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Vigtige anvisninger vedrørende sikkerhed

DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG
Denne brugsvejledning og selve apparatet formidler vigtige oplysninger om
sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.

Dette er symbolet med relation til sikkerheden, der advarer om
potentielle risici for brugeren og andre. Foran alle
sikkerhedsmeddelelserne står faresymbolet og den følgende tekst:

   Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke
forhindres, forårsager alvorlige læsioner.

   Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke
forhindres, vil kunne forårsage alvorlige læsioner.

Alle advarsler vedrørende sikkerhed giver specifikke
detaljer om den mulige risiko og angiver, hvordan man
kan reducere risikoen for læsioner, skade og elektrisk
stød som følge af forkert brug af apparatet.
Overhold følgende anvisninger nøje:
•  Gem brugervejledningen et let tilgængeligt sted til

eventuel senere brug.
•  Brug beskyttelseshandsker, når emballagen fjernes,

og når ovnen installeres.
•  Flytning og opstilling af apparatet skal foretages af to

eller flere personer.
•  Apparatets stik skal tages ud af stikkontakten, før der

udføres nogen form for installationsopgave.
•  Installationen eller vedligeholdelsen skal udføres af en

autoriseret el-installatør i henhold til producentens
anvisninger og den gældende lovgivning. Reparér
eller udskift ingen af apparatets dele, medmindre
dette specifikt er anført i brugsvejledningen.

FARE

ADVARSEL

Disse anvisninger er også disponible på: docs.kitchenaid.eu
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•  Udskiftning af strømforsyningskabler skal udføres af en
autoriseret elektriker. Kontakt det autoriserede
servicecenter.

•  Dette apparat skal ekstrabeskyttes, jvf.
stærkstrømsreglementet.

•  Strømforsyningskablet skal være tilstrækkelig langt
til, at det er muligt at slutte det indbyggede apparat
til strømforsyningen.

•  For at opfylde de gældende sikkerhedsbestemmelser
for installationer skal der anvendes en multipolær
afbryder med en afstand på mindst 3 mm mellem
kontakterne.

•  Der må ikke anvendes forlængerledninger eller
multistikdåser.

•  Apparatet må ikke tilsluttes en stikkontakt, der kan
betjenes ved hjælp af en fjernbetjening eller en
timer.

•  Træk ikke i strømforsyningskablet.
•  Efter endt installation må der ikke være direkte

adgang til de elektriske dele.
•  Rør ikke ved apparatet med våde kropsdele, og brug

det ikke med bare fødder.
•  Apparatet er udelukkende beregnet til

husholdningsbrug, til tilberedning af fødevarer.
Enhver anden brug er forbudt (f.eks. opvarmning af
rum eller udendørsbrug). Producenten fralægger sig
ethvert ansvar for eventuelle skader på personer, dyr
eller ejendom, hvis dette råd og disse forholdsregler
ikke følges.

•  Dette apparat er beregnet til indbygning. Anvend
det aldrig fritstående.
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•  Apparatet og de tilgængelige dele bliver varme, når
apparatet er i brug. Der bør udvises forsigtighed for
at undgå at røre apparatets opvarmede dele.

•  Meget små (0-3 år) og mindre børn (3-8 år) skal
holdes uden for rækkevidde, medmindre de er under
konstant opsyn.

•  Børn på 8 år og derover samt personer med nedsatte
fysiske, sensoriske og mentale evner eller uden
forudgående erfaring og viden, må udelukkende
betjene apparatet, hvis de er under opsyn eller har fået
den nødvendige oplæring i sikker brug af apparatet
samt forstår farerne ved forkert brug. Lad aldrig børn
lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må
ikke foretages af børn, medmindre de er under opsyn.

•  Rør ikke ved apparatets opvarmede dele eller indre
flader under og efter brug: Risiko for forbrænding.
Undgå, at apparatet kommer i kontakt med klude
eller andet brændbart materiale, indtil alle dets dele
er helt afkølede.

•  Efter endt tilberedning skal døren åbnes forsigtigt, så
den varme luft eller damp kommer ud gradvist,
inden retten tages ud. Ventilationsåbningerne må
aldrig blokeres.

•  Brug ovnhandsker til at fjerne gryder og tilbehør, og
pas på ikke at røre opvarmede dele.

•  Anbring ikke brændbare materialer i eller i nærheden
af apparatet: Der er risiko for brand, hvis apparatet
bliver tændt ved et uheld.

•  Anvend aldrig mikrobølgeovnen til opvarmning af
noget i en lufttæt, lukket beholder. Trykket i
beholderen stiger, og det kan medføre skade, når den
åbnes, eller den kan eksplodere.
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•  Brug ikke mikrobølgeovnen til tørring af tekstiler,
papir, krydderier, krydderurter, træ, blomster, frugt
eller andre brændbare materialer. Det kan medføre
brand.

•  Lad aldrig apparatet være uden opsyn, især hvis der
anvendes papir, plast eller andre brændbare materialer i
forbindelse med tilberedningen. Papir kan forkulle eller
brænde, og nogle plasttyper kan smelte under
opvarmning af madvarer.

