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ANVÄND INTE FÖRLÄNGNINGSSLADD:  
OM STRÖMSLADDEN ÄR FÖR KORT  låt en kvali( ce-

rad elektriker eller servicetekniker installera ett 
uttag i närheten av apparaten.

VARNING: Felaktig användning av den jorda-
de kontaken kan resultera i risk för elektris-

ka stötar. Rådfråga en kvali( cerad elektriker el-
ler serviceman om instruktionerna för jordning 
inte förstås fullständigt eller om det är osäkert 
om mikrovågsugnen är korrekt jordad.

INSTALLATION

INNAN MIKROVÅGSUGNEN ANSLUTS

KONTROLLERA ATT MIKROVÅGSUGNEN INTE ÄR SKADAD.  
Kontrollera att det går att stänga luckan or-

dentligt och att luckans kontaktytor mot ug-
nen är oskadade. Töm ugnen och rengör insi-
dan med en mjuk, fuktig trasa.

EFTER ANSLUTNINGEN

MIKROVÅGSUGNEN  skall vara ansluten till 
jord.  Tillverkaren påtar sig inget an-

svar för personskador eller för skador på 
djur eller egendom som uppkommer på 
grund av att ugnen inte jordats på kor-
rekt sätt.

Tillverkaren ansvarar inte för problem som 
orsakas av att användaren inte har följt 
dessa anvisningar.

ANVÄND INTE MIKROVÅGSUGNEN  om elslad-
den eller stickproppen är skadad, 

om ugnen inte fungerar som den skall el-
ler om den skadats på något sätt. Doppa 
aldrig elsladden eller stickproppen i vat-
ten. Kontrollera att elsladden inte ligger 
mot heta ytor. Elektriska stötar, brand 
och andra tillbud kan annars bli följden.

TA INTE BORT SKYDDSPLATTORNA  som sitter på 
ugnutrymmets sido-

vägg. Skyddsplattorna hin-
drar fett och matsmulor att 
tränga in i mikrovågskana-
lerna.

KONTROLLERA ATT SPÄNNINGEN   på typskyl-
ten överensstämmer med spänning-

en i ditt hem.

UGNEN FUNGERAR  endast när luckan är ordent-
ligt stängd.

OM UGNEN STÅR I NÄRHETEN 
AV EN TV-APPARAT, RA-

DIO ELLER ANTENN KAN DEN ge 
upphov till störningar.

PLACERA UGNEN PÅ ETT STABILT OCH 
PLANT UNDERLAG som håller för 

ugnens vikt och de kokkärl 
du ställer in i den. Hantera 
ugnen varsamt.

Placera inte ugnen i närheten av andra vär-
mekällor. Det skall vara minst 30 cm fritt ut-

rymme ovanför ugnen för att tillräcklig venti-
lation skall kunna garanteras. Försäkra dig om 
att utrymmet under, ovanför och runt mikro-
vågsugnen är tomt så att luften kan cirkule-
ra. Mikrovågsugnen får inte placeras i ett köks-
skåp.  Denna ugn är inte avsedd att placeras 
eller användas på en arbetsyta som är på lägre 
avstånd än 850 mm från golvet.
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APPARATEN ÄR INTE AVSEDD att användas 
med hjälp av en extern timer eller se-

parat fjärrkontrollsystem.

DENNA APPARAT KAN ANVÄNDAS AV BARN från 
8 års ålder och av personer med redu-

cerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, 
eller personer utan erfarenhet och kunskap 
om de är under uppsikt eller har fått instruk-
tioner för att använda produkten på ett sä-
kert sätt och förstår farorna som kan uppstå. 
Rengöring och använ-
darunderhåll skall inte 
göras av barn under 8 
år såvida inte de över-
vakas. Barn bör överva-
kas när de använder an-
dra värmekällor (om tillgängliga), separat 
eller i kombination med mikrovågor, efter-
som att temperaturen kan bli mycket hög.

DENNA APPARAT ÄR INTE AVSEDD ATT använ-
das av personer (gäller även barn) med 

reducerad fysisk, sensorisk eller mental för-
måga eller av personer som saknar erfaren-
het och kunskap, såvida de inte har fått väg-
ledning eller anvisningar om användningen 
av ugnen av en person som ansvarar för de-
ras säkerhet. 

BARN BÖR ÖVERVAKAS SÅ att de inte leker med 
apparaten.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

BRANDFARLIGT MATERIAL  får inte värmas el-
ler förvaras i eller nära ugnen. Avgiv-

na gaser och ångor kan medföra brand- 
eller explosionsrisk.

ANVÄND INTE MIKROVÅGSUGNEN  för att tor-
ka textilier, papper, kryddor, örter, 

trä, blommor, frukt eller andra brännba-
ra material. Det kan börja brinna.

ÖVERHETTA INTE MATEN.  Det kan börja 
brinna.

LÄMNA INTE MIKROVÅGSUGNEN OBEVAKAD,  
speciellt inte om papper, plast eller 

andra brännbara material används under 
tillagningen. Papper kan förkolna eller 
börja brinna och vissa plaster kan smälta 
när mat värms. 
Lämna inte ugnen utan tillsyn när du an-
vänder mycket fett eller olja som kan 
överhettas och fatta eld!

OM DET BÖRJAR BRINNA I ELLER UTANFÖR UG-
NEN ELLER OM DET KOMMER RÖK FRÅN UG-

NEN,  håll ugnsluckan stängd och stäng 
av ugnen. Dra ut sladden eller stäng av 
strömmen vid säkringen.

LÄS NOGGRANT OCH SPAR SOM FRAMTIDA REFERENS

ANVÄND INTE MIKROVÅGSUGNEN  för att värma 
mat eller vätskor i lufttä-

ta behållare. Om det skapas 
övertryck i behållaren kan 
den explodera eller orsa- ka 
skador när den öppnas.

ÄGG

ANVÄND INTE MIKROVÅGS  ugnen för att koka eller vär-
ma upp hela ägg, med eller utan skal, 

eftersom de kan explodera, även efter 
att uppvärmningen är avslutad.

KONTROLLERA REGELBUNDET ATT LUCKANS  tät-
ningslister och området runt luck-

an inte är skadade. Om skador upptäcks i 
dessa områden skall ugnen inte användas 
förrän den har reparerats av en behörig 
servicetekniker.

ANVÄND INTE  frätande kemikalier eller 
sprayer i mikrovågsugnen. Ugnar av 

denna typ är endast avsedda för värm-
ning och tillagning av mat. De är inte av-
sedda för industri- eller laboratorieän-
damål.

TUNGA FÖREMÅL  får varken hängas el-
ler läggas på ugnsluckan. Det kan re-

sultera i skador på ugnsutrymmet och 
gångjärnen. Luckhandtaget får inte an-
vändas till att hänga saker på.

