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NO

DIN OG ANDRES SIKKERHET ER 
SVÆRT VIKTIG
Denne veiledningen og selve 
apparatet formidler viktig 
sikkerhetsadvarsler som må leses 
og følges til enhver tid.
Dette er faresymbolet, som 
gjelder sikkerhet, og advarer om 
mulig risiko for brukeren og 
andre.

Alle sikkerhetsvarslene er 
merket med faresymbolet 
og følgende ord:

FARE

Viser en farlige situasjon, som 
dersom den ikke unngås, vil 
forårsake alvorlige skader.

ADVARSEL

Viser en farlige situasjon, som 
dersom den ikke unngås, vil 
kunne forårsake alvorlige 
skader.
Alle sikkerhetsvarslene gir 
spesifikke detaljer om 
foreliggende, mulig risiko og angir 
hvordan du kan redusere risikoen 
for personskade, materiell skade 
eller elektrisk støt som følge av feil 
bruk av apparatet. Ta nøye hensyn 
til følgende anvisninger:

 - Ta vare på bruksanvisningen 
tilgjengelige for fremtidig 
bruk.

 - Bruk alltid vernehansker mens 
du pakker ut og installerer 
apparatet.

 - Flytting og montering av 
produktet må utføres av to 
eller flere personer.

 - Apparatet må alltid frakobles 
strømnettet før installasjon.

 - Forsikre deg om at 
installasjonen og den elektriske 
tilkoblingen utføres av en 
kvalifisert elektriker som følger 
produsentens anvisninger og i 
samsvar med gjeldende lokale 
sikkerhetsforskrifter. Ikke 
reparer eller erstatt deler av 
maskinen med mindre det er 
tydelig spesifisert i 
bruksanvisningen.

 - Utskifting av strømkabelen 
skal kun foretas av en 
kvalifisert elektriker. Kontakt 
et autorisert servicesenter.

 - Det er påbudt å jorde 
apparatet.

 - Strømledningen må være lang 
nok til at det innebygde 
apparatet kan tilkobles 
strømnettet.

Denne instruksen vil også være tilgjengelige på nettstedet: 
www.whirlpool.eu

VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER
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NO - For at installasjonen skal være 
i overensstemmelse med 
gjeldende 
sikkerhetsforskrifter, må det 
benyttes en omnipolar bryter 
med en kontaktavstand  
på minst 3 mm.

 - Bruk ikke skjøteledninger eller 
mellomsokkel.

 - Apparatet må ikke kobles til en 
kontakt som kan styres ved en 
fjernkontroll eller timer.

 - Ikke dra i strømledningen.
 - De elektriske komponentene 

må ikke være tilgjengelige 
etter installasjonen.

 - Ikke ta på apparatet med våte 
kroppsdeler og ikke betjen 
det barbent.

 - Apparatet er kun beregnet på 
mattilberedning i privat 
husholdning. All annen bruk 
er ulovlig (f.eks.: varmerom 
eller utendørs bruk).  
Produsenten fraskriver seg 
ethvert ansvar for skader på 
personer, dyr eller eiendom 
hvis disse rådene og 
forholdsreglene ikke 
overholdes.

 - Dette apparatet er beregnet til 
innbygging. Det må ikke 
brukes frittstående.

 - Apparatet og dets 
tilgjengelige deler kan bli 
varme ved bruk. Vær forsiktig 
så ingen kommer borti 
varmeelementene.

 - Svært små (0–3 år) og små 
barn (3–8 år) skal holdes på 
avstand så sant de ikke er 
under konstant oppsyn.

 - Barn fra 8 år og oppover og 
personer med nedsatt 
sanseevne eller fysisk eller 
psykisk funksjonsevne, eller 
manglende erfaring og 
kunnskap kan kun bruke dette 
apparatet under tilsyn eller 
hvis de har fått opplæring i 
trygg bruk av apparatet og 
forstår farene det innebærer. 
Barn må ikke leke med 
apparatet. Rengjøring og 
vedlikehold må ikke foretas av 
barn uten tilsyn.

 - Berør aldri varmeelementene 
på apparatet eller de 
innvendige flatene under eller 
rett etter bruk: fare for 
forbrenning.  
Pass på at ikke varme deler på 
apparatet kan komme i 
kontakt med tekstiler eller 
annet brennbart materiale før 
alle komponentene er helt 
avkjølt.

 - Når tilberedningen er ferdig, 
må du være forsiktig når du 
åpner døren til apparatet og 
vente til all den varme luften 
eller dampen gradvis har fått 
slippe ut. 
Ventilasjonsåpningene må 
aldri tildekkes.



4

NO  - Bruk ovnsvotter når du skal 
fjerne gryter og annet utstyr, 
og pass på at du ikke kommer 
i kontakt med 
varmeelementene.

 - Plasser aldri brennbart 
materiale i eller i nærheten av 
apparatet: hvis apparatet så 
blir slått på ved en feiltakelse, 
kan det føre til brann.

 - Ikke bruk mikrobølgeovnen 
din for å varme opp noe som 
ligger i lufttette, forseglede 
beholdere.  
Trykket øker og kan forårsake 
skader når beholderne åpnes 
eller de kan eksplodere.

 - Bruk ikke din mikrobølgeovn 
for å tørke tekstiler, papir, 
urter, krydder, treverk, 
blomster, frukt eller annet 
brennbart material. Det kan 
føre til brann.

