
SE SNABBREFERENSGUIDE

KONTROLLPANELEN

MIKROVÅGSKNAPP  
Används för att ställa in 
önskad mikrovågseff ekt. 

SNABBUPPTININGSKNAPP

Används för att välja 
snabbupptining.

6TH SENSE-KNAPP 
Används för att välja funktionen 6th 
Sense Crisp (spröd) eller 6th Sense 
Steam (ånga).

STOP-KNAPP   
Används för att stoppa eller 
återställa ugnsfunktionerna. 

SPRÖDKNAPP 
Används för att välja 
sprödfunktionen.

BAKÅT/BEKRÄFTELSEKNAPP

Används för att välja funktion eller gå bakåt.

KAPACITIV PEKVÄLJARE

Används för att justera tillagningstid, tillagningseffekt (för mikrovågsfunktion), klassificera mat, vikt, 
tillagningsfunktion och inställning.

DIGITAL DISPLAY  
Displayen har en 
24-timmarsklocka, symboler och 
text.

SNABBSTARTSKNAPP   
Används för att starta 
tillagningsprocessen eller 
öppna snabbstartfunktionen.

GRILLKNAPP 
Används för att välja 
grillfunktionen.

SPRÖDUPPTININGSKNAPP

Används för att välja brödupptiningsfunktionen.

INSTÄLLNING 

ALLA SPRÅNAMN är skrivna på originalspråket.

POSTER 1 2 3 4 5 6 7 8

Språk English Francais Italiano Deutsch Svenska Espanol Nederlands Cestina

NÄR PRODUKTEN ansluts till strömmkällan för första gången, visas olika inställningsalternativ automatiskt så att du kan justera/anpassa värden som t.ex. Language (språk), Clock (klocka), Volume (volym) och Eco 
mode (sparläge).
OM DU VILL  ändra en inställning kan du trycka in knappen Stop (stopp) i tre sekunder för att öppna inställningen.

VOLYM HÖG VOLYM MEDELHÖG VOLYM 
(STANDARD) LÅG VOLYM TYST

Knappar (alla 
pekknappar) 100% 100% 50% 0%

Mittratt 100% 50% 20% 0%
Meddelanden, 

alarm & 
påminnelser

100% 100% 100% 100%

OBS:  SPARLÄGETär inaktiverat som standard.
NÄR SPARLÄGET ÄR INSTÄLLT VISAS INTE klockan när produkten befinner sig i standby-läget.

 � Ställa in språk

q VRID PÅ PEKVÄLJAREN  för att välja önskat språk.

w TRYCK PÅ BEKRÄFTELSEKNAPPEN för att bekräfta ditt val.

 � Ställa klockan

q VRID PÅ PEKVÄLJAREN  för att ställa in aktuell tid.

w TRYCK PÅ BEKRÄFTELSEKNAPPEN för att bekräfta ditt val.

 � Ställa in volymen

q VRID PÅ PEKVÄLJAREN  för att välja önskad volym.

w TRYCK PÅ BEKRÄFTELSEKNAPPEN för att bekräfta ditt val.

 � Sparläget

q VRID PÅ PEKVÄLJAREN  för att välja aktivering eller inaktivering.

w TRYCK PÅ BEKRÄFTELSEKNAPPEN för att bekräfta ditt val.OBS:  DU HAR TIO MINUTER på dig att slutföra klockinställningen. 

OBS:  ALLA DEKALER MÅSTE TAS BORT FRÅN PRODUKTEN FÖRE ANVÄNDNING.
NÄR PRODUKTEN ÄR AVSTÄNGD ELLER BEFINNER SIG I STANDBY-LÄGET HÖRS EN signal när du öppnar eller stänger luckan, och alla funktionsknapparna är synliga på kontrollpanelen. Du kan även trycka på 
pekväljaren för att visa alla funktionsknappar.
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DENNA FUNKTION ANVÄNDS  för snabbvärmning av 
mat med hög vattenhalt som t.ex. klara soppor, 
kaff e eller te.

q TRYCK PÅ SNABBSTARTKNAPPEN. 

DENNA FUNKTION STARTAR AUTOMATISKT  med max. mi-
krovågseff ekt och tillagningstiden inställd på 30 
sekunder. Varje ytterligare tryckning ökar tiden 
med 30 sekunder. Du kan även ändra tiden 
genom att rotera fi ngret på pekväljaren i mitten 
för att öka eller minska tiden medan funktionen 
är aktiverad.
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SNABBSTART

OBS:   OMGIVNINGSLAMPAN inaktiveras i sparläget. 