APPARATEN OCH DESS ÅTKOMLIGA DELAR blir 
heta under användning. Undvik att 

vidröra heta delar. Barn under 8 år bör 
hållas borta såvida inte de övervakas hela 
tiden.
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ALLMÄNNA ANVISNINGAR

DENNA MIKROVÅGSUGN ÄR UTESLUTANDE AVSEDD FÖR 
HUSHÅLLSBRUK!  

UGNEN FÅR INTE STARTAS MED MIKROVÅGOR  utan att 
det $ nns mat i den. Annars är risken stor att 

ugnen skadas.

STÄLL IN ETT GLAS VATTEN I  ugnen när du skall 
öva inställningar av olika slag. Vattnet ab-

sorberar mikrovågsenergin så att ugnen inte 
skadas.

TAG BORT FÖRSLUTNINGSKLÄMMOR AV 
METALL  från pappers- eller plastpå-

sar innan påsarna placeras i ugnen.

FRITERING

ANVÄND INTE MIKROVÅGSUGNEN  för fritering, ef-
tersom oljans temperatur inte kan 

kontrolleras.

VÄTSKOR

TILL EXEMPEL DRYCKER, VATTEN.   Vätskan kan bli 
överhettad till en tempe-

ratur över kokpunkten utan 
att det syns att den kokar. Det 
( nns då risk att den heta väts-
kan plötsligt kokar över.

Följ anvisningarna nedan för att undvika 
detta:

1. Använd inte kärl med raka sidor och sma-
la halsar.

2. Rör i vätskan innan du ställer in kärlet i ug-
nen och ställ en tesked i kärlet.

3. Låt kärlet stå en kort stund efter uppvärm-
ningen och rör igen innan du försiktigt 
tar ut kärlet ur ugnen.

VAR FÖRSIKTIG

SKAFFA MER INFORMATION  i en kokbok 
för mikrovågsugnar. Det-

ta är speciellt viktigt när du 
skall laga eller värma mat som 
innehåller alkohol.

INNAN DU SERVERAR BARNMAT I NAPPFLASKA ELLER BARN-
MATSBURKAR   som har värmts i ugnen måste du 

alltid kontrollera temperaturen och röra i maten. 
Då fördelas värmen jämnt samtidigt som risken 
för skållning och brännskador undviks.

Ta av lock och nappar innan maten värms!

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

ANVÄND GRYTLAPPAR ELLER GRYTVANTAR  för 
att undvika brännskador när du tar 

ut heta kokkärl och formar ur ugnen. Åt-
komliga delar av ugnen kan bli heta un-
der användningen. Se till att barn vistas 
på avstånd.

ANVÄND INTE ugnsutrymmet  för förvaring.

UGNENS VENTILATIONSÖPPNINGAR får inte täckas 
över. Att blockera luftintag och luftutlopp 

kan skada ugnen och medföra dåliga resultat i 
matlagningen. 

ANVÄND INTE OCH FÖRVARA INTE apparaten ut-
omhus. 

ANVÄND INTE denna produkt nära diskhon i 
köket, i fuktiga källarutrymmen, nära sim-

bassänger eller liknande.

UNDER användning blir apparaten het. Heta 
element inuti ugnen bör undvikas att vid-

röras.
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TILLBEHÖR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

OM TILLBEHÖR SOM INNEHÅLLER METALL  kommer i 
kontakt med ugnens väggar eller tak när ug-
nen används kan det bildas gnistor och ugnen 
kan skadas.

KONTROLLERA ATT DE KÄRL DU TÄNKER ANVÄNDA  för 
matlagningen är ugns- och 
mikrovågssäkra.

KONTROLLERA ATT DEN MAT OCH DE TILLBEHÖR  som 
ställs in i ugnen inte kommer i direkt kontakt 
med ugnsutrymmets väggar eller tak. 
Detta gäller speciellt tillbehör som helt el-
ler delvis är tillverkade av metall.

FÖRSÄKRA DIG ALLTID OM  att glasplattan kan snurra 
obehindrat innan du startar ugnen.  Om glas-
plattan inte kan snurra fritt bör du använda ett 
mindre kärl eller så slutar den glasplattan att 
fungera (se Stora kärl).

PÅ MARKNADEN  ( nns det många olika sorters till-
behör. Kontrollera att de är lämpade för mikro-
vågsugnar innan du gör några inköp.

CRISPPANNA
LÄGG MATEN DIREKT I CRISPPANNAN.  
Använd alltid glasplattan 
som underlag när du an-
vänder crisppannan.
PLACERA INGA TILLBEHÖR  i crisppan-
nan, eftersom den snabbt blir myck-
et het och det ( nns risk att tillbehö-
ret skadas.
CRISPPANNAN  kan förvärmas innan den används 
(max. 3 min). 

GALLER
ANVÄND HÖGA GALLERSTÄLLNINGEN  vid 
tillagning med grill.
ANVÄND DET LÅGA GALLRET  vid tillag-
ning med forcerad luft eller kombinerad 
forcerad luftfunktion.

ÅNGTILLBEHÖR
ANVÄND TILLBEHÖRET MED DURKSLAGET  
när du lagar ( sk, grönsaker eller 
potatis.
PLACERA ALLTID  tillbehöret på glas-
plattan.

RULLSTÖD
RULLSTÖDET SKALL SITTA  under glas-
plattan. Placera aldrig något annat 
tillbehör på detta stöd.

 Montera rullstödet i ugnen.

GLASPLATTA
DEN ROTERANDE GLASPLATTAN  skall användas vid 
samtliga tillagningsmetoder. 
Den samlar upp droppande 
vätskor och matpartiklar som 
annars skulle ' äcka och smutsa ned ugnens in-
teriör.

 Placera glasplattan på rullstödet.

STORA KÄRL
ANVÄND DEN GLASPLATTANS STOPP -knapp vid tillag-
ning med kärl som är så stora att de 
inte kan snurra fritt inuti ugnen. Den-
na funktion kan endast användas vid 
tillagnings med mikrovågor och kom-
bifunktionerna. Knappen fungera inte med an-
dra funktioner.

CRISPHANDTAG
ANVÄND DET MEDFÖLJANDE 
CRISPHANDTAGET  för att lyfta ut 
den heta crisppannan ur ug-
nen.
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UGNEN skall rengöras regelbundet och 
alla matrester tas bort.

ÅNGTILLBEHÖR

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

RENGÖRING AV UGNEN  är normalt det enda under-
håll som krävs. Dra alltid ut sladden ur elutta-
get innan mikrovågsugnen rengörs.
OM UGNEN INTE HÅLLS REN  kan ugnsytorna ta 
skada, vilket i sin tur kan reducera ugnens 
livslängd och orsaka farliga situationer.

