føre til brann og annen fare.

IKKE FJERN BESKYTTELSESPLATENE OVER MIKROBØLGE-
INNGANGEN  på veggen inne 

i hulrommet. Disse platene 
hindrer at fett- og matrester 
kommer inn i kanalene til 
mikrobølgeinngangen.

SE ETTER AT SPENNINGEN   på merkeplaten 
tilsvarer spenningen i stikkontakten.

OVNEN KAN BARE BRUKES  hvis ovnsdøren er 
godt lukket.

RADIO- OG TV-MOTTAK KAN 
FORSTYRRES hvis ovnen 

står i nærheten av en TV, 
radio eller antenne.

SETT OVNEN PÅ EN STABIL, JEVN OVERFLA- TE som er 
sterk nok til å holde ovnen og 

alt du legger inn under tilbe-
redningen. Bruk omtanke 
under håndtering.

Sett ovnen et stykke unna andre oppvar-
mingskilder. Det må være et åpent rom på 

minst 30 cm over ovnen for å sikre tilstrekkelig 
ventilasjon. Sørg for at området under, over og 
på sidene av ovnen er tomme for å gi forsvar-
lig luftstrømning. Mikrobølgeovnen må ikke 
settes i et skap.  Denne ovnen er ikke beregnet 
brukt på en arbeidsover# ate som er mindre 
enn 850 mm over gulvet.
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APPARATET ER IKKE BEREGNET på drift ved 

hjelp av et eksternt tidsur eller et sepa-

rat fjernkontrollsystem.

DETTE APPARATET KAN BRUKES AV BARN fra og 

med 8 år og personer med reduserte fy-

siske-, sensoriske- eller mentale evner eller 

mangel på erfaring og kunnskap hvis de er 

under tilsyn eller har mottatt anvisning om 

bruk av apparatet på en sikker måte og for-

står farene dette innebærer. Rengjøring og 

normalt vedlikehold må 

ikke utføres av barn med 

mindre de er eldre enn 8 

år og under tilsyn. Barn 

må overvåkes når de bru-

ker andre varmekilder 

(hvis tilgjengelig) separat eller i kombina-

sjon med mikrobølger på grunn av den høye 

temperaturen dette kan skape.

DETTE APPARATET ER IKKE BEREGNET FOR bruk 

av personer (inkludert barn) med redu-

serte fysiske-, sanse- eller mentale evner, eller 

mangel på erfaring og kunnskap, med min-

dre de har mottatt veiledning eller instruksjo-

ner for bruk av apparatet fra en person som 

er ansvarlig for sikkerheten til vedkommende. 

BARN MÅ HA TILSYN for å sikre at de ikke leker 

med apparatet.

VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER

IKKE VARM OPP ELLER BRUK ANTENNELIGE MATE-
RIALER  i eller nær ovnen. Damp kan ska-

pe brannfare eller eksplosjon.

IKKE BRUK MIKROBØLGEOVNEN  til å tørke tøy, 
papir, krydder, urter, treverk, blomster 

eller andre brennbare materialer. Dette 
kan føre til brann.

IKKE OVERKOK MATEN.  Dette kan føre til 
brann.

IKKE LA OVNEN STÅ UTEN TILSYN,  særlig ved 
bruk av papir, plast eller andre brenn-

bare materialer under tilberedningen. 
Papir kan forkulle eller brenne og noen 
plastmaterialer kan smelte hvis de bru-
kes under oppvarming av matvarer. 
Ikke la ovnen stå uten tilsyn hvis du bru-
ker mye fett eller olje, fordi slike mat-
varer kan bli overopphetet og forårsa-
ke brann!

HVIS MATERIALE INNE I ELLER UTENFOR OVNEN 
ANTENNES ELLER AVGIR RØYK,  må ovnsdø-

ren holdes lukket og ovnen slås av. Trekk 
støpslet ut av stikkontakten eller slå av 
strømmen ved sikringen.

LESES NØYE OG BEHOLDES FOR FREMTIDIG OPPSLAG

IKKE BRUK MIKROBØLGEOVNEN  til oppvar-

ming av noe som er i 

forseglede beholdere. 

Oppvarming øker tryk-

ket i forseglede beholde-

re, som kan sprekke eller eksplodere og for-

årsake skade.

EGG

IKKE BRUK MIKROBØLGEOVNEN  til å koke eller varme opp 
hele egg med eller uten skall, fordi 

egg kan eksplodere selv etter at opp-
varmingen i mikrobølgeovnen er av-
sluttet.

DØRPAKNINGEN OG PAKNINGSOMRÅDET  må 

inspiseres regelmessig for å avdekke 

eventuell skade. Hvis pakningen eller om-

rådet rundt den er skadet, apparatet ikke 

brukes før det er blitt reparert av en kvali" -

sert tekniker.

IKKE BRUK  etsende kjemikalier eller dam-
per i dette apparatet. Denne ovnsty-

pen er spesielt beregnet på å varme el-
ler koke mat. Den er ikke beregnet på in-
dustriell bruk eller laboratoriebruk.

IKKE HENG ELLER SETT  tunge gjenstander på 
døren, fordi dette kan skade ovnsåp-

ningen og hengslene. Dørhåndtaket må 
ikke brukes til å henge noe på.

A PPARATET OG DETS TILGJENGELIGE DELER blir 
varme under bruk. Vær forsiktig og 

unngå kontakt med varmeelementene. 
Barn under åtte år må holdes unna med 
mindre de overvåkes kontinuerlig.
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GENERELT

DETTE APPARATET ER KUN BEREGNET PÅ BRUK I HJEM-
MET!  

APPARATET MÅ IKKE BRUKES  med mikrobølger uten 

at det er mat i ovnen. Bruk av mikrobølger i 

en tom ovn kan skade apparatet.

HVIS DET FOREKOMMER  at du starter ovnen 
i vanvare, sett inn et glass med vann. 

Vannet absorberer mikrobølgeenergien, og 
ovnen blir ikke skadet.

FJERN KLIPS MED METALLTRÅD  fra po-

ser av papir/plast før de settes inn 

i ovnen.

FRITERING

IKKE BRUK MIKROBØLGEOVNEN  til fritering, fordi ol-
jetemperaturen ikke kan kontrolleres.

VÆSKER

F.EKS. DRIKKEVARER ELLER VANN.   Væsker kan bli 
overopphetet, dvs. varme-

re enn kokepunktet, uten at 
det dannes bobler. Resultatet 
kan være at den varme væsken 
plutselig koker over.