OBS:   DEMOLÄGET aktiveras med valt språk.

SNABBREFERENSGUIDE 

ENDAST MIKROVÅGSEFFEKT
EFFEKT FÖRESLAGEN ANVÄNDNING:

TILLAGNING-VÄRMNING 
Snabbeffekt TILLAGNING av  fi sk, kött, grönsaker osv.

TILLAGNING-VÄRMNING  
500 W

MER VARLIG TILLAGNING  av t.ex. proteinrika såser, ost- och äggrätter och för att laga 
grytor färdiga.

TILLAGNING-SMÄLTNING  
350 W SJUDANDE STUVNINGAR,  smältande smör.

UPPTINING                      160 W UPPTINING.  Uppmjukning av smör, ostar.

UPPMJUKNING           90 W UPPMJUKNING  Glass.

TILLAGNING OCH VÄRMNING MED MIKROVÅGSEFFEKT

ANVÄND DENNA FUNKTION  för normal tillagning och värmning av t.ex. grönsaker, fi sk, potatis och kött.

NÄR TILLAGNINGSPROCESSEN HAR STARTAT:  
Tiden kan enkelt ökas med steg om 30 sekunder 
genom att du trycker på snabbstartknappen. 
Varje tryckning ökar tiden 
med 30 sekunder. Du kan 
även ändra tiden genom att 
rotera fi ngret på pekväljaren 
i mitten för att öka eller minska tiden. 

q TRYCK UPPREPADE GÅNGER PÅ MIKROVÅGSKNAPPEN   
för att välja effektnivå.

w    TRYCK PÅ BEKRÄFTELSEKNAPPEN för att bekräfta. 
e VRID PÅ PEKVÄLJAREN för att justera tillagnings-

tiden.
r TRYCK PÅ SNABBSTARTKNAPPEN. 

BARNLÅS/PEKLÅS

DENNA AUTOMATISKA SÄKERHETSFUNKTION AKTIVERAS 
TVÅ MINUTER EFTER  det att ugnen återgått till 
“standby“-läget.  Luckan är låst i detta läge.
LUCKAN MÅSTE ÖPPNAS OCH STÄNGAS  t.ex. när du 

lägger in mat, innan säkerhetslåset frigörs.  annat 
fall visar displayen “DOOR “.

PAUSA ELLER STOPPA TILLAGNING

SÅ HÄR PAUSAR DU TILLAGNINGEN:
DU KAN PAUSA TILLAGNINGEN FÖR ATT  kontrollera, vända på eller röra runt i maten genom att öppna luckan.  
Inställningen övergår till standby-läget efter 10 minuter.

SÅ HÄR FORTSÄTTER DU TILLAGNINGEN:
STÄNG LUCKAN  och tryck EN GÅNG på snabbstartknappen. Tillagningen fortsätter från den punkt där den 
pausades. 
OM DU VILL AVBRYTA TILLAGNINGEN:
TA UT MATEN,  stäng luckan och tryck på STOP-knappen.
OBS: När tillagningen stoppar fortsätter fläkten att gå och lampan i ugnsutrymmet lyser innan du har 
tryckt på STOP-knappen. Detta är normalt.

EN LJUDSIGNAL LJUDER  en gång i minuten under tio minuter när tillagningen är klar. Tryck på 
STOP-knappen eller öppna luckan för att tysta signalen.

DEMOLÄGE

OMGIVNINGSLAMPA
PÅ PRODUKTENS UNDERSIDA finns en vit omgivningslampa som reflekterar den underliggande ytan.
Den vita lampan ska lysa när produkten befinner sig i inställningsläget eller när en tillagningsprocess 
är slutförd.
OMGIVNINGSLAMPAN ska ändra färg beroende på den aktiva processen:

 � GRÖN LAMPA (“nyttig”), visas under tillagningsprocess med:  6th Sense-ånga.
 � RÖD LAMPA (“varmtillagning”), visas under tillagningsprocess med:  Mikrovågseffekt, grill, 

kombination, 6th Sense-spröd, manuell sprödfunktion, sprödupptining. 
 � BLÅ LAMPA (“sval upptining”), visas under tillagningsprocess med:  Snabbupptining.