•  Brug kun beholdere, der er velegnede til brug i en
mikrobølgeovn.

•  Overophedning af væsken til over kogepunktet kan
ske, uden at der kommer bobler. Dette kan medføre,
at den varme væske pludselig koger over.

•  Anvend ikke mikrobølgeovnen til friturestegning.
Olietemperaturen kan ikke kontrolleres.

•  Når du har opvarmet babymad eller væske i en
sutteflaske eller beholder, skal du altid røre rundt og
kontrollere temperaturen før servering.

   Sørg altid for at fjerne låg og sut før opvarmning.
•  Hvis der tilsættes spiritus (f.eks. rom, cognac, vin osv.)

under tilberedningen, skal man huske på, at spiritus
let fordamper ved høje temperaturer. Der kan gå ild i
dampene, når de kommer i kontakt med det
elektriske varmelegeme.

•  Hede fedtstoffer og olier kan nemt antændes. Hold
øje med tilberedningen, når der tilberedes mad med
meget fedt, olie eller alkohol (f.eks. rom, cognac, vin).

•  Brug ikke mikrobølgeovnen til at koge eller opvarme
hele æg med eller uden skal. Æg kan eksplodere, selv
når mikrobølgerne ikke varmer længere.
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•  Hold ovnlågen lukket og sluk for apparatet, hvis der
går ild i noget i eller uden for apparatet, eller hvis der
er synlig røg. Frakobl netledningen, eller afbryd
strømmen ved sikringen eller på afbryderpanelet.

•  Brug ikke for lang tilberedningstid. Det kan medføre
brand.

•  Rengøring er den eneste form for vedligeholdelse,
der normalt er brug for. Hvis apparatet ikke holdes
rent, kan overfladerne blive ødelagt. Det kan påvirke
apparatets levetid, og det kan også medføre farlige
situationer.

•  Brug aldrig damprensere.
•  Anvend ikke slibende rengøringsmidler eller skarpe

metalskrabere til rengøring af ovndørens rude, da de
kan ridse overfladen, så glasset kan gå i stykker.

•  Anvend ikke aggressive kemikalier eller dampe til
dette apparat.
Denne apparattype er specifikt designet til
opvarmning eller tilberedning af madvarer. Den er
ikke beregnet til industri- eller laboratoriebrug.

•  Fjern aldrig skærmene. Lågens tætningslister og
området omkring lågen skal jævnligt efterses for
skader. Hvis disse områder beskadiges, må apparatet
ikke anvendes, før det er blevet repareret af en
autoriseret servicetekniker.

•  Service må kun udføres af en autoriseret
servicetekniker. For alle andre end autoriserede
serviceteknikere er det forbundet med alvorlig fare at
udføre service eller reparationer, der kræver
afmontering af afskærmninger, som beskytter mod
mikrobølgeenergien.
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Bortskaffelse af emballagen
•     Emballagen kan genbruges 100% og er

mærket med genbrugssymbolet ( ).
•     Emballagen skal derfor bortskaffes i

overensstemmelse med gældende lokale
regler for affaldshåndtering.

Energispareråd
•     Mikrobølgeovnen skal kun forvarmes, hvis det

angives i tilberedningstabellen eller i
opskriften.

•    Anvend mørke forme med emalje, da de
absorberer varmen bedst.

•     Sluk ovnen 10/15 minutter, før den indstillede
tilberedningstid er gået. Tilberedningen af
retter, der kræver lang tilberedning, fortsætter.

Bortskaffelse af produktet
•     Dette produkt er mærket i henhold til EU-

direktiv 2012/19/EU Affald af elektrisk og
elektronisk udstyr (WEEE).

•    Ved at sikre, at dette produkt bliver skrottet
korrekt, hjælper man med til at forhindre
potentielle, negative konsekvenser for miljøet
og folkesundheden, der ellers ville kunne
opstå gennem uhensigtsmæssig bortskaffelse
af dette produkt.

•     Symbolet på produktet eller den
ledsagende dokumentation angiver, at dette
produkt ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald, men at det skal afleveres
på nærmeste opsamlingscenter for genbrug af
elektrisk og elektronisk udstyr.

Kontrollér efter udpakning, at apparatet ikke er
blevet beskadiget under transporten, og at
ovnlågen lukker korrekt.
Kontakt forhandleren eller Serviceafdelingen, hvis
der er problemer.
Tag først apparatet ud af polystyrenemballagen,
når det skal installeres, så det ikke bliver
beskadiget.

Børn må ikke udføre installationshandlingerne.
Hold børn væk fra området under installation af
apparatet.
Emballagen (plastposer, polystyrenstykker osv.)
skal opbevares uden for børns rækkevidde under
og efter installationen af apparatet.

Følg den medfølgende installationsvejledning
under installation af apparatet.

