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Viktiga säkerhetsföreskrifter

DIN OCH ANDRAS SÄKERHET ÄR MYCKET VIKTIG
Både i denna bruksanvisning och på själva apparaten ges viktiga
säkerhetsvarningar som ska läsas och alltid följas.

Detta är en säkerhetssymbol för fara och den varnar om eventuella risker
för användaren och andra i närheten. Alla säkerhetsvarningar föregås av
denna symbol och följande text:

   Indikerar en farlig situation som, 
om den inte undviks, kommer att orsaka allvarliga
personskador.

Anger en farlig situation som, om den inte undviks,
kan förorsaka allvarliga personskador.

Alla säkerhetsvarningar ger specifika detaljer om den
potentiella risk som föreligger och talar om hur du ska
undvika risken för personskador och andra skador samt
elektriska stötar på grund av felaktig användning av
apparaten.
Följ följande instruktioner noggrant:
•  Låt handboken finnas nära till hands som referens.
• Använd skyddshandskar vid allt uppacknings- och
installationsarbete.

•  För att hantera och installera produkten krävs minst
två personer.

•  Apparaten ska kopplas bort från elförsörjningen innan
något installationsarbete utförs.

•  Installation och underhåll skall utföras av behörig
fackman i enlighet med tillverkarens anvisningar och i
enlighet med lokala säkerhetsbestämmelser. Reparera
eller byt inte ut delar på produkten om detta inte
direkt anges i bruksanvisningen.

FARA

VARNING

Dessa instruktioner finns även tillgängliga på: docs.kitchenaid.eu
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•  Byte av elkablar får bara utföras av en kvalificerad
elektriker. Kontakta en auktoriserad kundservice.

•  Enligt lag är det obligatoriskt att apparaten jordansluts.
•  Nätkabeln måste vara tillräckligt lång för att
apparaten ska kunna anslutas till ett eluttag (när den
monterats på plats).

•  För att installationen skall uppfylla gällande
säkerhetskrav, krävs att en allpolig strömbrytare med
minst 3 mm kontaktavstånd används.

•  Använd inte förlängningssladdar eller grenuttag.
•  Koppla inte apparaten till ett uttag som kan
fjärrstyras av en fjärrkontroll eller en timer.

•  Dra inte i apparatens nätkabel.
•  När installationen är klar skall det inte gå att komma
åt de elektriska komponenterna.

•  Vidrör inte produkten med våta kroppsdelar och var
inte barfota när du använder den.

•  Denna apparat är endast avsedd att användas i
hushållet för matlagning. Ingen annan användning är
tillåten (t.ex. uppvärmning av rum eller användning
utomhus). Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för
skada på personer, djur eller ägodelar om dessa råd
och försiktighetsåtgärder inte efterföljs och
respekteras.

•  Denna apparat är avsedd att användas som inbyggd
apparat. Använd den inte som en fristående apparat.

•  Denna apparat och dess åtkomliga delar hettas upp
under användning. Var noga med att inte vidröra
värmeelementen.

•  Småbarn (0-3 år) och barn (3-8 år) ska hållas på
avstånd såvida de inte hålls under konstant tillsyn.
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•  Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
känslomässig och mental kapacitet, eller som saknar
erfarenhet eller kunskap om apparaten endast om de
övervakas eller har undervisats i säker användning av
apparaten och förstår de risker detta medför. Barn får
inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får
inte utföras av barn utan tillsyn.

•  Under och efter användning ska man undvika att
vidröra värmeelementen och apparatens invändiga
ytor: risk för brännskada. Undvik att låta apparaten
komma i kontakt med trasor eller andra brännbara
material tills alla komponenter har svalnat helt.

•  När tillagningen är klar, öppna apparatens lucka
försiktigt för att gradvis släppa ut den varma luften
eller ångan, innan den öppnas helt. Täpp aldrig till
ventilationsöppningarna.

•  Använd grytlappar eller vantar för att ta ut kokkärl
och tillbehör och var försiktig och vidrör aldrig
apparatens värmeelement.

•  Lägg aldrig lättantändligt material inuti apparaten
eller i närheten av den: Om produkten skulle slås på
av misstag kan materialet fatta eld.

•  Använd inte mikrovågsugnen för att värma mat eller
vätskor i lufttäta, förseglade behållare. Det övertryck
som skapas i behållaren kan orsaka skador när den
öppnas eller få den att explodera.

•  Använd inte mikrovågsugnen för att torka textilier,
papper, kryddor, örter, trä, blommor, frukt eller andra
brännbara material. Brand kan uppstå.
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•  Lämna inte apparaten utan tillsyn, särskilt inte om
papper, plast eller andra brännbara material används
vid tillagning. Papper kan förkolna eller brinna och vissa
plaster kan smälta när de används vid uppvärmning av
mat.

•  Använd endast behållare som passar för användning i
mikrovågsugn.

•  Vätska kan bli överhettad till en temperatur över
kokpunkten utan att det syns att den kokar. Detta
kan resultera i att het vätska kokar över.

•  Använd inte mikrovågsugnen för fritering eftersom
oljans temperatur inte kan kontrolleras.

•  När du har värmt barnmat i en nappflaska eller en
barnmatsburk måste du alltid kontrollera
temperaturen och röra om innan barnet äter.

   Försäkra dig om att lock och nappar har tagits bort
innan maten värms.