 � Så här aktiverar du demoläget:  När ugnen befi nner sig i det normala läget ska du öppna luckan, 
trycka på Stop-knappen och trycka och hålla in snabbstartknappen i åtta sekunder tills du hör en 
ljudsignal.  Ugnen visar “Demo Mode activated” (demoläge aktiverat). 

 � Så här inaktiverar du demoläget:  Öppna luckan, tryck på Stop-knappen och tryck och håll in 
snabbstartknappen i åtta sekunder tills du hör en ljudsignal. Demolägesfunktionen inaktiveras.

DU KAN TRYCKA PÅ bakåtknappen för att återgå till 
föregående inställning innan du trycker på 

NÄR DU TRYCKER TVÅ GÅNGER PÅ SNABBSTARTKNAPPEN  
ökar tiden med 30 sekunder.



ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT  tillaga quiche, pizza 
och annan degbaserad mat. Funktionen är även 
idealisk för att grilla kött och fi sk och steka bacon, 
ägg, potatis osv.

KONTROLLERA  att sprödbakningsplåten är rätt 
placerad mitt på den roterande glastallriken.

ANVÄND UGNSVANTAR  
eller det speciella sprödhand-

taget som medföljer ugnen när du ska ta 
ut den heta sprödbakningsplåten.

ANVÄND ENDAST DEN  medföljande sprödbakningsplåten 

VAR FÖRSIKTIG OCH RÖR INTE VID  ugnstaket under 
grillelementet.

PLACERA INTE DEN HETA SPRÖDBAKNINGSPLÅTEN  på 
värmekänsliga underlag.

UGNEN OCH SPRÖDBAKNINGSPLÅTEN  blir mycket 
heta när denna funktion används.

q TRYCK PÅ SPRÖDKNAPPEN. 
w VRID PÅ PEKVÄLJAREN  för att justera tillagnings-

tiden.
e TRYCK PÅ BEKRÄFTELSEKNAPPEN för att bekräfta.  

Ett meddelande visas Och uppmanar dig att 
använda sprödbakningsplåten.

r    TRYCK PÅ SNABBSTARTKNAPPEN. 

DU KAN INTE ÄNDRA ELLER VÄXLA  eff ektnivå eller grill-
funktion på/av nmedan du använder sprödfunk-
tionen. 
UNDER SJÄLVA TILLAGNINGEN, Du kan  justera till-
agningstiden genom att vrida på pekväljaren.
UGNEN ANVÄNDER AUTOMATISKT  mikrovågseff ekt och 
grill för att värma sprödbakningsplåten. På detta 
vis når sprödbakningsplåten snabbt sin driftstem-
perature och börjar sprödbaka maten.

tillsammans med denna funktion. Andra spröd-
bakningsplåtar som säljs på marknaden 
ger inte rätt resultat när du använder 
denna funktion.

DU KAN TRYCKA PÅ bakåtknappen för att återgå 
till föregående inställning innan du trycker på 
snabbstartknappen.
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SPRÖDFUNKTION

FRYSTA LIVSMEDEL:  
OM VIKTEN ÄR MINDRE ÄN ELLER STÖRRE ÄN DEN REKOM-
MENDERADE VIKTEN:  Följ proceduren i “Till-
agning och värmning med mikrovågsef-
fekt” och välj 160 W för upptining.

OM MATEN ÄR INTE ÄR RIKTIGT  djupfryst (-18°C),  
välj en lägre vikt för maten.
OM MATEN ÄR MER ÄN  djupfryst (-18°C),  välj en 
högre vikt för maten.

ANVÄND DENNA FUNKTION  för att tina kött, fågel och fi sk. Använd endast snabbupptiningsfunktionen om 
matens nettovikt ligger mellan 100 g och 1,5 kg.

PLACERA ALLTID MATEN PÅ  den roterande glastallrik-
en.
q TRYCK PÅ SNABBUPPTININGSKNAPPEN.

w VRID PÅ PEKVÄLJAREN  för att justera matens 
vikt.

e TRYCK PÅ SNABBSTARTKNAPPEN. 
NÄR UPPTININGSPROCESSEN KOMMIT HALVVÄGS STOPPAR  
ugnen och uppmanar dig att TURN FOOD (vända på 
maten). � Öppna luckan. � Vänd på maten. � Stäng luckan och starta ugnen igen genom 

att trycka på snabbstartknappen.
OBS:  UGNEN FORTSÄTTER AUTOMATISKT efter två 
minuter om du inte vänder på maten. 
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SNABBUPPTINING

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT  snabbt få en härlig brungräddad skorpa på maten.

q TRYCK PÅ GRILLKNAPPEN. 
w VRID PÅ PEKVÄLJAREN  för att justera tillagningstiden.
e TRYCK PÅ SNABBSTARTKNAPPEN. 

