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INSTALLATION

INNAN MIKROVÅGSUGNEN NÄTANSLUTS

KONTROLLERA ATT MIKROVÅGSUGNEN INTE ÄR SKADAD.  
Kontrollera att det går att stänga luckan or-
dentligt och att luckans kontaktytor mot ug-
nen är oskadade. Töm ugnen och rengör insi-
dan med en mjuk, fuktig trasa.

EFTER NÄTANSLUTNING

MIKROVÅGSUGNEN  måste vara jordad.  Tillverkaren 
ansvarar inte för personskador eller skador på 
djur eller egendom som uppkommer på grund 
av att ugnen inte har jordats på korrekt sätt.

Tillverkaren ansvarar inte för problem 

som orsakas av att användaren inte har 

följt dessa anvisningar.

ANVÄND INTE UGNEN  om nätkabeln eller stickkon-
takten är skadad, om ugnen inte fungerar kor-
rekt eller om den har fallit ned på golvet eller 
skadats på något sätt. Doppa aldrig ned nät-
kabeln eller stickkontakten i vatten. Håll nät-
kabeln borta från heta ytor. Elektriska stötar, 
brand och andra tillbud kan annars bli följden.

TA INTE BORT SKYDDSPLATTORNA  som sitter på ugns-
utrymmets sidovägg. 
Skyddsplattorna hindrar 
fett och matsmulor från att 
tränga in i mikrovågskana-
lerna.

KONTROLLERA  att ugnen är 
tom före installationen. 

KONTROLLERA ATT NÄTSPÄNNINGEN   på typskylten 
överensstämmer med nätspänningen i ditt 
hem.

UGNEN FUNGERAR ENDAST  när luckan är stängd or-
dentligt.

INSTALLATION AV MIKROVÅGSUGNEN

FÖLJ MEDFÖLJANDE  separata monteringsanvis-
ningar för att installera mikrovågsugnen.

ANVÄND INTE FÖR-

LÄNGNINGSKABLAR.  

OM NÄTKABELN ÄR FÖR KORT,  låt en behörig 
elektriker eller servicetekniker installera 
ett eluttag nära produkten.
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VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

BRANDFARLIGA MATERIAL FÅR INTE VÄRMAS  eller förva-
ras i eller nära ugnen. Avgivna gaser och ångor 
kan medföra brand- eller explosionsrisk.

ANVÄND INTE MIKROVÅGSUGNEN  för att torka texti-
lier, papper, kryddor, örter, trä, blommor, frukt 
eller andra brännbara material. Det kan bör-
ja brinna.

ÖVERHETTA INTE MATEN.  Det kan börja brinna.

LÄMNA INTE UGNEN UTAN TILLSYN,  särskilt inte om 
maten värms i papper, plast eller andra bränn-
bara material. Papper kan förkolna eller bör-
ja brinna och vissa plaster kan smälta när mat 
värms upp.

OM ELD UPPSTÅR I ELLER UTANFÖR UGNEN, ELLER OM DET 

KOMMER RÖK FRÅN UGNEN,  håll ugnsluckan stängd 
och stäng av ugnen. Koppla loss ugnen från el-
uttaget eller stäng av strömmen vid säkringen 
eller med huvudströmbrytaren.

LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS

LÅT BARA BARN  använda mikrovågsugnen under 
tillsyn av en vuxen och efter att de fått tillräckliga 
instruktioner, så att barnet kan använda ugnen 
på ett säkert sätt och förstår riskerna med ett 
felaktigt handhavande.
DENNA MIKROVÅGSUGN ÄR INTE AVSEDD ATT ANVÄNDAS  
av personer (gäller även barn) med nedsatt fy-
sisk, sensorisk eller mental förmåga, såvida de 
inte övervakas av en person som ansvarar för de-
ras säkerhet. 
VARNING!
ÅTKOMLIGA DELAR AV UGNEN KAN BLI HETA  under an-
vändning. Håll barn på säkert avstånd.

ANVÄND INTE MIKROVÅGSUGNEN  för att 
värma mat eller vätskor i lufttäta 
behållare. Om det skapas över-
tryck i behållaren kan den ex-
plodera eller orsaka skador när den öppnas.

ÄGG
HELA ÄGG, MED ELLER UTAN SKAL,  får inte kokas eller 
värmas i ugnen. De kan explodera, 
även efter avslutad tillagning.

KONTROLLERA REGELBUNDET ATT LUCKANS TÄTNINGSLISTER  
och ytorna runt luckan inte är skadade. Använd 
inte ugnen om du upptäcker någon skada utan 
se till att den först repareras av en behörig servi-
cetekniker.ANVÄND INTE  frätande kemikalier eller sprayer i 

denna mikrovågsugn. Ugnar av denna typ är 
endast avsedda för uppvärmning och tillag-
ning av mat. De är inte avsedda för industri- el-
ler laboratorieändamål.
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ALLMÄNT
DENNA MIKROVÅGSUGN ÄR ENDAST AVSEDD FÖR HUSHÅLLS-
BRUK!  

UGNEN FÅR INTE STARTAS FÖR MIKROVÅGSTILLAGNING  utan 
att det fi nns mat i den. Annars är risken stor att 
ugnen skadas.

STÄLL IN ETT GLAS VATTEN I UGNEN  när du skall öva 
inställningar av olika slag. Vattnet absorberar 
mikrovågsenergin så att ugnen inte skadas.

METALLKLÄMMOR OCH FÖRSLUTNINGAR  
som innehåller metalltrådar måste 
tas bort från plast- och papperspåsar 
innan påsarna läggs in i ugnen.

FRITERING
ANVÄND INTE UGNEN FÖR FRITERING.  Det är omöjligt 
att kontrollera oljans temperatur.

VÄTSKOR
TILL EXEMPEL DRYCKER ELLER VATTEN.   Vätskan kan bli 
överhettad till en temperatur 
över kokpunkten utan att det 
syns att den kokar. Det fi nns då 
risk att den heta vätskan plöts-
ligt kokar över.
Följ anvisningarna nedan för att undvika detta:

1.  Använd inte kärl med raka sidor och sma-
la halsar.

2.  Rör om vätskan innan du ställer in kärlet i 
ugnen och ställ en tesked i kärlet.

3.  Låt kärlet stå en kort stund efter up-
pvärmningen och rör om igen innan du 
tar ut kärlet ur ugnen.

FÖRSIKTIGHET
MER INFORMATION  hittar du i en kokbok för mik-
rovågsugnar. Detta är speciellt viktigt när du 
skall laga eller värma mat som innehåller alko-
hol.