ANVÄND INTE METALLSKURKUDDAR, 
SLIPANDE RENGÖRING,  stålull, 
sandiga trasor etc. vil-
ka kan skada kontrol-
panelen och inre och ytt-
re ytorna på ugnen. Använd en trasa och 
ett milt rengöringsmedel eller hushållspap-
per fuktat med fönsterputs. Spraya fönster-
putsmedlet på hushållspapperet.
SPRAYA INTE  direkt på ugnsytorna.

TA UT GLASPLATTAN OCH RULLSTÖDET  då och då och 
rengör ugnsutrymmets botten. 
Detta är speciellt viktigt om nå-
got kokat över eller spillts ut i 
ugnen.
GLASPLATTAN SKALL ALLTID VARA PÅ PLATS  när denna 
mikrovågsugn används.

ANVÄND ALDRIG UGNEN  när glasplattan ta-
gits ut för rengöring.

ANVÄND EN MJUK OCH FUKTIG TRASA och ett 
milt rengöringsmedel för att rengöra ugnens 
insida, luckans front och baksida samt listerna 
runt öppningen.

SE TILL ATT DET INTE SAMLAS FETT  och matpar-
tiklar på luckans kanter.

SVÅRA FLÄCKAR  går lättare att få bort om du stäl-
ler in en kopp med vatten och låter koka i 2-3 
minuter. Ångan mjukar upp ' äckarna.
OBEHAGLIG LUKT I UGNSUTRYMMET KAN MOTVERKAS GE-
NOM ATT  ett glas vatten med citronsaft ställs in i 
ugnen och får koka i ett par minuter.

OM GRILLFUNKTIONEN INTE ANVÄNDS REGELBUNDET 
måste den köras i minst 10 minuter en gång 
per månad för att minska risken för brand.

KAN MASKINDISKAS:

RULLSTÖD.

GLASPLATTA

MILD RENGÖRING:
CRISPPANNAN  skall rengöras med vatten och ett 
milt diskmedel. Envis smuts går att få bort med 
en skurtrasa och ett milt ren-
göringsmedel.
LÅT ALLTID  crisppannan sval-
na innan du rengör den.

SÄNK INTE  ned eller skölj med vatten 
när crisppannan är het. Den skadas om 
den kyls för snabbt.
ANVÄND INTE STÅLULL.  Stålull repar 
crisppannans yta.

ANVÄND INTE ÅNGRENGÖRARE  när du rengör 
din mikrovågsugn.

GRILLELEMENTET  behöver inte rengöras eftersom 
den höga värmen förbränner eventuella stänk-
' äckar, men taket ovanför elementet måste 
rengöras då och då. Rengör med en mjuk och 
fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel.

GALLER

CRISPHANDTAG
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STOPPKNAPP   
Produkt PÅ: Tryck för att 
stoppa eller återställa någon 
av ugnens funktioner.
Produkt AV: Håll den intryckt 
för att ändra klockan.

KONTROLLPANEL

DIGITAL DISPLAY  
Displayen har en 24-timmars 
klocka och indikatorsymboler.

FORCERAD LUFTKNAPP  
Använd för att välja manu-
ell/Automatiska forcerad 
luftfunktioner. 

KOMBIKNAPP

Använd för att välja 
funktionerna Kombifläkt/
Kombigrill funktionerna. 

CRISPKNAPP  
Använd för att välja 
manuell/6th sense crisp 
funktioner.

GRILLKNAPP  Använd för att 
välja manuell/Automatis-
ka grillfunktioner.

UPPTININGSKNAPP 
Använd för att välja 
manuell/6th sense 
upptiningsfunktioner.

MW BUTTON (MIKROVÅGS-
KNAPP) 
Använd för att välja manu-
ell/Automatiska Mikrovågs-
funktioner.

JUSTERINGSRATT  
I enlighet med de olika 
funktionerna, vrid för att 
välja:
Energinivå mikrovågor
Tillagningstid
Vikt
Temperatur
Matklass

RATTKNAPP  
Produkt AV: aktiverar 
snabbstartfunktionen. 
Produkt PÅ: bekräfta till-
agningsparametrar och star-
tar sedan tillagningsproces-
sen.

ÅNGKNAPP  Använd för att välja 
6th sense ångfunktioner.STOPPKNAPP GLASPLATTA 

 Använd för att stoppa glasplattan. Den-
na funktion kan endast användas vid tillag-
nings med mikrovågor och kombifunktio-
ner. Knappen fungera inte med andra funk-
tioner.

SNABBSTARTKNAPP   
Produkt AV: aktiverar 
snabbstartfunktionen. 
Produkt PÅ: bekräfta till-
agningsparametrar och 
startar sedan tillagning-
sprocessen.



9SE

AVBRYTA ELLER STOPPA TILLAGNINGEN

AVBRYT TILLAGNINGEN SÅ HÄR:
ÖPPNA UGNSLUCKAN NÄR DU VILL 
AVBRYTA TILLAGNINGEN  för att 
kontrollera, vända eller röra 
om i maten. Inställda funk-
tioner bibehålls i 10 minuter.

OM DU INTE VILL FORTSÄTTA TILLAGNINGEN:
TA UT MATEN,  stäng luckan och tryck på stopp-
knappen.

GÖR SÅ HÄR OM DU VILL FORTSÄTTA TILLAGNINGEN:
STÄNG LUCKAN  och tryck på snabbstart- eller ratt-
knappen EN GÅNG. Tillagningen fortsätter då 
från den punkt där programmet avbröts. 

NÄR TIDEN GÅTT UT HÖRS EN LJUDSIGNAL. DEN UPPREPAS 
 en gång i minuten i 10 minuter. Tryck på stopp-
knappen eller öppna luckan för att stänga av 
ljudsignalen.

OM LUCKAN INTE ÖPPNAS VID DENNA TIDPUNKT (INOM 2 MINUTER) KOMMER UGNEN:
LÄGG TILL Stoppa och gå till "standbyläge".

RÖR OM
Fortsätt tillagningsprocessen. Slutresultatet kanske 
inte blir optimalt i detta fall.

SLÅ PÅ
Fortsätt tillagningsprocessen. Slutresultatet kanske 
inte blir optimalt i detta fall.

NÄR SÅ KRÄVS, BÖR FÖLJANDE ÅTGÄRDER VIDTAGAS:
q Öppna luckan.
w Lägg till, rör i eller vänd på maten.
e Stäng ugnsluckan och tryck på startknappen.

VISSA MATKLASSER KRÄVER  att maten läggs till eller rörs i under tillagningen (varierar mellan olika mo-
deller). I dessa fall stoppar ugnen och uppmanar dig att göra detta. 

