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VIGTIGE ANVISNINGER 
VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

ÆG
ANVEND ALDRIG MIKROBØLGEOVNEN  
til tilberedning eller gen-
opvarmning af hele 
æg, med eller uden 
skal, da de kan eksplodere, endog 
efter mikrobølgeopvarmningen 
er afsluttet.

DETTE APPARAT MÅ KUN BRUGES AF 
BØRN PÅ OVER  8 år og personer 
med nedsatte fysiske, sensori-
ske eller mentale evner eller med 
manglende erfaring og viden, 
hvis disse er under opsyn  eller er 
oplært i brugen af apparatet på 
en sikker måde og forstår de in-
volverede farer. 

LAD ALDRIG BØRN LEGE  med appara-
tet. 

KUN BØRN FRA 8 ÅR OG OPAD OG UN-
DER OVERVÅGNING MÅ ANVENDE,  ren-
gøre eller foretage vedligehol-
delse på apparatet .

OPVARM ELLER ANVEND IKKE BRÆND-
BARE MATERIALER  i eller tæt ved ov-
nen. Dampene kan skabe brand-
fare eller medføre en eksplosion.

ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN  til 
tørring af tekstiler, papir, krydde-
rier, krydderurter, træ, blomster, 
frugt eller andre brændbare ma-
terialer. 
Risiko for brand.

HVIS DER GÅR ILD I NOGET I ELLER UDEN 
FOR OVNEN, ELLER HVIS DER ER SYNLIG 
RØG,  skal ovndøren holdes lukket 
og ovnen slukkes. Træk strøm-
ledningen ud af stikkontakten, 
eller afbryd strømmen ved sikrin-
gen eller afbryderen.

UNDLAD OVERDREVENT LANG TILBERED-
NING.  Risiko for brand.

EFTERLAD ALDRIG OVNEN UDEN OPSYN,  
især ikke hvis der anvendes pa-
pir, plast eller andre brændbare 
materialer i forbindelse med en 
tilberedning. 
Papir kan forkulle eller brænde, 
og nogle plasttyper kan smelte 
under opvarmning af madvarer.

ANVEND IKKE  aggressive kemikalier 
eller dampe til dette apparat. 
Denne ovntype er specifikt de-
signet til opvarmning eller tilbe-
redning af madvarer. 
Den er ikke beregnet til industri- 
eller laboratoriebrug.

SKAL LÆSES OG GEMMES TIL FREMTIDIG BRUG
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VIGTIGE ANVISNINGER 
VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

DD

APPARATET OG DETS TILGÆNGELIGE 
DELE KAN BLIVE VARME  under brug.

DER BØR UDVISES FORSIGTIGHED 
OMKRING  at undgå at røre ved 
apparatets varmeelementer.

HOLD BØRN PÅ 8 ÅR OG HERUNDER 
 væk fra apparatet, med 
mindre de er under konstant 
overvågning.

ANVEND ALDRIG 
MIKROBØLGEOVNEN  
til opvarmning 
af noget i en 
lufttæt, lukket beholder. Trykket 
i beholderen stiger, og det kan 
medføre skade, når den åbnes, 
eller den kan eksplodere.

HVIS STRØMKABLET SKAL SKIFTES UD,  
skal det erstattes med et original 
strømkabel, der kan erhverves 
via vores servicecentre. 
Strømkablet må kun 
udskiftes af en faglært 
servicetekniker.

VEDLIGEHOLDELSESOPGAVER 
MÅ KUN UDFØRES AF EN 
FAGLÆRT SERVICETEKNIKER.  
Det er farligt for enhver 
anden end det oplærte 
personale at afvikle 
vedligeholdelsesindgreb 
eller reparation, som 
indebærer afmontering af 
en af afskærmningerne, 
der yder beskyttelse mod 
mikrobølgeenergien.

FJERN ALDRIG NOGEN AFSKÆRMNING.
OVNDØRENS TÆTNINGER OG OMRÅDET 
OMKRING DISSE TÆTNINGER  skal 
jævnligt efterses for skader. 
Hvis disse områder beskadiges, 
må apparatet ikke anvendes, 
før det er blevet repareret af en 
faguddannet servicetekniker.

A D V A R S E L !
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VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

GENERELT
DETTE APPARAT ER UDELUKKENDE BEREG-
NET PÅ HUSHOLDNINGSBRUG.  
DETTE APPARAT ER BEREGNET TIL  ind-
bygning. Anvend det aldrig fritstå-
ende.

DETTE APPARAT ER BEREGNET  til op-
varmning af mad- og drikkeva-
rer. Tørring af madvarer eller tøj og 
opvarmning af varmepuder, hjem-
mesko, svampe, fugtigt tøj og lig-
nende kan give risiko for tilskade-
komst, antænding eller brand.

APPARATET BØR IKKE BENYTTES  uden fø-
devarer i mikrobølgeovnen. Ellers 
kan det ødelægge ovnen.
HVIS DU VIL ØVE DIG I AT BRUGE  ov-
nen, skal der sættes et glas vand 
ind i den. Vandet optager mikro-
bølgeenergien, så ovnen ikke bli-
ver beskadiget.

ANVEND IKKE OVNRUMMET  til opbeva-
ringsformål.

FJERN METALPOSELUKKERE  fra 
papir- eller plastikposer, in-
den de anbringes i ovnen.
FRITURESTEGNING
ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN   
til friturestegning da olietem-
peraturen ikke kan 
kontrolleres.