 - Ikke la apparatet være uten 
tilsyn, spesielt viktig er dette 
når du bruker papir, plast eller 
annet brennbart material 
under tilberedningsprosessen. 
Papir kan forkulles eller 
brenne, og noen plasttyper 
kan smelte dersom de brukes 
ved oppvarming av mat.

 - Bruk beholdere som kun er 
egnet til bruk i 
mikrobølgeovn.

 - Væske kan overopphetes til 
over kokepunktet uten at du 
ser bobler. Dette kan føre til at 
den varme væsken plutselig 
koker over.

 - Ikke bruk mikrobølgeovnen til 
frityrsteking, siden du ikke kan 
kontrollere temperaturen på 
oljen.

 - Rør godt og kontroller 
temperaturen før servering 
når du varmer opp barnemat 
eller drikke i tåteflasker eller 
glass. Husk å fjerne lokket og 
smokken før oppvarming.

 - Hvis du bruker alkoholholdige 
drikker i tilberedningen  
(f.eks. rom, cognac, vin), må du 
huske at alkohol fordamper 
ved høye temperaturer. Man 
kan derfor risikere at 
alkoholdunsten antennes når 
den kommer i kontakt med 
varmeelementet.

 - Overopphetet fett og olje tar 
lett fyr. Vær alltid forsiktig når 
du tilbereder mat som 
inneholder mye fett, olje eller 
alkohol  
(f.eks. rom, konjakk, vin).

 - Ikke bruk mikrobølgeovnen 
for å tilberede hele egg, 
verken med eller uten skall. De 
kan eksplodere selv etter at 
oppvarmingen er avsluttet.
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NO - Dersom material inne i eller 
utenfor apparatet skulle ta fyr 
eller du ser røyk, må du holde 
døren lukket og slå apparatet 
av. Trekk ut strømledningen 
eller slå av strømmen ved å 
koble ut sikringen eller 
kretsbryteren.

 - Ikke overkok maten. Det kan 
føre til brann.

 - Rengjøring er det eneste 
vedlikeholdsarbeidet som 
vanligvis er nødvendig. 
Dersom du ikke holder 
apparatet rent, kan 
overflatene bli ødelagte. Dette 
kan ha sterk innvirkning på 
apparatets levetid og kan føre 
til farlige situasjoner.

 - Bruk aldri 
damprengjøringsapparater.

 - Bruk ikke skuremidler eller 
skarpe skraperedskap av 
metall for å rengjøre glasset i 
apparatets dør. Dette kan ripe 
glassets overflate, noe som 
kan føre til at glasset slår 
sprekker.

 - Ikke bruk etsende kjemikalier 
eller damper i dette apparatet. 
Denne typen apparat er 
spesielt produsert for å varme 
opp eller tilberede mat. Den er 
ikke beregnet på industriell 
bruk eller laboratorier.

 - Du må aldri fjerne deksel.  
Dørpakningene og området 
rundt dem må kontrolleres 
regelmessig for skader. Hvis 
disse områdene er skadet, må 
du ikke bruke apparatet før 
det er reparert av en faglært 
servicetekniker.

 - Service skal kun utføres av en 
autorisert servicetekniker. Det 
er farlig for ikke autoriserte 
personer å utføre 
servicearbeid eller 
reparasjoner som innebærer å 
fjerne et deksel på denne 
ovnen. Dekslene beskytter 
mot mikrobølgeenergien.
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NO SAMSVARSERKLÆRING 

Dette apparatet, som er beregnet på å komme i 
kontakt med næringsmidler, er i 

overensstemmelse med det Europeiske 

Regelverket (  ) nr. 1935/2004 og er blitt 

prosjektert, fremstilt og solgt i samsvar med de 

MILJØINFORMASJON

avhenDing av emballasje

Emballasjematerialet er 100 % gjenvinnbart og 

merket med gjenvinningssymbolet (  ).  

De forskjellige delen til emballasjematerialet 

må derfor avhendes på en ansvarlig måte og i 
overensstemmelse med det lokale regelverket 
for behandling av avfall.

råD for å spare energi

 - Forvarm mikrobølgeovnen kun dersom 
dette er oppgitt i tilberedningstabellen eller 
i oppskriften.

 - Bruk mørke lakkerte eller emaljerte former, 
da de absorberer varmen mye bedre.

 - Slå av apparatet 10/15 minutter før den 
innstilte tilberedningstiden er over. Hvis 
matvarene har lang tilberedningstid, vil de 
likevel fortsette å steke selv etter at 
apparatet er slått av.

avfallsbehanDling av apparatet

 - Dette apparatet er merket i samsvar med 
EU-direktiv 2012/19/EU om kassering av 
elektriske og elektroniske produkter (WEEE).

 - Ved å sikre at dette produktet avhendes på 
riktig måte, vil du bidra til å forhindre 
potensielle negative konsekvenser for 
miljøet og menneskers helse, noe som ellers 
forårsakes av ikke riktig avfallshåndtering av 
dette produktet.

 - Symbolet  på produktet eller på de 
vedlagte dokumentene, indikerer at dette 
apparatet ikke må behandles som vanlig 
husholdningsavfall, men transporteres til en 
innsamlingsstasjon for resirkulering av 
elektrisk og elektronisk utstyr.

sikkerhetsmessige kravene i 
“Lavspenningsdirektivet” 2006/95/CE (som 
erstatter 73/23/CEE og senere endringer) og 
kravene til beskyttelse i “EMC”-direktivet 
2004/108/CE. 

