
DK STARTVEJLEDNING

BETJENINGSPANEL

MIKROBØLGE-KNAP  
Bruges til indstilling af den 
ønskede mikrobølgeeff ekt. 

HURTIGOPTØNING-KNAPPEN

Til valg af hurtigoptøning-funktion.

6. SANS  KNAPPEN 

Bruges til at vælge 6. Sans Sprød 
eller 6. Sans dampkogning.

STOP-KNAPPEN   
Tryk for at stoppe eller 
nulstille en ovnfunktion. 

SPRØDKNAPPEN 

Bruges til at vælge Sprød-
funktionen.

TILBAGE/BEKRÆFT KNAPPEN

Bruges til, at vælge med og til at gå tilbage i valg af 
funktioner.

VALGKNAP

Bruges til at justere tilberedningstiden, effekten (på mikrobølger), madklassificering, vægt, 
tilberedningsfunktioner og indstillinger.

DIGITAL DISPLAY  
Displayet viser 24-timers uret, 
symboler og tekst.

JET START-KNAPPEN   
Bruges til at starte kogningn, 
samt til at aktivere jetstart-
funktion.

GRILKNAP 

Til valg af grill-funktion.

SPRØD OPTØNING-KNAPPEN

Bruges til at vælge Optøning af brød-funktion.

SETTING 

ALL LANGUAGE NAMES are written in it’s original language.

DELE 1 2 3 4 5 6 7 8

Sprog English Francais Italiano Deutsch Svenska Espanol Nederlands Cestina

NÅR PRODUKTET først sluttes til stikkontakten, vises der automatisk et udvalg af indstillinger, så du kan justerer/brugerdefinere værdier såsom Sprog, Ur, Lydstyrke og Øko-funktionen.
HVIS DU ØNSKER AT ændre på indstillingerne, kan du holde Stop-knappen nede i 3 sekunder, hvorefter dette vil være muligt.

LYDSTYRKE HØJ LYDSTYRKE MELLEM LYDSTYRKE 
(STANDARD) LAV LYDSTYRKE LYDLØS

Knapperne (alle er 
berøringsknapper) 100% 100% 50% 0%

Midterjuvelen 100% 50% 20% 0%

Alarmer & 
påmindelser 100% 100% 100% 100%

BEMÆRK:  ØKO FUNKTIONEN er som standard deaktiveret.
NÅR ØKO-FUNKTIONEN ER SLÅET TIL, vises uret ikke når ovnen er i standby.

 � Valg af sprog

q DREJ OG STIL VALGKNAPPEN  på det ønskede sprog.

w TRYK PÅ BEKRÆFT-KNAPPEN , for at bekræfte dit valg.

 � Indstilling af uret

q DREJ VALGKNAPPEN , og indstil det aktuelle tidspunkt.

w TRYK PÅ BEKRÆFT-KNAPPEN , for at bekræfte dit valg.

 � Indstilling af lydstyrken

q DREJ VALGKNAPPEN  for, at indstille lydstyrken.

w TRYK PÅ BEKRÆFT-KNAPPEN , for at bekræfte dit valg.

 � ØKO-funktionen

q DREJ VALGKNAPPEN  for, at vælge mellem Aktiveret og Deaktiveret.

w TRYK PÅ BEKRÆFT-KNAPPEN , for at bekræfte dit valg.BEMÆRK:  DU HAR 10 MINUTTER til, at indstille uret. 

BEMÆRK:  ALLE TILBUDSMÆRKERNE SKAL TAGES UD AF OVNEN FØR DEN TAGES I BRUG.

NÅR PRODUKTET ER SLUKKET ELLER I STANDBY,  og du åbner eller lukker for lågen, vil der lyde en biplyd, hvorefter alle funktionsknapperne vises på kontrolpanelet. Eller du kan vælge at trykke på 
valgknappen, hvorefter alle funktionsknapperne vises.



DK

DENNE FUNKTION BRUGES  til hurtig opvarmning af 
madvarer med stort vandindhold, f.eks. klar 
suppe, kaff e og te.

q TRYK PÅ JET START KNAPPEN. 