BRUG GRYDELAPPER ELLER OVNHANDSKER  
for at undgå at brænde fingrene 
ved berøring af beholdere, ovndele 
eller pander efter tilberedning

VÆSKER
FOR EKSEMPEL DRIKKEVARER 
ELLER VAND.   Væske kan 
blive opvarmet til over 
kogepunktet, uden syn-
lige tegn herpå. Dette kan medfø-
re, at varme væsker pludselig ko-
ger over.
Tag følgende foranstaltninger for at 
forebygge at dette kan ske:
1.  Undgå anvendelse af cylindri-

ske beholdere med smalle åb-
ninger.

2.  Rør rundt i væsken, før behol-
deren sættes i ovnen, og lad 
skeen blive i beholderen.

3.  Efter opvarmningen skal be-
holderen hvile et øjeblik. Rør 
atter rundt, og tag beholde-
ren forsigtigt ud af ovnen.

OBS
INDHENT ALTID  råd og vejledning 
i mikrobølgeovnens kogebog, 
især hvis du tilbereder eller gen-
opvarmer mad, der indeholder 
alkohol.

EFTER OPVARMNING AF BABYMAD  
eller væsker i en sutte-
flaske eller i et glas 
med babymad, skal 
man altid røre rundt og kontrolle-
re temperaturen før servering. På 
denne måde sikrer du, at varmen 
er jævnt fordelt, og at du undgår 
risikoen for skoldning eller vabler.
Sørg for at låg og sut tages af 
før opvarmning!
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KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN   på ty-
pepladen svarer til spændingen i 
hjemmet.

FJERN IKKE BESKYT-
TELSESPLADERNE  i si-
den af ovnrummet. 
De hindrer, at der 
kommer fedt og 
madpartikler ind i 
bølgelederne.

KONTROLLÉR  at ovnrummet er 
tomt før installation. 

KONTROLLÉR, AT APPARATET IKKE ER BE-
SKADIGET.  Kontrollér, at ovndøren 
lukker tæt mod dørholderen, og 
at den indvendige tætningsliste 
i døren ikke er beskadiget. Tøm 
ovnen, og rengør den indven-
digt med en blød, fugtig klud.

ANVEND IKKE DETTE APPARAT , hvis 
strømkablet eller stikket er be-
skadiget, hvis apparatet ikke fun-
gerer korrekt, eller hvis det er be-
skadiget, eller har været tabt på 
gulvet. Sørg for, at strømkab-
let eller stikket ikke udsættes for 
vand. Hold strømkablet væk fra 
varme overflader. Ellers er der ri-
siko for elektrisk stød, brand eller 
anden fare.

HVIS STRØMKABLET ER FOR KORT,  
skal en autoriseret el-instal-
latør eller servicetekniker 
installere en stikkontakt i 
nærheden af apparatet.

STRØMFORSYNINGSKABLET  skal være til-
strækkelig langt til, at det er muligt 
at det indbyggede apparat kan for-
bindes til strømforsyningen.

FOR AT OPFYLDE DE GÆLDENDE SIKKER-
HEDSDIREKTIVER FOR INSTALLATION  skal 
der anvendes en afbryderkontakt 
med en afstand på mindst 3 mm.

INSTALLATION

K å t A

INSTALLATION AF APPARATET

FØLG DE  separat leverede installationsvej-
ledninger ved installation af apparatet

FØR TILSLUTNING
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DETTE APPARAT SKAL EKSTRABESKYTTES  
jfr. Stærkstrømsreglementet.  Pro-
ducenten fralægger sig ethvert 
ansvar for skade på personer, dyr 
eller materiel som følge af mang-
lende overholdelse af denne for-
skrift.

OVNEN KAN KUN ANVENDES,  hvis ovn-
døren er lukket korrekt.

EFTER TILSLUTNING

Producenten kan ikke drages til 
ansvar for problemer, der skyldes 
brugers manglende overholdelse 
af disse angivelser.

PANELBESKRIVELSE

Funktion 
symboler

STOP/AFBRYDER 
knap

ON/OFF 
knap

POWER 
knap

START 
knap

RETUR 
knap

JUSTERINGS 
knob

UR 
knap

Digitalt 
display

Power
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GENERELT
DER ER  et stort udvalg af tilbehør på markedet. 
Før indkøb skal du sikre dig, at det er velegnet 
til brug i mikrobølgeovn.

SØRG FOR AT DE REDSKABER DU BRUGER  kan tåle mi-
krobølger og test dem kortvarigt i mikrobølge-
ovnen, før de bruges til 
tilberedningen.

NÅR MAD OG/ELLER TILBEHØR  placeres i mikrobøl-
geovnen, skal du sikre dig, at de ikke kommer i 
berøring med ovnens indre. 
Dette er specielt vigtigt ved tilbehør af me-
tal eller med metaldele.

HVIS TILBEHØR, DER INDEHOLDER METAL , kommer i 
berøring med ovnens indre, kan der dannes 
gnister og ovnen kan beskadiges, når den er i 
brug.

INDEN DER TÆNDES FOR OVNEN, SKAL DU ALTID SIKRE DIG , 
at drejetallerkenen kan dreje frit.

DREJEKRYDS
ANVEND DREJEKRYDSET  under glasdre-
jetallerkenen. Sæt aldrig andet ud-
styr på drejekrydset.

 � Monter drejekrydset i ovnen.

NØGLELÅS / SIKKERHEDSLÅS

Tryk og hold knappen RETUR tryk-
ket i 5 sekunder, for at låse nøglelå-
sen op.

DØREN SKAL ÅBNES OG LUKKES , f.eks. for at sætte 
mad i ovnen, før sikkerhedslåsen udløses. El-
lers viser displayet ordet “Door”.

