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URET ER NU INDSTILLET  og går normalt.
BEMÆRK:  Hvis du trykker på stop-knappen under indstilling af uret, afsluttes   indstillingen, og ovnen går på 
standby. Og hvis uret ikke er indstillet inden tiden er udløbet for ur-indstillingen (1 minut), går ovnen på 
standby.

DU KAN ALTID indstille uret ved at holde stop-knappen nede i 3 sekunder når ovnen er på standby.
q DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at indstille timerne.

w TRYK PÅ JET START-KNAPPEN.  (herefter blinker de to højre cifre (minutterne)). 

e DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at indstille minutterne.

r TRYK PÅ JET START-KNAPPEN. 
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UR

JET START

DENNE FUNKTION BRUGES  til hurtig opvarmning af 
madvarer med stort vandindhold, f.eks. klar 
suppe, ka! e og te.

q TRYK PÅ JET START KNAPPEN. 

DENNE FUNKTION STARTER AUTOMATISK  med maks. mi-
krobølgee! ekt og kogetiden 
er indstillet til 30 sekunder. 
Hvert tryk øger tiden med 30 
sekunder. Du kan også ændre tiden ved at dreje 
på justeringsknappen for at forlænge eller forkor-
te tiden, efter at funktionen er startet.

STARTGUIDE

BETJENINGSPANEL

PAUSE/STOP 
MADLAVNINGEN

SÅDAN SÆTTES MADLAVNINGEN PÅ PAUSE:
HVIS DU SKAL KONTROLLERE, DREJ  eller røre rundt i 
maden, kan madlavningen sættes på pause ved 
at åbne for lågen. Indstillingerne opretholdes i 10 
minutter.

SÅDAN FORTSÆTTES MADLAVNINGEN:
LUK LÅGEN  og tryk én gang på Jet Start-
knappen. Madlavningen fortsætter fra 
hvor den blev stoppet. 
HVIS DU IKKE ØNSKER AT FORTSÆTTE MADLAVNINGEN:
TAG MADEN UD,  luk lågen og tryk på STOP-
knappen.
BEMÆRK: Når madlavningen er færdig, fort-
sætter ventilatoren og drejeskiven og lampen for-
bliver tændt, indtil du trykker på STOP-knappen.

OVNEN SIGER EN BIPLYD  én gang i minuttet i 10 mi-
nutter, når madlavningen er færdig. Tryk på STOP-
knappen eller åbn lågen for at stoppe biplyden.

BØRNESIKRING

OVNEN ER UDSTYRET MED EN SIKKERHEDSFORANSTALT-
NING FOR AT UNDGÅ AT BØRN TÆNDER FOR MI-
KROOVNEN. Denne funktion låser betje-
ningspanel, og brugeren skal blot åbne og 
lukke lågen for at låse ovnen op.
LÅGEN SKAL ÅBNES OG LUKKES,  f.eks. når du sætter mad 

i ovnen, før sikkerhedslåsen åbnes. Ellers viser 
skærmen "DOOR (LÅGE))".

NÅR APPARATET FØRST TILSLUTTES  eller hvis der har været en strømafbrydelse, går ovnen automatisk i 
ur-indstillingen. 

VARM/GENOPVARM-KNAPPEN  
Bruges til at indstille den 
ønskede mikrobølgee! ekt.

STOP-KNAPPEN   
Bruges til at indstille uret, hvis 
den holdes nede i 3 sek., til at 
afbryde opvarmningen og til 
at slukke for mikroovnen eller 
nulstille dens 
funktioner. 

JET MENU CRISP-KNAP 
Bruges til at vælge Jet Menu 
crisp funktionen samt til at 
vælge madklasse.

JUSTERINGSKNAP

Bruges til at justere 
parametrene på skærmen.

JET-OPTØNINGSKNAP 
Bruges til at vælge Jet-
optønings
funktionen, og til at vælge 
hvilken madtype der skal 
optøes.