NÄR DU HAR VÄRMT EN NAPPFLASKA   eller en 
barnmatsburk i ugnen mås-
te du alltid kontrollera tempe-
raturen och röra om innan bar-
net äter. Då kan du vara säker på att värmen är 
jämnt fördelad samtidigt som du undviker risken 
för skållning eller brännskador.
Ta av lock och nappar innan maten värms!

VIKTIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

ANVÄND GRYTLAPPAR ELLER GRYTVANTAR  för att und-
vika brännskador när du tar ut heta kokkärl 
och formar ur ugnen.

ANVÄND INTE UGNSUTRYMMET  som förvaringsplats.

RATTAR MED TRYCKMEKANISM
NÄR MIKROVÅGSUGNEN LEVERERAS  är rattarna 
intryckta och är i nivå med knapparna på 
panelen. 
Om du trycker in rattarna 
hoppar de ut så att du kom-
mer åt deras olika funktioner. Det 
är inte nödvändigt att ha dem ut-
stickande från panelen när ugnen an-
vänds. 
Tryck bara in dem i panelen igen när du är klar 
med inställningarna.
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TILLBEHÖR

ALLMÄNT

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

RULLSTÖD
RULLSTÖDET  skall sitta under glas-
plattan. Placera aldrig något annat 
tillbehör på detta stöd.

 � Montera rullstödet i ugnen.

ROTERANDE GLASPLATTA
DEN ROTERANDE GLASPLATTAN  skall användas för 
samtliga tillagningsmetoder. 
Den samlar upp droppande 
vätskor och matpartiklar som 
annars skulle fl äcka och smutsa 
ned ugnens interiör.

 � Placera glasplattan på rullstödet.

KONTROLLERA FÖRE MATLAGNING ATT DE KÄRL DU TÄN-

KER ANVÄNDA  är ugnssäkra och 
släpper igenom mikro-
vågor.

SE TILL ATT MAT OCH TILLBEHÖR  som ställs in i ugnen 
inte kommer i direkt kontakt med ugnsutrym-
mets väggar eller tak. 
Detta gäller speciellt tillbehör som helt 

eller delvis är tillverkade av metall.

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

CRISPHANDTAG
ANVÄND DET MEDFÖLJANDE CRI-

SPHANDTAGET  för att lyfta ut den 
heta crisppannan ur ugnen.

CRISPPANNA
LÄGG MATEN DIREKT I CRISPPANNAN.  
Använd alltid glasplattan 
som underlag när du an-
vänder crisppannan.
LÄGG INGA TILLBEHÖR  i crisppannan 
eftersom den snabbt blir mycket het 
och det fi nns risk att tillbehöret ska-
das.
CRISPPANNAN  kan förvärmas innan den används 
(max. 3 minuter). Använd alltid Crisp-funktio-
nen vid förvärmning av crisppannan.

PÅ MARKNADEN  fi nns det många olika sorters till-
behör. Kontrollera att de är lämpade för mikro-
vågsugnar innan du gör några inköp.

BAKGALLER
ANVÄND BAKGALLRET  vid matlag-
ning och bakning.

STARTSKYDD / KNAPPLÅS

DENNA AUTOMATISKA SÄKERHETSFUNKTION AKTIVERAS 

EN MINUT EFTER ATT  ugnen har återgått till 
standby-läge. Ugnen är i standby-lä-
ge när 24-timmarsklockan visas på 
displayen eller, om klockan inte har 
ställts, när displayen är tom.

FÖR ATT KOPPLA BORT SÄKERHETSLÅSET  måste ugns-
luckan öppnas och stängas. Annars visas 
"DOOR" på displayen.

VID GRILLNING UTAN MIK-

ROVÅGOR  skall bakgallret pla-
ceras ovanpå bakplåten så 
att maten kommer närma-
re grillelementet i ugnsta-
ket.

BAKPLÅT
ANVÄND BAKPLÅTEN  endast vid 
tillagning med varmluft el-
ler vid grillning. Använd 
den aldrig i kombination med mikrovågor.
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TILLAGNINGSGRAD  (ENDAST AUTOFUNKTIONER)

DET GÅR ATT VÄLJA TILLAGNINGSGRAD  för de fl esta 
automatiska funktioner. Du kan själv styra slut-
resultatet med hjälp av funktionen Justera till-
lagningsgrad. Tack vare denna funktion kan du 
ställa in en sluttemperatur som är högre eller 
lägre än standardinställningen.
NÄR NÅGON  av dessa funktioner används väljer 
ugnen standardinställningen. Med denna in-
ställning erhåller du normalt det bästa resulta-
tet. Men om maten du värmde blev för het för 
att ätas omedelbart kan du enkelt justera detta 
innan du använder funktionen nästa gång. ANMÄRKNING:

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

NÄR VISSA AV DE AUTOMATISKA FUNKTIONERNA ANVÄN-

DS  kan ugnen stoppa (beroende på vilket pro-
gram och vilken matklass som har valts) och 
uppmana dig att "STIR FOOD" (RÖR OM MA-
TEN) eller "TURN FOOD" (VÄND MATEN).

RÖR OM ELLER VÄND MATEN  (ENDAST AUTOFUNKTIONER)

DETTA GÖR DU GENOM ATT VÄLJA EN TILLAGNINGSGRAD  
med inställningsratten precis när du har tryckt 
på Start-knappen.

ANMÄRKNING: I LÄGET FÖR AUTOMATISK UPPTINING 

(AUTO DEFROST) FORTSÄTTER UGNEN AUTOMATISKT EFT-

ER 2 MINUTER  om du inte vänder eller rör om ma-
ten. I detta fall tar upptiningen längre tid.

FÖR ATT FORTSÄTTA TILLAGNINGEN:

 � Öppna luckan.
 � Rör om eller vänd maten.
 � Stäng ugnsluckan och tryck på Start-

knappen.

TILLAGNINGSGRAD

NIVÅ EFFEKT

HÖG +2 GER DEN HÖGSTA SLUTTEMPERATUREN

HÖG +1 GER HÖGRE SLUTTEMPERATUR

MED 0 STANDARDINSTÄLLNING

LÅG -1 GER LÄGRE SLUTTEMPERATUR

LÅG -2 GER DEN LÄGSTA SLUTTEMPERATUREN
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FOOD

 

TRY POUL  (100g - 

 (100g - 2.0Kg) MEAT

NÄR DE AUTOMATISKA FUNKTIONERNA ANVÄNDS  mås-
te ugnen veta vilken matklass den skall använ-
da för att resultatet skall bli bra. Ordet FOOD 
(MAT) och ett siff ra för en matklass visas när du 
väljer matklass med inställningsratten.