UNDER SJÄLVA TILLAGNINGEN, Du kan  justera tillagningstiden genom att vrida på pekväljaren.

KONTROLLERA ATT KÄRL OCH FAT  är ugnssäkra innan du använder dem för att grilla.

ANVÄND INTE PLASTKÄRL  för att grilla. De kommer att smälta. Föremål av trä eller 
papper är inte heller lämpliga.

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT  tillaga mat som t.ex. 
gratänger, lasagne, kyckling och bakpotatis.

q TRYCK FÖRST PÅ GRILLKNAPPEN och tryck därefter 
på mikrovågsknappen. Displayen visar “COMBI 
FUNCTION“ (kombifunktion).

w    VRID PÅ PEKVÄLJAREN för att välja effekt.  
e    TRYCK PÅ BEKRÄFTELSEKNAPPEN för att bekräfta.         
r VRID PÅ PEKVÄLJAREN för att justera 

tillagningstiden.

t TRYCK PÅ SNABBSTARTKNAPPEN.  

UNDER SJÄLVA TILLAGNINGEN, Du kan   justera tillagningstiden genom att vrida på pekväljaren  eller trycka 
på startknappen.

GRILLKOMBINATION
EFFEKT FÖRESLAGEN ANVÄNDNING:

350 - 500 W TILLAGNING  Kyckling & lasagne
160 - 350 W TILLAGNING  Fisk & frysta gratänger

160 W TILLAGNING  Kött
90 W GRATINERING  Frukt

   0 W
BRUNGRÄDDNING  endast under 
tillagning

GRILL

GRILLKOMBINATION

KONTROLLERA ATT KÄRL OCH FAT  är ugnssäkra innan du använder dem för att grilla.

ANVÄND INTE PLASTKÄRL  för att grilla. De kommer att smälta. Föremål av trä eller 
papper är inte heller lämpliga.

DU KAN TRYCKA PÅ bakåtknappen för att återgå till föregående inställning innan du trycker på 
snabbstartknappen.
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ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT  sprödtina bröd. Använd endast sprödupptiningsfunktionen om brödets 
nettovikt ligger mellan 50 g och 400 g.

q TRYCK PÅ SPRÖDUPPTININGSKNAPPEN. 
w VRID PÅ PEKVÄLJAREN  för att välja vikt.

e TRYCK PÅ BEKRÄFTELSEKNAPPEN för att bekräfta. Ett meddelande visas och uppmanar dig att använda 
sprödbakningsplåten.

r TRYCK PÅ SNABBSTARTKNAPPEN för att förvärma sprödbakningsplåten. När rätt temperatur har 
uppnåtts uppmanas du att sätta in maten (brödet) i ugnen.

t LÄGG IN MATEN (BRÖDET) I UGNEN och tryck på startknappen.

SPRÖDUPPTINING

OM DU INTE öppnar och stänger luckan i fasen för att lägga in mat, kan tillagningen inte återupptas.

6TH SENSE-SPRÖDFUNKTION

LIVSMEDEL MÄNGD TIPS

q PIZZA, FRYST

300G-400G

FÖR pizza med skorpa.

w
POMMES FRITES, 
FRYSTA

SPRID ut alla pommes frites jämnt på sprödbakningsplåten. Strö över 
salt om du vill ha sprödare pommes frites. Du kan röra runt dina 
pommes frites när tiden visas.

e QUICHE, FRYST
TA av förpackningen och placera quichepajen på sprödbakning-
splåten.

r
KYCKLINGNUGGETS/
VINGAR, FRYSTA

SPRID ut kycklingvingarna jämnt på sprödbakningsplåten. Du kan 
röra runt dina kycklingnuggets när tiden visas.

FÖR LIVSMEDEL SOM INTE FINNS MED I TABELLEN eller livsmedel som väger mindre eller mer än den 
rekommenderade vikten, ska du följa proceduren för den manuella sprödfunktionen.