AVHENDING AV HUSHOLDNINGSAPPARAT

 - Husholdningsapparatet er fremstilt av materialer som kan resirkuleres eller brukes om igjen. 
Husholdningsapparatet skal avfallsbehandles i samsvar med lokale renovasjonsforskrifter. Før 
avhending må husholdningsapparatet gjøres ubrukelig ved at nettledningen klippes av.

 - For videre informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av elektriske apparat, kan 
du kontakte kommunen, det lokale renholdsverket eller butikken der du kjøpte apparatet.
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NO

FØR TILKOBLING

MONTERING AV APPARATET

INSTALLASJON

EttEr at du har pakkEt ut apparatEt, må du påse at 
det ikke har blitt skadet under transporten og at 
apparatets dør lukker seg skikkelig.

dErsom du oppdagEr noEn problEmEr, må du 
kontakte forhandleren eller den nærmeste 
Service-avdelingen.

følg Den veDlagte, separate monteringsanvisningen 
når apparatet skal installeres.

kontroller at spenningen på typeplaten 
samsvarer med spenningen hjemme der du bor.

Du må ikke fjerne beskyttelsesdekslene for 
mikrobølgeovnens luftinntak som er plassert på 
sideveggen inne i ovnen . De hindrer at fett og 
matpartikler kan trenge inn i mikrobølgeovnens 
luftinntakskanaler.

forsikre Deg om at mikrobølgeovnens ovnsrom er 
tomt før du installerer.

forsikre Deg om at apparatet ikke er skaDet. 
Kontroller at mikrobølgeovnens dør lukker godt 
til mot dørkarmen og at den innvendige 
dørtetningslisten ikke er skadet. Tøm 
mikrobølgeovnen og rengjør innvendig med en 
myk, fuktig klut.

bruk ikke apparatet dersom dets 
hovedledninger er skadde, dersom den ikke 
arbeider skikkelig, eller dersom den har blitt 
skadd eller sluppet ned. Senk ikke 
hovedledningene ned i vann. Hold ledningen 
borte fra varme overflater. Elektrisk sjokk, brann 
eller andre farlige situasjoner kan oppstå.

Dersom strøm leDningen er for kort, må du påse at 
en kvalifisert elektriker eller servicemann 
monterer en kontakt nær apparatet.

strømleDningen må være lang nok til at det 
innebygde apparatet kan tilkobles strømnettet.

for at installasjonen skal oppfylle kravene i 
gjeldende sikkerhetsforskrifter, må en 
omnipolar bryter med en minste 
kontaktavstand på 3 mm benyttes.

ETTER TILKOBLING

apparatet kan bare startes når 
mikrobølgeovnens dør er skikkelig lukket.

Det er påbuDt å jorDe Dette apparatet. Produsenten 
fraskriver seg ethvert ansvar for skader på 
personer, dyr eller ting som skyldes at dette 
kravet ikke etterfølges.

For å unngå EvEntuEllE skadEr, må apparatet tas ut 
av bunnen i polystyrol kun rett før den skal 
installeres.

barn må ikkE utFørE installasjonEn. Hold barn på 
avstand under installasjonen av apparatet. Hold 
emballasjematerialer (plastposer, deler av 
polystyren, osv.) utenfor barns rekkevidde, under og 
etter installasjon av apparatet.

proDusentene er ikke økonomisk ansvarlige for 
problemer som forårsakes av at brukeren ikke 
følger disse anvisningene.

etter installasjon, må ikke undersiden av 
apparatet være tilgjengelig. For at apparatet 
skal fungere korrekt, er det viktig å sørge for fritt 
rom mellom kjøkkenbenken og den øvre 
overflaten på ovnen.
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TILBEREDING AV MAT

PLASTFOLIE OG POSER

RÅD OG FORSLAG VED BRUK

fjern klips i metall fra poser av papir eller plast 
før du legger posen inn i mikrobølgeovnen.

plastfolie bør snittes i eller prikkes med en gaffel 
for å slippe ut trykket og for å forhindre at den 
sprekker på grunn av damp som danner seg i 
løpet av tilberedningen.

siDen Det er begrenset hvor dypt inn i maten 
mikrobølgene trenger, dersom det finnes flere 
stykker som skal tilberedes samtidig, legg 
stykkene i en ring for å oppnå flere utvendige 
stykker.

små stykker tilberedes raskere enn store stykker.

kutt opp maten i omtrent like store deler for å 
oppnå jevn tilbereding.

fuktighet forDamper ved tilbereding i 
mikrobølgeovn.

et lokk som er egnet for mikrobølgeovn på 
beholderen hindrer redusering av væsken.

De fleste typer mat fortsetter å koke etter at den er 
ferdig tilberedt i mikrobølgeovnen. La derfor 
maten bli stående en stund for å tilberedingen 
skal fullføres.

Det er vanligvis nøDvenDig å røre ved tilbereding i 
mikrobølgeovn. Når du rører, bring maten som er 
kokt og som befinner seg i kantene, mot senteret 
og de mindre kokte delene ut mot kantene.

plasser tynne kjøttskiver oppå hverandre, eller 
bland dem sammen. TYKKERE SKIVER, som 
kjøttpudding eller pølser, bør legges inntil 
hverandre.