GRILLKNAP 
Bruges til at vælge 
grillfunktionen.

JET-START KNAP   
Bruges til at starte 
opvarmningen, og til at starte 
Jet Start-funktionen.

DIGITAL SKÆRM  
Skærmen viser et 24-timers ur 
og indikatorsymboler.

CRISP-KNAP 

Bruges til at vælge crisp funk-
tionen.

BRØDOPTØNINGSKNAP 
Bruges til at vælge 
brødoptøningsfunktionen.

DAMPKNAP   
Bruges til at vælge 
dampfunktion, og til at  vælge 
madklasse.

KOGEKNAP 
Bruges til at vælge 
kogefunktion, og til at  vælge 
madklasse.

STOP-DREJESKIVE-KNAP 
Bruges til at stoppe 
drejeskiven. Denne funktion 
kan kun bruges, når maden 
varmes med mikrobølger. 
Knappen virker ikke på de 
andre funktioner.
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MADKLASSE MÆNGDE TIP

 1 KØD 100G - 2KG Hakkekød, koteletter, bø! er og stege.

2 FJERKRÆ 100G - 2,5KG Hel kylling, kyllingestykker eller " let.

3 FISK 100G - 1,5KG Hele bø! er eller " let.

4 GRØNTSAGER 100G - 1,5KG Blandede grøntsager, ærter, broccoli osv.

5 BRØD 100G - 1KG Brød, boller og rundstykker.

VEDRØRENDE FØDEVARER, SOM IKKE ER I DENNE TABEL   eller hvis vægt er mindre eller større end den anbefalet vægt, 
så bedes du venligst følge anvisningerne i "Varmning og genopvarmning med mikrobølger", og vælg 
160W ved optøning.

JC216

GRILL KOMBI

BRUG DENNE FUNKTION TIL  at varme mad, såsom gratiner, lasagne, % erkræ og bagte karto& er.

q TRYK PÅ GRILL-KNAPPEN .

w TRYK GENTAGNE GANGE PÅ VARM/GENOPVARM-KNAPPEN  for at indstille 
effekten. 

e DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at indstille tilberedningstiden.

rTRYK PÅ JET START-KNAPPEN. 

 NÅR OVNEN ER I GANG,  kan du tænde og slukke for grillelement ved at trykke på grill-knappen. 
Den maksimale mikrobølgee! ekt er begrænset til et niveau sat fra fabrikken.

DET ER MULIGT  at slukke for mikrobølgerne ved at stille e! ekten på 0W. Når ovnen når 0W er nået, bruger 
den kun grillen.

SØRG FOR AT REDSKABERNE  du bruger er varme-

bestandige og beregnet til ovnbrug inden du 

griller med dem.

BRUG IKKE PLASTIKREDSKABER  til at grille med. De 

vil smelte. Undgå også at bruge træ- og papir-

genstande.
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FORSYNINGSSPÆNDING 230 V/50 HZ

NOMINEL INDGANGSEFFEKT 2100 W

SIKRING 10 A (UK 13 A)

MW UDGANGSEFFEKT 950 W

GRILL 1050 W

UDVENDIGE MÅL (H X B X D) 333 X 548 X 461

INDVENDIGE MÅL (H X B X D) 225 X 353 X 340

TIPS TIL FROSNE MADVARER:  
HVIS MADEN ER VARMERE  end temperaturen på dybfrossen madvarer (-18 °C),   skal du vælge en lavere madvægt.
HVIS MADEN ER KOLDERE  end temperaturen på dybfrossen madvarer (-18 °C),  skal du vælge en tungere madvægt.

BRUG DENNE FUNKTION  til optøning af kød, % erkræ, " sk, grøntsager og brød. Jet-optøningen skal kun 
bruges, hvis nettovægten er mellem 100g - 2,5kg.

q TRYK GENTAGNE GANGE PÅ JET-OPTØNINGSKNAPPEN  for at vælge madklasse. (se tabel-
len)

w DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at indstille madens vægt.

e TRYK PÅ JET START-KNAPPEN. 