LÄGG TILL/VÄND/RÖR OM MATEN

NOTERA: När tillagningen är klar är fläkten, 
glasplattan och ugnslampan på innan stopp-
knappen trycks in. Detta är normalt.

STARTSKYDD/BARNSPÄRR

DENNA AUTOMATISKA SÄKERHETSFUNKTION KOPPLAS IN 
EN MINUT EFTER  att ugnen har återgått till vi-
loläge. (Ugnen är i viloläge när 24-tim-
marsklockan visas eller om klockan 
inte har ställts, när displayen visar “:“.
NÄR SÄKERHETSFUNKTIONEN ÄR AKTIV  måste 

luckan öppnas och stängas för att starta till-
agningen, i annat fall kommer dispalyen att 
visa:

door 
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VIKTSENSOR

DENNA MIKROVÅGSUGN ANVÄNDER VIKTSENSORTEKNIKEN för några dessa 6thSense funktioner behöver du 
bara välja typ av mat som skall behandlas och trycka på start:  mikrovågsugnen detekterar auto-
matiskt vikten hos maten och ställer in rätt tillagningstid.

UNDER AVKÄNNINGSFASEN blinkar viktikonen och förloppsstapeln visar viktbe-
räkningsprocessen (se exempel nedan, från 6th upptiningsfunktion).

VIKAVKÄNNINGSKALIBRERING 
Viktsensortekniken kräver en kalibreringsprocess innan första användning. 
Du föreslås göra kalibreringen en gång om året. 
KALIBRERINGSPROCESSEN MÅSTE GÖRAS med endast glasplattan i ugnen.

TRYCK PÅ OCH HÅLL KVAR stoppknappen för glasplattan i några sekunder.

KALIBRERINGSPROCESSEN startar och displayen visar:
-- viktikonen blinkar 
-- kalibreringsprocesstapeln

NÄR KALIBRERINGSPROCESSEN är avslutad återgår mikrovågsugnen till standbyläge.

STÄLL IN KLOCKA

NÄR APPARATEN KOPPLAS IN FÖR FÖRSTA GÅNGEN  eller efter ett strömavbrott 
kommer den att öppna klockinställning. Om klockan inte ställs in 
kommer displayen att visa “:“ istället för klockan.

NOTERA:  DU KAN TRYCKA PÅ OCH HÅLLA KVAR STOPPKNAPPEN I NÅGRA SEKUN-
DER  i standby-läge för att komma åt klockinställningsläge.

q VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att ställa in timmarna.

w TRYCK PÅ RATTKNAPPEN.  (De två högra siffrorna (minuter) blinkar).

e VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att ställa in minuterna.

r TRYCK PÅ RATTKNAPPEN IGEN.

KLOCKAN ÄR INSTÄLLD  och i drift.

OM STOPP trycks in i klockinställningsläget kommer klockan att av-
aktiveras om displayen visar “:“.  

NOTERA: HÅLL UGNSLUCKAN ÖPPEN NÄR DU STÄLLER KLOCKAN.  Du har då 10 
minuter på dig för att ställa klockan. Annars har du bara 60 sekun-
der på dig för varje enskilt steg.
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MANUELL TILLAGNING OCH VÄRMNING MED MIKROVÅGOR

ANVÄND DENNA FUNKTION  för normal tillagning och värmning av grön-
saker, ( sk, potatis och kött.

 NÄR TILLAGNINGSPROCESSEN HAR STARTAT  

SÅ HÄR JUSTERAR DU EFFEKTEN: Tryck på MW-knappen och vrid på ratten 
för att ställa in värdet.
FÖR ATT ÖKA/MINSKA TIDEN: Vrid på ratten eller tryck på snabbstart-/
rattknappen för att öka 30 sekunder. 

VAL AV EFFEKTNIVÅ

q TRYCK PÅ MW-KNAPPEN .

w VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att se ikonen “manual mode” (ma-
nuellt läge) och tryck på rattknappen för att bekräfta.

e VRID PÅ INSTÄLLNINGSKNOPPEN  för att ställa in effekten.

r TRYCK PÅ RATTKNAPPEN. 

t VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att ställa in tiden.

y TRYCK PÅ RATTKNAPPEN.  Funktionen startar.

ENDAST MIKROVÅGOR

STRÖM ANVÄNDNING:

JET 
(950 W)

UPPVÄRMNING av drycker,  vatten, klara soppor, ka< e, te och annan mat med hög vatten-
halt. Om rätten innehåller ägg eller grädde bör ett lägre e< ektläge väljas.

750 W TILLAGNING av  ( sk, kött, grönsaker etc.

650 W TILLAGNING AV rätter som det inte går att röra i.

500 W
FÖRSIKTIG TILLAGNING  av t.ex. såser med hög proteinhalt, ost- och äggrätter samt för att av-
sluta tillagningen av gryträtter.

350 W SJUDA stuvningar,  smälta smör.
160 W UPPTINING. 
90 W MJUKGÖRING  av smör, ost och glass.
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ANVÄND DENNA FUNKTION  för snabb uppvärmning av mat med hög vat-
tenhalt såsom klara soppor, ka< e eller te.

SNABBSTART

q TRYCK PÅ SNABBSTART- ELLER RATTKNAPPEN. 

DENNA FUNKTION STARTAR AUTOMATISKT  med full mikrovågse< ekt och till-
lagningstiden inställd på 30 sekunder. Varje tryck ökar tiden med 30 
sekunder. Du kan också minska eller öka tiden genom att vrida på 
inställningsratten efter att funktionen har startat.
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q TRYCK PÅ MW-KNAPPEN .

w TRYCK PÅ RATTKNAPPEN för att bekräfta Autoläge.  

e VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att välja matklassen (se tabell).

r TRYCK PÅ RATTKNAPPEN. 

t VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att ställa in matens vikt.

y TRYCK PÅ RATTKNAPPEN.  Funktionen startar.

AUTOMATISKA MIKROVÅGOR 

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT  tillaga olika typer av mat.
UGNEN KOMMER AUTOMATISKT ATT  välja tillagningsmetod, tid och den ef-
fekt som behövs.