VÆSKER

væsker kan overopphetes ut over kokepunktet 
uten at du ser boblene. Dette kan føre til at 
varme væsker plutselig koker over.

for å unngå Denne muligheten:

q Unngå å bruke beholdere med rette sider 
og smal hals.

w Rør i væsken før du setter beholderen inn i 
mikrobølgeovnen, og la teskjeen stå i 
beholderen.

e Etter oppvarmingen, rør igjen før du 
forsiktig tar beholderen ut av 
mikrobølgeovnen.

BARNEMAT

etter oppvarming av barnemat eller væsker i 
tåteflaske eller i babymatglass, må du alltid 
røre/riste og kontrollere temperaturen før 
servering.

Dette vil sikre at varmen blir jevnt fordelt og du 
unngår fare for skålding eller forbrenning.

påse at lokket og smokken fjernes før 
oppvarming.

FROSSEN MAT

for best resultat, anbefaler vi opptining direkte på 
den roterende tallerkenen. Dersom det er 
nødvendig kan det benyttes en lett plastbeholder 
som er egnet for mikrobølgeovn.

gryteretter, stuinger og kjøttsauser tiner bedre 
dersom du rører i dem i løpet av opptiningstiden.

skill Deler fra hveranDre etter hvert som de tiner. 
Enkle skiver tiner fortere.

SLIK LESER DU TILBEREDNINGSTABELLEN

tabellen inDikerer De beste funksjonene som kan 
brukes for gitt type mat. Steketidene, hvor disse 
indikeres, gjelder fra det øyeblikket maten 
settes i ovnen, forvarming utelukkes (dersom 
det kreves).

innstilling av temperatur og tiDer for tilbereDning 
er veiledende og avhenger av mengden mat og 

tilbehør som er brukt. Stek alltid maten til 
minste oppgitte steketid og kontroller at det er 
gjennomstekt.

for å oppnå best mulig resultat, bør du følge de 
rådene som gis i steketabellen når det gjelder 
valg av tilbehør som skal benyttes (hvis den 
medfølger).
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NOBESKRIVELSE AV PANELET

Funksjons- 
symbol

STOP/PAUSE  
knapp

ON/OFF 
knapp

POWER 
knapp

START 
knapp

knapp for  
TILBAKE

JUSTERINGS  
knott

KLOKKE 
knapp Digitalt display

Strøm

STØTTE TIL DEN ROTERENDE TALLERKENEN
bruk holDeren for Den roterenDe 
tallerkenen under glasstallerkenen. 
Legg aldri andre ting på holderen 
for den roterende tallerkenen.

 ɳ Sett holderen for den roterende tallerke-
nen på plass i ovnen.

ROTERENDE GLASSTALLERKEN
bruk Den roterenDe 
glasstallerkenen ved all 
matlaging. Den samler opp søl 
og matrester som ellers kan sette flekker og 
søle til ovnsrommet.

 ɳ Plasser den roterende glasstallerkenen på 
støtten.

DAMPKOKER
bruk Dampkokeren meD hullristen 
når du lager mat med fisk, 
grønnsaker og poteter.

bruk Dampkokeren uten hullristen 
når du lager mat med ris, pasta og hvite bønner.

plasser alltiD dampkokeren på den roterende 
glasstallerkenen.

GENERELT
Det finnes en rekke ulikt tilbehør tilgjengelig på 
markedet. Påse at de er egnet for bruk i 
mikrobølgeovn før du kjøper de.

påse at husholDningsreDskapene Du bruker er sikre 
ved bruk i mikrobølgeovn og test de raskt i 
mikrobølgeovnen før du 
bruker de under 
tilberedning.

når Du setter mat og/eller tilbehør inn i 
mikrobølgeovnen må du påse at de ikke 
kommer i kontakt med taket eller veggene i 
ovnsrommet. 

Dette er særlig viktig for redskap av metall 
eller med deler av metall.

Dersom tilbehør meD metall kommer i kontakt 
med ovnen innvendig, kan gnister oppstå når 
ovnen er varm og ovnen kan bli ødelagt.

sørg alltiD for at den roterende tallerkenen kan 
dreie fritt rundt før ovnen starter.

TILBEHØR



10

NO KNAPPSPERRE / SIKKERHETSSPERRE

For å frigjøre Knappsperren, trykker 
man på knappen TILBAKE i 5 
sekunder.

Døren må åpnes og lukkes, for eksempel for å sette 
inn mat, før knappsperren frigjøres. Ellers vil 
display vise “door”.

knappsperrens funksjon aktiveres ved å 
presse og holde nede knappen 
TILBAKE (i omtrent 5 sekunder) helt 
til et symbol med en nøkkel vises i stedet for 
sifrene.

Knappen forsvinner etter  
3 sekunder og det forrige 
skjermbildet kommer til syne 
på display.

RØR ELLER SNU MAT(KUN 6TH SENSE FUNKSJONER)

ON/OFF

merk: i jet Defrost moDus (hurtig tining, fortsetter 
ovnen automatisk etter 2 minutter dersom maten 
ikke er snudd. Opptiningstiden vil være lenger i 
dette tilfellet.

når apparatet er slått av off, fungerer ikke noen 
av knappene eller justeringsbryteren (bortsett 
fra Start knappen). 24-timers klokken vises i 
displayet.

merk: beskrivelsene av Disse brukerveileDningene 
forutsetter at ovnen er står på ON.

når Du bruker noen av 6th sense funksjonene, vil 
ovnen kunne slå seg av (avhengig av hvilket 
program og matkategori som er valgt) og du vil 
bli bedt om å SNU MATEN (TURN FOOD).

fortsette tilbereDningen:

 ɳ Åpne døren.
 ɳ Snu maten.
 ɳ Lukk døren og start ovnen igjen ved å tryk-

ke på startknappen.

slå apparatet på on eller off ved å 
trykke på On/Off knappen i ½ sekund.

når Du slår apparatet på, fungerer alle knappene 
og bryterne normalt og 24-timers klokken vises 
ikke i displayet.