FUNKTIONEN NØGLELÅS AKTIVERES  ved 
at trykke og holde knappen RETUR 
trykket (i cirka 5 sekunder) indtil der 
vises et nøglesymbol, i stedet for tal.

Nøglen forsvinder efter 3 se-
kunder og displayet vender 
tilbage til visualisering af det 
foregående skærmbillede.

TILBEHØR

GLASDREJETALLERKEN
ANVEND GLASDREJETALLERKENEN  til alle tilbered-
ningsformer. Den opsamler 
dryppende saft og madrester, 
der ellers ville brænde fast på 
ovnens indre.

 � Anbring glasdrejetallerke-
nen på drejekrydset.

RIST
BRUG RISTEN , når du tilbereder 
med funktionerne Grill eller Grill 
Combi.

CRISPHÅNDTAG
ANVEND DET MEDFØLGENDE SPECIELLE 
CRISP-HÅNDTAG , til at tage den varme 
Crisp-pande ud af ovnen.

CRISP-PANDE
ANBRING MADEN DIREKTE PÅ CRISP-PANDEN.  
Anvend altid glasdrejetal-
lerkenen under Crisp-pan-
den.

ANBRING ALDRIG TILBEHØR  på Crisp-pan-
den, da den hurtigt bliver meget 
varm og sandsynligvis vil beskadige dette.

CRISP-PANDEN  kan forvarmes før brug (maks. 3 
minutter). Brug altid Crisp-funktionen til at for-
varme Crisp-panden.
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FOR AT FORTSÆTTE EFTER EN FUNKTION ER AFSLUTTET:  
NÅR END VISUALISERES,  kan man forlænge tilbered-
ningstiden med 30 sekunder, ved at trykke på 
Start-knappen. Hver gang der trykkes på knap-
pen, tilføjes endnu 30 sekunder til tilberednings-
tiden.

DER LYDER ET BIP  en gang i minuttet i 
10 minutter, når tilberedningen er 
afsluttet. Tryk på knappen STOP, el-
ler åbn ovndøren, for at stoppe signalet.
BEMÆRK:  Ovnen husker kun indstillingen i 60 
sekunder, hvis ovndøren åbnes og lukkes igen, 
når tilberedningen er afsluttet.

AFBRYDELSE AF EN TILBEREDNING:
MAN KAN AFBRYDE TILBEREDNINGEN , for at kontrolle-
re, vende eller røre i maden, ved at åbne ovn-
døren. Indstillingen huskes i 10 minutter.

FOR AT FORTSÆTTE TILBEREDNINGEN:
LUK OVNDØREN , og tryk ÉN GANG på 
Start-knappen. Tilberedningen genop-
tages, hvor den blev afbrudt. 
NÅR DER TRYKKES TO GANGE PÅ START-KNAPPEN   
øges tilberedningstiden med 30 sekunder

RØR RUNDT I ELLER VEND MADEN 
(ANGÅR KUN 6TH SENSE FUNKTIONER)

ON/OFF

BEMÆRK: I TILSTANDEN LYN-OPTØNING FORTSÆTTER OV-
NEN AUTOMATISK EFTER 2 MINUTTER  hvis maden ikke 
bliver vendt. I dette tilfælde bliver optøningsti-
den længere.

NÅR DER SLUKKES FOR APPARATET,  svarer alle knap-
perne og justeringsknoppen (bortset fra knap-
pen Start) ikke. Det 24-timers ur vises.

BEMÆRK: BESKRIVELSERNE I DENNE BRUGSVEJLEDNING  
forudsætter, at ovnen er tændt

VED BRUG AF VISSE AF 6TH SENSE FUNKTIONERNE  stop-
per ovnen muligvis (afhængigt af det valgte 
program og madkategori) og opfordrer dig til 
at vende maden (TURN FOOD).
For at fortsætte tilberedningen:

 � Åbn ovndøren.
 � Vend maden.
 � Luk døren, og genstart ved at trykke på 

Start.

TÆND ELLER SLUK FOR APPARATET   ved at 
trykke på On/Off-knappen i ½ sekund.

NÅR DER TÆNDES FOR APPARATET,  visualise-
res alle knapper og knop-funktionerne nor-
malt og det 24-timers ur visualiseres ikke.

STANDBYTILSTAND

Når apparatet er i Standby, visualiseres 24-ti-
mers uret sløret. Drej på knoppen eller tryk 
på en af knapperne, for at forlade tilstanden 
Standby.

EFTER TRYK PÅ KNAPPEN STOP,  eller hvis brugeren 
ikke indvirker på produktet i et vist tidsrum, 
skifter ovnen til tilstanden Standby.

FOFOFOFORRRR ATATATAT FFFORORORTSTSTSÆTÆTÆTTETETE EEEFTFTFTERER EENN FUFUNKTION ER AFSLUAF EN TILBEREDNINING:G:

et

STOP / AFBRYD / FORTSÆT TILBEREDNING
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MADKATEGORIER (ANGÅR KUN 6TH SENSE FUNKTIONERNE)

VED BRUG AF 6TH SENSE FUNKTIONER  har ovnen behov for 
at vide hvilken madkategori, den skal anvende, for 
at kunne opnå gode resultater. Når du vælger en 
madkategori med justeringsknoppen, vises mad-
kategoriens nummer og symbol på displayet.

MADKATEGORIERNE  er anført i tabellerne til hver 
6th Sense funktion.

MADKATEGORIOVERSIGTEN  på ovnen angiver hvil-
ken madkategori, der anvendes i funktionerne 
som anvender madkategorier.

