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SÄKERHETSANVISNINGAR VIKTIGT ATT LÄSA OCH FÖLJA

Innan du använder apparaten ska du läsa dessa 
säkerhetsanvisningar. Förvara dem till hands för 
framtida bruk.
I dessa instruktioner och på själva apparaten ges 
viktiga säkerhetsföreskrifter som måste iakttas hela 
tiden. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för 
underlåtenhet att följa dessa säkerhetsinstruktioner, 
för olämplig användning av apparaten eller vid 
felaktig inställning av kontrollerna.

 Mycket små barn (0-3  år) ska hållas på avstånd 
från apparaten. Små barn (3-8  år) ska hållas på 
avstånd från apparaten såvida de inte hålls under 
uppsikt hela tiden. Barn från 8 års ålder och personer 
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, 
eller bristande erfarenhet och kunskap får lov att 
använda apparaten om de hålls under uppsikt eller 
om de har fått instruktioner om hur apparaten ska 
användas på ett säkert sätt och förutsatt att de 
förstår vilka faror det innebär. Barn får inte leka med 
apparaten. Rengöring och användarunderhåll får 
inte utföras av barn utan tillsyn.

 VARNING: Om luckan eller lucktätningarna är 
skadade får ugnen inte användas förrän den har 
reparerats - risk för skada.

 VARNING: Vätska och mat får inte värmas i 
förseglade behållare  - risk för explosion. Vid 
uppvärmning av drycker kan det leda till fördröjd 
kokning, därför ska man vara försiktig när man 
hanterar behållaren - risk för brännskada.

 Torka inte mat eller kläder och värm inte 
värmekuddar, tofflor, svampar och liknande - risk för 
brand. När mat värms i plast- eller 
pappersförpackningar ska ugnen hållas under 
uppsikt - risk för brand.

 Innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar ska 
röras om eller skakas och temperaturen kontrolleras 
- risk för brännskada. Värm inte ägg med skal och 
hela hårdkokta ägg - risk för explosion.

 Använd bara redskap som är avsedda för 
mikrovågsugn. Använd inte metallbehållare - risk för 
skada.

 Använd endast termometern som 
rekommenderas för den här ugnen - risk för brand.

 Om rök avges, stäng av apparaten eller ta ut 
kontakten och håll luckan stängd för att kväva 
eventuella lågor.

 Om apparaten installeras på en höjd över 850 cm 
från golvet ska man se till så att den roterande 
glasplattan inte förflyttas när man tar ut behållaren 
- risk för skada.

 Använd inte mikrovågsugnen för fritering 
eftersom oljetemperaturen inte kan kontrolleras.
TILLÅTEN ANVÄNDNING

 FÖRSIKTIGHET: Apparaten är inte avsedd att 
drivas med hjälp av en extern omkopplingsanordning, 
såsom en timer, eller ett separat fjärrstyrt system.

 Den här apparaten är avsedd för hushållsbruk 
och liknande typ av användning, som t.ex: I 
personalrum i butiker, kontor och andra arbetsplatser 
På lantgårdsboende Av kunder på hotell, motell och 
andra inkvarteringsanläggningar.

 Denna apparat är inte avsedd för professionellt 
bruk. Använd inte apparaten utomhus.
INSTALLATION

 För att hantera och installera apparaten krävs 
minst två personer - risk för skada. Använd 
skyddshandskar för uppackning och installation - 
risk för skärskada. 

 Installation, inklusive vattentillförsel (i 
förekommande fall), elektriska anslutningar och 
reparationer ska utföras av behörig tekniker. Inga av 
apparatens delar får repareras eller bytas ut om 
detta inte direkt anges i bruksanvisningen. Håll barn 
på säkert avstånd från installationsplatsen. När 
apparaten har packats upp, kontrollera att den inte 
har skadats under transporten. Kontakta din 
återförsäljare eller närmaste kundservice om du 
upptäcker något problem. Efter installationen ska 
förpackningsavfallet (delar i plast, polystyren o.s.v.) 
förvaras utom räckhåll för barn - risk för kvävning. 
Apparaten ska kopplas bort från strömförsörjningen 
innan någon installationsåtgärd utförs - risk för 
elchock. Under installation, se till att apparaten inte 
skadar nätkabeln - risk för brand eller elchock. 
Aktivera apparaten endast när installationen har 
slutförts.

 Denna apparat är avsedd att byggas in. Använd 
den inte fristående eller i ett skåp med lucka.
När apparaten har packats upp, kontrollera att 
luckan stänger ordentligt.
Kontakta din återförsäljare eller närmaste 
kundservice om du upptäcker något problem.
ELEKTRISKA VARNINGAR

 Det måste alltid kunna gå att koppla bort 
apparaten från elnätet, antingen genom att ta ut 
stickproppen från eluttaget, om åtkomligt, eller 
med hjälp av en flerpolig strömbrytare som 
installeras före eluttaget enligt 
kabeldragningsbestämmelserna. Dessutom ska 
apparaten jordas i enlighet med nationella 
elstandarder. 

 Använd inte förlängningskablar, grenuttag eller 
adaptrar. När installationen är klar ska inte 
användaren kunna få åtkomst till de elektriska 
komponenterna. Använd inte apparaten om du är 
våt eller barfota. Använd inte denna apparat om 
elsladden eller stickkontakten är skadad, om den 
inte fungerar som den ska eller om den har skadats 
eller fallit ned på golvet.

 Om nätkabeln är skadad ska den bytas ut mot en 
identisk av tillverkaren, tillverkarens servicesagent 
eller liknande kvalificerad tekniker för att undvika 
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fara - risk för elchock.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

 VARNING: För alla utom utbildade servicetekniker 
innebär det en risk att utföra service eller göra 
reparationer som innebär att en kåpa tas bort, 
eftersom dessa skyddar mot exponering för 
mikrovågsenergi.

 Om ugnen inte hålls ren kan dess yta förströras, 
vilket i sin tur kan reducera apparatens livslängd och 
även orsaka farliga situationer.

 Ugnen ska rengöras regelbundet och alla 
matrester ska avlägsnas.

 VARNING: Försäkra dig om att apparaten är 
avstängd och bortkopplad från strömförsörjningen 
innan någon form av underhållsåtgärd påbörjas. 
Använd aldrig ångtvätt - risk för elchock.

BORTSKAFFANDE AV FÖRPACKNINGSMATERIAL
Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100%, vilket framgår av 
återvinningssymbolen .
Förpackningsmaterialets olika delar ska därför bortskaffas på ett 
ansvarsfullt sätt och i enlighet med den lokala lagstiftningen om 
avfallshantering.
KASSERING AV GAMLA HUSHÅLLSAPPARATER
Denna apparat är tillverkad av material som kan återanvändas eller 
återvinnas. Kassera den enligt lokala bestämmelser för avfallshantering. 
För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av 
elektriska hushållsapparater, var god kontakta de lokala myndigheterna, 
ortens sophanteringstjänst eller butiken där apparaten inhandlades. 
Denna apparat är märkt i enlighet med direktiv 2012/19/EU om avfall 
som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (Waste 
Electrical and Electronic Equipment, WEEE). 
Genom att säkerställa korrekt bortskaffande av denna produkt bidrar du 
till att förhindra negativa konsekvenser för vår miljö och hälsa. 

Symbolen  på produkten eller i medföljande dokument visar att denna 
produkt inte får kasseras som hushållsavfall, utan ska lämnas in på en 
miljöstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
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