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KLOCKAN ÄR INSTÄLLD  och i drift.
NOTERA:  Om du under inställningen trycker på Stopp-knappen kommer den att avsluta  inställningen och 
gå in i standby-läge.  Om aktuell klockinställning inte fullföljs innan klockinställningsläget tidsutlöses (en 
minut) kommer den att gå in i standby-läge.

DET ÄR ALLTID MÖJLIGT att ställa in klockan genom att trycka på stoppknappen i 3 sekunder när produkten 
är i standbyläge.
q VRID PÅ INSTÄLLNINGS-RATTEN  för att ställa in timmarna.

w TRYCK PÅ JET START KNAPPEN.  (De två högra siffrorna (minuter) blinkar). 

e VRID PÅ INSTÄLLNINGS-RATTEN  för att ställa in minuterna.

r TRYCK PÅ JET START KNAPPEN IGEN. 
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KLOCKA

JET START

SNABBREFERENSGUIDE

KONTROLLPANEL

AVBRYTA ELLER STOPPA 
TILLAGNINGEN

AVBRYT TILLAGNINGEN SÅ HÄR:
TILLAGNINGAN KAN PAUSAS  för att kontrollera, vända 
eller röra om i maten genom att luckan öppnas. 
Inställda funktioner bibehålls i 10 minuter.
GÖR SÅ HÄR OM DU VILL FORTSÄTTA TILLAGNINGEN:
STÄNG UGNSLUCKAN  och trycker på start-
knappen EN GÅNG. Tillagningen fortsät-
ter då från den punkt där programmet 
avbröts. 

OM DU INTE VILL FORTSÄTTA TILLAGNINGEN:
TA UT MATEN,  stäng luckan och tryck på 
stoppknappen.
NOTERA: När tillagningen avslutats förblir 
ugnslampan, fläkten och glasplattan aktiv innan 
STOPP-knappen trycks in.
EN LJUDSIGNAL HÖRS  en gång i minuten i 10 minuter 
när tillagningen är klar. Tryck på stoppknappen 
eller öppna luckan för att stänga av ljudsignalen.

BARNLÅS

DET ÄR EN SÄKERHETSFUNKTION FÖR ATT FÖRHIN-
DRA ATT BARN AKTIVERAR MIKROVÅGSUGNEN. 
Denna funktion låser panelen och för att 
låsa upp krävs att användaren öppna och 
stänger luckan.

FÖR ATT KOPPLA UR KNAPPLÅSET  måste du öppna och 
stänga ugnsluckan. Annars visas “DOOR“ i teck-
enfönstret.

NÄR APPARATEN KOPPLAS IN FÖR FÖRSTA GÅNGEN  eller efter ett strömavbrott kommer den automatiskt att gå in 
i klockinställningsläget. 

TILLAGNING-/
UPPVÄRMNINGSKNAPP  
Använd för att ställa in 
önskad mikråvpgse% ekt.

STOPPKNAPP   
Används för att ändra 
klockan om den trycks in och 
hålls kvar i 3 sek, avbryter 
tillagningsprocessen och för 
att stänga av mikrovågsugnen 
eller återställa någon av 
ungnens funktioner. 

SNABBMENYKRISPKNAPPEN 
Används för att välja 
snabbmenykripsfunktionen 
och matklass.

INSTÄLLNINGSRATT

 Används för att ställa in 
parametrar på displayen.

JET DEFROST KNAPP 
Används för att välja 
snabbupptiningsfunktion 
och välja typ av mat som skall 
tinas.

GRILLKNAPP 
Används för att välja 
grillfunktion.

JET START KNAPP   
Används för att starta 
tillagningsprocessen 
eller aktivera 
snabbstartfunktionen.

DIGITAL DISPLAY  
Displayen har en 24-timmars 
klocka och indikatorsymboler.

CRISPKNAPP 
Används för att välja 
crispfunktion.