•  Om alkoholhaltiga drycker används vid matlagning
(t.ex. rom, konjak, vin), tänk på att alkohol avdunstar
vid höga temperaturer. Dessa alkoholångor kan fatta
eld när de kommer i kontakt med det elektriska
värmeelementet.

•  Överhettade oljor och fett kan lätt fatta eld. Övervaka
alltid tillagningen när du lagar mat med mycket fett,
olja eller alkohol (t- ex. rom, konjak, vin).

•  Använd inte mikrovågsugnen för att tillaga eller
värma upp hela ägg, med eller utan skal, eftersom de
kan explodera även efter att mikrovågsvärmen
slagits av.
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•  Om material antänds i eller utanför apparaten, eller
om rök upptäcks, håll luckan till apparaten stängd och
stäng av apparaten. Koppla bort nätkabeln eller stäng
av strömmen med säkringen eller
huvudströmbrytaren.

•  Koka inte maten för länge. Brand kan uppstå.
•  Rengöring av ugnen är normalt det enda underhåll
som krävs. Om apparaten inte hålls ren kan dess yta
ta skada, vilket i sin tur kan reducera apparatens
livslängd och även orsaka farliga situationer.

•  Använd aldrig ångtvättsutrustning.
•  Använd inte aggressiva, slipande rengöringsmedel
eller vassa metallredskap för att rengöra apparatens
glaslucka, eftersom dessa kan repa ytan, vilket kan
resultera i att glaset splittras.

•Använd inte frätande kemikalier eller ångor i
apparaten.
Denna typ av apparat är endast avsedd för
uppvärmning och tillagning av mat. Den är inte
avsedd för industriell användning eller
laboratoriebruk.

•  Avlägsna aldrig någon kåpa. Lucktätningarna och
områdena kring tätningarna måste inspekteras
regelbundet avseende skador. Om dessa har skadats
ska inte apparaten användas förrän den har
reparerats av en auktoriserad servicetekniker.

•  Service får endast utföras av en auktoriserad
servicetekniker. Att utföra service eller reparation
som kräver att kåpor, som skyddar mot
mikrovågsenergi avlägsnas, är farligt för alla som
saknar erforderlig utbildning.
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Kassering av förpackningsmaterialet
•     Förpackningsmaterialet kan återvinnas till

100% och är märkt med återvinningssymbolen
( ).

•     De olika delarna av förpackningen får därför
inte kasseras som vanligt avfall, utan skall
återvinnas enligt de lokala myndigheternas
bestämmelser om avfallshantering.

Tips för energibesparing
•     Förvärm endast mikrovågsugnen om detta

specificerats i tillagningstabellen eller i
receptet.

•     Använd mörklackerade eller emaljerade
bakformar, eftersom dessa absorberar värme
mycket bättre.

•     Stäng av apparaten 10-15 minuter innan den
inställda tillagningstiden löper ut. Om en
maträtt kräver lång koktid kommer den att
fortsätta tillagas även när apparaten har
stängts av.

Kassering av produkten
•     Denna apparat är märkt enligt EG-direktiv

2012/19/EG beträffande elektriskt och
elektroniskt avfall (Waste Electrical and
Electronic Equipment, WEEE).

•     Genom att säkerställa att apparaten
bortskaffas på rätt sätt bidrar man till att
förebygga eventuella negativa konsekvenser
för miljön och människors hälsa, som annars
skulle kunna orsakas av olämplig
avfallshantering av produkten.

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

När apparaten har packats upp, kontrollera att
den inte har skadats under transporten och att
luckan stänger ordentligt.
Kontakta din återförsäljare eller närmaste
kundservice om du upptäcker något problem.
För att förhindra eventuella skador
rekommenderar vi att du inte tar ut apparaten från
polystyrenskummet förrän du ska installera den.

Installationen får inte utföras av barn. Håll barn på
avstånd medan apparaten installeras.
Förvara allt förpackningsmaterial (plastpåsar,
polystyrendetaljer osv.) utom räckhåll för barn,
både under och efter apparatens installation.

Följ medföljande separata monteringsanvisningar
för att installera apparaten.

Installera apparaten

Installation

Miljöskyddsråd
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Kontrollera att märkspänningen på typskylten
överensstämmer med nätspänningen i hemmet.
Ta inte bort skyddsplattorna som sitter över
mikrovågsinloppet på ugnsutrymmets sidovägg.
Skyddsplattorna förhindrar att fett och matsmulor
tränger in i mikrovågskanalerna.
Se till att mikrovågsugnens inre utrymme är tomt
före installationen.
Kontrollera att apparaten inte är skadad.
Kontrollera att det går att stänga
mikrovågsugnens lucka ordentligt och att luckans
inre tätningslist inte är skadad. Töm
mikrovågsugnen och rengör insidan med en
mjuk, fuktig trasa.
Använd inte denna apparat om nätkabeln är
skadad, om den inte fungerar korrekt eller om
den har skadats eller tappats. Doppa inte ned
nätkabeln i vatten. Håll nätkabeln borta från heta
ytor.

Det föreligger annars risk för elektriska stötar,
brand och andra faror.
Om nätkabeln är för kort, låt en behörig elektriker
installera ett eluttag nära apparaten.
Nätkabeln måste vara tillräckligt lång för att
apparaten ska kunna anslutas till ett eluttag när
den står på plats.
För att installationen ska uppfylla gällande
säkerhetskrav måste en allpolig strömbrytare med
minst 3 mm kontaktavstånd användas.