KYLNING

NÄR EN FUNKTION HAR AVSLUTATS  kan ugnen köra 
ett avkylningsprogram. Detta är normalt. 
När proceduren är klar stängs ugnen av auto-
matiskt. 
OM TEMPERATUREN ÄR HÖGRE ÄN 100 °C  visar dis-
playen "HOT" den aktuella ugnstemperaturen. 
Se till att du inte kommer åt ugnens insida när 
du tar ut mat. Använd grytlappar.
NÄR TEMPERATUREN ÄR LÄGRE ÄN 50 °C  visas 24-tim-
marsklockan.
TRYCK PÅ TILLBAKA-KNAPPEN  för att tillfäl-
ligt visa 24-timmarsklockan när "HOT" 
visas på displayen. 
AVKYLNINGSPROCEDUREN  kan avbrytas 
utan att ugnen skadas genom att helt 
enkelt öppna luckan.

MATKLASSER  (ENDAST AUTOFUNKTIONER)

OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DESSA LISTOR,   eller om 
matens vikt är lägre eller högre än den rekom-
menderade, följ anvisningarna i "Tillagning 
och uppvärmning med mikrovågor".

MATKLASSERNA  listas i tabellerna för varje Auto-
funktion.
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KLOCKINSTÄLLNING

NÄR UGNEN ANSLUTS TILL ELNÄTET 

FÖRSTA GÅNGEN  uppmanas du att 
ställa klockan. 
EFTER ETT STRÖMAVBROTT  blinkar 
klockan och den måste då stäl-
las igen.  
UGNEN HAR  ett antal funktioner 
som kan justeras enligt din per-
sonliga smak. 

ÄNDRA INSTÄLLNINGAR

  VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN  tills Settings visas.

  ANVÄND INSTÄLLNINGSRATTEN  för att välja en av följande 

inställningar för justering.
 � Klocka
 � Ljud
 � EKO
 � Ljusstyrka

  TRYCK PÅ STOPP-KNAPPEN FÖR ATT GÅ UR  inställningsfunktionen 
och spara alla ändringar när du är klar.

  TRYCK PÅ OK-KNAPPEN . (Siffrorna till vänster (timmar) blinkar.)

  VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att ställa in timtalet.

  TRYCK PÅ OK-KNAPPEN.  (De två högra siffrorna (minuter) blinkar.)

  VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att ställa in minuttalet.

  TRYCK PÅ OK-KNAPPEN  igen för att bekräfta ändringen.

KLOCKAN ÄR NU INSTÄLLD OCH I FUNKTION.

OM DU INTE VILL ATT KLOCKAN SKALL VISAS PÅ DISPLAYEN,  öppna klockin-
ställningen igen och tryck på Stopp-knappen medan siff rorna blin-
kar.
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LJUDINSTÄLLNING

  TRYCK PÅ OK-KNAPPEN . 

  VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att sätta på eller stänga av summern.

  TRYCK PÅ OK-KNAPPEN  igen för att bekräfta ändringen.

EKO

  TRYCK PÅ OK-KNAPPEN . 

  VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att sätta på eller stänga av EKO-inställningen.

  TRYCK PÅ OK-KNAPPEN  igen för att bekräfta ändringen.

NÄR EKO ÄR PÅ  slocknar displayen automatiskt efter en viss tid för 
att spara energi. Den tänds igen automatiskt när en knapp trycks in 
eller när luckan öppnas. 
OM DU VÄLJER AV  slocknar inte displayen och 24-timmarsklockan 
visas permanent. 

ÄNDRA INSTÄLLNINGAR
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ANVÄND DENNA FUNKTION   när du be-
höver en äggklocka för att ställa 
in exakt tid för att t.ex. koka ägg, 
jäsa degar, etc.

TIMER

  VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att ställa in önskad tid.

 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN . 

NÄR NEDRÄKNINGEN LÖPER UT   avges en ljudsignal.
OM DU TRYCKER PÅ STOPP-KNAPPEN  innan timern har avslutat nedräk-
ningen nollställs timern.

ÄNDRA INSTÄLLNINGAR

LJUSSTYRKA

  TRYCK PÅ OK-KNAPPEN . 

  VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att ställa in önskad ljusstyrka.

  TRYCK PÅ OK-KNAPPEN  igen för att bekräfta ditt val.
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TILLAGNING OCH UPPVÄRMNING MED MIKROVÅGOR

 VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN tills du kommer till mikrovågsfunktionen.

 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att ställa in mikrovågseffekten.

 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN  för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.

 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att ställa in tillagningstiden.

 TRYCK PÅ START-KNAPPEN. 

EFFEKTNIVÅ

NÄR TILLAGNINGEN HAR BÖRJAT:  
kan du enkelt öka tiden med 30 sekunder genom att trycka på Start-
knappen. Varje tryck ökar tiden med 30 sekunder. Du kan också öka 
eller minska tiden genom att vrida på inställningsratten. 
TRYCK PÅ << -KNAPPEN  om du vill återgå till läget där du kan änd-
ra tillagningstiden och eff ektnivån. Båda dessa inställningar 
kan ändras med inställningsratten under tillagningen.

ANVÄND DENNA FUNKTION  för normal 
tillagning och uppvärmning av 
grönsaker, fi sk, potatis och kött.

  

ENDAST MIKROVÅGOR

EFFEKT ANVÄNDNING:

900 W
UPPVÄRMNING AV DRYCKER,  vatten, klara soppor, kaff e, te och annan mat med hög 
vattenhalt. Om rätten innehåller ägg eller grädde bör ett lägre eff ektläge väljas.

750 W TILLAGNING AV GRÖNSAKER,  kött, etc.

650 W TILLAGNING AV  fi sk.

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

350 W SJUDNING AV STUVNINGAR,  smälta smör och choklad.

160 W UPPTINING.  Mjukgöring av smör och ost.

   90 W MJUKGÖRING  av glass.

     0 W NÄR ENDAST  timern används.
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JET START SNABBSTART

 VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN  tills du kommer till mikrovågsfunktionen.

  TRYCK PÅ STOPP-KNAPPEN

 TRYCK PÅ START-KNAPPEN FÖR ATT AUTOMATISKT STARTA  ugnen med full mikrovågsef-
fekt och tillagningstiden inställd på 30 sekunder. Varje tryck ökar tiden med 
30 sekunder. 