Muligheten for dette kan hindres ved å ta 
følgende trinn:

1. Ikke bruk beholdere med loddrette sider 
og innsnevret hals.

2. Rør i væsken før beholderen settes i ov-
nen og la teskjeen stå i beholderen.

3. La beholderen stå i ovnen en stund et-
ter oppvarming. Rør forsiktig i væsken før 
beholderen % ernes fra ovnen.

FORSIKTIG

SLÅ OPP  i en kokebok for mi-
krobølgeovn for å få nær-

mere detaljer. Spesielt gjel-
der dette ved tilberedning eller oppvarming av 
mat som inneholder alkohol.

ETTER OPPVARMING AV MAT ELLER DRIKKE TIL SPEDBARN   
i en baby# aske eller annen beholder, må inn-

holdet alltid omrøres og temperaturen alltid kon-

trolleres før servering. Dette sikrer at varmen blir 

jevnt fordelt og at risikoen for å bli skåldet og for-

brent kan unngås.

Påse at lokket og/eller smokken er $ ernet 
før oppvarming!

FORHOLDSREGLER

BRUK GRYTEKLUTER ELLER OVNSVOTTER  for å 
unngå brannsår når du tar ut behol-

dere, ovnsdeler og fat etter koking. Til-
gjengelige deler kan bli varme under 
bruk, så hold mindreårige barn på av-
stand.

IKKE BRUK HULROMMET  som lagringsplass.

OVNENS VENTILASJONSÅPNINGER må ikke tildekkes. 

Blokkering av ventiler for luftinntak og/eller 

avløp kan skade ovnen og gi dårlig tilberedt mat. 

DETTE APPARATET må ikke oppbevares eller 
brukes utendørs. 

IKKE BRUK dette produktet i nærheten av opp-
vaskbenken, i en våt kjeller, ved et svømme-

basseng eller lignende.

DETTE APPARATET blir varmt under bruk. Vis 
omtanke og unngå berøring med varme-

elementene inne i ovnen.
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TILBEHØR

GENERELT

HVIS TILBEHØR SOM INNEHOLDER METALL  kommer i 
kontakt med ovnen innvendig, kan det oppstå 
gnister under bruk, noe som kan føre til at ov-
nen blir skadet.

KONTROLLER AT REDSKAPENE DU BRUKER  er mikro-
bølgesikre, slik at de slipper 
mikrobølgene gjennom 
uten å bli varme.

NÅR DU LEGGER INN MAT OG TILBEHØR  i mikrobøl-
geovnen, må du passe på at verken mat eller 
tilbehør kommer i kontakt med noen del av 
ovnen innvendig. 
Dette er spesielt viktig når det gjelder til-
behør av metall eller med metalldeler.

KONTROLLER ALLTID  at dreieplaten kan rotere fritt 
før du starter ovnen.  Hvis dreieplaten ikke kan 
rotere fritt, må du bruke et mindre kar eller 
dreieplatestoppfunksjonen (se Store kar).

DET FINNES  en mengde tilbehør tilgjengelig i 
markedet. Før du kjøper noe, må du forsikre 
deg om at tilbehøret egner seg for bruk i mi-
krobølgeovn.

CRISP-PANNE
LEGG MATEN RETT I CRISP-PANNEN.  
Bruk alltid glassdreiepla-
ten som støtte for crisp-
pannen.
IKKE SETT NOE REDSKAP  på crisp-pan-
nen, da den fort blir svært varm og 
dermed kan skade redskapet.
CRISP-PANNEN  kan forvarmes før bruk (maks. 3 
min). 

TRÅDRIST
BRUK DET HØYE TRÅDSTATIVET  ved til-
beredning med grilling.
BRUK DET LAVE TRÅDSTATIVET  ved til-
beredning med varmluft eller kombi-vif-
te.

DAMPTILBEHØR
BRUK TILBEHØR MED RISTEN  på plass 
med matvarer som " sk, grønnsa-
ker og poteter.
SETT ALLTID  tilbehøret på glass-
dreieplaten.

DREIEPLATESTØTTE
BRUK DREIEPLATESTØTTEN  under glass-
dreieplaten. Andre redskaper må 
aldri settes på dreieplatestøtten.

 Tilpass dreieplatestøtten i ov-
nen.

GLASSDREIEPLATE
BRUK ALLTID GLASSDREIEPLATEN  under tilberedning. 
Den fanger opp saft som dryp-
per og matrester som ellers vil-
le ha tilsølt ovnen innvendig.

 Sett glassdreieplaten på dreieplatestøtten.

STORE KAR
BRUK DREIEPLATESTOPPKNAPPEN  ved tilberedning 
med kar som er så store at de ikke 
kan rotere fritt i ovnen. Denne funk-
sjonen kan bare brukes under tilbe-
redning med mikrobølger alene og 
med kombi-funksjonene. Knappen virker ikke 
med andre funksjoner.

CRISP-HÅNDTAK
BRUK DET VEDLAGTE CRISP-HÅNDTA-
KET , som er spesielt beregnet på å 
% erne den varme crisp-pannen fra ov-
nen.
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IKKE BRUK ET DAMPRENGJØRINGSAPPARAT  til å 
rengjøre mikrobølgeovnen.

DAMPTILBEHØR

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

RENGJØRING ER DET ENESTE VEDLIKEHOLDET  som van-
ligvis behøves. Mikrobølgeovnen må frakobles 
før den kan rengjøres.
HVIS MIKROBØLGEOVNEN IKKE RENGJØRES  og alltid 
holdes ren, kan over# atene bli forringet, noe 
som kan redusere apparatets levetid og muli-
gens føre til en farlig situasjon.

IKKE BRUK SKURESVAMPER MED METALL, SKUREN-
DE RENGJØRINGSMIDLER,  stål-

ull, grove vaskekluter osv. 

som kan skade kontroll-

panelet og over# atene 

innvendig og utvendig. Bruk 

en myk klut med et mildt vaskemiddel eller 

et tørkepapir med en sprut av rengjørings-

middel for glass. Sprut rengjøringsmidlet 

for glass på et tørkepapir.

IKKE SPRUT  direkte på ovnen.