JET OPTØNING

STIL ALTID MADEN  oven på glasdrejeskiven.

OVNEN STOPPER HALVVEJS GENNEM OPTØNINGEN,  og beder dig om at vende maden.
q  Åbn lågen.
w  Vend maden.
e  Luk lågen og start ovnen igen ved at trykke på Jet Start-knappen.
BEMÆRK:  Ovnen fortsætter automatisk efter 2 min., hvis maden ikke er blevet vendt om. I dette tilfælde 
tager det længere tid at optø maden.

STARTGUIDE 

MADLAVNING & GENOPVARMNING MED MIKROBØLGER

BRUG DENNE FUNKTION  til normal madlavning og genopvarmning af f.eks. grøntsager, " sk, karto& er og 
kød.

NÅR MADLAVNINGEN ER I GANG:  
Tilberedningstiden kan nemt forøges med 30-sekunder ved at trykke på Jet Start-knappen. 
For hvert tryk forøges tiden med 30 sekunder. Du kan også forøge og reducere tilberedningstiden under 
madlavningen, ved at dreje justeringsknappen.

q TRYK GENTAGNE GANGE PÅ VARM/GENOPVARM-KNAPPEN  for at indstille effekten.

w DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at indstille tilberedningstiden.

e TRYK PÅ JET START-KNAPPEN. 

KUN MIKROBØLGER

EFFEKT FORSLAG TIL BRUG:

JET
 (950 W)

GENOPVARMNING AF drikkevarer,  vand, klar suppe, ka! e, te eller andre fødevarer med et højt 
vandindhold. Hvis maden indeholder æg eller & øde, skal du vælge en lavere e! ekt.

750 W OPVARMNING af  " sk, kød, grøntsager osv.

650 W OPVARMNING AFretter, der ikke kan røres rundt i.

500 W
MERE forsigtig madlavning , såsom saucer med et højt proteinindhold, oste- og æggeretter 
og til at færdigkoge gryderetter med.

350 W SMÅKOGNING AF gryderetter,  smelte smør.

160 W OPTØNING.

  90 W OPBLØDNING  af smør, ost og is.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER



JC216

JET MENU CRISP

BRUG DENNE FUNKTION TIL  at varme forskellige typer frosne madvarer.
OVNEN VÆLGER  automatisk madlavningsmetoden, tilberedningstiden og e! ekten.

q TRYK GENTAGNE GANGE PÅ JET MENU CRISP-KNAPPEN 
FOR AT VÆLGE MADKLASSE. (SE TABELLEN)

w DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at indstille madens 
vægt.

eTRYK PÅ JET START-KNAPPEN. 

NOGLE GANGE SKAL DER TILFØJES  mad under madlav-
ningen, eller maden skal drejes eller omrøres. I 
disse tilfælde stopper ovnen, og du bliver bedt 
om at udføre den nødvendige handling. 

 � Åbn lågen.

 � Filføj, omrør eller vend maden.
 � Luk lågen og start igen ved at 

trykke på Jet Start-knappen. 
BEMÆRK: I "add food" (tilføj mad) status, 
hvis lågen ikke åbnes på dette tids-
punkt (inden for 2 minutter) stopper 
ovnen, og går på standby. I "turn 
food/"stir food" (vend/omrør mad) status, fortsæt-
ter ovnen med at varme maden, hvis lågen ikke 
åbnes inden for 2 minutter.

MADKLASSE
ANBEFALET 
MÆNGDE

TILBEHØR DER SKAL BRUGES
UNDER 

OPVARMNINGEN

  1
KYLLINGEVINGER / 
KYLLINGENUGGETS

250G - 500G Brug crisppande Vend maden

2 POMMES FRITES 250G - 500G Brug crisppande Omrør maden

3 PIZZA 250G - 750G Brug crisppande

4 QUICHE 250G - 600G Brug crisppande

5
PANERET FISK / 
FISKEPINDE

250G - 500G

Sæt den tomme crisppande ind i 
ovnen. Tilføj mad når "add food" 
(tilføj mad) vises.