BREAD DEFROST KNAPP 
Används för att välja 
brödupptiningsfunktion.

ÅNGKNAPP   
Används för att välja 
ångfunktion och  välj matklass.

TILLAGNINGSKNAPP

Använd för att välja 
tillagningsfunktion och  välj 
matklass.

STOPPKNAPP GLASPLATTA  
Använd för att stoppa glas-
plattan. Denna funktion kan 
endast användas vid tillagning 
med mikrovågfunktionerna. 
Knappen fungera inte med 
andra funktioner. ANVÄND DENNA FUNKTION  för snabb uppvärmning 

av mat med hög vattenhalt såsom klara soppor, 
ka% e eller te.

q TRYCK PÅ JET START KNAPPEN. 

DENNA FUNKTION STARTAR AUTOMATISKT  med full mikro-
vågse% ekt och tillagningsti-
den inställd på 30 sekunder. 
Varje tryck ökar tiden med 
30 sekunder. Du kan också minska eller öka tiden 
genom att vrida på inställningsratten efter att 
funktionen har startat.
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MATKLASS MÄNGD TIPS

 1 KÖTT 100G - 2KG Köttfärs, kotletter, köttskivor, stekar.

2 FÅGEL 100G - 2,5KG Kyckling, hel, delar eller # léer.

3 FISK 100G - 1,5KG Hel, i skivor eller # léer.

4 GRÖNSAKER 100G - 1,5KG Blandade grönsaker, ärtor, broccoli, etc.

5 BRÖD 100G - 1KG Limpa, bullar, kuvertbröd.

OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DENNA LISTA   eller om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade 
följer du anvisningarna i "Tillagning och värmning med mikrovågor" och väljer 160 W vid upptining.

JC216

GRILL KOMBI

ANVÄND DENNA FUNKTION  för tillagning av t.ex. gratänger, lasagne, fågel och bakad potatis.

q TRYCK PÅ GRILLKNAPPEN .

w TRYCK PÅ TILLAGNINGS-/UPPVÄRMNINGSKNAPPEN  upprepade gånger för att 
ställa in effekten. 

e VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN REMOVE  för att ställa in tillagningstiden.

r TRYCK PÅ JET START (SNABBSTARTKNAPPEN).  

UNDER TILLAGNINGEN  kan du sätta på och stänga av grillelementet genom att trycka på grillknappen. 
Den maximala mikrovågse' ekten är begränsad till en fabriksinställd nivå.
DU KAN STÄNGA AV  mikrovågorna genom att minska mikrovågse' ekten till 0 W. Vid 0 W kopplar ugnen 
över till endast grillfunktionen.

KONTROLLERA ATT REDSKAPEN  som skall användas 

för grillningen är ugnssäkra och tål grillens 

höga temperatur.

ANVÄND INTE PLASTREDSKAP  när du grillar. De 

kommer att smälta. Trä och papper är inte 

heller lämpliga material.
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NÄTSPÄNNING 230 V/50 HZ

EFFEKTFÖRBRUKNING 2100 W

SÄKRING 10 A (UK 13 A)

MIKROVÅGSEFFEKT 950 W

GRILL 1050 W

UTVÄNDIGA MÅTT (HXBXD) 333 X 548 X 461

INVÄNDIGA MÅTT (HXBXD) 225 X 353 X 340

TIPS FÖR FRYST MAT:  
OM MATENS TEMPERATUR ÄR HÖGRE ÄN  djupfryst (-18°C)  ställer du in en lägre vikt.
OM MATENS TEMPERATUR ÄR KALLARE  än djupfryst (-18°C)  ställer du in en högre vikt.

ANVÄND DENNA FUNKTION  för upptining av kött, kyckling, # sk, grönsaker och bröd. Jet Defrost-funktionen 
bör endast användas för livsmedel med en nettovikt mellan 100 g och 2,5 kg.

q TRYCK PÅ JET DEFROSTKNAPPEN  upprepade gånger för att välja matklass. (se tabell)

w VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN REMOVE  för att ställa in vikten hos maten.

e TRYCK PÅ SNABBSTARTKNAPPEN.