MATKLASS MÄNGD UNDER TILLAGNING

q1 BAKAD POTATIS 200G - 1KG VÄND MATEN

2 DRYCKER 150G - 600G

3 KÖTT, FRYST 200G - 500G

4 PASTA, FRYST 250G - 550G RÖR I MATEN

5 POPCORN 100G

6 RIS, FRYST 300G - 650G RÖR I MATEN

7 SOPPA, FRYST 250G - 1KG RÖR I MATEN

8 GRÖNSAKER, KONSERVERADE 200G - 600G

9 GRÖNSAKER, FÄRSKA 200G - 800G RÖR I MATEN

10 GRÖNSAKER, FRYSTA 150G - 600G RÖR I MATEN

NÄR MATEN INTE FINNS MED PÅ NEDANSTÅENDE TABELL   eller när matens vikt är lägre eller högre 
än den rekommenderade bör du välja manuell funktion.
FÖR DETALJER som begärs för lägga till/röra om/vända maten se tabellen på sidan 9.
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ÖVERVAKA OCH KONTROLLERA MATEN DÅ OCH DÅ.  

FRYST MAT I PLASTPÅSAR,  plastfolie eller pappers-
förpackningar kan placeras direkt i ugnen un-
der förutsättning att förpackningen inte har 
några delar i metall (t.ex. förslutningar 
med metalltråd).

FORMEN PÅ FÖRPACKNINGEN  påverkar upp-
tiningstiden. Mat i platta förpackning-
ar tinar fortare än omfångsrika och mas-
siva block.

SEPARERA DELARNA  när de börjar tina. 
Enskilda skivor tinar snabbare.

SKYDDA DE TUNNASTE DELARNA (T.EX. 
KYCKLINGLÅR OCH KYCKLINGVINGAR)  
med små bitar aluminiumfo-
lie när de börjar bli varma.

KOKT MAT, STUVNINGAR OCH KÖTTSÅSER  tinar bättre 
om du rör i dem under upptiningen.

FLER TIPS : 

VÄND PÅ STORA MATSTYCKEN  efter halva 
upptiningstiden.

DET ÄR BÄTTRE ATT TINA  lite för lite och låta 
upptiningen avslutas under vilotiden.

VILOTIDEN EFTER UPPTININGEN FÖRBÄTTRAR ALLTID RE-
SULTATET,  eftersom värmen då sprids och förde-
las jämnare i hela livsmedlet.

TIPS FÖR FRYST MAT: 
OM MATENS TEMPERATUR ÄR VARMARE  än djupfryst temperatur 
(-18°C),  välj en kortare tid.
OM MATENS TEMPERATUR ÄR KALLARE  än djupfryst temperatur 
(-18°C),  välj en längre tid.

MANUELL UPPTINING

ANVÄND DENNA FUNKTION  för manuell upptining av mat såsom kött, 
kyckling, ( sk, grönsaker. 

q TRYCK PÅ UPPTININGSKNAPPEN .

w VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att se ikonen “manual mode” (ma-
nuellt läge) och tryck på rattknappen för att bekräfta.

e VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att ställa in tiden.

r TRYCK PÅ RATTKNAPPEN.  Funktionen startar.
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Detta är en viktavkänningsfunktion, vikten kommer automatiskt att beräknas.

q TRYCK PÅ UPPTININGSKNAPPEN .

w TRYCK PÅ RATTKNAPPEN för att bekräfta 6th sense läget. 

e VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att välja matklassen (se tabell).

r TRYCK PÅ RATTKNAPPEN.  Funktionen startar.

ANVÄND DENNA FUNKTION  för automatisk upptining av kött, kyckling, 
( sk, grönsaker. 
FÖR BÄSTA RESULTAT rekommenderar vi att tina direkt på glasplattan. 
Om så behövs kan man använda en behållare av lätt plast som är 
lämplig för mikrovågsugn.

6TH SENSE UPPTINING

MATKLASS MÄNGD TIPS

1 FISK 100G - 1,5KG Hel, i skivor eller ( léer.

2 KÖTT 100G - 2KG Köttfärs, kotletter, köttskivor, stekar.

3 FÅGEL 100G - 2,5KG Kyckling, hel, delar eller ( léer.

4 GRÖNSAKER 100G - 1,5KG Blandade grönsaker, ärtor, broccoli, etc.

NÄR MATEN INTE FINNS MED PÅ NEDANSTÅENDE TABELL   eller när matens vikt är lägre eller högre än den re-
kommenderade bör du välja manuell funktion.
FÖR DETALJER som begärs för lägga till/röra om/vända maten se tabellen på sidan 9.
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Hög ställning

MANUELL GRILL

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT  snabbt få en tilltalande brun yta på 
mat såsom ostsmörgås och varm smörgås, korvar, grillspett, pom-
mes duchesse, gratinerad frukt.

q TRYCK PÅ GRILLKNAPPEN .

w VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att se ikonen “manual mode” (ma-
nuellt läge) och tryck på rattknappen för att bekräfta.

e VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  ställa in tiden.

r TRYCK PÅ RATTKNAPPEN.  Funktionen startar.

LÄMNA INTE  ugnsluckan öppen alltför länge under grillning, eftersom 
detta får ugnstemperaturen att sjunka.

SE TILL ATT REDSKAPEN SOM  används är värmetåliga när du använder 
denna funktion.

ANVÄND INTE PLASTREDSKAP  när du grillar. De kommer att smälta. Trä 
och papper är inte heller lämpliga material.
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AUTOMATISK GRILL

q TRYCK PÅ GRILLKNAPPEN .

w TRYCK PÅ RATTKNAPPEN för att bekräfta Autoläge.

e VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att välja matklass.

r TRYCK PÅ RATTKNAPPEN. 

t VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att ställa in matvikten.

y TRYCK PÅ RATTKNAPPEN.  Funktionen startar.

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT  tillaga rostat bröd, Croque monsieur 
och korvar.

Hög ställning

MATKLASS MÄNGD TIPS
UNDER 

TILLAGNING

q1
CROQUE 
MONSIEUR

60 - 120G

GÖR dubbla smörgåsar fyllda med skinka och ost 
och placera i mitten av gallret, vänd på smörgåsarna 
när ugnen uppmanar dig till det.

VÄND MATEN

2 KORVAR   100 - 400G
PLACERA i mitten av gallret, vänd korvarna när ugnen 
uppmanar dig att göra så.

VÄND MATEN

3 ROSTAT BRÖD   40 - 80G
PLACERA i mitten av gallret, vänd brödet när ugnen 
uppmanar dig att göra så.

VÄND MATEN

NÄR MATEN INTE FINNS MED PÅ NEDANSTÅENDE TABELL   eller när matens vikt är lägre eller högre än den re-
kommenderade bör du välja manuell funktion.
FÖR DETALJER som begärs för lägga till/röra om/vända maten se tabellen på sidan 9.
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MANUELL CRISP

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT  värma och tillaga pizza och annan 
degbaserad mat, steka bacon och ägg, korvar och hamburgare.  
Stryk på tunt med olja på crisppannan.  Huvudsyftet med detta är 
att bryna maten på ovansidan och undersidan samtidigt.

KONTROLLERA ATT  crisppannan står mitt på glasplattan.