RUG AF

 

MADVARER

KØD (100 g - 2,0 kg)

FJERKRÆ (100 g -

HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TA-
BELLERNE, og hvis vægten er over eller under den 
anbefalede vægt, bør man bruge fremgangs-
måden for "Tilberedning og opvarmning med 
mikrobølger".

6th SENSE
Opvarmning

Middagsret Frossen
portion

Frossen 
lasagne Suppe Drikkevarer

6th SENSE
Tilberedning

Bagt
kartoffel

Friske 
grøntsager

Frosne 
grøntsager

Grøntsager 
på dåse Popcorn

6th SENSE

Crisp

Pommes frites Pizza, 
tynd bund

Pizza, 
deep pan

Grillede 
kyllingevinger /
parteret kylling

Fiskepinde
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NÅR EN FUNKTION ER FÆRDIG,  kan ovnen starte en 
afkølingsprocedure. Dette er normalt og “Cool 
On” (køling tændt) visualiseres på displayet.
Herefter slukker ovnen automatisk. 

TRYK PÅ KNAPPEN RETUR for at vise 
24-timers uret, mens "Cool On" (kø-
ling tændt) vises.

DU KAN AFBRYDE AFKØLINGSPROCEDUREN  uden at be-
skadige ovnen ved at åbne døren.

AFKØLING

q TRYK PÅ KNAPPEN CLOCK (½ SEKUND).  (De to cifre til venstre (timerne) blinker).

w DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN  for at indstille timetallet.

e TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN.  (De to cifre til højre (minutterne) blinker).

r DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN,  for at indstille minuttallet.

t TRYK IGEN PÅ JUSTERINGSKNOPPEN,  for at bekræfte ændringen.

NU ER URET INDSTILLET, OG DET GÅR.

INDSTILLING AF URET

NÅR APPARATET SLUTTES TIL EN STIKKON-
TAKT DEN FØRSTE GANG,  bliver du an-
modet om at indstille uret.

EFTER ET STRØMSVIGT  blinker uret og 
skal indstilles igen.

Power
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EFFEKTNIVEAU

KUN MIKROBØLGER

POWER ANBEFALET BRUG:

1000 W
OPVARMNING AF DRIKKEVARER,  vand, klar suppe, kaffe, te eller andre madvarer med højt 
vandindhold. Hvis maden indeholder æg eller fløde, vælges en lavere effekt.

800 W TILBEREDNING AF  grøntsager, kød osv.

650 W TILBEREDNING AF  fisk.

500 W
RETTER, DER KRÆVER PÅPASSELIGHED  f.eks. saucer med højt proteinindhold, oste- og æggeret-
ter, og færdigtilberedning af sammenkogte retter.

350 W VIDEREKOGNING AF RAGOUT,  smeltning af smør og chokolade.

160 W OPTØNING.  Blødgøring af smør og ost.

90 W BLØDGØRING  af is

0 W NÅR KUN  timeren er i brug.

TILBEREDNING OG OPVARMNING 
MED MIKROBØLGER

Tænd for mikroovnen ved at trykke på knappen    og gør følgende:

q DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN,  til du har fundet mikrobølgefunktionen.

w TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN,  for at bekræfte dit valg.

e DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN,  for at indstille mikrobølgeeffekten.

r TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN,  for at bekræfte dit valg.

t  DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN,  for at indstille tilberedningstiden.

y TRYK PÅ START-KNAPPEN ELLER JUSTERINGSKNOPPEN.

NÅR TILBEREDNINGEN ER BLEVET STARTET:  
Ved at trykke på Start-knappen kan du nemt forlænge tiden med 30 se-
kunder ad gangen. Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder. Du kan 
også forkorte eller forlænge tiden ved at dreje på justeringsknoppen.
UNDER TILBEREDNINGEN  kan man ændre tilberedningstiden og/eller 
effektniveauet.

<= ved tryk på den ønskede knap: =>

BRUG DENNE FUNKTION  til normal til-
beredning og genopvarmning af 
f.eks. grøntsager, fisk, kartofler og 
kød.

Power

Power
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q ÅBN OVNDØREN  og sæt retten i ovnen. Luk ovndøren.

w TRYK PÅ START-KNAPPEN FOR AT STARTE  ovnen automatisk med 
fuld mikrobølgeeffekt (900 W) og en tilberedningstid på 

30 sekunder. Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder.

FUNKTIONEN LYN START

DENNE FUNKTION ANVENDES  til hurtig 
opvarmning af madvarer med højt 
vandindhold, f.eks. klar suppe, kaf-
fe eller te.

Power

DU KAN OGSÅ ÆNDRE TIDEN VED AT DREJE PÅ JUSTERINGSKNOPPEN  for at for-
længe eller forkorte tiden, efter at funktionen er startet.

BEMÆRK:
FUNKTIONEN ER KUN TILGÆNGELIG,  når ovnen er slukket eller er i 
Standby, mens multifunktionsknoppen står i mikrobølgepositi-
onen.
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eller kartonæsker kan sættes direkte i ovnen, 
hvis blot materialet ikke indeholder metal-
dele (f.eks. metalposelukkere).

EMBALLAGENS FACON  ændrer på optø-
ningstiden. Flade indpakninger optøs 
hurtigere end dybe indpakninger.

ADSKIL STYKKERNE , efterhånden som de tør op. 
Enkeltfrosne stykker tør hurtigere op.

BESKYT DELE AF MADEN  med små 
små stykker alufolie, hvis de be-
gynder at blive varme (f.eks. 
kyllingelår og den yderste del 
af kyllingevinger).

FØLG VEJLEDNINGEN  for “Tilberedning og opvarm-
ning med mikrobølger”, og vælg effekttrinnet 
160 W ved manuel optøning.