HVILEMODUS

Når apparatet er i Hvilemodus, vil den 
nedtonede 24-timers klokken vises. Vri bryteren 
eller trykk ned en hvilken som helst knapp for å 
gå ut av Hvilemodus.

etter at Du har trykket neD stop-knappen, eller 
dersom brukeren for en stund ikke samhandler 
med produktet, vil ovnen gå over i hvilemodus.



11

NO

MATKATEGORIER(KUN 6TH SENSE FUNKSJONER)

når Du bruker 6th sense funksjonene må ovnen vite 
hvilken matkategori den skal benytte for å kunne 
oppnå gode resultat. Matkategori tegn (Food 
class) samt et matkategorisymbol vises når du 
velger matkategori med justeringsbryteren.

matkategoriene er listet opp i tabellene for hver 
6th Sense funksjon.

veileDningen for matkategoriene på denne ovnen 
indikerer hvilken matkategori som benyttes i 
funksjonene som gjelder for matkategorier.

 

MAT

KJøTT (100 g - 2,0 kg)

FJæRKRE (100 g -

for mat som ikke er oppført i Denne tabellen og hvis 
vekten er mindre eller større enn anbefalt vekt, 
bør du følge fremgangsmåten for “Tilberede & 
Varme mat med mikrobølger”.

JET DEFROST
Frosne

Kjøtt Fjærkre Fisk Grønnsaker Brød

for å fortsette etter at en funksjon er avsluttet: 
når enD vises, kan du forlenge tilberedningstiden 
med 30 sekunder ved å trykke på Start-knappen. 
Hver gang det trykkes på knappen, forlenges 
steketiden med ytterligere 30 sekunder.

Du vil høre en pipelyD én gang i minuttet 
i 10 minutter når tilberedningen er 
avsluttet. Trykk på STOP-knappen 
eller åpne døren hvis du vil avbryte signalet.

merk: ovnen vil kun beholde innstillingene i 60 
sekunder hvis du åpner og lukker døren etter at 
tilberedningen er ferdig.

slik kan Du ta en pause i tilbereDningen: 
Du kan ta pause i tilbereDningen for å kontrollere, 
snu eller røre i maten ved å åpne døren. 
Innstillingen vil bli beholdt i 10 minutter.

fortsette tilbereDningen: 
lukk Døren og trykk på Startknappen  
EN GANG. Tilberedningsprosessen 
fortsetter fra punktet der den ble 
avbrutt. 

hvis Du trykker på startknappen TO GANGER økes 
tiden med 30 sekunder.

STOP / PAUSE / FORTSETT TILBEREDNINGEN
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når funksjonen er avsluttet, kan ovnen foreta en 
avkjølingsfase. Dette er normalt og på display 
vises “Cool On” (nedkjøling pågår). 
Etter denne prosessen, slår ovnen seg av 
automatisk.

trykk på tilbake-knappen for å vise 
24-timers klokken et øyeblikk når 
“Cool On” vises i displayet.

avkjølingsprosessen kan avbrytes ved at du 
åpner døren, uten av dette får noen skadelige 
følger for ovnen.

AVKJØLING

q trykk på klokkens knapp (½ sekunD) (de to sifrene til venstre (timer) blinker).

w vri på bryteren for innstilling for å stille inn timene.

e trykk på bryteren for innstilling (de to sifrene til høyre (minutter) blinker).

r vri på bryteren for innstilling for å stille inn minuttene.

t trykk på bryteren for innstilling igjen for å bekrefte endringen.

Klokken er stilt og i gang.

INNSTILLING AV KLOKKEN

første gang apparatet koples til vil du 
bli bedt om å stille inn klokken.

etter et strømbruDD, blinker klokken 
og må tilbakestilles.





Strøm
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Effekt-nivå

KUN MIKROBØLGER

strømnivå foreslått bruk:

900 W
oppvarming av Drikker, vann, klare supper, kaffe, te eller andre matvarer med høyt 
vanninnhold. Velg lavere effekt dersom maten inneholder egg eller fløte.

750 W tillbereDning grønnsaker, kjøtt osv.

650 W tilbereDning fisk.

500 W
mer forsiktig tilbereDning av f.eks. sauser med høyt proteininnhold, oste- og eggeretter 
og klargjøring av gryteretter.

350 W småkoking av stuinger, smelte smør og sjokolade.

160 W tining. Mykgjøre smør, ost.

90 W mykgjøre iskrem.

0 W bare veD bruk av kjøkkentimeren.

TILBEREDE OG VARME MAT MED MIKROBØLGER

Slå på mikrobølgeovnen ved å trykke på knappen og gå fram på følgende måte:

q vri på bryteren for innstilling til du finner mikrobølgefunksjonen.

w trykk på bryteren for innstilling for å bekrefte valget.

e vri justeringsbryteren for å stille inn mikrobølgeeffekten.

r trykk på bryteren for innstilling for å bekrefte valget.

t  vri på bryteren for innstilling for å stille inn steketiden.

y trykk på start-knappen eller justeringsbryteren.

når tilbereDningsprosessen har startet:  
Du kan enkelt øke tiden i 30-sekunders trinn. Det er bare å trykke på 
startknappen. Hvert trykk øker tiden med 30 sekunder. Du kan også 
dreie på justeringsbryteren for å øke eller redusere tiden.

mens tilbereDningen pågår kan du forandre tilberedningstid og/eller 
effektnivå.