Apparaten fungerar endast när mikrovågsugnens
lucka är ordentligt stängd.
Denna apparat måste vara jordad. Tillverkaren
ansvarar inte för skador på person, djur eller
ägodelar som uppkommer på grund av att detta
krav inte har uppfyllts.
Tillverkaren ansvarar inte för problem som
orsakas av att användaren inte har följt dessa
anvisningar.

Apparatens undersida ska inte längre vara
tillgänglig efter installation.
För att apparaten skall fungera korrekt får du inte
blockera öppningen mellan arbetsbänken och
den övre delen av ugnen.

Efter nätanslutning

Före nätanslutning
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ALLMÄNT

DET FINNSmånga olika tillbehör tillgängliga att
köpa. Kontrollera att de är lämpliga för
mikrovågsugnar innan du gör några inköp.

INNAN MATLAGNINGEN PÅBÖRJAS, KONTROLLERA ATT

ALLA DE REDSKAP SOM ANVÄNDS är ugnsfasta och
tillåter att mikrovågor passerar genom dem.

SE TILL ATT MAT OCH TILLBEHÖR som ställs in i ugnen
inte kommer i direkt kontakt med ugnsutrymmets
väggar eller tak. Detta gäller speciellt tillbehör
som helt eller delvis innehåller metalldelar.

OM TILLBEHÖR SOM INNEHÅLLER METALL kommer i
kontakt med ugnens väggar eller tak när ugnen
används kan det bildas gnistor och ugnen kan
skadas.

KONTROLLERA ALLTID att glasplattan kan snurra
obehindrat innan du startar ugnen.

DEN ROTERANDE
GLASPLATTANS STÖD
RULLSTÖDET SKA SITTA under
den roterande glasplattan.
Placera aldrig något annat
tillbehör på detta stöd.
Montera rullstödet i ugnen.

ROTERANDE GLASPLATTA
DEN ROTERANDE GLASPLATTAN

ska användas för alla
tillagningsmetoder. Den
samlar upp droppande
vätskor och matpartiklar
som annars skulle fläcka och
smutsa ned ugnen invändigt.
Placera glasplattan på rullstödet.

LOCK
TÄCKLOCKET ska endast
användas för att täcka över
maten under tillagning och
återuppvärmning med
mikrovågor. Det skyddar
ugnsutrymmet mot stänk,
bevarar fukten i maten och
reducerar även
tillagningstiden.
ANVÄND täcklocket för
återuppvärmning i två
nivåer.

Tillbehör
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A.  Multifunktionsratt
B.  Stoppknapp
C.  Tillbaka-knapp
D.  Display

E.  OK-knapp
F.  Startknapp
G.  Justeringsratt "+/-"

DENNA AUTOMATISKA SÄKERHETSFUNKTION AKTIVERAS EN

MINUT EFTER att ugnen har återgått till "standby-
läge". (Ugnen är i "standby" när 24-
timmarsklockan visas på displayen eller, om
klockan inte har ställts in, när displayen är tom).

FÖR ATT FRIGÖRA SÄKERHETSLÅSET

MÅSTE DU öppna och stänga
ugnsluckan, t.ex. för att ställa in
mat.
Annars visas "DOOR” på displayen.

"TILLAGNINGSGRAD" ÄR TILLGÄNGLIG i de flesta
automatiska funktioner. Du kan själv styra
slutresultatet med hjälp av funktionen "Justera
tillagningsgrad". Med denna funktion kan du
ställa in en högre eller lägre sluttemperatur
jämfört med
den fabriksinställda standardinställningen.
NÄR NÅGON av dessa funktioner används väljer
ugnen standardinställningen. Med denna
inställning erhåller du normalt det bästa
resultatet. Dock, om maten du värmde blev för
het för att ätas omedelbart kan du enkelt justera
detta innan du använder funktionen nästa gång.

OBS:
TILLAGNINGSGRADEN kan endast ställas in eller
ändras under de 20 första sekunderna.

TILLAGNINGSGRAD

NIVÅ EFFEKT

HIGH +2 GER DEN HÖGSTA
SLUTTEMPERATUREN

HIGH +1 GER HÖGRE SLUTTEMPERATUR

MID 0 STANDARDINSTÄLLNING

LOW -1 GER LÄGRE SLUTTEMPERATUR

LOW -2 GER DEN LÄGSTA
SLUTTEMPERATUREN

DETTA GÖRS GENOM ATT VÄLJA EN TILLAGNINGSGRAD
med ratten +/- direkt efter att man har tryckt på
Start-knappen.

Tillagningsgrad (endast autofunktioner)

Startskydd / Knapplås

Kontrollpanel
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NÄR DE AUTOMATISKA FUNKTIONERNA ANVÄNDS,
behöver ugnen veta vilken matklass den ska
använda för att uppnå bra resultat. Ordet "FOOD"
och en matklass visas på displayen när du väljer
en matklass med knapparna +/-.

MATKLASSERNA listas i tabellerna för varje Auto-
funktion.

FÖR MAT SOM INTE LISTAS I TABELLERNA, och om vikten
är under eller över de rekommenderade vikterna,
följ proceduren för "Tillagning och uppvärmning
med mikorovågor".