DENNE FUNKTION STARTER AUTOMATISK  med maks. 
mikrobølgeeff ekt og kogetiden indstillet til 30 
sekunder. Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder. 
Du kan også ændre tiden ved, at dreje fi ngeren 
på den centrale valgknap for at øge eller 
reducere tiden når funktionen er startet.

f

JET START

BEMÆRK:   DET OMGIVENDE LYS slukkes, når du bruger ØKO-funktionen. 

BEMÆRK:    DEMO-FUNKTIONEN aktiveres, når du har valgt et sprog.

STARTVEJLEDNING 

KUN MIKROBØLGER

EFFEKT ANBEFALET BRUG:
TILBEREDNING-

GENOPVARMNING 

JET EFFEKT
TILBEREDNING af  fi sk, kød, gratin osv.

TILBERED-GENOPVARM  

500W
RETTER, DER KRÆVER PÅPASSELIGHED  (f.eks. saucer med højt proteinindhold, oste- og 
æggeretter) og færdigkogning af sammenkogte retter.

TILBERED-SMELT         350W VIDEREKOGNING AF RAGOUT,  smeltning af smør.

OPTØNING                    160 W OPTØNING.  Blødgøring af smør og ost.

BLØDGØRING             90W BLØDGØRING  af is.

KOGNING OG OPVARMNING MED MIKROBØLGER

BRUG DENNE FUNKTION  til normal kogning og genopvarmning af f.eks. grøntsager, fi sk, kartofl er og kød.
NÅR KOGNINGEN ER STARTET:  
Ved at trykke på Jet Start-knappen kan du nemt 
forlænge tiden med 30 sekunder ad gangen. 
Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder. Du kan 
også ændre tiden ved, 
at dreje fi ngeren på den 
centrale valgknap for at øge 
eller reducere tiden. 

q TRYK GENTAGNE GANGE PÅ MIKROBØLGE-KNAPPEN  for 
at indstille effekten.

w    TRYK PÅ BEKRÆFT-KNAPPEN for, at bekræfte dit 
valg. 

e DREJ PÅ VALGKNAPPEN for at indstille 
tilberedningstiden.

r TRYK PÅ JET START-KNAPPEN. 

BØRNESIKRING/BERØRINGSLÅS

DENNE AUTOMATISKE SIKKERHEDSFUNKTION AKTIVERES 

2 MINUT EFTER,  at ovnen er gået i "standby".  I 
denne funktion er lågen låst.

LÅGEN SKAL ÅBNES OG LUKKES,  f.eks. for at lægge mad i 
ovnen, før sikkerhedslåsen frigøres. Ellers vil der stå 
“DOOR“.

PAUSE ELLER STANDSNING AF KOGNING

AFBRYDELSE AF KOGNING:

KOGNINGEN KAN STOPPES MIDLERTIDIGT VED AT ÅBNE LÅGEN  for at tjekke, vende eller røre i maden.  Indstillinge 
afslutter og går i standby efter 10 minutter.

FOR AT FORTSÆTTE KOGNINGEN:

LUK OVNLÅGEN,  og tryk EN GANG på Start-knappen. Kogningen genoptages, hvorfra den blev afbrudt. 

HVIS TILBEREDNINGEN IKKE SKAL FORTSÆTTE:

TAG MADEN UD AF OVNEN,  luk ovnlågen og tryk på STOP-knappen.
BEMÆRK: Når madlavningen er færdig, er ventilatoren og lampen stadig tændt, før der trykkes på STOP-
knappen. Dette er normalt.

DER LYDER ET BIP  hvert minut i 10 minutter, når tilberedningen er afsluttet. Tryk på STOP-knappen, eller åbn 
ovndøren for at stoppe signalet.

DEMO-FUNKTION

OMGIVENDE LYS
PRODUKTET ER UDSTYRET MED et lys på undersiden, som reflektere mod overfladen.
Det hvide lys lyser når produktet er i opsætningstilstand, og når tilberedningen er færdig.

DET OMGIVENDE LYS skifter farve i forhold til den aktuelle proces:
 � GRØN LYS (“sund”), vises når du bruger tilberedningsfunktionen:  6. Sans dampkogning.
 � RØDT LYS (“varm tilberedning”), vises når du bruger tilberedningsfunktionen:  MW, Grill, Kombi, 6. 