JET DEFROST (SNABBUPPTINING)

PLACERA ALLTID MATEN  på glasplattan.

HALVVÄGS GENOM UPPTININGSPROCESSEN  ugnen och upmanar dig att vända maten.
q  Öppna luckan.
w  Vänd maten.
e  Stäng luckan och starta om genom att trycka på snabbstartknappen.
NOTERA:  Ugnen fortsätter automatiskt efter 2 minuter om maten inte har blivit vänd. I detta fall tar 
upptiningen längre tid.

SNABBREFERENSGUIDE 

TILLAGNING OCH VÄRMNING MED MIKROVÅGOR

ANVÄND DENNA FUNKTION  för normal tillagning och värmning av grönsaker, # sk, potatis och kött.

NÄR TILLAGNINGEN HAR BÖRJAT:  
Tiden kan enkelt ökas med steg om 30 sekunder genom att trycka på snabbstartknappen. 
Varje tryckning ökar tiden med 30 sekunder. Du kan också ändra tiden genom att vrida på 
inställningsratten för att öka eller minska tiden efter att funktionen har startat.

q TRYCK PÅ TILLAGNINGS-/UPPVÄRMNINGSKNAPPEN   upprepade gånger för att ställa in 
effekten.

w VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att ställa in tillagningstiden.

e TRYCK PÅ JET START KNAPPEN. 

ENDAST MIKROVÅGOR

STRÖM ANVÄNDNING:

JET 
(950 W)

UPPVÄRMNING av drycker,  vatten, klara soppor, ka' e, te och annan mat med hög vattenhalt. 
Om rätten innehåller ägg eller grädde bör ett lägre e' ektläge väljas.

750 W TILLAGNING av  # sk, kött, grönsaker etc.

650 W TILLAGNING AV rätter som det inte går att röra i.

500 W
MER försiktig tillagning  av t.ex. såser med hög proteinhalt, ost- och äggrätter samt för att 
avsluta tillagningen av gryträtter.

350 W SJUDA stuvningar,  smälta smör.

160 W UPPTINING.

90 W MJUKGÖRING  av smör, ost och glass.

TEKNISKA DATA
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JET MENU CRISP

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT  tillaga olika typer av fryst mat.
UGNEN KOMMER AUTOMATISKT ATT  välja tillagningsmetod, tid och den e" ekt som behövs.

q TRYCK PÅ JET MENU CRISP KNAPPEN  upprepade 
gånger för att välja matklassen. (se tabell)

w VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN FÖR ATT ställa in 
matens vikt.

e TRYCK PÅ SNABBSTARTKNAPPEN.  

VISSA MATKLASSER KRÄVER  att maten läggs till eller 
rörs i under tillagningen. I dessa fall stoppar 
ugnen och uppmanar dig att göra detta. 

 � Öppna luckan.
 � Lägg till, rör i eller vänd på maten.
 � Stäng luckan och starta om genom 

att trycka på snabbstartknappen. 

NOTERA: I statusen "lägg till mat” om 
dörren inte öppnas (inom 2 minuter) 
stoppas ugnen och går in i "standby-läge". I sta-
tusen "vänd på maten"/"rör i maten" kommer den 
att fortsätta tillagningen om inte luckan öppnas 
inom 2 minuter.

MATKLASS
REKOMMENDERAD 

MÄNGD
TILLBEHÖR ATT ANVÄNDA

UNDER 
TILLAGNING

  1
KYCKLINGVINGAR/
KYCKLINGBITAR

250G - 500G Använd crisptallriken Vänd maten

2 POMMES FRITES 250G - 500G Använd crisptallriken Rör i maten

3 PIZZA 250G - 750G Använd crisptallriken

4 QUICHE 250G - 600G Använd crisptallriken

5
PANERAD FISK/
FISKPINNAR

250G - 500G

Sätt in den tomma crisptallriken. Lägg 
till mat när "add food" (lägg till mat) 
visas.