NÄR EN FUNKTION HAR AVSLUTATS kör ugnen ett
nedkylningsprogram. Detta är normalt. När det är
färdigt stängs ugnen av automatiskt.
OM TEMPERATUREN ÄR HÖGRE ÄN 50°C, visas "HOT" på
displayen tillsammans med den aktuella
ugnstemperaturen. Se till att du inte vidrör
ugnens insida när du tar ut mat. Använd
grytlappar.
OM TEMPERATUREN ÄR UNDER 50°C, visas 24-
timmarklockan.
TRYCK PÅ TILLBAKA-KNAPPEN FÖR att tillfälligt
visa 24-timmarsklockan när "HOT" visas.
NEDKYLNINGSPROCEDUREN kan avbrytas
genom att öppna luckan utan att ugnen skadas.

NÄR VISSA AV DE AUTOMATISKA FUNKTIONERNA ANVÄNDS

kan ugnen slås av (beroende på vilket program
och vilken matklass som valts) och uppmana dig
att STIR FOOD (RÖRA I MATEN) eller TURN FOOD
(VÄNDA) på den.

FÖR ATT FORTSÄTTA TILLAGNINGEN:
•     öppna luckan
•     rör om eller vänd maten
•     stäng luckan och starta om genom att trycka

på start-knappen

OBS: UGNEN FORTSÄTTER AUTOMATISK ATT FUNGERA

EFTER 1 MIN. även om maten inte vänts eller rörts
om. I detta fall tar uppvärmningen längre tid.

Kylning

Matklasser (endast autofunktioner)

Rör om eller vänd maten (endast autofunktioner)
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NÄR UGNEN ANSLUTS TILL ELNÄTET FÖRSTA GÅNGEN uppmanas du att ställa klockan.
EFTER ETT STRÖMAVBROTT blinkar klockan och den måste då ställas in igen.
DIN UGN HAR ett antal funktioner som kan justeras efter eget tycke och smak.

1.  VRID PÅ FLERFUNKTIONSRATTEN tills "Settings" visas.
2.  ANVÄND (+/-)-RATTEN för att välja justering av en av följande inställningar:
     • Clock (Klocka)
     • Sound (Ljud)
     • Eco (Eko)
     • Brightness (Ljusstyrka)
3.  TRYCK PÅ STOPPKNAPPEN FÖR ATT LÄMNA inställningsfunktionen och spara alla dina ändringar när du är

klar.

KLOCKINSTÄLLNING
HÅLL LUCKAN ÖPPEN MEDAN DU STÄLLER KLOCKAN. Detta ger dig 5 minuter till att ställa in klockan. Annars har
du bara 60 sekunder på dig för varje steg.

1.  TRYCK PÅ OK-KNAPPEN (de två siffrorna till vänster (timmar) blinkar).
2.  VRID PÅ (+/-)-RATTEN för att ställa in timtalet.
3.  TRYCK PÅ OK-KNAPPEN. (De två siffrorna till höger (minuterna) blinkar).
4.  VRID PÅ (+/-)-RATTEN för att ställa in minuterna.
5.  TRYCK PÅ OK-KNAPPEN igen för att bekräfta ändringen.

KLOCKAN ÄR INSTÄLLD OCH IGÅNG.
OM DU INTE VILL ATT KLOCKAN SKA VISAS på displayen, när den väl ställts in, ska du bara gå in i
klockinställningsläge igen och trycka på Stop-knappen medan siffrorna blinkar.

VOLYMINSTÄLLNING

1.  TRYCK PÅ OK-KNAPPEN
2.  VRID PÅ (+/-)-RATTEN för att sätta ON eller stänga OFF summern.
3.  TRYCK PÅ OK-KNAPPEN igen för att bekräfta ändringen.

1 3 2

2 41 53

1 23

Ändra inställningar
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ECO

1.  TRYCK PÅ OK-KNAPPEN
2.  VRID PÅ (+/-) RATTEN för att välja ECO-inställning "ON" eller "OFF".
3.  TRYCK PÅ OK-KNAPPEN igen för att bekräfta ändringen.

NÄR ECO-LÄGET ÄR PÅ kommer displayen automatiskt att sänka ljusstyrkan efter en viss tid för att spara
energi. Den tänds automatiskt igen när en knapp trycks in eller när luckan öppnas. Efter avslutad
tillagning släcks ugnslampan efter 30 sekunder.
NÄR OFF ÄR INSTÄLLT, sänks ljusstyrkan automatiskt på displayen efter tre minuter.
Den tänds automatiskt igen när en knapp trycks in eller när luckan öppnas. Ugnslampan slocknar efter
att tillagningen avslutats.

BRIGHTNESS (LJUSSTYRKA)

1.  TRYCK PÅ OK-KNAPPEN
2.  VRID PÅ (+/-) RATTEN för att ställa in den ljusstyrka du föredrar.
3.  TRYCK PÅ OK-KNAPPEN igen för att bekräfta ditt val.

1 3 2

1 3 2

Ändra inställningar

ANVÄND DENNA FUNKTION när du behöver en timer för att kunna ställa in exakt tid, som t.ex. när du kokar
ägg, jäser degar, etc.

1.  S E TILL ATT FUNKTIONSRATTEN ÄR STÄLLD PÅ "0".
2.  VRID PÅ (+/-)-RATTEN för att ställa in önskad tid.
3.  TRYCK PÅ OK-KNAPPEN

EN LJUDSIGNAL avges när timerns nedräkning är färdig.
OM DU TRYCKER PÅ STOPP-KNAPPEN innan tiden har räknats ned återställs timern till noll.