ANVÄND DENNA FUNKTION  för snabb 
uppvärmning av mat med hög 
vattenhalt såsom klara soppor, 
kaff e eller te.

DU KAN OCKSÅ ÖKA ELLER MINSKA TIDEN GENOM ATT VRIDA PÅ INSTÄLLNINGSRAT-

TEN  när funktionen har startat.
DENNA FUNKTION ÄR ENDAST TILLGÄNGLIG  när ugnen är avstängd eller i vi-
loläge (standby).
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 VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN  tills du kommer till Crisp-funktionen.

 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att ställa in tillagningstiden.

 TRYCK PÅ START-KNAPPEN. 

CRISP

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT  vär-
ma upp eller tillaga pizza och an-
nan degbaserad mat. Crispfunk-
tionen är också lämplig för att 
steka bacon, ägg, korv, hambur-
gare, etc.

UGNEN ANVÄNDER AUTOMATISKT  både mikrovågor och grill för att värma 
upp crisppannan. På så sätt får crisppannan snabbt den temperatur 
som krävs för att maten skall få rätt färg och krispighet.
VAR NOGA  med att placera crisppannan mitt på glasplattan.
UGNEN OCH CRISPPANNAN  blir mycket heta när denna funktion används.
PLACERA ALDRIG DEN HETA CRISPPANNAN  på värmekänsliga underlag.
VAR FÖRSIKTIG OCH VIDRÖR INTE  grillelementet.
ANVÄND GRYTLAPPAR  
eller det speciella crisphandtaget när du skall ta ut den heta 
crisppannan ur ugnen.
ANVÄND ENDAST  den medföljande crisppannan tillsammans 
med crispfunktionen. Andra crisppannor som fi nns på markna-
den ger inte korrekta resultat med denna funktion.
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GRILL

 VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN TILLS DU KOMMER TILL GRILL-FUNKTIONEN.

 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att ställa in grilleffekten.

 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN  för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa 
inställning. 

 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att ställa in tillagningstiden.

 TRYCK PÅ START-KNAPPEN. 

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT  
snabbt ge maten på bakgallret en 
aptitretande, gyllenbrun yta.
FÖR MAT SÅSOM OSTSMÖRGÅSAR, STEK-

AR OCH KORVAR,  placera bakgallret 
ovanpå bakplåten.

LÄGG MATEN  på bakgallret. Vänd på maten under tillagningen.
KONTROLLERA FÖRE GRILLNING  att redskapen som skall användas är värme-
beständiga och  ugnssäkra.
ANVÄND INTE PLASTREDSKAP  när du grillar. De kommer att smälta. Trä och 
papper är inte heller lämpliga material.

FÖRVÄRM GRILLEN  i 3-5 minuter på hög grilleff ekt.

VAL AV EFFEKTNIVÅ 

  

GRILL

ANVÄNDNING: EFFEKT

VARM OSTSMÖRGÅS , fi sk i skivor och 
hamburgare  HÖG

KORV  och grillspett  MEDEL

LÄTT BRYNING  av matens yta  LÅG
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GRILL KOMBI

 VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN  tills du kommer till funktionen Grill Kombi

 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att ställa in grilleffekten.

 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN  för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning. 

 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att ställa in mikrovågseffekten.

 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN  för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.

 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att ställa in tillagningstiden.

 TRYCK PÅ START-KNAPPEN. 

NÄR GRILL KOMBI  används är den högsta mikrovågseff ekten 
begränsad till en fabriksinställd nivå.
PLACERA MATEN  på bakgallret eller glasplattan.

ANVÄND DENNA FUNKTION  för tillag-
ning av rätter såsom lasagne, fi sk 
och potatisgratänger.

VAL AV EFFEKTNIVÅ 

  


GRILL KOMBI

ANVÄNDNING: GRILLEFFEKT MIKROVÅGSEFFEKT

LASAGNE  MEDEL 350 - 500 W

POTATISGRATÄNG  MEDEL 500 - 650 W

FISKGRATÄNG  HÖG 350 - 500 W

UGNSBAKADE ÄPPLEN  MEDEL 160 - 350 W

FRYST GRATÄNG  HÖG 160 - 350 W
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TURBOGRILL KOMBI

ANVÄNDNING: GRILLEFFEKT MIKROVÅGSEFFEKT

KYCKLINGLÅR  HÖG 350 - 500 W

KYCKLINGHALVOR  MEDEL 500 - 650 W

FYLLDA GRÖNSAKER  MEDEL 350 - 500 W

UGNSSTEKT FISK  HÖG 160 - 350 W

BAKAD POTATIS  LÅG 500 - 650 W

SMULPAJ  MEDEL 160 - 350 W

TURBOGRILL KOMBI

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR  tillag-
ning av mat såsom fågel, fyllda 
grönsaker och bakad potatis.
PLACERA MATEN PÅ BAKGALLRET  el-
ler glasplattan vid tillagning med 
denna funktion.

 VRID FUNKTIONSRATTEN  till funktionen Turbogrill

 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att ställa in grilleffekten.

 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN  för att bekräfta ditt val. Du kommer au-
tomatiskt till nästa inställning. 

 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att ställa in mikrovågseffekten.

 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN  för att bekräfta ditt val. Du kommer au-
tomatiskt till nästa inställning.

 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att ställa in tillagningstiden.

 TRYCK PÅ START-KNAPPEN. 

NÄR GRILLEN  används är den högsta mikrovågseff ekten begränsad till 
en fabriksinställd nivå.
PLACERA MATEN  på bakgallret eller glasplattan.

VAL AV EFFEKTNIVÅ 
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SNABBVÄRME

 VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN  tills du kommer till funktionen Snabbvärme (den förinställda 

temperaturen visas).

 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att ställa in temperaturen.

 TRYCK PÅ START-KNAPPEN.  Den aktuella temperaturen i ugnen visas under snabbuppvärmningen.

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT 

FÖRVÄRMA  den tomma ugnen. 
FÖRVÄRMNINGEN  skall alltid göras 
med tom ugn, precis som du gör 
med en konventionell ugn innan 
du lagar mat eller bakar.

STÄLL INGEN MAT I UGNEN  före eller under förvärmningen. Den intensi-
va hettan skulle bränna maten. När uppvärmningen  har börjat kan 
temperaturen enkelt ändras med hjälp av inställningsratten.
NÄR DEN INSTÄLLDA TEMPERATUREN UPPNÅS  bibehåller ugnen den inställ-
da temperaturen i 10 minuter innan den stängs av. Under denna tid 
väntar ugnen på att du ställer in maten och väljer en varmluftsfunk-
tion för att starta tillagningen.
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VARMLUFT

 VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN  tills du kommer till funktionen Varmluft (den förinställda tempera-
turen visas).