Vend maden

6
CORDON BLEU/ 
KYLLINGEKOTELETTER

100G-400G

 (I TRIN AF 100 G)

Sæt den tomme crisppande ind i 
ovnen. Tilføj mad når "add food" 
(tilføj mad) vises.

Vend maden

VEDRØRENDE FØDEVARER, SOM IKKE ER I DENNE TABEL   eller hvis vægt er mindre eller større end den anbefalet 
vægt, så bedes du venligst følge anvisningerne i "Varmning og genopvarmning med mikrobølger".
BEMÆRK:  Der kan spredes små mængder olie eller smør på crisppanden under forvarmningen.

BRUG DENNE FUNKTION TIL  at genopvarme og varme pizzaer og andre dejrelaterede madvarer. Den er også 
godt til stegning af bacon, æg, pølser og hamburgere osv.

SØRG FOR  at stille crisppanden midt på glasdre-

jeskiven.

BRUG GRYDELAPPER  eller det medfølgende håndtag til crisppanden til at ! erne den varme crisp-

pande fra ovnen.

VÆR FORSIGTIG, OG UNDGÅ  at røre ved undersiden 

af grillelementet.

UNDGÅ AT STILLE CRISPPANDEN PÅ OVERFLADER DER ER 
MODTAGELIG FOR VARME.

OVNEN OG CRISPPANDEN  bliver meget varm, når 

du bruger denne funktion.

q TRYK PÅ CRISP-KNAPPEN. 

w DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at indstille tilberedningstiden.

e TRYK PÅ JET START-KNAPPEN. 

DET ER IKKE MULIGT AT ÆNDRE EFFEKTEN ELLER  tænde og slukke for grillen, når du bruger crisp funktionen. 

DENNE FUNKTION  må kun bruges med den medfølgende crisppande. De andre crisppander du kan % nde i 
butikkerne giver ikke et godt resultat når du bruger denne funktion.

OVNEN BRUGER AUTOMATISK  mikrobølger og grill til at varme crisp panden med. 
På denne måde når crisp panden hurtigt den rette temperatur, og begynder at brune og 
crispe maden.

CRISP

DK STARTGUIDE 

BRUG DENNE FUNKTION TIL  hurtigt at give maden en behagelig brun over& ade.

BRUG IKKE PLASTIKREDSKABER  til at grille med. De 

vil smelte. Undgå også at bruge træ- og papir-

genstande.

SØRG FOR AT REDSKABERNE DU BRUGER  er 

varmebestandige og beregnet til ovnbrug 

inden du griller med dem.

UNDER MADLAVNINGEN, det er muligt  at justere 
tilberedningstid ved at dreje justeringsknappen

q TRYK PÅ GRILL-KNAPPEN. 

w DREJ JUSTERINGSKNAPPEN  for at indstille 
tilberedningstiden.

e TRYK PÅ JET START-KNAPPEN. 

GRILL
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BRØDOPTØNING

BRUG DENNE FUNKTION TIL  genopvarmning af det optøede brød. Brødoptøningen skal kun bruges, hvis 
nettovægten er mellem 50g - 650g.

q SÆT DEN TOMME CRISPPANDE ind i mikroovnen. Tryk på brødoptøningsknappen. 

w DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at vælge madens vægt.

e TRYK PÅ JET START-KNAPPEN. Når temperaturen er nået, vises en meddelelse der beder dig 
om at tilføje brødet.

r TRYK PÅ JET START-KNAPPEN. 

HVIS LÅGEN IKKE ÅBNES (INDEN FOR 2 MINUTTER), når ovnen beder dig om at tilføje mad (“Add food”) 
stopper ovnen og den går på standby.