<= ved å trykke på den ønskede knappen: =>

bruk Denne funksjonen for normal 
matlaging og oppvarming, for 
eksempel til grønnsaker, fisk, 
poteter og kjøtt.



 

Strøm

Strøm
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Slå på mikrobølgeovnen ved å trykke på knappen og gå fram på følgende måte:

q åpne Døren og sett maten inn i ovnen. Lukk døren.

w trykk på startknappen for å starte automatisk ovnen med  
full mikrobølgeeffekt (900 W) og tilberedningstid stilt inn på  
30 sekunder. Hvert nytt trykk øker tiden med  
30 sekunder.

JET START

Denne funksjonen brukes for raskt å 
oppvarme mat med høyt 
vanninnhold som klar suppe, kaffe 
eller te.



Strøm



Du kan også foranDre tilbereDningstiDen veD å vri på justeringsbryteren 
for å øke eller redusere tiden etter at funksjonen har startet.

merk: 
Denne funksjonen er kun tilgjengelig når ovnen er slått av eller i 
standby-modus med multifunksjonsbryteren i Microwave-
posisjon.
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følg fremgangsmåten for “tilberede og varme mat 
med mikrobølger” og velg effektnivå 160 W ved 
manuell opptining.

kontroller maten regelmessig. Du kan lære deg 
tidene som trengs etterhvert som du 
opparbeider deg erfaring.

MANUELL TINING

snu store stykker etter halve opptiningstiden.

gryteretter, stuinger og kjøttsauser tiner bedre 
dersom du rører i dem i løpet av 
opptiningstiden.

veD tining, er det best å la maten 
halvveis tine og deretter la 

tineprosessen fullføres i løpet av en 
hviletid.

Dersom maten blir ståenDe en stunD 
etter opptiningen gir Dette alltiD 
beDre resultat siden 
temperaturen vil bli jevnt 
fordelt i maten.

frossen mat i plastposer, plastfolie eller 
pappemballasje kan plasseres rett inn i ovnen 
med emballasjen dersom denne ikke 
inneholder metalldeler (f.eks. 
metallklips).

formen på emballasjen påvirker 
opptiningstiden. Grunnemballasje tiner 
fortere opp enn dyp emballasje.

skill Deler fra hveranDre etter hvert som de tiner.  
Enkle skiver tiner fortere.

beskytt Deler av maten med små 
biter av aluminiumsfolie dersom 
de begynner å bli varme (f.eks. 
kyllinglår og vingespisser).



16

NO JET DEFROST (HURTIG TINING)

Slå på mikrobølgeovnen ved å trykke på  knappen og gå fram på følgende måte:

q vri på justeringsbryteren til du finner funksjonen Jet Defrost for hurtig tining.

w trykk på bryteren for innstilling for å bekrefte valget.

e Drei på justeringsbryteren for å velge matkategori.

r trykk på bryteren for innstilling for å bekrefte valget ditt.

t vri på justeringsbryteren for å stille inn vekten.

y trykk på start-knappen.

bruk Denne funksjonen til å tine kjøtt, 
fjærkre, fisk, grønnsaker og brød. 
Jet Defrost bør bare brukes  
for mat som har en nettovekt 
mellom 
 100 g 2,5 kg.

plasser alltiD maten på den 
roterende glasstallerkenen.

Power









Strøm

miDt i tineprosessen stopper ovnen og ber deg 
om å snu maten (meldingen “TURN” vises).

 ɳ Åpne døren.
 ɳ Snu maten.
 ɳ Lukk døren og start ovnen igjen ved å tryk-

ke på startknappen.

merk: ovnen fortsetter automatisk etter  
to minutter hvis maten ikke blir snudd.  
Dette medfører at opptiningstiden blir lengre.
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VEKT:
Denne funksjonen må få opplysninger om matens nettovekt. Ovnen 
vil automatisk beregne nødvendig tid for å fullføre prosessen.

Dersom vekten er minDre eller større enn anbefalt vekt: følg 
prosedyren for “Tilberede & Varme opp mat med mikrobølger” 
og velg 160 W ved tining.

FROSNE MATVARER:
hvis maten er varmere enn dypfrossen temperatur (-18°C),  
velg en lavere vekt for maten.

hvis maten er kalDere enn dypfrossen temperatur (-18°C),  
velg høyere vekt for maten.

MAT RÅD

q kjøtt (100 g - 2,0 kg) kjøttDeig, koteletter, biffer eller steker.

w fjærkre (100 g - 2,5 kg) kylling, hel, stykker eller fileter.

e fisk (100 g - 1,5 kg) hele biffer eller fileter.

r grønnsaker (100 g - 1,5 kg) blanDeDe grønnsaker, erter, brokkoli osv.

t brøD (100 g - 1,0 kg) brøD, rundstykker eller boller.

for matvarer som ikke står oppført i Denne tabellen og hvis vekten er lavere eller høyere enn anbefalt 
vekt, bør du følge prosedyren for “Tilberede og varme mat med mikrobølger“ og velge 160 W ved 
tining.