 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att ställa in temperaturen.

 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN  för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.

 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att ställa in tillagningstiden.

 TRYCK PÅ START-KNAPPEN. 

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR  tillag-
ning av maränger, bakverk, sock-
erkakor, suffl  éer, fågel och stekar.

PLACERA ALLTID MATEN PÅ BAKGALLRET  så att luften kan cirkulera ordentligt 
runt maten.
ANVÄND BAKPLÅTEN  vid gräddning av små bakverk såsom kakor och 
småfranska.
NÄR UPPVÄRMNINGEN  har börjat kan tillagningstiden enkelt juste-
ras med hjälp av inställningsratten. Använd Tillbaka-knappen 
för att återgå till läget där du kan ändra sluttemperaturen. 


 

LIVSMEDEL TILLBEHÖR UGNSTEMP. °C KOKTID

ROSTBIFF, MEDIUM  (1,3 - 1,5 kg) FORM  på bakgaller 170 - 180 °C 40 - 60 MIN

SKINKSTEK  (1,3 - 1,5 kg) FORM  på bakgaller 160 - 170 °C 70 - 80 MIN

HEL KYCKLING  (1,0 - 1,2 kg) FORM  på bakgaller 210 - 220 °C 50 - 60 MIN

SOCKERKAKA  (tung) KAKFORM  på bakgaller 160 - 170 °C 50 - 60 MIN

SOCKERKAKA  (lätt) KAKFORM  på bakgaller 170 - 180 °C 30 - 40 MIN

KAKOR BAKPLÅT
170 - 180 °C, 
FÖRVÄRMD UGN

10 - 12 MIN

LIMPA BAKFORM  på bakgaller
180 - 200 °C, 
FÖRVÄRMD UGN

30 - 35 MIN

SMÅFRANSKA BAKPLÅT
210 - 220 °C, 
FÖRVÄRMD UGN

10 - 12 MIN

MARÄNGER BAKPLÅT
100 - 120 °C, 
FÖRVÄRMD UGN

40 - 50 MIN



19

VARMLUFT KOMBI

 VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN  tills du kommer till funktionen Varmluft Kombi (den förinställda tem-
peraturen och mikrovågseffekten visas).

 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att ställa in temperaturen.

 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN  för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.

 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att ställa in mikrovågseffekten.

 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN  för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.

 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att ställa in tillagningstiden.

 TRYCK PÅ START-KNAPPEN. 

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT  till-
laga ugnsstekt kött, fågel, bakad 
potatis, fryst snabbmat, sockerka-
kor, bakverk, fi sk och puddingar.

PLACERA ALLTID MATEN PÅ BAKGALLRET  så att luften kan cirkulera ordent-
ligt runt maten.
NÄR UPPVÄRMNINGEN  har börjat kan tillagningstiden enkelt justeras 
med hjälp av inställningsratten. Använd Tillbaka-knappen 
för att återgå till läget där du kan ändra eff ektnivån eller 
sluttemperaturen. 
NÄR FUNKTIONEN VARMLUFT  används är den högsta mikrovågs-
eff ekten begränsad till en fabriksinställd nivå. 







VARMLUFT KOMBI

EFFEKT ANVÄNDNING:

350 W TILLAGNING  av fågel, fi sk och gratänger

160 W TILLAGNING  av stekar

  90 W BAKNING  av bröd och kakor

   0 W BRYNING,  endast under tillagning
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MANUELL UPPTINING

FÖLJ ANVISNINGARNA  i "Tillagning och uppvärm-
ning med mikrovågor" och välj eff ektnivå 160 W 
vid manuell upptining.

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

VÄND PÅ STORA MATSTYCKEN  efter halva upp-
tiningstiden.

FRYST MAT I PLASTPÅSAR,  plastfolie eller pappers-
förpackningar kan placeras direkt i ugnen un-
der förutsättning att förpackningen inte 
har några delar av metall (t.ex. förslut-
ningar med metalltråd).

FORMEN PÅ FÖRPACKNINGEN  påverkar upp-
tiningstiden. Mat i platta förpackning-
ar tinar fortare än omfångsrika och mas-
siva block.

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

SKYDDA DE TUNNASTE DELARNA  (t.ex. 
kycklinglår och kycklingving-
ar) med små bitar av alumi-
niumfolie om de börjar bli 
varma.

KOKAD MAT, STUVNINGAR OCH KÖTTSÅSER  ti-
nar bättre om du rör i dem under upp-

tiningen.

DET ÄR BÄTTRE  att tina lite för lite och låta 
upptiningen avslutas under ståtiden.

STÅTIDEN EFTER UPPTINING FÖRBÄTTRAR ALLTID  resul-
tatet eftersom värmen då sprids 
och fördelas jämnare i hela 
matvaran.
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AUTOMATISK UPPVÄRMNING

 VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN  tills du kommer till Auto-funktionen.

  TRYCK PÅ OK-KNAPPEN  för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.

 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  tills du kommer till funktionen Automatisk uppvärmning.

 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN  för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.

 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att välja matklass ("FOOD" (MAT) och matklass visas på displayen).

 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN  för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.

 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att ställa in vikten.

 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN  för att bekräfta ditt val.

 TRYCK PÅ START-KNAPPEN. 

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT  vär-
ma upp färdiglagad mat som an-
tingen är fryst, kall eller har rums-
temperatur.
LÄGG MATEN  på en mikrovågssäker 
och värmetålig tallrik eller ett fat.
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NÄR DU SPARAR EN  maträtt i kylskåpet för upp-
värmning, placera tjockare och mer kompak-

ta ingredienser längs tallrikens 
ytterkanter och tun-

nare eller lättare in-
gredienser i mit-

ten. 

TÄCK ALLTID ÖVER MATEN MED LOCK  när denna funk-
tion används förutom vid uppvärmning av kyl-

da soppor. Då behövs inget lock! 
OM MATEN LIGGER I EN HEL FÖRPACKNING  bör 
du göra 2-3 snitt i förpackningen så att 

det inte skapas ett övertryck under 
uppvärmningen.

PLACERA TUNNA KÖTTSKIVOR  ovanpå varandra 
eller "fl äta" dem.
TJOCKARE MATSTYCKEN  såsom köttfärslimpor och 
korvar skall placeras nära varandra.

