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Ikke bruk skjøteledning:  
Hvis strømledningen er for kort,  må en kvalifi-

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-

lifisert 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-
flater. 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 arbeidsoverflate 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 oppvarming 
av noe som er i forseglede beholdere. 

Oppvarming øker trykket i 
forseglede beholdere, som 
kan sprekke eller eksplo-
dere og forårsake skade.

EGG

Ikke bruk mikrobølgeovnen  til å koke eller varme opp 
hele egg med eller uten skall, fordi egg 

kan eksplodere selv etter at oppvarmin-
gen i mikrobølgeovnen er avsluttet.

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 kvalifi-
sert tekniker.

Ikke bruk  etsende kjemikalier eller dam-
per i dette apparatet. Denne ovnsty-

pen er spesielt beregnet på å varme eller 
koke mat. Den er ikke beregnet på indus-
triell 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. Van-

net 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 fjernes 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 babyflaske 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 fjernet 
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 mikrobøl-
gesikre, slik at de slipper mi-
krobølgene 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(leveres kun med enkelte mo-
deller)
legg maten rett i crisp-pan-
nen.   
Bruk alltid glassdreieplaten 
som støtte for crisp-pannen.
ikke sett noe redskap  på crisp-pannen, 
da den fort blir svært varm og dermed kan ska-
de redskapet.
crisp-pannen  kan forvarmes før bruk (maks. 3 
min). 

TRÅDRIST(leveres kun med enkelte modeller)
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 fisk, 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 gratengfunksjonene. Knappen virker ikke 
med andre funksjoner.

CRISP-HÅNDTAK(leveres kun 
med enkelte modeller)
bruk det vedlagte crisp-Håndtaket , 
som er spesielt beregnet på å fjerne den 
varme crisp-pannen fra ovnen.
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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 overflatene 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 overflatene 
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, fjern dreieplaten, dreiepla-
testøtten 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 flekkene.
noen dråper sitronsaft  i en kopp vann som set-

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 overflaten.

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 
overflaten på baksiden kan trenge regelmessig 
rengjøring. Dette gjøres med en myk og fuktig 
klut med et mildt vaskemiddel.
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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 stikkontak-
ten. 

 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 finner 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 
kvalifisert servicetekniker.

service kan bare utføres av en 
kvalifisert servicetekniker.  Det 
er farlig for noen andre enn en 
kvalifisert tekniker å utføre ser-
vice eller reparasjon som invol-
verer fjerning 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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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 Effektnivå 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 – 17 mIn 750 W  PyRex 3.838
12.3.4 1100 g 18 – 20 mIn gRIll + 650 W  PyRex 3.827
13.3 500 g 11 – 13 mIn 160 W PlAStFAt
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