Vänd maten

6
CORDON BLEU/
KYCKLINGKOTLETTER

100 G-400 G
 (I STEG OM 100G)

Sätt in den tomma crisptallriken. Lägg 
till mat när "add food" (lägg till mat) 
visas.

Vänd maten

OM MATEN INTE FINNS MED I DENNA TABELL   och om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade 
följer du anvisningarna i "Tillagning och värmning med mikrovågor".
NOTERA:  En mindre mängd med olja eller smör kan läggas på crisptallriken under förvärmningen.

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT  värma och tillaga pizza och annan degbaserad mat. Crispfunktionen är 
också lämplig för att steka bacon, ägg, korv, hamburgare, etc.

KONTROLLERA ATT  crisppannan står mitt på 

glasplattan.

ANVÄND GRYTLAPPAR ELLER  det särskilda crisphandtaget som medföljer för att ta bort crisppan-

nan.

VAR FÖRSIKTIG OCH VIDRÖR INTE  ugnstaket ovanför 

grillelementet.

PLACERA ALDRIG DEN HETA CRISPPANNAN  på värme-

känsliga underlag.

UGNEN OCH CRISPPANNAN  blir mycket heta när 

denna funktion används.

q TRYCK PÅ CRISPKNAPPEN. 

w VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN KNOB  för att ställa in tillagningstiden.

e TRYCK PÅ SNABBSTARTKNAPPEN. 

NÄR CRISPFUNKTIONEN ANVÄNDS GÅR DET INTE ATT  ändra e" ektnivån eller sätta på/stänga av grillfunktionen. 

ANVÄND ENDAST  den medföljande crisppannan tillsammans med crispfunktionen. Andra crisppannor 
som * nns på marknaden ger inte korrekta resultat med denna funktion.

MIKROVÅGORNA OCH GRILLEN  samverkar automatiskt för att värma crisppannan. 
På så sätt får crisppannan snabbt den temperatur som krävs för att maten skall få rätt färg 
och krispighet.

CRISP

SE SNABBREFERENSGUIDE 

ANVÄND DENNA FUNKTION  för att snabbt ge maten en aptitretande, gyllenbrun yta.

ANVÄND INTE PLASTREDSKAP  när du grillar. De 

kommer att smälta. Trä och papper är inte 

heller lämpliga ma-

terial.

KONTROLLERA ATT REDSKAPEN  som skall användas 

för grillningen är ugnssäkra och tål grillens 

höga temperatur.

UNDER TILLAGNINGSTIDEN, är det möjligt  att 

ändra tillagningstiden genom att vrida på 

inställningsratten .

q TRYCK PÅ GRILLKNAPPEN. 

w VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att ställa in 

tillagningstiden.

e TRYCK PÅ JET START KNAPPEN. 

GRILL
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BRÖDUPPTINING

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT  värma upptinat bröd. Brödtiningsfunktionen bör endast användas om 

nettovikten är mellan 50 g och 650 g.

q PLACERA DEN TOMMA CRISPPANNAN i mikrovågsugnen. Tryck på Brödtiningsknappen. 

w VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in vikten.

e TRYCK PÅ SNABBSTARTKNAPPEN. När temperaturen uppnåtts informerar ett meddelande dig att du kan 

sätta in brödet.

r TRYCK PÅ JET START (SNABBSTARTKNAPPEN). 

OM LUCKAN INTE ÖPPNAS när ugnen uppmanar dig att “Add food” ("Lägga in livsmedel") (inom 
2 minuter) kommer ugnen att stoppa och gå till standbyläge.

DET FINNS ETT FÖRVÄRMNINGSSTEG innan tillagningen startar. 
Under förvärmningsprocessen visas PRE- HEAT (förvärmning) alternerande.