MED JEVNE MELLOMROM,  særlig hvis noe har rent 
over, % ern dreieplaten, dreieplate-
støtten og tørk bunnen av ov-
nen ren.
DENNE OVNEN ER BEREGNET  for bruk 
med dreieplaten på plass.

IKKE  bruk mikrobølgeovnen når dreiepla-
ten er tatt ut for rengjøring.
BRUK EN MYK OG FUKTIG KLUT med et mildt 

vaskemiddel til å rengjøre de innvendige over-
flatene, innsiden og utsiden av døren og dørå-
pningen.

LA IKKE FETT-  og matrester bygge seg opp 
rundt døren.

HVIS FLEKKENE ER GJENSTRIDIGE,  kok en kopp med 
vann i ovnen i 2 eller 3 minutter. Dampen myk-
ner # ekkene.

HVIS GRILLEN IKKE BRUKES REGELMESSIG, må den kjø-
res i 10 minutter hver måned for å brenne av all 
sprut og redusere faren for brann.

OPPVASKMASKINSIKKER:

DREIEPLATESTØTTE

GLASSDREIEPLATE

FORSIKTIG RENGJØRING:
CRISP-PANNEN  må rengjøres i vann med et mildt 
vaskemiddel. Områder som er kraftig tilsmus-
set, kan rengjøres med en sku-
reklut påført et mildt ren-
gjøringsmiddel.
LA ALLTID  crisp-pannen kjøles 
ned før rengjøring.

DEN VARME CRISP-PANNEN  må ikke dyppes i 
eller skylles med vann. Hurtig nedkjøling 
kan skade den.
IKKE BRUK STÅLULL ELLER LIGNENDE.  Dette kan 
ripe over# aten.

NOEN DRÅPER SITRONSAFT  i en kopp vann som set-
tes på dreieplaten kan eliminere lukt inne i ov-
nen etter at vannet har kokt i noen minutter.

OVNEN må rengjøres regelmessig og mat-
rester må fjernes.

TRÅDRIST

CRISP-HÅNDTAK

GRILLELEMENTET  trenger ingen rengjøring, for-
di den intense heten brenner bort alt søl, men 
over# aten på baksiden kan trenge regelmessig 
rengjøring. Dette gjøres med en myk og fuktig 
klut med et mildt vaskemiddel.
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STOP-KNAPP  
Ovn PÅ: Trykk for å stoppe 
eller tilbakestille ovnens 
funksjoner.
OVN AV: Hold nede for å stille 
klokken.

KONTROLLPANEL

DIGITAL SKJERM  
Skjermen har en 24-timers 
klokke og indikatorsymboler.

FORCED AIR-KNAPP  
Brukes til å velge varm-
luftsfunksjoner, manuelt 
eller med automatisk. 

COMBI-KNAPP

Brukes til å velge 
kombi-vifte- og kombi-
grillfunksjoner. 

CRISP-KNAPP 
Brukes til å velge 
sprøstekingsfunksjoner, 
manuelt eller med 6. sans.

GRILL-KNAPP 
Brukes til å velge grillfunk-
sjoner, manuelt eller med 
automatisk.

DEFROST-KNAPP 
Brukes til å velge tinefunk-
sjoner, manuelt eller med 
6. sans.

MW-KNAPP 
Brukes til å velge mikrobøl-
gefunksjoner manuelt eller 
med automatisk. 

JUSTERINGSBRYTER 
Dreies, i henhold til de 
ulike funksjonene, for å 
velge: 
Mikrobølgeeffektnivå
Koketid
Vekt
Temperatur
Matslag

BRYTERKNAPP 
Ovn AV: aktiver Jet 
Start-funksjonen. 
Ovn PÅ: Bekreft kokeinnstill-
ingen og start tilberednin-
gen.

STEAM-KNAPP 
Brukes til å velge dampfunk-
sjon med 6. sans.DREIEPLATESTOPPKNAPP 

Brukes til å stoppe dreieplaten. Denne funk-
sjonen kan bare brukes under tilberedning 
med mikrobølger alene og med kombi-
funksjonene. Knappen virker ikke med an-
dre funksjoner.

JET START-KNAPP  
Ovn AV: aktiver Jet 
Start-funksjonen. 
Ovn PÅ: Bekreft kokeinn-
stillingen og start tilbered-
ningen.
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TA PAUSE I ELLER STOPPE KOKINGEN

TA PAUSE I KOKINGEN:
DU KAN TA EN PAUSE I TILBERED-
NINGEN  for å kontrollere, snu 
eller røre i maten, ved å åpne 
døren. Innstillingen behol-
des i 10 minutter.

HVIS DU IKKE ØNSKER Å FORTSETTE KOKINGEN:
TA UT MATEN,  lukk døren og trykk på Stop-knap-
pen.

FORTSETTE KOKINGEN:
LUKK DØREN  og trykk på Jet Start- eller bryter-
knappen EN GANG. Tilberedningen gjenopp-
tas fra punktet det ble tatt pause. 

ET LYDSIGNAL AVGIS  én gang per minutt i 10 mi-
nutter når kokingen er ferdig. Trykk på Stop-
knappen for å åpne døren og avbryte signalet.

HVIS DØREN IKKE ÅPNES (INNEN 2 MINUTTER) ETTER BESKJEDEN, VIL OVNEN:
ADD (LEGG INN) Stoppe og gå til «ventemodus».

STIR (RØR)
Fortsette tilberedningen. Resultatet blir kanskje ikke 
optimalt i dette tilfellet.

TURN (SNU)
Fortsette tilberedningen. Resultatet blir kanskje ikke 
optimalt i dette tilfellet.

NÅR BESKJED GIS, SKAL FØLGENDE TRINN UTFØRES:
q Åpne døren.
w Legg inn, rør i eller snu maten.
e Lukk døren og start igjen ved å trykke på bryterknappen.

ENKELTE MATSLAG KREVER  at maten legges til, snus eller røres i under tilberedningen (dette varierer 
mellom modeller). I disse tilfellene stopper ovnen og gir beskjed om den nødvendige handlin-
gen. 

LEGG INN- / SNU- / RØR I MATEN

OBS: Etter kokingen er ferdig, er det normalt at 
viften, dreieplaten og hulromlampen er på til 
du trykker stoppknappen.

STARTSPERRE/BARNESIKRING

DENNE AUTOMATISKE SIKKERHETSFUNKSJONEN AKTIVERES 
ETT MINUTT ETTER  at ovnen har gått tilbake til 
«ventemodus». (Ovnen er i «ventemo-
dus» når 24-timersklokken vises eller 
hvis klokken ikke er blitt stilt og skjer-
men viser «:».