ANVÄND GRYTLAPPAR ELLER DET SÄRSKILDA 
CRISPHANDTAGET som medföljer för att ta bort 
crisppannan.

VAR FÖRSIKTIG OCH VIDRÖR INTE  ugnstaket ovanför grillelementet.

PLACERA ALDRIG DEN HETA CRISPPANNAN  på värmekänsliga underlag.

UGNEN OCH CRISPPANNAN  blir mycket heta när denna funktion an-
vänds.

q TRYCK PÅ CRISPKNAPPEN .

w VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att se ikonen “manual mode” (ma-
nuellt läge) och tryck på rattknappen för att bekräfta.

e VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att ställa in tiden.

r TRYCK PÅ RATTKNAPPEN.  Funktionen startar. 

NÄR CRISPFUNKTIONEN ANVÄNDS GÅR DET INTE ATT  ändra e< ektnivån eller 
sätta på/stänga av grillfunktionen. 

ANVÄND ENDAST  den medföljande crisppannan tillsammans med cris-
pfunktionen. Andra crisppannor som ( nns 
på marknaden ger inte korrekta resultat med 
denna funktion.
VI FÖRESLÅR ATT DU FÖRVÄRMER ugnen och 
crisppannan innan du placerar ut maten.

MIKROVÅGORNA OCH GRILLEN  samverkar automatiskt för att värma 
crisppannan. På så sätt får crisppannan snabbt den tempera-
tur som krävs för att maten skall få rätt färg och krispighet.
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q TRYCK PÅ CRISPKNAPPEN .

w TRYCK PÅ RATTKNAPPEN för att bekräfta 6th sense läget.

e VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att välja matklassen (se tabell).

r TRYCK PÅ RATTKNAPPEN.  Funktionen startar.
DET FINNS ETT FÖRUPPVÄRMNINGSSSTEG innan tillagningen startat för vis-
sa matklasser. 
UNDER förvärmningsprocessen visas PRE- HEAT alternerande.

6TH SENSE CRISP

Detta är en viktavkänningsfunktion, vikten kommer automatiskt att beräknas.

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT  tillaga olika typer av fryst mat. Det går 
också att tina upp bröd och få det varmt och krispigt.  (se Matklass 8 
i tabellen nedan)
UGNEN KOMMER AUTOMATISKT ATT  välja tillagningsmetod, tid och den ef-
fekt som behövs.

ANVÄND ENDAST  den medföljande crisppannan med 
denna funktion. Andra crisppannor som ( nns på 
marknaden ger inte korrekta resultat med denna 
funktion.

ANVÄND GRYTLAPPAR ELLER DET SÄRSKILDA CRISPHAND-
TAGET som medföljer för att ta bort crisppannan.

MATKLASS MÄNGD TILLBEHÖR ATT ANVÄNDA
UNDER 

TILLAGNING

q1 KYCKLINGVINGBITAR 250 - 500G ANVÄND CRISPTALLRIKEN VÄND MATEN

2 CORDON BLEU 1 - 4 DELAR

SÄTT IN DEN TOMMA CRISPTALLRIKEN FÖR 
ATT FÖRVÄRMAS. LÄGG TILL MAT NÄR "ADD 
FOOD" (LÄGG TILL MAT) VISAS.

VÄND MATEN

3 FISKPINNAR 250 - 500G

SÄTT IN DEN TOMMA CRISPTALLRIKEN FÖR 
ATT FÖRVÄRMAS. LÄGG TILL MAT NÄR "ADD 
FOOD" (LÄGG TILL MAT) VISAS.

VÄND MATEN

4 POMMES FRITES 250 - 500G ANVÄND CRISPTALLRIKEN RÖR I MATEN

5 PANPIZZA 300 - 750G ANVÄND CRISPTALLRIKEN

6 TUNN PIZZA 250 - 750G ANVÄND CRISPTALLRIKEN

7 QUICHE 250 - 600G ANVÄND CRISPTALLRIKEN

8
BRÖDUPPTINING (BREAD DE-

FROST) 
50 - 650G ANVÄND CRISPTALLRIKEN VÄND MATEN

NÄR MATEN INTE FINNS MED I DENNA TABELL   eller när matens vikt är lägre eller högre än den rekommen-
derade bör du välja manuell funktion.
NOTERA:  En mindre mängd med olja eller smör kan läggas på crisptallriken under förvärmningen.
FÖR DETALJER som begärs för lägga till/röra om/vända maten se tabellen på sidan 9.
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MANUELL FORCERAD LUFT

ANVÄND DET LÅGA GALLRET för att placera maten på för att möjliggöra 
ordentlig luftcirkulation runt maten.

ANVÄND KRISPPANNAN såsom bakpanna när du bakar små poster så-
som kakor och muffins. Placera pannan på det låga gallret.

SE TILL ATT REDSKAPEN  som används är ugnssäkra när du använder 
denna funktion.

DET FINNS ETT FÖRVÄRMNINGSSTEG innan tillagningen startar. 

NÄR TILLAGNINGSPROCESSEN HAR STARTAT  

SÅ HÄR JUSTERAS TEMPERATUREN: Tryck på knappen forcerad luft och vrid 
på ratten för att ställa in värdet.
FÖR ATT ÖKA/MINSKA TIDEN: Vrid på ratten eller tryck på snabbstart-/
rattknappen för att öka 30 sekunder. 

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR tillagning av maränger, smördeg, tårtor, 
kakor, muffins, suffléer, höns och stekt kött.

q TRYCK PÅ KNAPPEN FORCERAD LUFT .

w VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att se ikonen “manual mode” (ma-
nuellt läge) och tryck på rattknappen för att bekräfta.

e VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att ställa in temperaturen.

r TRYCK PÅ RATTKNAPPEN. 

t VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN FÖR ATT  ställa in tiden.

y TRYCK PÅ RATTKNAPPEN.  Funktionen startar.
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PLACERA ALLTID MATEN  på det lägre gallret.

q TRYCK PÅ KNAPPEN FORCERAD LUFT .

w TRYCK PÅ RATTKNAPPEN för att bekräfta Autoläge.

e VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att välja matklassen.

r TRYCK PÅ RATTKNAPPEN. 

t VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att ställa in matens vikt.

y TRYCK PÅ RATTKNAPPEN.  Funktionen startar.

DET FINNS ETT FÖRUPPVÄRMNINGSSSTEG innan tillagningen startat för vis-
sa matklasser. 
UNDER förvärmningsprocessen visas PRE- HEAT (förvärmning) alter-
nerande.

ANVÄND DENNA FUNKTION  för bakning med tårtmix, kakor, mu?  ns och 
småfranska.

SE TILL ATT TILLBEHÖREN  är ugns- och mikrovågssäkra när du använ-
der denna funktion.