ANVÄND GRYTLAPPAR ELLER  eller det särskilda crisphandtaget som medföljer för att ta bort 

crisppannan.



SVAR: Häll på vatten
upp till markerad ångvattennivå 
i skålen.
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ÅNGA

MATKLASS LIVSMEDEL MÄNGD FÖRSLAG

  1 POTATIS/ROTSAKER  150G - 500G ANVÄND GRÖNSAKER I SAMMA STORLEK.  
Skär grönsakerna i jämna bitar.
Låt stå i 1 - 2 minuter efter tillagningen.2 MJUKA GRÖNSAKER 150G - 500G

3 FRYSTA GRÖNSAKER  150G - 500G
EFTER TILLAGNINGEN låt stå i  1 - 2 minuter efter 
tillagningen.

4 FISKFILÉER 150G - 500G

FÖRDELA FISKFILÉERNA  jämnt på ånggallret. 
Lägg tunna delar ovanpå varandra. Låt stå i 1 - 
2 minuter efter tillagningen.

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR  mat som grönsaker och % sk.
ANVÄND ALLTID DET MEDFÖLJANDE tillagnings- och ångtillbehöret när denna funktion 
används.
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Steam Water Level 

B: Sätt in gallret
och lägg in maten.

C:  Täck med ett lock och 
sätt in i ugnen.

D:  Ställ in funktionen på kontrollpanelen

q TRYCK PÅ ÅNGKNAPPEN för att välja fuktionen.

w TRYCK PÅ ÅNGKNAPPEN upprepade gånger för att välja matklass (1= Potatis, 2= mjuka grönsaker...).

e VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  KNOB för att ställa in vikten hos maten. 

r TRYCK PÅ JET START (SNABBSTARTKNAPPEN). 

TILLAGNINGS- OCH ÅNGTILLBEHÖRET  är skapat  för att endast användas med mikrovågsugnar!

ANVÄNDNING AV ÅNGTILLBEHÖRET i någon annan funktion kan skador uppstå. 

SE ALLTID TILL  ATT glasplattan kan rotera fritt innan ugnen startas.

PLACERA ALLTID  remove tillagnings- och ångtillbehöret på glasplattan. 

TILLAGA

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT  koka ris och pasta.  

ANVÄND ALLTID tillagnings- och ångtillbehöret för denna funktion, (endast skålen), 

och följ angivelserna som beskrivs nedan; graderingen på tillbehöret hjälper dig att 

dosera rätt mängd vatten. 

E)  Ställ in funktionen på kontrollpanelen

q TRYCK PÅ TILLAGNINGSKNAPPEN för att välja fuktionen.

w TRYCK PÅ TILLAGNINGSKNAPPEN upprepade gånger för att välja matklass (1 = ris, 2 = pasta).

e VID PÅ RATTEN FÖR ATT VÄLJA PORTIONSNUMRET (L1 = 1 portion, L2 = 2 portioner…). 

r TRYCK PÅ JET START (SNABBSTARTKNAPPEN). 

MATKLASS LIVSMEDEL PORTIONER MÄNGD VATTENNIVÅ

 1 RIS
(RICE)

100G q

200G w

300G e

400G r

2 PASTA
(PASTA)

70G q

140G w

210G e

Lid

Bowl
(Grid)

ANVÄND ALLTID KORT PASTA om i området 10-12 minuters tillagningstid).

FÖLJ PROCESSEN NEDAN (exempel för pasta):

A) Pastans vikt
B) Placera pastan i 
skålen; lägg till salt

C) Häll i vatten upp till markeringen
D) Täck med ett lock 
och sätt in i ugnen

FÖLJ ALLTID portionsmängden i 
tabellen ovan.

ANVÄND rumstempererat vatten.

Lock

Skål

Ångvarunivå

ÅNGTILLBEHÖR

Lock

Galler

SkålGaller