NÅR SIKKERHETSFUNKSJONEN ER AKTIV,  må døren 
åpnes og lukkes for å kunne begynne koking, 
ellers viser skjermen:

dOOR
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VEKTSENSOR

DENNE MIKROBØLGEOVNEN BRUKER EN VEKTSENSORTEKNOLOGI til enkelte 6. sans-funksjoner (tining, sprøs-
teking og damping). Når du velger en av disse 6. sans-funksjonene, trenger du bare velge matva-
retypen du vil tilberede og trykke på Start:  Mikrobølgeovnen gjenkjenner automatisk vekten av 
maten og stiller inn koketiden deretter.

MENS GJENKJENNINGEN PÅGÅR, blinker vektikonet og fremgangslinjen viser 
vektberegningsprosessen (se eksempel fra 6. sans tine-funksjonen neden-
for).

VEKTSENSORKALIBRERING 
Vektsensorteknologien må gjennomgå en kalibreringsprosess før første-
gangs bruk. Det anbefales at du foretar en kalibrering hvert år. 
KALIBRERINGSPROSESSEN MÅ UTFØRES med bare glassdreieplaten i hulrommet.

TRYKK OG HOLD dreieplatestoppknappen i noen sekunder.

KALIBRERINGSPROSESSEN begynner og skjermen viser:
-- vektikonet blinker 
-- fremgangslinje for kalibrering

NÅR KALIBRERINGSPROSESSEN er fullført, går mikrobølgeovnen tilbake til ventemodus.

STILL KLOKKEN

NÅR APPARATET TILKOBLES FOR FØRSTE GANG  eller etter et strømbrudd, må 
klokken stilles. Hvis klokken ikke stilles, blir «:» stående på skjermen 
istedenfor klokkevisningen.

OBS:  NÅR OVNEN ER I VENTEMODUS,  kan du trykke og holde Stop-knap-
pen noen sekunder for å stille klokken.

q DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å stille timene.

w TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN.  (De to sifrene til høyre (minutter) blin-
ker).

e DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å stille minuttene.

r TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN IGJEN.

KLOKKEN ER STILT  og i gang.

HVIS DU TRYKKER PÅ STOP-KNAPPEN mens klokken stilles, avbrytes innstil-
lingen og skjermen viser «:».  

OBS: LA DØREN STÅ ÅPEN MENS DU STILLER KLOKKEN.  Da har du 10 minutter 
på deg til å fullføre klokkeinnstillingen. I motsatt fall må hvert trinn 
fullføres på 60 sekunder.
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MANUELL KOKING OG OPPVARMING MED MIKROBØLGER

BRUK DENNE FUNKSJONEN  til vanlig koking og oppvarming, f.eks. av 
grønnsaker, " sk, poteter og kjøtt.

 ETTER AT TILBEREDNINGEN HAR STARTET  

JUSTERE EFFEKTEN: Trykk på MW-knappen og drei bryteren for å juste-
re verdien.
ØKE/MINSKE TIDEN: Roter justeringsbryteren eller trykk på Jet Start- / 
bryterknappen for å øke med 30 sekunder. 

VELGE EFFEKTNIVÅ

q TRYKK PÅ MW-KNAPPEN .

w DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  til ikonet for «manuell modus» vises, 
og trykk på bryterknappen for å bekrefte.

e DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å stille effekten.

r TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN. 

t DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å stille klokkeslettet.

y TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN.  Funksjonen starter.

KUN MIKROBØLGER

STRØM FORESLÅTT BRUKSOMRÅDE:

JET 
(950 W)

OPPVARMING  av vann, ka+ e, te og annen drikke, suppe og andre vandige matvarer. Hvis 
maten inneholder egg eller # øte, velg lavere e+ ekt.

750 W TILBEREDNING  av " sk, kjøtt, grønnsaker etc.

650 W TILBEREDNING av retter som ikke kan omrøres.

500 W
MER FORSIKTIG KOKING , f.eks. proteinrike sauser, retter med ost og egg og til å fullføre ko-
king av kasserolleretter.

350 W SURRE  stuinger, smelte smør.
160 W TINING. 
90 W MYKGJØRE  smør, ost og iskrem.
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DENNE FUNKSJONEN BRUKES  til rask oppvarming av mat og drikke med 
høyt vanninnhold, som f.eks. suppe, ka+ e eller te.

JET START

q TRYKK PÅ JET START- ELLER BRYTERKNAPPEN. 

DENNE FUNKSJONEN STARTER  automatisk med maksimal mikrobølgeef-
fekt og koketid stilt til 30 sekunder. Hvert ekstra trykk øker koketiden 
med 30 sekunder. Du kan også endre tidspunktet ved å dreie jus-
teringsbryteren for å øke eller minske koketiden etter at Jet Start-
funksjonen har startet.
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q TRYKK PÅ MW-KNAPPEN .

w TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN for å bekrefte Automodus.  

e DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å velge matslaget (se tabell).

r TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN. 

t DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å stille matvekten.

y TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN.  Funksjonen starter.

AUTOMATISK MIKROBØLGEOVN

BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL Å  koke forskjellige typer mat.
OVNEN VELGER  nødvendig tilberedningsmetode, -tid og -e+ ekt auto-
matisk.

MATSLAG MENGDE UNDER KOKINGEN

q1 BAKTE POTETER 200 G – 1 KG TURN FOOD (SNU MATEN)

2 DRIKKE 150 G – 600 G

3 KJØTT, FROSSET 200 G – 500 G

4 PASTA, FROSSEN 250 G – 550 G STIR FOOD (RØR I MATEN)

5 POPKORN 100 G

6 RIS, FROSSEN 300 G – 650 G STIR FOOD (RØR I MATEN)

7 SUPPE, FROSSEN 250 G – 1 KG STIR FOOD (RØR I MATEN)

8 GRØNNSAKER, HERMETISERTE 200 G – 600 G

9 GRØNNSAKER, FRISKE 200 G – 800 G STIR FOOD (RØR I MATEN)

10 GRØNNSAKER, FROSNE 150 G – 600 G STIR FOOD (RØR I MATEN)

HVIS MATEN OG/ELLER VEKTEN IKKE STEMMER   med denne tabellen (matvaren er ikke listet eller 
vekten er høyere eller lavere enn den anbefalte), velg manuell funksjon.
NÆRMERE DETALJER når det gjelder å legge inn / røre i / snu maten, se tabellen på side 9.
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KONTROLLER OG INSPISER MATEN REGELMESSIG.  