Sans Sprød, Manuel Sprød, Sprød Optøning. 
 � BLÅ LYS (“kold optøning”), vises når du bruger tilberedningsfunktionen:  Jet-Optøning

 � Sådan aktivere du demo-funktionen:  Stil ovnen i normal tilstand, åbn lågen, tryk på Stop-knappen 
og hold Jet Start-knappen nede i 8 sekunder indtil du hører en biplyd.  Herefter står der "Demo 
Mode activated" på ovens skærm. 

 � Sådan deaktivere du demo-funktionen:  Åbn lågen, tryk på Stop-knappen og hold Jet Start-
knappen nede i 8 sekunder indtil du hører en biplyd. Herefter deaktiveres demo-funktionen.

DU KAN TRYKKE PÅ tilbage-knappen, hvis du ønsker 
at gå tilbage til forrige indstillinger, før du trykker 
på Jet Start-knappen.

NÅR DER TRYKKES PÅ START-KNAPPEN  TO GANGE, øges 
kogetiden med 30 sekunder.



BRUG DENNE FUNKTION TIL AT BAGE TÆRTER,   pizzaer 
og anden dejbaseret mad. Den er også ideel til 
stegning af kød, fi sk, bacon, æg, kartofl er osv.

SØRG FOR,  at sprødpladen er placeret korrekt 
midt på glasdrejetallerkenen.

BRUG OVNHANDSKER  
eller det medfølgende specielle 

håndtag, når den varme sprødplade 
skal tages ud.

PAS PÅ IKKE AT RØRE VED  loftspladen i ovnrummet 
under grillelementet.

UNDGÅ AT STILLE DEN VARME SPRØDPLADE  på 
varmefølsomme overfl ader.

OVNEN OG SPRØDPLADEN  bliver meget varme, 
når denne funktion bruges.

q TRYK PÅ SPRØD-KNAPPEN. 

w DREJ PÅ VALGKNAPPEN  for at indstille  
tilberedningstiden.

e TRYK PÅ BEKRÆFT-KNAPPEN for, at bekræfte dit 
valg.  Herefter vises der en besked, som 
Beder brugeren om at bruge sprødpladen.

r    TRYK PÅ START-KNAPPEN. 

DET ER IKKE MULIGT AT ÆNDRE ELLER TÆNDE/SLUKKE   for 
eff ektniveauet eller grillen, når Sprød-funktionen 
er i brug. 

BRUG KUN  den medfølgende sprødplade til denne 
funktion. Andre sprødplader, der fås 
på markedet, giver ikke et korrekt 
resultat, hvis de anvendes med 
denne funktion.

Tilberedningstiden kan UNDER KOGNINGEN, ændres, 
 ved at dreje på valgknappen.
OVNEN BRUGER AUTOMATISK  mikrobølger og grill til, at 
opvarme sprødpladen. Dette gør, at sprødpladen 
hurtigt kommer op i temperatur, og begynder at 
brune maden og give den en sprød overfl ade.

DU KAN TRYKKE PÅ tilbage-knappen, hvis du ønsker 
at gå tilbage til forrige indstillinger, før du trykker 
på Jet Start-knappen.
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SPRØD

FROSNE MADVARER:  
HVIS VÆGTEN ER OVER ELLER UNDER DEN ANBEFALEDE VÆGT:   
Følg fremgangsmåden for “Tilberedning og 
Opvarmning med mikrobølger”, og vælg 
160 W til optøning.

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

BRUG DENNE FUNKTION  til optøning af kød, fi sk og fj erkræ. Jet-optøning bør kun anvendes til madvarer 
med en nettovægt på mellem 100g og 1,5kg.

ANBRING ALTID MADVARERNE  på glasdrejetallerkenen.
q TRYK PÅ JET-OPTØNING-KNAPPEN.

w DREJ PÅ VALGKNAPPEN, for at indstille madens 
vægt.

e TRYK PÅ START-KNAPPEN. 

OVNEN STOPPER HALVVEJS GENNEM OPTØNINGEN , og 
beder dig om at VENDE MADEN (TURN FOOD). � Åbn lågen. � Vend maden. � Luk lågen, og genstart ved at trykke på Jet 

Start-knappen.