AUTOMATISK FORCERAD LUFT

MATKLASS MÄNGD TIPS

q1 KAKMIX 400 - 800G ANVÄND mikrovågssäkra och ugnssäkra kakporslin.

2 KAKOR   600G

ANVÄND crisptallriken som baktallrik, eventuellt täckt med 
bakpapper. LÄGG TILL mat när ugnen uppmanar dig att göra 
så.

3 MUFFINS   600G

ANVÄND crisptallriken som baktallrik och placera pappers-
formarna på tallriken. LÄGG TILL mat när ugnen uppmanar 
dig att göra så.

4
SMÅFRANSKA FÖRBA-
KADE FRYSTA

300G Sätt in plåten när förvärmningen av ugnen är klar.

5
FÖRBAKADE SMÅ-
FRANSKA

300G
Vakuumförpackade småfranska. Sätt in plåten när förvärm-
ningen av ugnen är klar.

NÄR MATEN INTE FINNS MED PÅ NEDANSTÅENDE TABELL   eller när matens vikt är lägre eller högre än den re-
kommenderade bör du välja manuell funktion.
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Hög ställning

KOMBI-GRILL

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT  tillaga mat som har en tjockare di-
mension, som kräver bryning såsom gratänger, lasagne, kyckling 
och bakad potatis.

q TRYCK PÅ KOMBIKNAPPEN UPPREPADE GÅNGER för att ställa in 
funktionen kombigrill .

w VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att ställa in effekten.

e TRYCK PÅ RATTKNAPPEN. 

r VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att ställa in tiden.

t TRYCK PÅ RATTKNAPPEN.  Funktionen startar.

NÄR TILLAGNINGSPROCESSEN HAR STARTAT  

SÅ HÄR JUSTERAR DU EFFEKTEN: Tryck på MW-knappen och vrid på ratten 
för att ställa in värdet.
FÖR ATT ÖKA/MINSKA TIDEN: Vrid på ratten eller tryck på snabbstart-/
rattknappen för att öka 30 sekunder. 

VAL AV EFFEKTNIVÅ 

LÄMNA INTE  ugnsluckan öppen alltför länge under grillning, eftersom 
detta får ugnstemperaturen att sjunka.

OM DU TILLAGAR STORA GRATÄNGER vilket kräver att glasplattan inte rote-
rar, vrid på maträtten efter ungefär halva tillagningstiden. Detta är 
nödvändigt för att få färg på hela övre ytan.

SE TILL ATT TILLBEHÖREN SOM  används är mikrovågssäkra och vär-
metåliga när du använder denna funktion.

ANVÄND INTE PLASTREDSKAP  när du grillar. De kommer att smälta. Trä 
och papper är inte heller lämpliga material.

GRILL KOMBI

STRÖM ANVÄNDNING:
650 W TILLAGNING  av grönsaksgratänger

350 - 500 W
TILLAGNING  av kyckling och la-
sagne

160 - 350 W
TILLAGNING AV  ( sk och frysta gra-
tänger

160 W TILLAGNING  av kött
90 W GRATINERAD FRUKT

0 W
BRYNING,  enbart under tillag-
ningen
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FORCERAD LUFT KOMBI

STRÖM ANVÄNDNING:

350 W
TILLAGNING  av fågel, bakad potatis, 
lasagne och ( sk

160 W TILLAGNING  av stekar och fruktkakor
90 W TILLAGNING  av kakor och bakverk

VAL AV EFFEKTNIVÅ 

KOMBIFLÄKT

q TRYCK PÅ KOMBIKNAPPEN UPPREPADE GÅNGER för att ställa in 
funktionen kombifläkt .

w VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att ställa in temperaturen.

e TRYCK PÅ RATTKNAPPEN. 

r VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att ställa in effekten.

t TRYCK PÅ RATTKNAPPEN. 

y VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN FÖR ATT  ställa in tiden.

u TRYCK PÅ RATTKNAPPEN. Funktionen startar.

ANVÄND DET LÅGA GALLRET för att placera maten på för att möjliggöra 
ordentlig luftcirkulation runt maten.

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT tillaga laddningar med mat som är 
tjockare i dimension, som kräver bryning av ytan, såsom stekt kött, 
bakad potatis, höns, fryst färdiglagad mat, bakverk, fisk och pud-
dingar. 

SE TILL ATT TILLBEHÖREN  är ugns- och mikrovågssäkra när du använ-
der denna funktion.

NÄR TILLAGNINGSPROCESSEN HAR STARTAT  

SÅ HÄR JUSTERAR DU EFFEKTEN/TEMPERATUREN: Tryck på knappen MW/for-
cerad luft och vrid på ratten för att ställa in värdet.
FÖR ATT ÖKA/MINSKA TIDEN: Vrid på ratten eller tryck på snabbstart-/
rattknappen för att öka 30 sekunder. 
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MATKLASS MÄNGD TIPS

q1 FISKFILÉER   150 - 500G
FÖRDELA FISKFILÉERNA  jämnt på ånggallret. Lägg tunna delar 
ovanpå varandra. Låt stå i 1 - 2 minuter efter tillagningen.

2 GRÖNSAKER 150 - 500G

ANVÄND GRÖNSAKER I SAMMA STORLEK.  Skär grönsakerna i jäm-
na bitar.
Låt stå i 1 - 2 minuter efter tillagningen.

3 FRYSTA GRÖNSAKER  150 - 500G LÅT STÅ I  1 - 2 minuter efter tillagningen.

4 POTATIS/ROTSAKER  150 - 500G

ANVÄND GRÖNSAKER I SAMMA STORLEK.   Skär grönsakerna i jäm-
na bitar.
Låt stå i 1 - 2 minuter efter tillagningen.

NÄR MATEN INTE FINNS MED PÅ NEDANSTÅENDE TABELL   eller när matens vikt är lägre eller högre än den re-
kommenderade bör du välja manuell funktion.

MA

TILLAGNINGS- OCH ÅNGTILLBEHÖRET IS  är skapta  för att endast 
användas med mikrovågsugnar!
ANVÄND ALDRIG DEN tillsammans med någon annan funk-
tion överhuvudtaget. 

ANVÄNDNING AV ÅNGTILLBEHÖRET i någon annan funktion kan skada uppstå. 
SE ALLTID TILL  ATT glasplattan kan rotera fritt innan ugnen startas.

PLACERA ALLTID  ångtillbehöret på glasplattan. 

6TH SENSE ÅNGA
ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR  mat som grönsaker och ( sk.
ANVÄND ALLTID DET MEDFÖLJANDE ÅNGTILLBEHÖRET  när 
denna funktion används.