SE JÆVNLIGT TIL MADEN.  Med lidt erfaring lærer du 
den påkrævede tid til de forskellige mængder.

MANUEL OPTØNING

VEND STORE STYKKER  efter halvdelen af optø-
ningstiden.

KOGTE MADVARER, GRYDERETTER OG KØDSOVSE  
tør lettere op, hvis der røres rundt un-

der optøningen.

VED OPTØNING  anbefales det ikke at tø 
madvaren helt op, men lade den endeli-

ge optøning afslutte under hviletiden.

HVILETID EFTER OPTØNING FORBEDRER ALTID RESULTATET,  
da varmen fordeler sig mere jævnt i maden
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LYNOPTØNING

Tænd for mikroovnen ved at trykke på knappen    og gør følgende:

q DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN,  indtil du har fundet funktionen lyn-optøning.

w TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN,  for at bekræfte dit valg.

e DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN,  for at vælge en madkategori.

r TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN,  for at bekræfte dit valg.

t  DREJ PÅ JUSTERINGSKNAPPEN,  for at indstille vægten.

y TRYK PÅ START-KNAPPEN.

BRUG DENNE FUNKTION  til optøning af 
kød, fjerkræ, fisk, grøntsager og 
brød.
Lyn-optøning bør kun anvendes til 
madvarer med en nettovægt mel-
lem 100 g og 2,5 kg.

ANBRING ALTID MADVARERNE  på glas-
drejetallerkenen.

Power

HALVVEJS GENNEM OPTØNINGEN STOPPER OVNEN,  og 
anmoder dig om at “VENDE” maden.

 � Åbn ovndøren.
 � Vend maden.
 � Luk ovndøren, og genstart ved at trykke 

på Start.

BEMÆRK:  Ovnen fortsætter automatisk efter 2 
minutter, hvis maden ikke er vendt. I så fald bli-
ver optøningstiden længere.
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VÆGT:
VED DENNE FUNKTION SKAL OVNEN KENDE  madens nettovægt. Derefter 
beregner ovnen automatisk den nødvendige tid til færdiggørel-
se af processen.
ER VÆGTEN HØJERE ELLER LAVERE END DEN ANBEFALEDE:  Følg proceduren 
for “Tilberedning & opvarmning med mikrobølger”, og vælg 160 
W til optøning.

FROSNE MADVARER:
HVIS MADEN ER VARMERE  end dybfrosttemperaturen (-18°C),  skal du 
vælge en lavere vægtindstilling.
HVIS MADEN ER KOLDERE  end dybfrosttemperaturen (-18°C),  skal du 
vælge en højere vægtindstilling.

MADVARE RÅD

q KØD  (100 g - 2,0 kg) HAKKEKØD,  koteletter, bøffer eller stege.

w FJERKRÆ   (100 g - 2,5 kg) KYLLING, HEL,  stykker eller fileter.

e FISK   (100 g - 1.5 kg) HELE KOTELETTER  eller fileter.

r GRØNTSAGER   (100 g - 1,5 kg) BLANDEDE GRØNTSAGER,  ærter, broccoli osv.

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

HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN,  og hvis vægten er over eller under den anbe-
falede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning & opvarmning med mi-
krobølger" og vælge 160 W til optøning.

LYNOPTØNING
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GRILL

Tænd for mikroovnen ved at trykke på knappen    og gør følgende:

q DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN,  til du har fundet Grillfunktionen.

w TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN,  for at bekræfte dit valg.

e  DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN,  for at indstille tilberedningstiden.

r TRYK PÅ START-KNAPPEN.

BRUG DENNE FUNKTION TIL  hurtig bru-
ning af overfladen på maden på ri-
sten.

ANBRING MADEN  på risten. Vend maden under tilberedningen.

KONTROLLÉR, AT DE REDSKABER,  der anvendes, er varmebestandige og 
kan tåle mikrobølger, før de benyttes med grillfunktionen.

BRUG IKKE PLASTREDSKABER,  når du griller. De vil smelte. Ting af træ eller 
karton er heller ikke egnede.

Power
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GRILL COMBI

Tænd for mikroovnen ved at trykke på knappen   og gør følgende:

q DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN,  til du har fundet funktionen Grill Combi.

w TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN,  for at bekræfte dit valg.

e DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN,  for at indstille mikrobølgeeffekten.

r TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN,  for at bekræfte dit valg.

t  DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN,  for at indstille tilberedningstiden.

y TRYK PÅ START-KNAPPEN.

NÅR TILBEREDNINGEN ER BLEVET STARTET:  
Ved at trykke på Start-knappen kan du nemt forlænge tiden med 30 se-
kunder ad gangen. Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder. Du kan 
også forkorte eller forlænge tiden ved at dreje på justeringsknoppen.
UNDER TILBEREDNINGEN  kan man ændre tilberedningstiden og/eller ef-
fektniveauet.

<= ved tryk på den ønskede knap: =>

DEN MAKSIMALT MULIGE  mikrobølgeeffekt er begrænset til et fabrik-
sindstillet niveau, når funktionen Grill Combi anvendes.
ANBRING MADEN  på risten eller glasdrejetallerkenen.

BRUG DENNE FUNKTION TIL  tilbered-
ning af retter som lasagne, fisk og 
kartoffelgratin.