FROSSEN MAT I PLASTPOSE,  plast" lm eller pappes-
ke kan legges rett i ovnen så lenge pakken ikke 
har noen metalldeler (f.eks. poseklips med 
metalltråd).

PAKKENS FORM  påvirker tinetiden. Tynne 
pakker timer raskere enn tykke blokker.

SKILL BITENE FRA HVERANDRE  når de begyn-
ner å tine. 
Individuelle skiver tiner lettere.

HVIS NOEN OMRÅDER TINER FORTERE ENN 
ANDRE  (f.eks. kyllinglår og vinge-
spisser), kan de varmeste om-
rådene tildekkes med små 
biter av aluminiumsfolie.

KOKT MAT, STUINGER OG KJØTTSAUSER  tiner lettere 
hvis de omrøres i løpet av tiningen.

FLERE TIPS : 

SNU STORE KJØTTSTYKKER  halvveis i tinepro-
sessen.

TININGEN  kan med fordel stanses før ma-
ten er helt tint og la prosessen fullføres 

i hviletiden.

HVILETIDEN ETTER TINING FORBEDRER ALLTID RESULTA-
TET,  fordi temperaturen da fordeles jevnt tvers 
gjennom maten.

TIPS OM FROSSEN MAT: 

HVIS MATEN ER VARMERE   enn temperaturen i en dypfryser (−18 
°C), velg kortere tinetid.
HVIS MATEN ER KALDERE   enn temperaturen i en dypfryser (−18 
°C), velg lengre tinetid.

MANUELL TINING

BRUK DENNE FUNKSJONEN  til å tine matvarer manuelt, f.eks. kjøtt, % ær-
kre, " sk, grønnsaker. 

q TRYKK PÅ DEFROST-KNAPPEN .

w DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  til ikonet for «manuell modus» vises, 
og trykk på bryterknappen for å bekrefte.

e DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å stille klokkeslettet.

r TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN.  Funksjonen starter.
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Dette er en vektsensorfunksjon som beregner vekten automatisk.

q TRYKK PÅ DEFROST-KNAPPEN .

w TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN for å bekrefte 6. sans-modus. 

e DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å velge matslaget (se tabell).

r TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN.  Funksjonen starter.

BRUK DENNE FUNKSJONEN  til å tine matvarer automatisk, f.eks. kjøtt, 
% ærkre, " sk, grønnsaker. 
DET BESTE RESULTATET oppnås ved å tine maten direkte på glassdreie-
platen. Om nødvendig kan det brukes en lett plastbeholder som 
passer for mikrobølgeovn.

6. SANS-TINING

MATSLAG MENGDE HINT

 1 FISK 100 G – 1,5 KG Hel, i skiver eller " leter.

2 KJØTT 100 G – 2 KG Hakket kjøtt, koteletter, stek eller roastbi+ .

3 FJÆRKRE 100 G – 2,5 KG Hel kylling, kyllingdeler eller -" leter.

4 GRØNNSAKER 100 G – 1,5 KG Grønnsakblanding, erter, brokkoli etc.

HVIS MATEN OG/ELLER VEKTEN IKKE STEMMER   med denne tabellen (matvaren er ikke listet eller vekten er 
høyere eller lavere enn den anbefalte), velg manuell funksjon.
NÆRMERE DETALJER når det gjelder å legge inn / røre i / snu maten, se tabellen på side 9.
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Høy rist

MANUELL GRILLING

BRUK DENNE FUNKSJONEN  til å gi maten en lekker, brun over# ate i en 
fart. Passer til ostetoast og varm sandwich, pølser, grillspyd, Pom-
mes Duchesse, gratinert frukt osv.

q TRYKK PÅ GRILL-KNAPPEN .

w DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  til ikonet for «manuell modus» vises, 
og trykk på bryterknappen for å bekrefte.

e DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å stille klokkeslettet.

r TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN.  Funksjonen starter.

LA IKKE OVNSDØREN STÅ ÅPEN  lenge av gangen når grillen er i bruk, fordi 
dette kan føre til at temperaturen faller.

SØRG FOR AT REDSKAPENE  som brukes ved denne funksjonen, tåler 

varme.

IKKE BRUK PLASTUTSTYR  til grilling. De smelter. Gjenstander av tre el-

ler papir er heller ikke brukbare.



17NO

AUTOMATISK GRILL

q TRYKK PÅ GRILL-KNAPPEN .

w TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN for å bekrefte Automodus.

e DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å velge matslaget.

r TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN. 

t DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å stille matvekten.

y TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN.  Funksjonen starter.

BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL Å  tilberede toast, Croque Monsieur og pøl-
ser.

Høy rist

MATSLAG MENGDE HINT
UNDER 

KOKINGEN

q1
CROQUE 
MONSIEUR

60–120 G
LAG doble smørbrød fylt med skinke og ost. Sett smør-
brødene midt på risten og snu dem når ovnen gir be-
skjed om å gjøre det.

TURN FOOD 
(SNU MATEN)

2 PØLSER   100–400 G
SETT midt på risten, snu pølsene når ovnen gir beskjed 
om å gjøre det.

TURN FOOD 
(SNU MATEN)

3 TOAST   40–80 G
SETT midt på risten, snu toastene når ovnen gir be-
skjed om å gjøre det.

TURN FOOD 
(SNU MATEN)

HVIS MATEN OG/ELLER VEKTEN IKKE STEMMER   med denne tabellen (matvaren er ikke listet eller vekten er 
høyere eller lavere enn den anbefalte), velg manuell funksjon.
NÆRMERE DETALJER når det gjelder å legge inn / røre i / snu maten, se tabellen på side 9.
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MANUELL SPRØSTEKING

BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL Å  varme opp og steke pizza og annen 
gjærdeig, fritere bacon og egg, pølser, hamburgere osv.  Pensle 
crisp-pannen med tynn olje.  Den største fordelen med denne funk-
sjonen er at maten brunes både øverst og nederst samtidig.

KONTROLLER  at crisp-pannen er plassert ordentlig midt på glass-

dreieplaten.

BRUK OVNSVOTTER ELLER DET SPESIELLE CRISP-HÅND-
TAKET som er vedlagt, når du skal fjerne den 
varme crisp-pannen.