Detta är en viktavkänningsfunktion, vikten kommer automatiskt att beräknas. 

STEAMER ACCESSORY

lid

grid

bowl

D:  Ställ in funktionen på kontrollpanelen

q TRYCK PÅ ÅNGKNAPPEN.

w VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att välja matklassen (se tabell).

e TRYCK PÅ RATTKNAPPEN. Funktionen startar.

SVAR: Häll på vatten
upp till markerad 
ångvattennivå i skålen.

Steam Water Level 

B: Sätt in gallret
och lägg in maten.

C:  Täck med ett lock 
och sätt in i ugnen.

ÅNGTILLBEHÖR

Lock

Galler

Skål

Ångvarunivå
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HUR MAN KOKAR PASTA OCH RIS MED MIKROVÅGOR

DET ÄR MÖJLIGT ATT ANVÄNDA ÅNGTILLBEHÖRET (UTAN GALLRET)
för att koka pasta och ris MED MANUELL MIKROVÅGSFUNKTION.
Graderingsmärkningen på tillbehöret kommer att hjälpa dig att 
dosera rätt mängd vatten.

Lid

Bowl

(Grid)

LIVSMEDEL PORTIONER MÄNGD NIVÅ

RIS
(RICE)

100G q

200G w

300G e

400G r

PASTA
(PASTA)

70G q

140G w

210G e ANVÄND KORT PASTA.

FÖLJ PROCESSEN NEDAN (exempel för pasta):

A) Pastans vikt
B) Placera pastan i 
skålen; lägg till salt

C) Häll i vatten upp till 
markeringen

D) Täck med ett lock och sätt 
in i ugnen

FÖLJ ALLTID portionsmängden i 
tabellen ovan.

ANVÄND rumstempererat vatten.

PROGRAMMERA SEDAN MIKROVÅGSFUNKTIONEN (se processen nedan):

FAS 1: FAS 2:

RIS

STÄLL IN Max-
EFFEKT

STÄLL IN TID enligt 
nivåerna:

TRY-
CK PÅ 
START

RIS

STÄLL IN EFFEKT STÄLL IN TID

TRYCK 
PÅ 

START

NIVÅ TID

q 2,5 MIN

w 4 MIN

e 5,5 MIN

r 7 MIN

PASTA

STÄLL IN Max-
EFFEKT

STÄLL IN TID enligt 
nivåerna:

PASTA

STÄLL IN EFFEKT

NIVÅ TID

q 4 MIN

w 7 MIN

e 9,5 MIN

FÖR BRA TILLAGNINGSRESULTAT:  Vid slutet av fas 1 ställ omedelbart in fas 2.

Ställ in 
tillagningstiden 
som föreslås på 
pasta-/rispaketet

Starta första delen av processen genom att ställa in 
mikrovågsfunktionen såsom beskrivs nedan:

När första delen är slut, programmera den andra 
processen för att fullfölja tillagningen.

Lock

SkålGaller
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FELSÖKNING

OM UGNEN INTE FUNGERAR,  kontrollera 
nedanstående punkter innan du tillkallar 
service:

 Att glasplattan och rullstödet  är på plats.
 Att stickproppen  sitter ordentligt i 

eluttaget.
 Att luckan  är ordentligt stängd.
 Att säkringarna  är hela och att det inte är 

strömavbrott.
 Att ugnen  har god ventilation.
 Vänta tio minuter och prova sedan om 

ugnen fungerar.
 Öppna och stäng  luckan en gång innan du 

försöker igen.
SYFTET MED DENNA KONTROLL ÄR ATT   undvika 
onödiga serviceinsatser som du själv måste 
bekosta. 
Uppge ugnens typnummer och serienummer 
när du kontaktar service (se serviceetiketten). 
Se garantisedeln för ytterligare information.

ELSLADDEN FÅR ENDAST BYTAS UT MOT  en ori-
ginal elsladd som kan bestäl-
las genom vår serviceorgani-
sation. Elsladden får endast 
bytas ut av en behörig ser-
vicetekniker.
SERVICE FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN 

BEHÖRIG SERVICETEKNIKER.  Att ut-
föra service eller reparation 
som kräver att kåpor som skyd-
dar mot mikrovågsenergi av-
lägsnas är farligt för alla som 
saknar erforderlig utbildning.
AVLÄGSNA ALDRIG NÅGON KÅPA ELLER 
NÅGOT HÖLJE.

MILJÖTIPS

ALLT FÖRPACKNINGSMATERIAL  kan åter-
vinnas, vilket framgår av återvin-
ningssymbolen. Följ lokala 
bestämmelser om avfallshan-
tering. Förvara material som 
kan innebära risker för barn 
(plastpåsar, polystyren och dylikt) 
utom räckhåll för barn.
DENNA PRODUKT  är märkt enligt EG-direktiv 
2002/96/EG beträ< ande elektriskt och elek-
troniskt avfall (Waste Electrical och Electronic 
Equipment, WEEE). Genom att säkerställa en 
korrekt kassering av denna produkt bidrar du 
till att förhindra potentiella, negativa konse-
kvenser för vår miljö och vår hälsa, vilket däre-
mot kan bli följden om produkten inte hante-
ras på rätt sätt.

SYMBOLEN  på mikrovågsugnen, eller i doku-
ment som medföljer den, 
visar att denna ugn inte får 
behandlas som hushållsav-
fall. Den skall i stället lämnas 
in vid en återvinningscentral 
för återvinning av elektrisk och 
elektronisk utrustning. 
PRODUKTEN MÅSTE KASSERAS  
enligt lokala miljöbestäm-
melser om avfallshante-
ring.
FÖR MER INFORMATION  om 
hantering, återvinning och återanvändning 
av denna produkt, var god kontakta de lokala 
myndigheterna, ortens sophanteringstjänst el-
ler butiken där produkten inhandlades.
GÖR UGNEN OBRUKBAR GENOM ATT  klippa av elslad-
den innan den skrotas.
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SE
 W 1 0 6 7 0 9 4 5

ENLIGT IEC 60705.
IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)  har utvecklat en standard för jämförande provning 
av uppvärmningsprestanda hos olika mikrovågsugnar. Vi rekommenderar följande för denna mik-
rovågsugn:

Test Mängd Ungefärlig tid E+ ektnivå Kärl

12.3.1 1 000 G 12 - 13 MIN 750 W  PYREX 3.226

12.3.2 475 G 5 ½ - 7 MIN 750 W  PYREX 3.827

12.3.3 900 G 14 - 16 MIN 750 W  PYREX 3.838

12.3.4 1 100 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 1 200 G 35 - 38 MIN FA 200 °C + 350 W PAJTALLRIK

13.3 500 G 11 - 13 MIN 160 W PLASTTALLRIK
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