GÖR HÅL I PLASTFOLIE  med en gaf-
fel eller liknande så att tryck-
et kan utjämnas när ånga bil-
das i behållaren under tillag-
ningen.EN STÅTID PÅ 1-2 MINUTER FÖR-

BÄTTRAR  alltid resultatet, sär-
skilt med fryst mat.

AUTOMATISK UPPVÄRMNING

LIVSMEDEL TIPS

 MATTALLRIK  (250 - 600 g)
TILLAGA MATEN  enligt ovanstående rekommenda-
tioner. 
Värm med lock.

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

 FRYST PORTION  (250 - 600 g)
FÖLJ ANVISNINGARNA PÅ FÖRPACKNINGEN  beträff ande 
ventilation, hålstickning, etc. 

 MJÖLK  (0,1 - 0,5 liter)
VÄRM UTAN LOCK  och ställ en metallsked i muggen 
eller koppen.

 GRYTOR  (200 - 800 g) VÄRM MED LOCK.  

OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DENNA LISTA,   eller om matens vikt är lägre eller högre än den 
rekommenderade, följ anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor".
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JET DEFROST SNABBUPPTINING

 VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN  tills du kommer till Auto-funktionen.

  TRYCK PÅ OK-KNAPPEN  för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.

 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  tills du kommer till funktionen Jet Defrost.

 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN  för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.

 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att välja matklass ("FOOD" (MAT) och matklass visas på displayen).

 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN  för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.

 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att ställa in vikten.

 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN  för att bekräfta ditt val.

 TRYCK PÅ START-KNAPPEN. 

ANVÄND DENNA FUNKTION  för uppti-
ning av kött, fågel, fi sk, grönsaker 
och bröd. 
Jet Defrost-funktionen bör endast 
användas för livsmedel med en 
nettovikt mellan 100 g och 3,0 kg.
LÄGG ALLTID MATEN  på glasplattan.
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FRYST MAT: 
STÄLL IN EN LÄGRE VIKT  om matens temperatur är högre än 
djupfryst (-18 °C) .
STÄLL IN EN HÖGRE VIKT  om maten är kallare än djupfryst (-18 °C) .

VIKT:
UGNEN BEHÖVER VETA  matens nettovikt. Ugnen beräknar se-
dan automatiskt hur lång tid det behövs för att avsluta pro-
ceduren.
OM VIKTEN ÄR MINDRE ELLER STÖRRE ÄN DEN REKOMMENDERADE:  följ anvisning-
arna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor" och välj 160 W 
vid manuell upptining.

JET DEFROST SNABBUPPTINING

LIVSMEDEL TIPS

 KÖTT  (100 g - 2,0 kg)
Köttfärs, kotletter, köttskivor, stekar.
VÄND MATEN  när ugnen uppmanar dig att göra det.

 FÅGEL   (100 g - 3,0 kg)
Kyckling, hel, delar eller fi léer.
VÄND MATEN  när ugnen uppmanar dig att göra det.

 FISK   (100 g - 2,0 kg)
Hel, i skivor eller fi léer.
VÄND MATEN  när ugnen uppmanar dig att göra det.

 GRÖNSAKER   (100 g - 2,0 kg)
Blandade grönsaker, ärtor, broccoli, etc.
VÄND MATEN  när ugnen uppmanar dig att göra det.

 BRÖD   (100 g - 2,0 kg)
Limpa, bullar, kuvertbröd.
VÄND MATEN  när ugnen uppmanar dig att göra det.

OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DENNA LISTA,  eller om matens vikt är lägre eller högre än den rekommen-
derade, följ anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor" och välj 160 W vid 
upptining.
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AUTOMATISK CRISP

 VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN  tills du kommer till 

Auto-funktionen.

  TRYCK PÅ OK-KNAPPEN  för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt 
till nästa inställning.

 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  tills du kommer till funktionen Auto Crisp.

 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN  för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt 
till nästa inställning.

 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att välja matklass ("FOOD" (MAT) och 
matklass visas på displayen).

 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN  för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt 
till nästa inställning.

 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att ställa in vikten.

 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN  för att bekräfta ditt val.

 TRYCK PÅ START-KNAPPEN. 

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT  
snabbt värma upp din mat från 
fryst tillstånd till serveringstem-
peratur.
AUTOMATISK CRISP ÄR ENDAST AVSEDD 

 för fryst, färdiglagad mat.






LIVSMEDEL TIPS

 POMMES FRITES  (200 - 600 g)
SPRID UT ETT JÄMNT LAGER  pommes frites i crisppan-
nan. Salta efter behov. 
RÖR OM MATEN  när ugnen uppmanar dig att göra det.

 PIZZA,  tunn botten 

(200 - 500 g)
FÖR PIZZA  med tunn botten.

 PAN-PIZZA  (300 - 800 g) FÖR PIZZA  med tjock botten.

 KYCKLINGVINGAR  (250 - 600 g)
FÖR KYCKLINGNUGGETS,  olja in crisppannan och ställ 
in tillagningsgraden på Lo 2. 
VÄND MATEN  när ugnen uppmanar dig att göra det.

 FISKPINNAR  (200 - 600 g)

FÖRVÄRM CRISPPANNAN  med lite smör eller olja. Lägg 
in fi skpinnarna när ugnen stoppar och displayen 
visar "Add Food" (Ställ in mat).
VÄND MATEN  när ugnen uppmanar dig att göra det.

OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DENNA LISTA,   eller om matens vikt är lägre eller högre än den 
rekommenderade, följ anvisningarna för den manuella Crisp-funktionen. 
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AUTOMATISK MJUKGÖRING AUTO SOFT

 VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN  tills du kommer till Auto-funktionen.

  TRYCK PÅ OK-KNAPPEN  för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.

 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  tills du kommer till funktionen Auto Soft.

 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN  för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.

 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att välja matklass ("FOOD" (MAT) och matklass visas på displayen).

 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN  för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.

 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att ställa in mängden.

 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN  för att bekräfta ditt val.

 TRYCK PÅ START-KNAPPEN. 

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT   
mjukgöra mat så att den blir lät-
tare att hantera.
AUTO SOFT ANVÄNDS  för  mat som lis-
tas i tabellen nedan.






LIVSMEDEL TIPS

 SMÖR  (50 - 250 g)
VÄND MATEN  när ugnen uppmanar dig att göra det. 
RÖR OCKSÅ OM  när smöret har smält.