Power

Power

GRILL COMBI

EFFEKT: ANBEFALET BRUG:

650 W TILBEREDNING AF GRØNTSAGER OG GRATINER

350 - 500 W TILBEREDNING AF FJERKRÆ OG LASAGNE

160 - 350 W TILBEREDNING AF FISK OG DYBFROSNE GRATINER

160 W TILBEREDNING AF KØD

90 W FRUGTGRATINER

0 W BRUNING KUN UNDER TILBEREDNING
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CRISP

Tænd for mikroovnen ved at trykke på knappen    og gør følgende:

q DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN,  til du har fundet Crisp funktionen.

w TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN,  for at bekræfte dit valg.

e  DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN,  for at indstille tilberedningstiden.

r TRYK PÅ START-KNAPPEN.

ANVEND DENNE FUNKTION TIL  opvarm-
ning og tilberedning af pizzaer og 
andre retter med dej-bund. Den er 
også god til stegning af bacon og 
æg, pølser, hamburgere osv.

erPower

OVNEN BENYTTER AUTOMATISK  Mikrobølger og Grill til opvarmning af 
Crisp-panden. Det gør, at Crisp-panden hurtigt kommer op på 
arbejdstemperaturen og begynder at brune maden og give den 
en sprød overflade.

SØRG FOR,  at Crisp-panden er placeret korrekt midt på 
glasdrejetallerkenen.

OVNEN OG CRISP-PANDEN  bliver meget varme under den-
ne funktion.

SÆT IKKE DEN VARME CRISP-PANDE  på varmefølsomme 
overflader.

UNDGÅ OMHYGGELIGT AT RØRE  ved grillelementet.

BRUG OVNHANDSKER  eller det medfølgende Crisp-hånd-
tag, når den varme Crisp-pande skal tages ud.

BRUG KUN  den medfølgende Crisp-pande til denne 
funktion.
Andre crisp-pander, der fås på markedet, giver ikke korrekte re-
sultater under brug af denne funktion.
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MADVARE RÅD

q MIDDAGSRET  (250 g - 500 g)

TILDÆKKET.
FØLG ANBEFALINGERNE  om retternes tilberedning på 
næste side, for at opnå perfekte resultater.

w FROSSEN PORTION   (250 g - 500 g)
FØLG ANVISNINGERNE PÅ EMBALLAGEN,  dvs. om ventilati-
on, kontrol, osv..

e FROSSEN LASAGNE   (250 g - 500 g) TILDÆKKET OPVARMNING  Vend om nødvendigt.

r SUPPE   (200 g - 800 g)
OPVARMES UTILDÆKKET  i separate suppetallerkener el-
ler en stor skål.

t DRIKKEVARER   (100 g - 500 g) OPVARM UDEN LÅG.

FØLG ANVISNINGERNE FOR “TILBEREDNING & OPVARMNING MED MIKROBØLGER” TIL MADVARER, SOM IKKE ER NÆVNT I 
DENNE TABEL  og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt.

Tænd for mikroovnen ved at trykke på knappen    og gør følgende:

q DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN,  til du har fundet funktionen 6th Sense.

w TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN,  for at bekræfte dit valg.

e DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN,  til du har fundet funktionen 6th Sense opvarmning.

r TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN,  for at bekræfte dit valg.

t DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN,  for at vælge den ønskede 

madkategori.

y TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN,  for at bekræfte dit valg.

u  DREJ PÅ JUSTERINGSKNAPPEN,  for at indstille vægten.

i TRYK PÅ START-KNAPPEN.

BENYT DENNE FUNKTION  til opvarm-
ning af færdigretter enten frosne, 
køleskabskolde eller med rumtem-
peratur.
PLACÉR RETTEN  på en ovn-/mikrobøl-
gefast tallerken eller et fad.

Power

6TH SENSE OPVARMNING
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BRUG ALTID LÅG , når du bruger denne funktion, 
undtagen ved opvarmning af en enkelt porti-
on suppe lige fra køleskabet. Her er det ikke 

nødvendigt at bruge låg!

HVIS MADEN ER INDPAKKET  på en sådan 
måde, at den allerede er dækket, skal 

der skæres 2-3 snit i emballagen, så 
trykket kan lettes under opvarmningen.

PLASTFILM  skal snittes eller 
prikkes med en gaffel for at 
mindske trykket og hindre, 
at filmen springer, når der 
samler sig damp under til-
beredningen.

NÅR DU GEMMER  en ret i køleskabet eller anret-
ter den på et fad før opvarmning, skal du læg-

ge de tykkere og 
mere faste madvarer 
yderst på tallerke-
nen og de tyndere 
eller mindre faste 
madvarer i midten.

ANBRING TYNDE SKIVER  kød oven på hinanden el-
ler taglagt.

TYKKERE SKIVER  af f.eks. farsbrød eller pølser skal 
lægges tæt ved siden af hinanden.

RESULTATERNE BLIVER ALTID BEDRE EF-
TER EN HVILETID  på 1-2 minutter.

OMRØRING UNDER OPVARMNING 
UNDER OPVARMNINGEN  stopper ovnen muligvis 
(afhængigt af programmet), og anmoder dig 
om at “RØRE RUNDT” i maden.

 � Åbn ovndøren.
 � Rør i maden.
 � Luk ovndøren, og genstart ved at trykke 

på Start.

BEMÆRK:  Ovnen fortsætter automatisk efter 
1 minut, hvis der ikke røres rundt i maden. 
I så fald bliver opvarmningstiden længere.