VÆR FORSIKTIG OG IKKE BERØR  over# aten over grillelementet.

IKKE SETT DEN VARME CRISP-PANNEN  på en over# ate som ikke tåler var-

me.

OVNEN OG CRISP-PANNEN  blir svært varme ved bruk av denne funk-

sjonen.

q TRYKK PÅ CRISP-KNAPPEN .

w DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  til ikonet for «manuell modus» vises, 
og trykk på bryterknappen for å bekrefte.

e DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å stille klokkeslettet.

r TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN.  Funksjonen starter. 

DET ER IKKE MULIG Å ENDRE  e+ ektnivået eller slå grillfunksjonen på/av 
mens sprøstekingsfunksjonen er aktiv. 

BRUK BARE  den vedlagte crisp-pannen med denne funksjonen. An-
dre crisp-panner som kan ska+ es i markedet, 
gir ikke riktig resultat når denne funksjonen 
brukes.
DET ANBEFALES Å FORVARME ovnen og crisp-pan-
nen før du legger inn maten.

OVNEN BRUKER AUTOMATISK  mikrobølger og grill for å varme crisp-
pannen. På denne måten når crisp-pannen hurtig driftstempe-
ratur og begynner å brune og sprøsteke maten.
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q TRYKK PÅ CRISP-KNAPPEN .

w TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN for å bekrefte 6. sans-modus.

e DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å velge matslaget (se tabell).

r TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN.  Funksjonen starter.

ENKELTE MATSLAG har et forvarmingstrinn. 
UNDER FORVARMINGEN vises «PRE-» og «HEAT» annenhver gang.

6. SANS-SPRØSTEKING

Dette er en vektsensorfunksjon som beregner vekten automatisk.

BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL Å  tilberede forskjellige typer frossen mat. 
Den er også " n til å tine frosset brød og gjøre det varmt og sprøtt.  
(se matslag 8 i tabellen nedenfor)
OVNEN VELGER  nødvendig tilberedningsmetode, -tid og -e+ ekt auto-
matisk.

BRUK BARE  den vedlagte crisp-pannen med denne 
funksjonen. Andre crisp-panner som kan ska+ es i 
markedet, gir ikke riktig resultat når denne funksjo-
nen brukes.

BRUK OVNSVOTTER ELLER DET SPESIELLE CRISP-HÅNDTAKET 
som er vedlagt, når du skal fjerne den varme crisp-
pannen.

MATSLAG MENGDE TILBEHØR SOM BRUKES
UNDER 

KOKINGEN

q1
KYLLINGKLUBBER OG -VINGER 250–500 G BRUK CRISP-PANNE TURN FOOD (SNU 

MATEN)

2
CORDON BLEU 1–4 STYKKER SETT INN DEN TOMME CRISP-PANNEN TIL FORVAR-

MING. LEGG INN MAT NÅR DU SER «ADD FOOD»
TURN FOOD (SNU 
MATEN)

3
FISKEPINNER 250–500 G SETT INN DEN TOMME CRISP-PANNEN TIL FORVAR-

MING. LEGG INN MAT NÅR DU SER «ADD FOOD»
TURN FOOD (SNU 
MATEN)

4
POMMES FRITES 250–500 G BRUK CRISP-PANNE STIR FOOD (RØR I 

MATEN)

5 PIZZA – I PANNE 300–750 G BRUK CRISP-PANNE

6 PIZZA – TYNN 250–750 G BRUK CRISP-PANNE

7 QUICHE 250–600 G BRUK CRISP-PANNE

8 BRØDTINING 
50–650 G BRUK CRISP-PANNE TURN FOOD (SNU 

MATEN)
HVIS MATEN OG/ELLER VEKTEN IKKE STEMMER   med denne tabellen (matvaren er ikke listet eller vekten er høye-
re eller lavere enn den anbefalte), velg manuell funksjon.
OBS:  Du kan tilsette små mengder olje eller smør i crisp-pannen under forvarmingen.
NÆRMERE DETALJER når det gjelder å legge inn / røre i / snu maten, se tabellen på side 9.
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MANUELL VARMLUFT

BRUK DET LAVE TRÅDSTATIVET og legg maten på slik at luften kan sirkule-
re ordentlig rundt maten.

BRUK CRISP-PANNEN som et stekebrett når du baker mindre matbiter 

som småkaker og muffins. Sett pannen på det lave trådstativet.

SØRG FOR AT REDSKAPENE  som brukes ved denne funksjonen, er ovn-

sikre.

DET ER ET FORVARMINGSTRINN FØR STEKINGEN BEGYNNER. 

ETTER AT TILBEREDNINGEN HAR STARTET  

JUSTERE TEMPERATUREN: Trykk på Forced Air-knappen og drei bryteren 
for å justere verdien.
ØKE/MINSKE TIDEN: Roter justeringsbryteren eller trykk på Jet Start- / 
bryterknappen for å øke med 30 sekunder. 

BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL Å steke marengs, tertedeig, kaker, småka-
ker, muffins, suffleer, fjærkre og roastbiff.

q TRYKK PÅ FORCED AIR-KNAPPEN .

w DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  til ikonet for «manuell modus» vises, 
og trykk på bryterknappen for å bekrefte.

e DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å stille temperaturen.

r TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN. 

t DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å stille klokkeslettet.

y TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN.  Funksjonen starter.
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q TRYKK PÅ FORCED AIR-KNAPPEN .

w TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN for å bekrefte Automodus.

e DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å velge matslaget.

r TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN. 

t DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å stille matvekten.

y TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN.  Funksjonen starter.

ENKELTE MATSLAG har et forvarmingstrinn. 
UNDER FORVARMINGEN vises «PRE-» og «HEAT» annenhver gang.

BRUK DENNE FUNKSJONEN  når du baker kakemiks, småkaker, mu=  ns og 
boller.
LEGG ALLTID MATEN  på det lave trådstativet.

SØRG FOR AT REDSKAPENE  som brukes ved denne funksjonen, er mi-

krobølgesikre og ovnsikre.

AUTOMATISK VARMLUFT

MATSLAG MENGDE HINT

q1 KAKEMIKS 400–800 G BRUK mikrobølgesikkert og ovnsikkert kakefat.

2 SMÅKAKER   600 G
BRUK crisp-pannen som et stekebrett, eventuelt dekt med 
bakepapir. LEGG INN mat når ovnen gir beskjed om å gjøre det.