 MARGARIN  (50 - 250 g)
VÄND MATEN  när ugnen uppmanar dig att göra det. 
RÖR OCKSÅ OM  när margarinet har smält.

 GLASS  (0,5 - 2,0 liter)
VÄND MATEN  när ugnen uppmanar dig att göra det. 
SERVERA  snabbt innan glassen smälter för mycket.

OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DENNA LISTA,   eller om matens vikt är lägre eller högre än den 
rekommenderade, följ anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor". 
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AUTOMATISK SMÄLTNING AUTO MELT

 VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN  tills du kommer till Auto-funktionen.

  TRYCK PÅ OK-KNAPPEN  för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.

 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  tills du kommer till funktionen Auto Melt.

 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN  för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.

 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att välja matklass ("FOOD" (MAT) och matklass visas på displayen).

 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN  för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.

 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att ställa in vikten.

 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN  för att bekräfta ditt val.

 TRYCK PÅ START-KNAPPEN. 

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT   
smälta matvaror utan att det 
stänker och skvätter.
AUTO MELT ANVÄNDS  för  mat som 
listas i tabellen nedan.






LIVSMEDEL TIPS

 SMÖR  (50 - 250 g)
RÖR OM MATEN  när ugnen uppmanar dig att 
göra det. 
RÖR OCKSÅ OM  när smöret har smält.

 MARGARIN  (50 - 250 g)
RÖR OM MATEN  när ugnen uppmanar dig att 
göra det. 
RÖR OCKSÅ OM  när margarinet har smält.

 CHOKLAD  (50 - 250 g)

BRYT  i mindre bitar. 
RÖR OM MATEN  när ugnen uppmanar dig att 
göra det.
RÖR OCKSÅ OM  när chokladen har smält.
OBSERVERA:  Choklad med hög kakaohalt kan 
kräva en Hög tillagningsgrad (+2).

OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DENNA LISTA,   eller om matens vikt är lägre eller högre än den 
rekommenderade, följ anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor". 
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AUTOMATISK VARMLUFT KOMBI

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR  tillag-
ning av mat i de kategorier som 
listas i tabellen.
FÖRE TILLAGNING AV KYCKLING OCH LA-

SAGNE,  kontrollera att de kärl du 
använder är ugnssäkra och släp-
per igenom mikrovågor. Annars 
kan resultatet bli misslyckat.

 VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN  tills du kommer till Auto-funktionen.

  TRYCK PÅ OK-KNAPPEN  för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.

 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  tills du kommer till funktionen Auto Cook.

 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN  för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.

 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att välja matklass ("FOOD" (MAT) och matklass visas på displayen).

 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN  för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.

 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN  för att ställa in vikten.

 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN  för att bekräfta ditt val.

 TRYCK PÅ START-KNAPPEN. 

Använd alltid  bakplåten vid gräddning av kakor, småbröd och frysta 
förgräddade småfranska.
Smörja bakplåten lätt eller täck den med ett bakpapper.
Vid användning av program för gräddning av kakor, småbröd och frys-
ta förgräddade småfranska behöver ugnen förvärmas innan maten kan 
ställas in. När den rätta temperaturen uppnås uppmanar ugnen dig att 
ställa in maten.

 � Öppna luckan.
 � Skjut in bakplåten med maten i skårorna på väggen inuti ugnen.
 � Stäng ugnsluckan och tryck på Start-knappen.
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AUTOMATISK VARMLUFT KOMBI

REKOMMENDERADE VIKTER

 KYCKLING (800 G - 1,5 KG)

KRYDDA OCH SALTA  kycklingen. Pensla med 
olja vid behov. Placera på ett ugns- och mik-
rovågssäkert fat. Ställ fatet på bakgallret.

 FRYST LASAGNE (400 G - 1 KG)
PLACERA PÅ  ett ugns- och mikrovågssäkert 
fat. Ställ fatet på bakgallret.

 KAKOR  (9-12 stycken)
LÄGG PÅ  den lätt insmorda bakplåten. Place-
ra plåten i ugnen när displayen visar "Add 
food" (Ställ in mat).

 DEG PÅ BURK

FÖR ATT GRÄDDA  bröd såsom croissanter och 
småfranska. Lägg det obakade brödet på 
bakplåten. Placera plåten i ugnen när dis-
playen visar "Add food" (Ställ in mat).

 FRYSTA SMÅFRANSKA

FÖR TILLAGNING AV  färdigbakade frysta små-
franska. Lägg bröden på bakplåten. Place-
ra plåten i ugnen när displayen visar "Add 
food" (Ställ in mat).

OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DENNA LISTA,   eller om matens vikt är lägre eller högre än den rekommen-
derade, följ anvisningarna i "Varmluft eller Varmluft Kombi". 
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UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

RENGÖRING AV UGNEN  är normalt det enda under-
håll som krävs. 

OM UGNEN INTE HÅLLS REN  kan dess ytor skadas, 
vilket i sin tur kan reducera ugnens livslängd 
och även orsaka farliga situationer.

ANVÄND INTE SKURSVAMPAR 

SOM INNEHÅLLER METALL, 

RENGÖRINGSMEDEL MED SLI-
PEFFEKT,  stålull, skurtra-
sor eller liknande som 
kan skada kontrollpanelen och ugnens in-
vändiga och utvändiga ytor. Använd en 
svamp och ett milt rengöringsmedel eller 
ett hushållspapper fuktat med fönsterputs-
medel. Spraya fönsterputsmedlet på hush-
ållspapperet.
SPRAYA INTE  direkt på ugnens ytor.

TA UT GLASPLATTAN OCH RULLSTÖDET DÅ OCH 

DÅ  och rengör ugnsutrymmets 
botten, särskilt om något har ko-
kat över eller spillts ut i ugnen.

GLASPLATTAN MÅSTE ALLTID  vara på plats när denna 
mikrovågsugn används.

ANVÄND ALDRIG  ugnen 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 listerna runt 
öppningen.

SE TILL ATT DET INTE SAMLAS FETT  och matpar-
tiklar på luckans kanter.

ANVÄND INTE ÅNGRENGÖRINGSMASKINER  för att 
rengöra mikrovågsugnen.

OBEHAGLIG LUKT I UGNSUTRYMMET  kan motverkas 
genom att ställa in ett glas vatten med citron-
saft i ugnen och låta koka i ett par minuter.

SVÅRA FLÄCKAR ÄR LÄTTARE ATT FÅ BORT  om du ställer 
in en kopp med vatten och låter koka i 2-3 mi-
nuter. Ångan mjukar upp fl äckarna.