BEMÆRK:  OVNEN FORSÆTTER AUTOMATISK efter 2 
minutter, hvis maden ikke er blevet vendt om. 
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JET-OPTØNING

ANVEND DENNE FUNKTION TIL  hurtigt at give maden en fl ot brun overfl ade.

q TRYK PÅ GRILL-KNAPPEN. 

w DREJ PÅ VALGKNAPPEN  for at indstille  tilberedningstiden.
e TRYK PÅ START-KNAPPEN. 

TILBEREDNINGSTIDEN KAN UNDER KOGNINGEN, ændres,  ved at dreje på valgknappen.

KONTROLLER, AT DE REDSKABER,  der anvendes, er varme- og ovnfaste, før de benyttes med grillfunktionen.

ANVEND IKKE  plastikredskaber til grillning, da de vil smelte. Ting af træ eller karton 
er heller ikke egnede.

ANVEND DENNE FUNKTION TIL  tilberedning af retter 
som gratin, lasagne, fj erkræ og bagte kartofl er.

q TRYK FØRST PÅ GRILL-KNAPPEN, og herefter på MW-
knappen, hvorefter skærmen viser “COMBI 
FUNCTION“ .

w    DREJ PÅ VALGKNAPEN for, at vælge den ønskede 
effekt.  

e    TRYK PÅ BEKRÆFT-KNAPPEN for, at bekræfte dit valg.         
r DREJ PÅ VALGKNAPPEN for, at indstille tilbered-

ningstiden.
t TRYK PÅ JET START-KNAPPEN.  

Tilberedningstiden kan UNDER KOGNINGEN, ændres,  ved at dreje på valgknappen eller tryk på Start-
knappen.

GRILL-KOMBINATION
EFFEKT ANBEFALET BRUG:

350 - 500 W TILBEREDNING AF  fj erkræ og lasagne

160 - 350 W
TILBEREDNING AF  fi sk og frosne 
gratiner

160W TILBEREDNING AF  kød
90W GRATINERING AF  frugt
   0W BRUNING  kun under tilberedning

GRILL
tilb d i f tt

GRILL-KOMBINATION

KONTROLLER, AT DE REDSKABER,  der anvendes, er varme- og ovnfaste, før de benyttes med 
grillfunktionen.

ANVEND IKKE  plastikredskaber til grillning, da de vil smelte. Ting af træ eller karton 
er heller ikke egnede.

DU KAN TRYKKE PÅ tilbage-knappen, hvis du ønsker at gå tilbage til forrige indstillinger, før du trykker på 
Jet Start-knappen.

DK STARTVEJLEDNING 



BRUG DENNE FUNKTION TIL, AT  Optøge sprød brød. Sprød-optøning bør kun anvendes til madvarer med en 
nettovægt på mellem 50g og 400g.

q TRYK PÅ SPRØD-OPTØNING-KNAPPEN. 

w DREJ PÅ VALGKNAPPEN  for, at indstille vægten.

e TRYK PÅ BEKRÆFT-KNAPPEN for, at bekræfte dit valg. Herefter vises der en besked, som beder brugeren 
om at bruge sprødpladen.

r TRYK PÅ JET START-KNAPPEN for, at forvarme sprødpladen. Når den korrekte temperatur er nået, vises 
en besked som beder dig om at indsætte maden (brødet).

t INDSÆT MADEN (BRØDET) og tryk på start-knappen.

SPRØD OPTØNING

HVIS DU IKKE åbner og lukker lågen på det her tidspunkt, kan tilberedningen ikke genoptages eller 
fortsættes.

6.SENS SPRØD

MADKATEGORI MÆNGDE TIPS

q PIZZA, FROSSEN

300G-400G

På pizzaer med skorpe.

w
POMMES FRITES, 

FROSNE

Spred pommes fritnes, så de er lige fordelt på sprødpladen. Drys 
med salt, hvis du ønsker at de skal være mere sprøde. Pommes 
fritnes kan røres, når tiden viser det.

e QUICHE FROSSEN Fjern emballagen, og læg Quichen på sprødpladen.

r
KYLLINGE NUGGETS/

VINGER, FROSNE

Spred kyllingevingerne, så de er lige fordelt på sprødpladen. Kylling 
nuggets kan røres, når tiden viser det.

HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN, og hvis vægten er over eller under den anbefalede 
vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden, som bruges med den manuelle sprød-funktion.