3 MUFFINS   600 G
BRUK crisp-pannen som et stekebrett og sett papirformene i 
pannen. LEGG INN mat når ovnen gir beskjed om å gjøre det.

4
BOLLER, HALVSTEKTE 
OG FROSNE

300 G Legg inn når ovnen er forvarmet.

5 BOLLER, HALVSTEKTE 300 G For vakuumpakkede boller. Legg inn når ovnen er forvarmet.

HVIS MATEN OG/ELLER VEKTEN IKKE STEMMER   med denne tabellen (matvaren er ikke listet eller vekten er 
høyere eller lavere enn den anbefalte), velg manuell funksjon.
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Høy rist

KOMBI-GRILL

BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL Å  tilberede store retter og tykke matvarer 
som skal brunes på over# aten, som f.eks. gratenger, lasagne, % ær-
kre og bakte poteter.

q TRYKK PÅ COMBI-KNAPPEN GJENTATTE GANGER  for å stille inn kombi-
grillfunksjonen.

w DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å stille effekten.

e TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN. 

r DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å stille klokkeslettet.

t TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN.  Funksjonen starter.

ETTER AT TILBEREDNINGEN HAR STARTET  

JUSTERE EFFEKTEN: Trykk på MW-knappen og drei bryteren for å juste-
re verdien.
ØKE/MINSKE TIDEN: Roter justeringsbryteren eller trykk på Jet Start- / 
bryterknappen for å øke med 30 sekunder. 

VELGE EFFEKTNIVÅ 

LA IKKE OVNSDØREN STÅ ÅPEN  lenge av gangen når grillen er i bruk, fordi 
dette kan føre til at temperaturen faller.

HVIS DU TILBEREDER STORE GRATENGER og må bruke dreieplatestoppfunk-
sjonen, snu retten etter at omtrent halve koketiden er forløpt. Dette 
er nødvendig for at hele toppen skal bli farget.

SØRG FOR AT REDSKAPENE  som brukes ved denne funksjonen, er mi-

krobølgesikre og tåler varme.

IKKE BRUK PLASTUTSTYR  til grilling. De smelter. Gjenstander av tre el-

ler papir er heller ikke brukbare.

GRILL-KOMBI

STRØM FORESLÅTT BRUKSOMRÅDE:
650 W TILBEREDE  grønnsakgratenger

350–500 W TILBEREDE  % ærkre og lasagne
160–350 W TILBEREDE  " sk og frosne gratenger

160 W TILBEREDE  kjøtt
  90 W GRATINERT FRUKT

   0 W BRUNING  bare under tilberedning
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VARMLUFT-KOMBI

STRØM FORESLÅTT BRUKSOMRÅDE:

350 W
TILBEREDE  % ærkre, bakte poteter, la-
sagne og " sk

160 W TILBEREDE  roastbi+  og fruktkaker
90 W BAKE  kaker og mørdeig

VELGE EFFEKTNIVÅ 

KOMBI-VIFTE

q TRYKK PÅ COMBI-KNAPPEN GJENTATTE GANGER  for å stille inn kombi-
viftefunksjonen.

w DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å stille temperaturen.

e TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN. 

r DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å stille effekten.

t  TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN. 

y DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å stille klokkeslettet.

u TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN. Funksjonen starter.

BRUK DET LAVE TRÅDSTATIVET og legg maten på slik at luften kan sirkule-
re ordentlig rundt maten.

BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL Å tilberede store retter og tykke matvarer 
som skal brunes på overflaten, som f.eks. roastbiff, fjærkre, bakte 
poteter, frossen ferdigmat, kaker, tertedeig, fisk og pudding. 

SØRG FOR AT REDSKAPENE  som brukes ved denne funksjonen, er mi-

krobølgesikre og ovnsikre.

ETTER AT TILBEREDNINGEN HAR STARTET  

JUSTERE EFFEKTEN/TEMPERATUREN: Trykk på MW-/Forced Air-knappen og 
drei bryteren for å justere verdien.
ØKE/MINSKE TIDEN: Roter justeringsbryteren eller trykk på Jet Start- / 
bryterknappen for å øke med 30 sekunder. 
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MATSLAG MENGDE HINT

q1 FISKEFILET   150–500 G
LEGG FILETENE JEVNT  på damperisten. Flett inn tynne biter. La 
stå i 1–2 minutter etter koking.

2 GRØNNSAKER 150–500 G
BRUK JEVNE BITER.  Snitt grønnsakene i biter av samme størrel-
se.
La stå i 1–2 minutter etter koking.

3 FROSNE GRØNNSAKER  150–500 G LA STÅ  i 1–2 minutter.

4 POTETER/ROTGRØNNSAKER  150–500 G
BRUK JEVNE BITER.   Snitt grønnsakene i biter av samme 
størrelse.
La stå i 1–2 minutter etter koking.

HVIS MATEN OG/ELLER VEKTEN IKKE STEMMER   med denne tabellen (matvaren er ikke listet eller vekten er høyere el-
ler lavere enn den anbefalte), velg manuell funksjon.

TILBEHØRET FOR KOKING OG DAMPING   er beregnet til bruk kun 

med mikrobølger!

DET MÅ IKKE BRUKES MED ANDRE FUNKSJONER. 

HVIS DAMPTILBEHØRET BRUKES MED EN ANNEN FUNKSJON, kan det føre til skade. 

KONTROLLER ALLTID  at dreieplaten kan rotere fritt før du starter ovnen.

SETT ALLTID  damptilbehøret på glassdreieplaten. 

6. SANS-DAMPING
BRUK DENNE FUNKSJONEN  til matvarer som grønnsaker og " sk.
BRUK ALLTID DET VEDLAGTE  damptilbehøret når 
denne funksjonen brukes.

Dette er en vektsensorfunksjon som beregner vekten automatisk. 

STEAMER ACCESSORY

lid

grid

bowl

D:  Still inn funksjonen på kontrollpanelet

q Trykk på Steam-knappen.

w DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å velge matslaget (se tabell).

e TRYKK PÅ BRYTERKNAPPEN. Funksjonen starter.

A: Fyll vann
opp til dampvannivået 
(Steam Water Level) som er 
markert på bollen.

Steam Water Level 

B: Sett inn risten
og legg inn maten.

C:  Dekk over med lokket 
og sett inn i ovnen.