3 21

Äggklocka
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ENDAST MIKROVÅGOR

EFFEKT REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

1000 W
UPPVÄRMNING AV DRYCKER, vatten, klara soppor, kaffe, te och annan mat med högt
vatteninnehåll. Om rätten innehåller ägg eller grädde bör ett lägre effektläge

800 W TILLAGNING AV GRÖNSAKER, kött osv.

650 W TILLAGNING AV fisk.

500 W
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 eller choklad.

160 W UPPTINING.Mjukgöring av smör och ost.

90 W MJUKGÖRING av glass

0 W VID ANVÄNDNING av timern enbart.

ANVÄND DENNA FUNKTION för normal matlagning och uppvärmning av t.ex. grönsaker, fisk, potatis och
kött.

1.  VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN tills du hittar mikrovågsfunktionen.
2.  VRID PÅ (+/-)-RATTEN för att ställa in mikrovågseffekten.
3.  TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
4.  VRID PÅ (+/-)-RATTEN för att ställa in tillagningstiden.
5.  TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.

NÄR TILLAGNINGEN HAR BÖRJAT kan du enkelt öka tiden med 30 sekunder åt gången
genom att trycka på startknappen. Varje tryck ökar tiden med 30 sekunder. Du kan
också minska eller öka tiden genom att vrida på "+/-"-ratten.
TRYCK PÅ << KNAPPEN för att gå tillbaka och ändra tillagningstid och effektnivå. Båda
kan ändras med knapparna +/- under tillagning.

EFFEKTNIVÅ

1 5 2 43

N ÄR TILLAGNINGEN HAR BÖRJAT:
Tiden kan enkelt ökas med steg på 30 sekunder genom att trycka på "Start"-knappen. Varje tryck
ökar tiden med 30 sekunder.

VRID PÅ +/- RATTEN för att växla mellan parametrarna och välja
den du vill ändra.

N ÄR DU TRYCKER PÅ OK-KNAPPEN väljs den och medger att den ändras (den blinkar). Använd (+/-)-
ratten för att ändra inställningen.
T RYCK PÅ OK-KNAPPEN IGEN för att bekräfta ditt val. Ugnen fortsätter automatiskt med den nya
inställningen.

TRYCK PÅ TILLBAKA-KNAPPEN för att återgå till den senast ändrade parametern.

Tillagning och uppvärmning med mikrovågor

Under tillagning
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ANVÄND DENNA FUNKTION för snabb uppvärmning av mat med hög vattenhalt, t.ex klara soppor, kaffe eller te.

1.  S E TILL ATT FUNKTIONSRATTEN ÄR STÄLLD PÅ "0".
2.  TRYCK PÅ START-KNAPPEN FÖR ATT STARTA UGNEN AUTOMATISKT på full mikrovågseffekt och tillagningstiden

inställd på 30 sekunder. Varje extra tryck ökar tiden med 30 sekunder.

DU KAN OCKSÅ ÄNDRA TIDEN GENOM ATT TRYCKA PÅ +/- RATTEN för att öka eller minska tiden efter att
funktionen startats.

1 2

FÖLJ ANVISNINGARNA för "Tillagning och
uppvärmning med mikrovågor" och välj
effektnivå 160 W vid manuell upptining.

KONTROLLERA OCH INSPEKTERA MATEN DÅ OCH DÅ. Ju
mer erfarenhet du får, desto lättare blir det att
avgöra hur lång tid som behövs för olika
mängder.

FRYST MAT I PLASTPÅSAR, plastfolie eller kartonger
kan placeras direkt i ugnen förutsatt att
förpackningen inte har några delar av metall (t.ex.
förslutningar med metalltråd).

FORMEN PÅ FÖRPACKNINGEN påverkar
upptiningstiden. Mat i platta förpackningar tinar
fortare än massiva block.

SEPARERA DELARNA när de börjar tina. Enskilda
skivor tinar snabbare.

SKYDDA DE TUNNASTE DELARNA (t.ex. kycklinglår och
kycklingvingar) med små bitar aluminiumfolie när
de börjar bli varma.

VÄND PÅ STORA STEKAR efter halva upptiningstiden.

KOKT MAT, STUVNINGAR OCH KÖTTSÅSER tinar bättre
om du rör i dem under upptiningen.

DET ÄR BÄTTRE ATT TINA MATEN lite i taget och låta
upptiningen avslutas under ståtiden.

EN VISS STÅTID EFTER UPPTININGEN GER ALLTID BÄTTRE

resultat eftersom värmen då sprids och fördelas
jämnare i maten.

Manuell upptining

Jet Start (Snabbstart)



18

ANVÄND DENNA FUNKTION för att tina kött, fågel, fisk, grönsaker och bröd. Jet Defrost-funktionen bör
endast användas för livsmedel med en nettovikt mellan 100 g och -2.5 kg.
LÄGG ALLTID MATEN på glasplattan.

1.  VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN tills du hittar Jet Defrost-funktionen.
2.  VRID PÅ (+/-) RATTEN för att välja matklass. ("FOOD" och matklass visas på displayen.).
3.  TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
4.  VRID PÅ (+/-)-RATTEN för att ställa in vikten.
5.  TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val.
6.  TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.