BRUG DENNE FUNKTION TIL, AT  bage Pizzaer, Pommes frites, Quiche og Kyllinge nuggets.  Denne funktion 
bruges kun til frossen færdiglavet mad.

q TRYK PÅ  6. SANS-KNAPPEN.

w DREJ PÅ VALGKNAPPEN  for, at vælge 6. Sans 
Sprød.

e TRYK PÅ BEKRÆFT-KNAPPEN for, at bekræfte dit 
valg. 

r      DREJ PÅ VALGKNAPPEN for, at vælge madtypen.
t  TRYK PÅ BEKRÆFT-KNAPPEN for, at bekræfte dit 

valg. Herefter vises der en besked, som 
Beder brugeren om at bruge sprødpladen.

y     TRYK PÅ JET START-KNAPPEN. 

DU MÅ KUN kun ligge mad på 
sprødpladen. 

UNDGÅ, AT STILLE nogen beholdere eller 
indpakninger på sprødpladen!

BRUG KUN  den medfølgende sprødplade til 
denne funktion. Andre sprødplader, der fås på 
markedet, giver ikke et korrekt resultat, hvis de 
anvendes med denne funktion.

BRUG OVNHANDSKER eller det 
medfølgende specielle 
håndtag, når den varme sprødplade 
skal tages ud.

DK STARTVEJLEDNING 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MODEL MAX109

STRØMFORSYNING 230 V/50 HZ

MÆRKESPÆNDING 1500 W

SIKRING 10 A (UK 13 A)

MB UDGANGSEFFEKT 700W

GRILNING 650W
UDVENDIGE MÅL (HXBXD) 360 X 392 X 350
INDVENDIGE MÅL (HXBXD) 149 X 290 X 290

BRUG DENNE FUNKTION TIL MAD, såsom grøntsager, frosne grøntsager, fiskefileter, frugter.
BRUG ALTID DEN MEDFØLGENDE DAMPKOGER , når denne funktion bruges.

q TRYK PÅ  6. SANS-KNAPPEN.

w DREJ PÅ VALGKNAPPEN  for, at vælge 6. Sans Dampkogning.
e TRYK PÅ BEKRÆFT-KNAPPEN for, at bekræfte dit valg. 
r DREJ PÅ VALGKNAPPEN  for, at vælge madtypen.  
t TRYK PÅ BEKRÆFT-KNAPPEN for, at bekræfte dit valg.  Der kommer to beskeder frem, som påminder dig 

om at du skal bruge dampkogeren og tilføje vand til den.
y TRYK PÅ JET START-KNAPPEN. 

DAMPKOGEREN ER  kun  beregnet til brug med mikrobølgeovne!
DEN MÅ ALDRIG ANVENDES med nogen anden funktion. 

HVIS DAMPKOGEREN ANVENDES  med en anden funktion, kan det medføre 
beskadigelse. 
INDEN DU TÆNDER  FOR OVNEN,  skal du altid sikre dig, at drejeskiven kan dreje frit.
INDEN DER TÆNDES FOR OVNEN , skal du altid sikre dig, at drejetallerkenen kan dreje frit. 
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6.SANS DAMPKOGNING

MADKLASSIFICERING MÆNGDE TIPS

q GRØNTSAGER  

300G - 400G

LÆG PÅ DAMPRISTEN. Tilføj 100ml vand i bunden, og læg 
låget på.

w FROSNE GRØNTSAGER  LAD DEM STÅ  i 1 - 2 minutter efter tilberedning.  Tilføj 
100ml vand i bunden, og læg låget på.

e FISKEFILETER 

FORDEL FILETERNE JÆVNT  på dampristen. Læg tynde dele 
ind over hinanden. Lad dem stå i 1 - 2 minutter efter 
tilberedning. Tilføj 100ml vand i bunden, og læg låget 
på.

r FRUGTER
LÆG DEM PÅ DAMPRISTEN. Tilføj 100ml vand i bunden, og 
læg låget på.

DU KAN TRYKKE PÅ tilbage-knappen, hvis du ønsker 
at gå tilbage til den forrige indstilling.

DU KAN TRYKKE PÅ tilbage-knappen, hvis du ønsker at gå tilbage til den forrige indstilling.
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