BBRUG ALTID LÅG når du bruger deet i køleskabet eller anret-DU GEMM nktion

6TH SENSE OPVARMNING
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MADVARE RÅD

q BAGTE KARTOFLER  (200 g - 1,0 kg)

PRIK KARTOFLERNE MED EN GAFFEL,  og anbring dem 
på et ovnfast fad, der er velegnet til mikrobølger. 
Vend kartoflerne, når lydsignalet afgives. Vær op-
mærksom på, at ovnen, fadet og maden er varme.

w FRISKE GRØNTSAGER    (200 g - 800 g)

SKÆR GRØNTSAGERNE UD  i ensartede stykker. Til-
sæt 2-4 spsk. vand, og dæk til. Rør rundt, når ov-
nen bipper.

e FROSNE GRØNTSAGER   (200 g - 800 g) TILBERED TILDÆKKET.  Rør rundt, når ovnen bipper.

r GRØNTSAGER PÅ DÅSE   (200 g - 600 g)
KASSÉR  det meste af væsken, og tilbered – til-
dækket – i et fad, der er velegnet til mikrobølger.

t POPCORN   (100 g)
TILBERED KUN ÉN POSE AD GANGEN.  Hvis der ønskes flere 
popcorn, skal der tilberedes én pose ad gangen.

FØLG ANVISNINGERNE FOR “TILBEREDNING & OPVARMNING MED MIKROBØLGER” TIL MADVARER, SOM IKKE ER NÆVNT I 
DENNE TABEL  og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt.

Tænd for mikroovnen ved at trykke på knappen   og gør følgende:

q DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN,  til du har fundet funktionen 6th Sense.

w TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN,  for at bekræfte dit valg.

e DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN,  til du har fundet funktionen 6th Sense Cook.

r TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN,  for at bekræfte dit valg.

t DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN,  for at vælge den ønskede 

madkategori.

y TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN,  for at bekræfte dit valg.

u DREJ JUSTERINGSKNAPPEN,  for at indstille vægten.

i TRYK PÅ START-KNAPPEN.

BENYT KUN DENNE FUNKTION TIL  tilbe-
redning. 6th Sense Tilberedning må 
kun anvendes til madvarer i kate-
gorierne på denne liste.

Power

6TH SENSE TILBEREDNING

PLASTFILM  skal snittes eller prikkes med 
en gaffel, for at mindske trykket og 
hindre, at filmen springer, når der sam-
ler sig damp under tilberedningen.
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MADVARE RÅD

q POMMES FRITES  (200 g - 500 g)
FORDEL POMMES FRITTERNE  i et jævnt lag på Crisp-pan-
den. Drys evt. med salt.

w PIZZA, MED TYND BUND   
(200 g - 500 g)

TIL PIZZAER MED TYND BUND.

e PIZZA, DEEP PAN   (200 g - 800 g) TIL PIZZAER MED TYK BUND.

r GRILLEDE KYLLINGEVINGER / 

KYLLINGESTYKKER   (200 g - 500 g)

TIL KYLLINGESTYKKER SKAL CRISP-PANDEN  pensles med 
olie.

t FISKEPINDE   (200 g - 500 g)

PLACÉR FISKEPINDENE I APPARATET,  med en passende 
indbyrdes afstand. Vend maden,  når apparatet an-
moder dig herom.

FØLG ANVISNINGERNE FOR “TILBEREDNING & OPVARMNING MED MIKROBØLGER” TIL MADVARER, SOM IKKE ER NÆVNT I 
DENNE TABEL  og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt.

Tænd for mikroovnen ved at trykke på knappen   og gør følgende:

q DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN,  til du har fundet funktionen 6th Sense.

w TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN,  for at bekræfte dit valg.

e DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN,  til du har fundet funktionen 6th Sense Crisp.

r TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN,  for at bekræfte dit valg.

t DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN,  for at vælge den ønskede 

madkategori.

y TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN,  for at bekræfte dit valg.

u DREJ JUSTERINGSKNAPPEN,  for at indstille vægten.

i TRYK PÅ START-KNAPPEN.

BENYT KUN DENNE FUNKTION TIL  at få 
en sprød overflade. 6th Sense Crisp 
må kun anvendes til madvarer i ka-
tegorierne på denne liste.

PLACÉR MADVAREN  på Crisp-panden.

Power

6TH SENSE CRISP
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OMHYGGELIG RENGØRING:
CRISP-PANDEN  skal rengøres i 
vand tilsat et mildt opva-
skemiddel. Områder med 
fastbrændte rester kan ren-
gøres med en skuresvamp og et 
mildt opvaskemiddel.

LAD ALTID  Crisp-panden køle af, før den rengøres.

CRISP-PANDEN MÅ IKKE  skylles, mens den 
stadig er varm. Hurtig afkøling kan ska-
de den.

BRUG ALDRIG STÅLULD.  Det vil ridse overfla-
den.

ANVEND IKKE  mikrobølgeovnen, når dre-
jetallerkenen er fjernet med henblik på 
rengøring.

ANVEND ET MILDT OPVASKEMIDDEL,  vand og en blød 
klud til rengøring af ovnrummet, yder- og in-
dersiden af ovndøren samt dørfalsen.

LAD IKKE FEDT  eller madrester sidde om-
kring døren.

VED KRAFTIG TILSMUDSNING  skal du lade en kop med 
vand koge i ovnen i 2 eller 3 minutter. Dampen vil 
blødgøre snavset.

HÆLD LIDT CITRONSAFT  i en kop vand, sæt den på 
drejetallerkenen, og lad den koge nogle få mi-
nutter for at fjerne lugt fra ovnrummet.

ANVEND IKKE DAMPRENSERE  til 
rengøring af mikrobølgeov-
nen.

GRILLELEMENTET  har ikke behov for rengøring, da 
den kraftige varme brænder alle rester. Deri-
mod bør loftsbeklædningen under det rengø-
res regelmæssigt.
Dette gøres med varmt vand, rengøringsmid-
del og en svamp. Hvis grillen sjældent anven-
des, bør den tændes i 10 minutter hver måned.