VIKT:
DENNA FUNKTION BEHÖVER VETAmatens nettovikt. Ugnen beräknar sedan automatiskt hur lång tid det
behövs för att avsluta proceduren.
OM VIKTEN ÄR LÄGRE ELLER HÖGRE ÄN DEN REKOMMENDERADE VIKTEN: följ anvisningarna för "Tillagning och
uppvärmning med mikrovågor" och välj 160 W för upptining.

FRYST MAT:
Ställ in en lägre vikt OM MATENS TEMPERATUR ÄR HÖGRE än djupfryst (-18 °C).
Ställ in en högre vikt OM MATENS TEMPERATUR ÄR LÄGRE än djupfryst (-18 °C).

6 2 43 51 A

Kg

Jet Defrost

MAT TIPS

q KÖTT (100 g - 2.0 kg)
Köttfärs, kotletter, biffar eller stekar.
VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.

w FÅGEL (100 g - 2.5 kg)
Kyckling, hel, delar eller filéer.
VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.

e FISK (100 g - 2.0 kg) Hel, i skivor eller filéer.
VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.

r GRÖNSAKER (100 g - 2.0 kg)
Blandade grönsaker, ärtor, broccoli osv.
VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.

t BRÖD (100 g - 1.0 kg)
Limpa, bullar, småfranska.
VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.

FÖR MAT SOM INTE LISTATS I DENNA TABELL och om vikten under- eller överskrider den rekommenderade
vikten, följ anvisningarna för "Tillagning och upptining med mikrovågor" och välj 160 W för upptining.
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ANVÄND DENNA FUNKTION för att värma färdiglagad mat som antingen är fryst, kyld eller har
rumstemperatur.
LÄGG MATEN på en mikrovågssäker och värmetålig tallrik eller fat.

1.  VRID PÅ FLERFUNKTIONSRATTEN tills du kommer till Auto-funktionen.
2.  VRID PÅ RATTEN (+/-) tills du hittar Auto Reheat funktionen.
3.  TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
4.  VRID PÅ RATTEN (+/-) för att välja matklass. ("FOOD" och matklasser visas).
5.  TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
6.  VRID PÅ (+/-)-RATTEN för att ställa in vikten.
7.  TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val.
8.  TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.

NÄR DU SPARAR en maträtt i kylskåpet, eller lägger den på en tallrik för uppvärmning, placera de tjockaste
och mest kompakta bitarna längst ut på tallriken och de tunnare och mindre kompakta bitarna i mitten.
LÄGG TUNNA KÖTTSKIVOR ovanpå varandra i en hög eller lägg dem så att de yttersta delarna lappas över.
TJOCKARE MATSTYCKEN (såsom köttfärslimpor) eller korvar ska placeras nära varandra.
EN VILOTID PÅ 1-2 MINUTER FÖRBÄTTRAR alltid resultatet, särskilt för fryst mat.
TÄCK ALLTID ÖVER MATEN när denna funktion används, förutom vid uppvärmning av kylda soppor. Då
behövs inget lock.
OM MATEN LIGGER I EN HEL FÖRPACKNING ska du göra 2-3 snitt i förpackningen så att det inte skapas
övertryck under uppvärmningen.
I PLASTFOLIE ska man göra snitt eller hål med en gaffel för att släppa ut trycket och undvika explosion
eftersom ånga bildas under tillagningen.

3 7 85 2 641

g

Auto Reheat (Automatisk återuppvärmning)

MAT TIPS

qMATTALLRIK (250 g - 500 g)
TILLAGA MATEN enligt ovanstående
rekommendationer. Värm upp övertäckt.

w SOPPA (200 g - 800 g)
VÄRM UTAN LOCK i separata skålar eller i en
stor skål.

e FRYST PORTION (250 g - 500 g)
FÖLJ ANVISNINGARNA PÅ FÖRPACKNINGEN vad
beträffar ventilation, perforering osv.

r DRYCKER (0.1 - 0.5 L)
VÄRM UTAN LOCK och ställ en metallsked i en
mugg eller kopp.

t FRYST LASAGNE (250 g - 500 g)
PLACERA i ett ugns- och mikrovågssäkert
kärl.

FÖR MAT SOM INTE LISTAS I DENNA TABELL och om vikten under- eller överstiger den rekommenderade
vikten, följ anvisningarna för "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor".
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ANVÄND DENNA FUNKTION ENDAST för tillagning. Auto Cook skall endast användas för mat som hör till de
kategorier som listats i tabellen.
LÄGG MATEN på en mikrovågssäker och värmetålig tallrik eller fat.

1.  VRID PÅ FLERFUNKTIONSRATTEN tills du kommer till Auto-funktionen.
2.  VRID PÅ (+/-) RATTEN tills du kommer till Auto Cook funktionen.
3.  TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
4.  VRID PÅ (+/-) RATTEN för att välja matklass. ("FOOD" och matklass visas på displayen.).
5.  TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
6.  VRID PÅ (+/-)-RATTEN för att ställa in vikten.
7.  TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val.
8.  TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.

KONSERVERADE GRÖNSAKER: Öppna alltid burken och häll innehållet i ett mikrovågssäkert kärl. Tillaga aldrig
grönsakerna i burken.
TILLAGA färska, frysta eller konserverade grönsaker övertäckta.
I PLASTFOLIE ska man göra snitt eller hål med en gaffel för att släppa ut trycket och undvika explosion
eftersom ånga bildas under tillagningen.