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT  tillaga pizza, pommes frites, quiche och kycklingnuggets.  Denna funktion är 
endast avsedd för fryst färdiglagad mat.

q TRYCK PÅ  6TH SENSE-knappen..

w VRID PÅ PEKVÄLJAREN  för att välja 6th Sense-
sprödfunktionen.

e TRYCK PÅ BEKRÄFTELSEKNAPPEN för att bekräfta. 

r      VRID PÅ PEKVÄLJAREN för att välja livsmedelstyp.

t     TRYCK PÅ BEKRÄFTELSEKNAPPEN för att bekräfta. 
Ett meddelande visas Och uppmanar dig att 
använda sprödbakningsplåten.

y     TRYCK PÅ SNABBSTARTKNAPPEN. 

ENDAST MAT FÅR placeras på spröd-
bakningsplåten. 

PLACERA inga kärl eller förpackningar på 
sprödbakningsplåten!

ANVÄND ENDAST DEN  medföljande 
sprödbakningsplåten tillsammans med denna 
funktion. Andra sprödbakningsplåtar som säljs på 
marknaden ger inte rätt resultat när du använder 
denna funktion.

ANVÄND UGNSVANTAR  eller det speci-
ella sprödhandtaget som med-
följer ugnen när du ska ta ut den heta 
sprödbakningsplåten.
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TEKNISK SPECIFIKATION

MODELL MAX109

SPÄNNINGSFÖRSÖRJNING 230 V/50 HZ

MÄRKINEFFFEKT 1500 W

SÄKRING
10 A (13 A I 
STORBRITANNIEN)

MIKRÅVÅGSUTEFFEKT 700 W

GRILL 650 W
YTTERMÅTT (HXBXD) 360 X 392 X 350
INNERMÅTT (HXBXD) 149 X 290 X 290

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR livsmedel som t.ex. grönsaker, fiskfiléer, frukt.
ANVÄND ALLTID DET MEDFÖLJANDE ÅNGTILLBEHÖRET  när du använder denna funktion.

q TRYCK PÅ  6TH SENSE-knappen..
w VRID PÅ PEKVÄLJAREN  för att välja 6th Sense-ångfunktionen.
e     TRYCK PÅ BEKRÄFTELSEKNAPPEN för att bekräfta. 
r VRID PÅ PEKVÄLJAREN  för att välja livsmedelstyp.  
t     TRYCK PÅ BEKRÄFTELSEKNAPPEN för att bekräfta.  Två meddelanden visas för att påminna dig om att 

använda ångtillbehöret och att tillsätta vatten i ångtillbehöret.
y     TRYCK PÅ SNABBSTARTKNAPPEN. 

ÅNGTILLBEHÖRET ÄR  endasy  avsett att användas tillsammans med mikrovågseff ekt!
ANVÄND ALDRIG ÅNGTILLBEHÖRET tillsammans med någon annan funktion. 

OM DU ANVÄNDER ÅNGTILLBEHÖRET  tillsammans med en annan funktion kan det uppstå 
skador. 
KONTROLLERA ALLTID  ATT den glastallriken kan rotera fritt innan du startar ugnen.
PLACERA ALLTID  ångtillbehöret på den roterande glastallriken. 
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6TH SENSE-ÅNGFUNKTION

LIVSMEDELSTYP MÄNGD TIPS

q GRÖNSAKER  

300G – 400G

PLACERA I ÅNGGALLRET. Tillsätt 100 ml i botten och täck 
med lock.

w FRYSTA GRÖNSAKER  LÅT STÅ  1 - 2 minuter.  Tillsätt 100 ml i botten och täck 
med lock.

e FISKFILÉER 
FÖRDELA FILÉERNA JÄMNT PÅ ÅNGGALLRET . Låt tunna delar 
överlappa varandra. Låt stå 1 - 2 minuter efter slutförd 
tillagning. Tillsätt 100 ml i botten och täck med lock.

r FRUKTER
PLACERA I ÅNGGALLRET. Tillsätt 100 ml i botten och täck 
med lock.

DU KAN TRYCKA PÅ bakåtknappen om du vill gå 
tillbaka till den föregående inställningen.

DU KAN TRYCKA PÅ bakåtknappen om du vill gå tillbaka till den föregående inställningen.
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