Dampvarenivå

DAMPTILBEHØR

Lokk

Bolle

Rist
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HVORDAN KOKE PASTA OG RIS MED MIKROBØLGEOVN

DU KAN BRUKE TILBEHØRET FOR KOKING OG DAMPING (UTEN RISTEN)
til å koke pasta og ris MED MANUELL MIKROBØLGEFUNKSJON.
Nivåmerkene på tilbehøret hjelper deg med å dosere 
vannmengden riktig.

Lid

Bowl (Grid)

MAT PORSJONER MENGDE NIVÅ

RIS
(RICE)

100 G q

200 G w

300 G e

400 G r

PASTA
(PASTA)

70 G q

140 G w

210 G e BRUK KORT PASTA.

FØLG FREMGANGSMÅTEN NEDENFOR (eksempelvis pasta):

A) Vei pastaen
B) Legg pasta i bollen;
Tilsett salt

C) Fyll vann opp til nivået
D) Dekk over med lokket og 
sett inn i ovnen

BRUK ALLTID MENGDE i henhold til antall 
porsjoner som vist i tabellen ovenfor.

BRUK VANN ved romtemperatur.

PROGRAMMER DERETTER MIKROBØLGEFUNKSJONEN (se fremgangsmåten nedenfor):

FASE 1: FASE 2:

RIS

ANGI maks. EF-
FEKT

ANGI TID etter nivå:

TRYKK 
START

RIS

ANGI EFFEKT ANGI TID

TRYKK 
START

NIVÅ TID

q 2,5 MIN

w 4 MIN

e 5,5 MIN

r 7 MIN

PASTA

ANGI maks. EF-
FEKT

ANGI TID etter nivå:

PASTA

ANGI EFFEKT

NIVÅ TID

q 4 MIN

w 7 MIN

e 9,5 MIN

SLIK OPPNÅS GODE KOKERESULTATER:  Still inn fase 2 umiddelbart etter at fase 1 er ferdig.

Still inn koketiden 
som foreslått på 
pakken med pasta/
ris

Begynn med å stille inn mikrobølgefunksjonen 
som beskrevet nedenfor:

Still inn den andre fasen og fullfør kokingen 
når den første fasen er ferdig.

Lokk

Bolle

Rist
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FEILSØKINGSGUIDE

HVIS OVNEN IKKE VIRKER,  vent med å ringe etter 
service til du har gjennomgått følgende sjekk-
liste:

 Dreieplaten og dreieplatestøtten er på 
plass. 

 Støpslet er satt forsvarlig inn i 
stikkontakten. 

 Døren er ordentlig lukket. 
 Sikringene er kontrollert og det er strøm i 

stikkontakten. 
 Se etter at ovnen har tilstrekkelig ventila-

sjon. 
 Vent i 10 minutter og prøv å bruke ovnen 

én gang til.
 Åpne døren og lukk den igjen før du prø-

ver på nytt. 
DENNE GJENNOMGANGEN KAN spare deg for unød-
vendige servicebesøk som du blir belastet for.   
Når du ringer etter service, oppgi ovnens serie-
nummer og typenummer (se serviceetiketten). 
Nærmere informasjon " nner du i garantiheftet.

HVIS DET ER NØDVENDIG Å BYTTE STRØMLEDNIN-
GEN,  må den byttes med en 
original strømledning som er 
tilgjengelig fra vår servi-
ceorganisasjon. Strømled-
ningen kan bare byttes av en 
kvali" sert servicetekniker.

SERVICE KAN BARE UTFØRES AV EN 
KVALIFISERT SERVICETEKNIKER.  Det 

er farlig for noen andre enn en 

kvali" sert tekniker å utføre 

service eller reparasjon som in-

volverer % erning av et deksel som 

gir beskyttelse mot mikrobølgeenergi.

IKKE FJERN NOE DEKSEL.

MILJØTIPS

HELE EMBALLASJEN  kan resirkuleres 
som angitt med gjenvinnings-
symbolet. Følg Lokale for-
skrifter for avhending. Opp-
bevar potensielt farlig em-
ballasje (plastposer, polystyren 
etc.) utilgjengelig for barn.
DETTE APPARATET  er merket i henhold til EU-di-
rektiv 2002/96/EC om kassert elektrisk og elek-
tronisk utstyr (WEEE-direktivet). Ved å sørge 
for at dette produktet avhendes riktig, hjelper 
du til med å forhindre negative konsekvenser 
for miljøet og folkehelsen, som ellers kunne 
forårsakes av uriktig avhending av dette pro-
duktet.

DETTE SYMBOLET  på produkt, eller på dokumen-
tene som følger med pro-
duktet, indikerer at det-
te apparatet ikke skal be-
handles som husholdningsav-
fall. Derimot skal det leveres til 
et egnet innsamlingssted for 
resirkulering av elektrisk og 
elektronisk utstyr. 
AVHENDING  må utføres i 
samsvar med lokale miljø-
forskrifter for avhending 
av avfall.
HVIS DU ØNSKER NÆRMERE INFORMASJON  om behand-
ling, tilbakeføring og resirkulering av dette 
produktet, ta kontakt med kommuneadminis-
trasjonen, avfallsselskapet eller forhandleren 
av produktet.
FØR AVHENDING,  klipp av strømledningen, slik at 
apparatet ikke kan kobles til stikkontakten.
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NO W 1 0 6 7 0 9 4 8

I SAMSVAR MED IEC 60705.
DEN INTERNASJONALE ELEKTROTEKNISKE KOMITEEN  (International Electrotechnical Commission) har utviklet 
en standard for komparativ testing av forskjellige mikrobølgeovners oppvarmingsevne. Vi anbe-
faler følgende for denne ovnen:

Test Mengde Ca. tid E# ektnivå Beholder

12.3.1 1000 G 12 – 13 MIN 750 W  PYREX 3.226

12.3.2 475 G 5½–7 MIN 750 W  PYREX 3.827

12.3.3 900 G 14 – 16 MIN 750 W  PYREX 3.838

12.3.4 1100 G 18 – 20 MIN GRILL + 650 W  PYREX 3.827

12.3.5 700 G 24 – 26 MIN FA 200 °C + 90 W PYREX 3.827

12.3.6 1200 G 35–38 MIN FA 200 °C + 350 W PAIFAT

13.3 500 G 11 – 13 MIN 160 W PLASTFAT
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