DER ER EN FORVARMNINGSFASE før maden varmes op. 
I forvarmningsfasen, blinker PRE-HEAT på skærmen.

BRUG GRYDELAPPER  eller det medfølgende håndtag til crisppanden til at ! erne den varme cri-

sppanden.



A: Hæld vand
op til dampniveauet som er 
markeret på skålen.

DK JC216
STARTGUIDE 

DAMP

MADKLASSE FØDEVARER MÆNGDE FORSLAG

  1 KARTOFLER/RODFRUGTER  150G - 500G BRUG ENS STØRRELSER.  
Skær grøntsagerne i små stykker.
Lad stå i 1 - 2 minutter efter opvarmningen.2 BLØDE GRØNTSAGER 150G - 500G

3 FROSNE GRØNTSAGER  150G - 500G LAD STÅ I 1 - 2 minutter efter  opvarmningen.

4 FISKEFILETER 150G - 500G

FORDEL FILETTERNE JÆVNT  på dampristen. 
Sammen! et tynde dele. Lad stå i 1 - 2 minutter 
efter opvarmningen.

BRUG DENNE FUNKTION TIL  madvarer såsom grøntsager og " sk.
DENNE FUNKTION SKAL ALTID BRUGES MED DET MEDFØLGENDE koge- dampredskab.
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Steam Water Level 

B: Sæt risten i
og læg maden i.

C:  Læg låget på, og sæt 
skålen ind i ovnen.

D:  Indstil funktionen på betjeningspanelet

q TRYK PÅ DAMPKNAPPEN for at vælge funktionen.

w TRYK GENTAGNE GANGE PÅ DAMPKNAPPEN  for at vælge madklassen (1 = kartofler, 2 = bløde grøntsager...).

e DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at indstille madens vægt. 

r TRYK PÅ JET START-KNAPPEN. 

KOGE- OG DAMPTILBEHØRET ER  kun  beregnet til brug med mikrobølger!

DAMPTILBEHØRET KAN GÅ I STYKKER, hvis det bruges på de andre funktioner. 

SØRG ALTID FOR  AT drejeskiven kan dreje frit rundt før du starter ovnen.

STIL ALTID koge- og damptilbehøret oven på glasdrejeskiven. 

KOG

BRUG DENNE FUNKTION TIL AT  kog ris og pasta.  
BRUG ALTID koge- og damptilbehøret til denne funktion (kun skålen), 
og følg vejledningerne nedenfor. Markeringerne 
på tilbehøret hjælper dig med at dosere den rette mængde vand. 

E)  Indstil funktionen på betjeningspanelet

q TRYK PÅ KOGEKNAPPEN for at vælge funktionen.

w TRYK GENTAGNE GANGE PÅ KOGEKNAPPEN  for at vælge madklassen (1 = ris - 2 = pasta).

e DREJ KNAPPEN FOR AT VÆLGE ANTAL PORTIONER (L1 = 1 portion, L2 = 2 portioner…). 

r TRYK PÅ JET START-KNAPPEN. 

MADKLASSE FØDEVARER PORTIONER MÆNGDE NIVEAU

 1 RIS
(RICE)

100G q

200G w

300G e

400G r

2 PASTA
(PASTA)

70G q

140G w

210G e

Lid

Bowl (Grid)

BRUG ALTID KUN KORTE PASTASTYKKER(og som har en tilberedningstid på 10-12 minutter).

FØLG PROCESSEN NEDENFOR (et eksempel med pasta):

A) Vej pastaen
B) Put pastaen i 
skålen; Tilføj salt

C) Hæld vand op til niveauet
D) Læg låget på, og sæt 
skålen ind i ovnen

FØLG ALTID portionernes mængde 
som står i ovenstående tabel.

BRUGVENLIGST vand, der har en stuetemperatur.

Låg

Skål (rist)

DAMPNIVEAU

DAMPTILBEHØR

Låg

rist

Skål