JET DEFROST (HURTIG TINING)
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MAT RÅD

q miDDagstallerken (250 g - 500 g)

tilDekket oppvarming. 
for perfekt resultat, tilbered maten i henhold til 
veiledningene på neste side.

w frossen porsjon (250 g - 500 g)
følg veileDningen som står skrevet på pakningen, f.eks. 
ventilasjon, prikking osv.

e frossen lasagne (250 g - 500 g) oppvarmes tilDekket Snu den hvis nødvendig.

r suppe (200 g - 800 g)
varmes utilDekket i porsjonsskåler eller i en stor 
bolle.

t Drikke (100 g - 500 g) oppvarmes uten lokk.

for mat som ikke er oppført i Denne tabellen og hvis vekten er mindre eller større enn anbefalt vekt, 
bør du følge fremgangsmåten for “Tilberede & Varme mat med mikrobølger”.

Slå på mikrobølgeovnen ved å trykke på  knappen og gå fram på følgende måte:

q vri justeringsbryteren til du finner den 6th Sense funksjonen.

w trykk på bryteren for innstilling for å bekrefte valget ditt.

e vri justeringsbryteren til du finner den 6th Sense funksjonen for oppvarming.

r trykk på bryteren for innstilling for å bekrefte valget ditt.

t  vri på justeringsbryteren for å velge ønsket matkategori.

y trykk på bryteren for innstilling for å bekrefte valget ditt.

u vri på justeringsbryteren for å stille inn vekten.

i trykk på start-knappen.

bruk Denne funksjonen når du vil 
varme ferdiglaget mat som enten 
er frossen, kjøleskapskald eller 
romtemperert.

plasser maten på en ildfast tallerken 
eller fat som tåler mikrobølger.













Strøm

6TH SENSE OPPVARMING
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Dekk alltiD til maten når du bruker denne 
funksjonen, bortsett fra ved oppvarming av 

supper, i dette tilfellet er det ikke nødvendig 
å dekke til.

Dersom maten er innpakket på en slik måte 
at den allerede er tildekket, bør du lage 
2-3 snitt i innpakningen, slik at trykket 

slippes ut når maten varmes opp.

plastfolie bør prikkes med 
en gaffel for å slippe ut 
trykket og for å forhindre at 
den sprekker på grunn av 
damp som danner seg i 
løpet av tilberedningstiden.

når Du oppbevarer en rett i kjøleskapet eller 
“porsjonerer” en rett som du vil varme opp på 

et fat, er det lurt å 
legge tykkere, 
fastere deler ut mot 
kanten av 
tallerkenen og de 
tynnere og mindre 

faste delene i midten.

plasser tynne skiver av kjøtt oppå hverandre 
eller legg dem lagvis.

tykkere skiver,som kjøttpudding eller pølser, 
bør legges nær hverandre.

resultatene blir alltiD beDre 
Dersom Du lar De stå i  
1-2 minutter .

røring unDer oppvarming 
unDer oppvarmingsprosessen kan ovnen stoppe 
(avhengig av program) og be deg om å “RØRE I” 
maten (STIR).

 ɳ Åpne døren.
 ɳ Rør i maten.
 ɳ Lukk døren og start ovnen igjen ved å tryk-

ke på startknappen.

merk: ovnen fortsetter automatisk etter  
ett minutt hvis maten ikke røres. I så fall vil 
oppvarmingstiden vare litt lenger.

6TH SENSE OPPVARMING
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Slå på mikrobølgeovnen ved å trykke på knappen og gå fram på følgende måte:

q vri justeringsbryteren til du finner den 6th Sense Damp-funksjonen.

w trykk på bryteren for innstilling for å bekrefte valget ditt.

e  vri på justeringsbryteren for å velge ønsket matkategori.

r trykk på bryteren for innstilling for å bekrefte valget ditt.

t vri på justeringsbryteren for å stille inn vekten.

y trykk på start-knappen.

bruk Denne funksjonen for mat som 
grønnsaker, fisk, ris og pasta. 
Denne funksjonen arbeider i to trinn.

 ɳ Det første trinnet bringer maten 
raskt opp til koketemperatur.

 ɳ Det neste trinnet justerer tempe-
raturen automatisk til småkoking, 
for å hindre at den koker over.









Strøm

6TH SENSE DAMP

Dampkokeren er kun beregnet for bruk i mikrobølgeovner.

Du må alDri bruke Den på en annen måte.

bruk av dampkokErEn på andre måter kan forårsake skader.

sørg alltid For at den roterende tallerkenen kan dreie fritt rundt 
før ovnen starter.

plassEr alltid på den roterende glasstallerkenen.

TILDEKKING AV MAT
Dekk alltiD maten meD et lokk. Sørg for at 
beholderen og lokket kan benyttes i 
mikrobølgeovn før du bruker de. Dersom du 
ikke har et lokk til beholderen din, kan du 
benytte en tallerken i stedet. Den bør plasseres 
opp-ned på toppen av beholderen.

bruk ikke plast eller aluminiumsmaterial for å 
dekke til maten.

BEHOLDERE
beholDerne som brukes bør ikke være mer enn 
halvfull. Hvis du skal tilberede store mengder, 
bør du velge en større beholder, slik at den ikke 
blir mer enn halvfull. Dette hindrer at maten 
koker over.