1

  g

3 7 85 2 64

Auto Cook (Automatisk tillagning)

REKOMMENDERADE VIKTER

q BAKAD POTATIS (200 g - 1 kg)

STICK HÅL PÅ POTATISARNA och placera dem i
ett mikrovågs- och ugnssäkert kärl. Vänd
potatisen när ugnen avger en ljudsignal.
Tänk på att ugnen, fatet och maten blir
mycket varma.
VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att
göra det.

w FÄRSKA GRÖNSAKER (200 g - 800 g)

SKÄR GRÖNSAKERNA i lika stora bitar. Tillsätt 2-4
matskedar vatten och täck över. Rör om när
ugnen avger en ljudsignal.
VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att
göra det.

e FRYSTA GRÖNSAKER (200 g - 800 g)

TILLAGA MED LOCK. Rör om när ugnen avger en
ljudsignal.
RÖR OM MATEN när ugnen uppmanar dig att
göra det.

r KONSERVERADE GRÖNSAKER (200 g - 600 g)
TILLAGA I ETT MIKROVÅGSSÄKERT kärl,
övertäckta.

t POPCORN (100 g)
TILLAGA ENDAST EN PÅSE åt gången. Om du
behöver mer popcorn, tillaga påsarna en i
taget.

FÖR MAT SOM INTE LISTATS I DENNA TABELL och om vikten under- eller överskrider den rekommenderade
vikten, följ anvisningarna för "Tillagning och upptining med mikrovågor" och välj 160 W för upptining.
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ANVÄND DENNA FUNKTION för att värma upp drycker snabbt och lätt.
PLACERA DRYCKEN på en mikrovägssäker, värmebeständig tallrik eller fat.

1.  VRID PÅ FLERFUNKTIONSRATTEN tills du kommer till Beverage-funktionen.
2.  VRID PÅ (+/-) RATTEN för att välja dryckens volym (0.1 - 0.5 L).
3.  TRYCK PÅ OK-KNAPPEN.

VÄRM UTAN LOCK och ställ en metallsked i en mugg eller kopp för att undvika överdriven avdunstning.

L 

3 21

Beverage (Dryck)
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RENGÖRING ÄR DET ENDA UNDERHÅLL som normalt
krävs.

OM UGNEN INTE HÅLLS REN kan dess yta ta skada,
vilket i sin tur kan reducera apparatens livslängd
och även orsaka farliga situationer.

ANVÄND INTE SKURSVAMPAR MED METALL,
RENGÖRINGSMEDEL MED SLIPVERKAN, stålull,
repande trasor osv., som skulle kunna skada
kontrollpanelen och ugnens övriga ytor

.Använd en svamp och ett milt
rengöringsmedel eller ett hushållspapper
fuktat med fönsterputsmedel.
SPRAYA INTE direkt på ugnen.

MED JÄMNA MELLANRUM ska man ta ut glasplattan
och rullstödet och rengöra ugnsutrymmets
botten, särskilt om något har spillts ut i ugnen.

DENNA UGN HAR UTFORMATS för att alltid användas
med glasplattan på plats.

ANVÄND INTEmikrovågsugnen när glasplattan
har tagits ut för rengöring.

ANVÄND ETT MILT RENGÖRINGSMEDEL, vatten och en
mjuk trasa för att rengöra ugnen invändigt,
luckans fram- och baksida samt lucköppningen.

SE TILL ATT FETT eller matsmulor inte samlas
på luckans kanter.

SVÅRA FLÄCKAR går lättare att få bort om du låter
en kopp med vatten koka i ugnen i 2-3 minuter.
Ångan mjukar upp fläckarna.

ANVÄND INTE ÅNGTVÄTT när u rengör
mikrovågsugnen.

HÄLL LITE CITRONSAFT i en kopp vatten, placera den
på glasplattan och låt koka i några minuter för att
eliminera dålig lukt inne i ugnen.

GRILLELEMENTET behöver inte rengöras eftersom
den intensiva hettan förbränner eventuella
stänkfläckar, men taket nedanför elementet
måste rengöras då och då. Använd varmt vatten,
rengöringsmedel och en svamp för detta. Om du
inte använder grillfunktionen regelbundet måste
du köra den 10 minuter en gång i månaden så att
fettstänk och matrester bränns bort och brandrisk
undviks.

TÅL MASKINDISK:

RULLSTÖD.

ROTERANDE GLASPLATTA.

LOCK.

Rengöring och underhåll
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Test Mängd Ungefärlig tid Effektnivå Kärl

12.3.1 1000 g 13 min 650 W Pyrex 3.227

12.3.2 475 g 5½ min 650 W Pyrex 3.827

12.3.3 900 g 16 min 650 W Pyrex 3.838

13,3 500 g 10 min Jet defrost (Snabbupptining)

I ENLIGHET MED IEC 60705.
IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION) har utvecklat en standard för jämförande provning av

uppvärmningsprestanda hos olika mikrovågsugnar. Vi rekommenderar följande för denna ugn:

NÄTSPÄNNING 230 V / 50 HZ

MÄRKEFFEKT 1800 W

SÄKRING 10 A

MIKROVÅGSEFFEKT 1000 W

YTTERMÅTT (H X B X D) 385 x 595 x 468 mm

INNERMÅTT (H X B X D) 200 x 405 x 380

Data för provning av uppvärmningsprestanda
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Hur du läser tillagningstabellen
Tabellen anger vilka funktioner som passar bäst för olika typ av mat. Tillagningstiden, där den anges,
startar från den stund du sätter in maten i mikrovågsugnen, förutom förvärmning (där sådan krävs).
Tillagningens inställningar och tider är endast vägledande och beror på mängden mat och på vilka
tillbehör som används. Laga alltid maten med den minsta tillagningstiden som anges och kontrollera
att den är färdig i mitten.
För bästa möjliga resultat, följ noga råden i tillagningstabellen vad gäller val av tillbehör som ska
användas (om medföljande).