GRILLELEMENTET  behöver inte rengöras, eftersom 
den intensiva hettan bränner bort all smuts 
och allt fettstänk, men ugnstaket ovanför 
kan behöva rengöras emellanåt. Rengör med 
varmt vatten, rengöringsmedel och en svamp. 
Om grillen inte används regelbundet mås-
te den köras i 10 minu-
ter per månad så att allt 
fettstänk bränns bort. 

 � Skjut försiktigt fäst-
tråden mot baksidan 
av ugnen och sedan 
nedåt för att frigöra 
grillelementet.

 � Sätt tillbaka fästtrå-
den efter rengöring-
en.
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KAN MASKINDISKAS:

RULLSTÖD

GLASPLATTA

CRISPHANDTAG

BAKGALLER

MILD RENGÖRING:
CRISPPANNAN  skall rengöras med vat-
ten och ett milt diskmedel. 
Envis smuts går att få bort 
med en kökssvamp och ett 
milt rengöringsmedel.
LÅT ALLTID  crisppannan kallna innan du rengör 
den.

SKÖLJ INTE  crisppannan under rinnande 
vatten och doppa den inte i vatten när 
den är het. Den skadas om den kyls för 
snabbt.
ANVÄND INTE STÅLULL.  Stålull repar crisp-
pannans yta.

BAKPLÅT

FELSÖKNING

OM UGNEN INTE FUNGERAR,  gå igenom nedanstå-
ende punkter innan du kontaktar service:

 � Kontrollera att glasplattan och rullstödet  
är på plats.

 � Kontrollera att stickkontakten  sitter or-
dentligt i eluttaget.

 � Kontrollera att luckan  är stängd ordentligt.
 � Kontrollera att säkringarna  är hela och att 

det inte är strömavbrott.
 � Kontrollera att ugnen  har god ventilation.
 � Vänta 10 minuter och prova sedan om ug-

nen fungerar.
 � Öppna och stäng  luckan en gång innan du 

försöker igen.
SYFTET MED DESSA KONTROLLER   är att undvika onö-
diga serviceinsatser som du själv måste betala. 
Uppge ugnens typnummer och serienummer 
när du kontaktar service (se serviceetiketten). 
Se garantisedeln för ytterligare information.

NÄTKABELN FÅR ENDAST BYTAS  ut mot en orig-
inakabel som kan beställas 
hos vår kundtjänst. Nätkabeln 
får endast bytas ut av en 
behörig servicetekniker.

SERVICE FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN 
BEHÖRIG SERVICETEKNIKER.  Att ut-
föra service eller reparation 
som kräver att kåpor som skyd-
dar mot mikrovågsenergi av-
lägsnas är farligt för alla som 
saknar erforderlig utbildning.
AVLÄGSNA ALDRIG NÅGON KÅPA ELLER NÅGOT 
HÖLJE.

S MILD RENGÖRING

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
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ENLIGT IEC 60705.

IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)  har utvecklat en standard för jämförande provning 
av uppvärmningsprestanda hos olika mikrovågsugnar. Vi rekommenderar följande för denna ugn:

E IEC 60705

DATA FÖR TEST AV VÄRMEPRESTANDA

TEKNISKA DATA

ENLIGT IEC 60350.

IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)  har utvecklat en standard för jämförande provning 
av uppvärmningsprestanda hos olika ugnar. Vi rekommenderar följande för denna ugn:

TEST MÄNGD UNGEFÄRLIG TID EFFEKTNIVÅ KÄRL

12.3.1 1000 G 12 - 13 MIN 650 W  PYREX 3.227

12.3.2 475 G 5½ MIN 650 W  PYREX 3.827

12.3.3 900 G 13 - 14 MIN 750 W  PYREX 3.838

12.3.4 1100 G 28 - 30 MIN VARMLUFT 190 ºC + 350 W  PYREX 3.827

12.3.5 700 G 28 - 30 MIN VARMLUFT 175 ºC + 90 W  PYREX 3.827

12.3.6 1000 G 30 - 32 MIN VARMLUFT 210 ºC + 350 W  PYREX 3.827

13.3 500 G 10 MIN 160 W

NÄTSPÄNNING 230 V / 50 HZ

MÄRKEFFEKT 2800 W

SÄKRING 16 A

MIKROVÅGSEFFEKT 900 W

GRILL 1600 W

VARMLUFT 1200 W

UTVÄNDIGA MÅTT (H X B X D) 455 X 595 X 560

INVÄNDIGA MÅTT (H X B X D) 450 X 420 X 210

TEST UNGEFÄRLIG TID TEMPERATUR FÖRVÄRMD UGN TILLBEHÖR

8.4.1 30 - 35 MIN 150 °C NEJ BAKPLÅT

8.4.2 18 - 20 MIN 170 °C JA BAKPLÅT

8.5.1 33 - 35 MIN 160 °C NEJ BAKGALLER

8.5.2 65 - 70 MIN 160 - 170 °C JA BAKGALLER
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MILJÖTIPS

ALLT FÖRPACKNINGSMATERIAL  kan åter-
vinnas, vilket framgår av återvin-
ningssymbolen. Följ lokala 
bestämmelser vid kassering. 
Förvara material såsom plast-
påsar, polystyren och liknande 
utom räckhåll för barn. De kan vara 
farliga att leka med.
DENNA PRODUKT  är märkt enligt EG-direktiv 
2002/96/EC beträff ande elektrisk och elektro-
nisk utrustning (Waste Electrical och Electro-
nic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa 
en korrekt kassering av denna produkt bidrar 
du till att förhindra potentiella negativa kon-
sekvenser för vår miljö och vår hälsa, som an-
nars kan bli följden om produkten inte hante-
ras på rätt sätt.

SYMBOLEN  på produkten, el- ler i medföljande 
dokumentation, indikerar 
att denna produkt inte får 
behandlas som vanligt hus-
hållsavfall. Den skall i stället 
lämnas in hos en lämplig upp-
samlingsplats för återvinning 
av elektrisk och elektronisk 
utrustning. 
PRODUKTEN  måste kasseras 
enligt lokala miljöbestäm-
melser för avfallshante-
ring.
FÖR MER INFORMATION  om hantering, återvinning 
och återanvändning av denna produkt, var 
god kontakta de lokala myndigheterna, ortens 
sophanteringstjänst eller butiken där produk-
ten inhandlades.
INNAN DU KASSERAR PRODUKTEN,  klipp av nätkabeln 
så att produkten inte kan anslutas till ett elut-
tag.