TILBEREDE GRØNNSAKER
legg grønnsakene i hullristen. Hell 100 ml vann i 
bunnen. Legg på lokket og still inn 
tilberedningstiden.

myke grønnsaker som brokkoli og purre trenger 
en koketid på 2-3 minutter.

harDere grønnsaker som gulrøtter og poteter 
trenger en koketid på 4-5 minutter.

KOKE RIS
følg anbefalingene på pakken angående 
tilberedningstid, mengde vann og ris.

legg ingreDiensene i Den neDre Delen, legg på 
lokket og still inn tiden.
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KAN VASKES I OPPVASKMASKIN:

holDer for Den roterenDe tallerkenen.

roterenDe glasstallerken.

rengjøring er Det eneste 
veDlikeholDsarbeiDet som 
vanligvis er nødvendig.
Dersom Du ikke holDer ovnen ren 
kan overflaten bli ødelagt. Dette 
kan ha sterk innvirkning på 
apparatets levetid og kan føre til 
farlige situasjoner.

bruk ikkE skurEputEr i mEtall, slipEndE kostEr, 
stålull, harde kluter, osv. som 
kan skade 
betjeningspanelet og 
overflatene i 
ovnsrommet og ovnens 
utside. Bruk en svamp med mildt 
vaskemiddel eller tørkepapir sammen med 
glassrens-spray. Sprøyt glassrens på 
tørkepapiret. 
ikkE spray direkte på ovnen.

meD jevne mellomrom, og spesielt hvis 
du har sølt, bør du ta ut 
glasstallerkenen og holderen, og 
rengjøre bunnen av ovnen.

Denne ovnen er beregnet på å brukes med den 
roterende tallerkenen på plass.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

ikke bruk mikrobølgeovnen når den 
roterende tallerkenen er tatt ut for 
rengjøring.

bruk et milDt rengjøringsmiDDel, vann og en myk 
klut til å rengjøre innsiden av ovnen, begge 
sidene av døren og døråpningen.

ikke la Det Danne seg fett eller matrester 
rundt døren.

for harDnakkeDe flekker, kok en kopp vann i ovnen i 
2-3 minutter. Dampen vil myke opp flekkene.

VONd lUKT i OVNEN KaN FJERNES HViS dU setter en kopp 
meD vann tilsatt litt sitronsaft på den roterende 
tallerkenen og lar det koke i noen minutter.

bruk ikke 
Damprengjøringsapparat når 
du skal rengjøre 
mikrobølgeovnen.

grillelementet trenger ikke å rengjøres ettersom 
den sterke varmen brenner bort eventuelt søl, 
men det kan være nødvendig å rengjøre taket 
over elementet med jevne mellomrom. 
Dette bør gjøres ved å bruke varmt vann, 
vaskemiddel og en svamp. Dersom grillen ikke 
brukes regelmessig, bør den settes på 10 
minutter hver måned.

Dampkoker.
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NO FEILSØKINGSLISTE

Dersom strømleDningen må skiftes ut må 
den erstattes med en original 
strømledning som er å få gjennom vår 
serviceorganisasjon. Strømledningen 
skal kun skiftes av en faglært 
servicetekniker.

sErvicE skal kun utFørEs av En Faglært 
sErvicEtEknikEr. Det er farlig for ufaglærte å 
utføre vedlikehold eller reparasjoner som 
innebærer å fjerne et deksel på denne 
ovnen. Dekslene beskytter mot 
mikrobølgeenergien. 
du må aldri FjErnE dEksEl.

hvis ovnen ikke virker, bør du kontrollere 
følgende punkt før du ringer etter service:

 ɳ Holderen for den roterende tallerkenen og 
glasstallerkenen er på plass.

 ɳ Døren er skikkelig lukket.
 ɳ Kontroller sikringene og påse at apparatet 

mottar strøm.
 ɳ Kontroller at ovnen har god ventilasjon.
 ɳ Vent i 10 minutter og prøv å starte ovnen 

en gang til.
 ɳ Åpne og lukk døren før du prøver igjen.
 ɳ Koble ovnen fra strømnettet. Vent i 10 mi-

nutter før du kopler til på nytt og prøv 
igjen.

Dette er for å unngå at du unødig tilkaller 
tekniker som du selv må betale for. 
Når du kontakter Service, må du oppgi ovnens 
serienummer og typenummer (se 
Serviceetiketten). Garantiheftet inneholder mer 
informasjon.

DATA FOR TESTING AV EFFEKTIVITETEN VED OPPVARMING

i samsvar meD ieC 60705.

Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen har utviklet en standard for sammenliknende testing 
av oppvarmingseffekten i ulike mikrobølgeovner. Vi anbefaler følgende for denne ovnen:

test mengDe Ca. tiD strømnivå beholDer

12.3.1 1000 g 12 - 13 miN 650 W PyREx 3.227

12.3.2 475 g 5 ½ miN 650 W PyREx 3.827

12.3.3 900 g 13 - 14 miN 750 W PyREx 3.838

13.3 500 g 10 miNUTTER 160 W

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

forsyningsspenning 230 V/50 Hz

nominell inngangseffekt 1800 W

sikring 10 a

utgangseffekt for mikrobølger 1000 W

utvenDige mål (hxbxD) 385 x 595 x 468

innvenDige mål (hxbxD) 200 x 405 x 380
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