Plastfolie och påsar
Ta bort klämmor och förslutningar som innehåller metalltrådar från plast- och papperspåsar innan de
läggs in i mikrovågsugnen.
Gör snitt eller hål med en gaffel i plastfolie för att släppa ut trycket och undvika explosion eftersom
ånga bildas under tillagningen.

Vätskor
Vätskan kan bli överhettad till en temperatur över kokpunkten utan att det syns att den kokar. Det finns
då risk för att den heta vätskan plötsligt kokar över.
För att undvika detta:
1.   Använd inte kärl med raka sidor och smal hals.
2.   Rör om vätskan innan du ställer in kärlet i mikrovågsugnen och lämna en tesked i kärlet.
3.   Rör om igen efter uppvärmning innan du försiktigt tar ut kärlet från mikrovågsugnen.

Matlagning
Eftersom mikrovågor endast penetrerar till ett begränsat djup, placera maten i en cirkel så att det ligger
fler stycken på utsidan.
Små bitar är färdiga tidigare än stora bitar.
Skär maten i lika stora bitar för en jämn tillagning.
Fukt avdunstar under tillagning i mikrovågsugn.
Ett mikrovågssäkert lock på kärlet gör att mindre fukt försvinner.
De flesta typerna av mat fortsätter att tillagas även efter att mikrovågsugnens tillagningstid är slut.
Därför är det viktigt att låta ståtiden avsluta tillagningen.
Vanligtvis är det nödvändigt att röra om under tillagning i mikrovågsugn. Vid omrörning ska du flytta
den tillagade maten på utsidorna mot mitten och den mindre tillagade maten i mitten mot utsidorna.
Lägg tunna köttskivor ovanpå varandra i en hög eller lägg dem så att de yttersta delarna lappas över.
Tjockare matstycken (såsom köttfärslimpor) och korvar ska placeras nära varandra.

Barnmat
När du har värmt en nappflaska eller en barnmatsburk ska du alltid kontrollera temperaturen och röra
om innan barnet äter.
På så sätt kan du vara säker på att värmen är jämnt fördelad, samtidigt som du undviker risk för
skållning eller brännskador.
Försäkra dig om att lock och nappar har tagits bort innan maten värms.

Fryst mat
För bästa resultat rekommenderar vi att tina direkt på den roterande glasplattan. Om så behövs, kan du
använda en lätt plastbehållare som passar för mikrovågsugn.
Kokt mat, stuvningar och köttsåser tinar bättre om du rör i dem under upptiningen.
Separera delarna när de börjar tina. Enskilda skivor tinar snabbare.

Råd och förslag
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Apparaten fungerar inte
•     Glasplattans rullstöd är på plats.
•     Luckan är ordentligt stängd.
•     Kontrollera att säkringarna är hela och att det

inte är strömavbrott.
•     Kontrollera att ugnen har god ventilation.
      Vänta 10 minuter och prova sedan om

apparaten fungerar.
•     Öppna och stäng luckan en gång innan du

försöker igen.
•     Skilj apparaten från elnätet. Vänta 10 minuter

innan du åter ansluter apparaten och försöker
igen.

Den elektroniska programmeraren fungerar inte
Kontakta närmaste kundservice om ”F” åtföljt av ett
nummer visas på displayen.
Ange i så fall numret som åtföljer bokstaven "F".

Innan du kontaktar kundservice
1.   Försök att lösa problemet på egen hand enligt

anvisningarna i kapitel ”Felsökning”.
2.   Stäng av apparaten och slå på den igen för att

se om felet kvarstår.

Om ovan nämnda kontroller har utförts och
problemet kvarstår, kontakta närmaste
kundservice.

Uppge alltid följande uppgifter:
•     en kort beskrivning av felet
•     apparatens fullständiga typ- och

modellbeteckning
•     servicenumret (dvs numret som finns efter

ordet Service på typskylten) som är placerat på
höger innerkant i apparatens utrymme (syns
när luckan är öppen).

Servicenumret finns även i garantihäftet.
•     din fullständiga adress
•     ditt telefonnummer.

OBS: Vänd dig alltid till en auktoriserad
serviceverkstad om det blir nödvändigt med
reparation (som garanti för att originalreservdelar
används och att reparationen utförs på korrekt
sätt).

•     Denna produkt är tillverkad av material som kan
återanvändas eller återvinnas. Kassera apparaten
enligt gängse lokala regler angående
avfallshantering. Innan skrotning ska du klippa
av nätkabeln så att apparaten inte kan anslutas
till elnätet.

För mer information om hantering, återvinning och
återanvändning av elektriska hushållsapparater,
var god kontakta de lokala myndigheterna, din
lokala sophanteringstjänst eller butiken där du
köpte apparaten.

Kassering av hushållsapparater

Kundservice

Felsökning
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