VELEGNET TIL VASK I OPVASKEMASKINE:

DREJEKRYDS.

GLASDREJETALLERKEN.

CRISP-HÅNDTAG.

RIST.

AANANANVEVEVENDND IIKKKKEE mmikikrobølgeov

OMOMOMHYHYHYGGGGGGELELIGIG RRENENGØRING:K I OPVASKEMASASKIKINENE:

RENGØRING ER DEN ENESTE FORM FOR 
VEDLIGEHOLDELSE,  der normalt er 
brug for.
HVIS OVNEN IKKE HOLDES REN , kan 
overfladerne ødelægges. Det 
kan påvirke apparatets levetid, 
og det kan også medføre farlige 
situationer.

ANVEND IKKE METALSKURESVAM-
PE,SLIBENDE RENGØRINGSMID-
LER,  svampe af ståluld, 
skureklude o.l., da de 
kan beskadige betje-
ningspanelet samt ovnens indvendige og 
udvendige overflader. Brug en svamp med 
mildt opvaskemiddel eller et stykke køk-
kenrulle med et glasrensemiddel. Sprøjt 
glasrensemiddel på et stykke køkkenrulle.
SPRØJT IKKE  direkte på ovnen.

MED JÆVNE MELLEMRUM,  og specielt 
efter overkogning, skal drejetal-
lerken og drejekryds tages ud, så 
ovnbunden kan rengøres.

OVNEN ER FREMSTILLET  til at blive anvendt med 
monteret drejetallerken.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
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FEJLFINDINGSOVERSIGT

HVIS STRØMKABLET SKAL SKIFTES UD,  skal det 
erstattes med et original 
strømkabel, der kan erhver-
ves via vores servicecentre. 
Strømkablet må kun udskif-
tes af en faglært service-
tekniker.

SERVICE MÅ KUN UDFØRES AF EN 
FAGUDDANNET SERVICETEKNIKER.  
Det er farligt for enhver an-
den end det oplærte perso-
nale at afvikle vedligeholdel-
sesindgreb eller reparation, 
som indebærer afmontering 
af en af afskærmningerne, der yder beskyt-
telse mod mikrobølgeenergien.
FJERN ALDRIG NOGEN AFSKÆRMNING.

HVIS OVNEN IKKE FUNGERER,  skal du kontrollere ne-
denstående punkter, før du kontakter Service:

 � Drejetallerken og drejekryds er anbragt 
korrekt.

 � Døren er helt lukket.
 � Kontrollér sikringerne, og undersøg, om 

der er strømafbrydelse.
 � Kontrollér, at luften kan cirkulere omkring 

ovnen.
 � Vent 10 minutter, og prøv at bruge ovnen igen.
 � Åbn og luk døren, før du prøver igen.
 � Tag stikket ud af stikkontakten. Vent i 10 

minutter før stikket kobles til og du prø-
ver igen.

OVENSTÅENDE RÅD HAR TIL FORMÅL AT HINDRE  unød-
vendig rekvirering af service, som vil blive fak-
tureret.
Ved opkald til Service bedes du opgive ovnens 
serie- og typenummer (se Servicemærkaten). 
Se garantien angående yderligere vejledning.

DATA FOR TEST AF OPVARMNING
I OVERENSSTEMMELSE MED IEC 60705.

DEN INTERNATIONALE ELEKTROTEKNISKE KOMMISSION  IEC har udarbejdet en standard for sammenlignende afprøv-
ning af opvarmningseffektivitet for forskellige mikrobølgeovne. Vi anbefaler følgende for denne ovn:

TEST MÆNGDE VEJL. TID EFFEKTNIVEAU 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 MIN. 160 W

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

STRØMFORSYNING 230 V / 50 HZ

MÆRKESPÆNDING 2300 W

SIKRING 10 A

MIKROBØLGERNES UDGANGSEFFEKT 1000 W

RIST 800 W

UDVENDIGE MÅL (HXBXD) 385 X 595 X 468

INDVENDIGE MÅL (HXBXD) 200 X 405 X 380
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SYMBOLET   på apparatet el-
ler på de medfølgende do-
kumenter angiver, at appa-
ratet ikke må bortskaffes sam-
men med husholdningsaffal-
det. Det skal i stedet afleve-
res på en genbrugsstation for 
elektrisk og elektronisk ud-
styr. 

BORTSKAFFELSE  skal ske i 
henhold til gældende lo-
kale regler for bortskaffel-
se af affald.

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER  om håndtering, gen-
vinding og genbrug af dette apparat bedes 
du kontakte de lokale myndigheder, renovati-
onsselskabet eller forretningen, hvor appara-
tet er købt.

INDEN APPARATET KASSERES,  skal strømkablet skæ-
res af, så apparatet ikke længere kan tilsluttes 
lysnettet.

SSYMBOLET påå apparatet el-EMBALLAGEN  kan genbruges 100%, 
hvilket bekræftes af genbrugs-
mærket. Følg de lokale reg-
ler for bortskaffelse af affald. 
Emballage, der kan være far-
lig for børn (plastposer, poly-
styren osv.) skal opbevares uden for 
børns rækkevidde.

DETTE APPARAT  er mærket i henhold til EU-direk-
tiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elek-
tronisk udstyr (WEEE). Ved at være sikker på, 
at dette apparat bliver skrottet korrekt, hjæl-
per du med til at forhindre potentielle, nega-
tive konsekvenser for miljøet og folkesundhe-
den, der kunne opstå gennem uhensigtsmæs-
sig bortskaffelse af dette apparat.

MILJØTIPS