Indbygning af apparatet

Installation

Værn om miljøet
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Kontrollér, at spændingen på typepladen svarer
til spændingen i hjemmet.
Fjern ikke beskyttelsespladerne i siden af
mikroovnens ovnrum. De hindrer, at der kommer
fedt og madpartikler ind i bølgelederne.
Kontrollér, at mikrobølgeovnen er tom, før den
installeres.
Kontrollér, at ovnen ikke er beskadiget. Kontrollér,
at mikrobølgeovnens låge lukker tæt mod
understøtningen, og at den indvendige
tætningsliste i lågen ikke er beskadiget. Tøm
mikrobølgeovnen, og rengør den indvendigt med
en blød, fugtig klud.
Anvend ikke dette apparat, hvis strømkablet er
beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, eller
hvis det er beskadiget eller har været tabt på
gulvet. Sænk aldrig strømkablet ned i vand. Hold
strømkablet væk fra varme overflader.

Ellers er der risiko for elektrisk stød, brand eller
anden fare.
Hvis netledningen er for kort, skal man få en
faglært elektriker til at montere en kontakt i
nærheden af apparatet.
Strømforsyningskablet skal være tilstrækkelig
langt til, at det er muligt at slutte det indbyggede
apparat til strømforsyningen.
For at opfylde de gældende sikkerhedsdirektiver
for installation skal der anvendes en flerpolet
afbryderkontakt med en afstand på mindst 3 mm.

Apparatet kan kun anvendes, hvis ovnlågen er
lukket korrekt.
Dette apparat skal ekstrabeskyttes jf.
Stærkstrømsreglementet. Producenten fralægger
sig ethvert ansvar for skader på personer, dyr eller
ting som følge af manglende overholdelse af
lovgivningen.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar for
problemer, der skyldes manglende overholdelse
af disse angivelser.

Der må ikke være adgang til apparatets nederste
del efter installationen.
For at sikre produktets korrekte funktion må
minimumsåbningen mellem bordpladen og
ovnens øverste kant ikke spærres.

Efter tilslutning

Før tilslutning
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GENERELT

DER ER et stort udvalg af tilbehør på markedet. Før
indkøb skal man sikre sig, at det er velegnet til
brug i mikrobølgeovn.

KONTROLLÉR, AT DU BRUGER tilbehør, der er ovnfast
og tillader mikrobølgerne at passere.

NÅR MAD OG TILBEHØR PLACERES i mikrobølgeovnen,
skal du sikre dig, at det ikke berører ovnsiderne.
Dette er specielt vigtigt ved tilbehør af metal eller
med metaldele.

HVIS TILBEHØR, DER INDEHOLDER METAL, kommer i
berøring med ovnrummet, mens ovnen er i brug,
kan der opstå gnister, og ovnen kan tage skade.

KONTROLLÉR ALTID, inden der tændes for ovnen, at
drejetallerkenen kan dreje frit.

DREJEKRYDS
ANVEND DREJEKRYDSET under
glasdrejetallerkenen. Sæt
aldrig andet udstyr på
drejekrydset.
Monter drejekrydset i
ovnen.

GLASDREJETALLERKEN
BRUG GLASDREJETALLERKENEN
til alle former for
tilberedning. Den opsamler
dryppende safter og
madrester, der ellers ville
brænde fast på ovnbunden.
Anbring glasdrejetallerkenen på drejekrydset.

LÅG
LÅGET anvendes til at dække
maden under tilberedning
og opvarmning, når der kun
bruges mikrobølger.
Desuden hindrer det, at
ovnen stænkes til, og at
maden tørrer ud, samtidig
med at tilberedningstiden
afkortes.
ANVEND låget til to-
trinsopvarmning.

Tilbehør
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A.  Multifunktionsknap
B   Stop-knap
C.  Knappen tilbage
D.  Display

E.  Knappen OK
F.  Knappen Start
G.  Justeringsknap (+/-)

DENNE AUTOMATISKE SIKKERHEDSFUNKTION AKTIVERES ET
MINUT EFTER, at ovnen er vendt tilbage til
"standby". (Ovnen er i "standby", når 24-timers
uret vises, eller (hvis uret ikke er indstillet)
displayet er tomt).

LÅGEN SKAL ÅBNES OG LUKKES, f.eks.
for at sætte mad i ovnen, før
sikkerhedslåsen udløses.
Ellers vises “DOOR” på displayet.

"PROGRAMAFVIGELSE" STÅR TIL RÅDIGHED i de fleste af
auto-funktionerne. Du kan personligt kontrollere
slutresultatet med funktionen "Justér
programafvigelse". Denne funktion giver dig
mulighed for at indstille en højere eller lavere
sluttemperatur
end standardindstillingen.
VED ANVENDELSE af en af disse funktioner vælger
ovnen standardindstilling. Denne indstilling giver
normalt det bedste resultat. Hvis den opvarmede
mad dog er blevet for varm til at spise med det
samme, er det nemt at justere dette, før
funktionen bruges næste gang.

BEMÆRK:
PROGRAMAFVIGELSEN kan kun indstilles eller ændres
i de første 20 sekunder af funktionen.

PROGRAMAFVIGELSE

NIVEAU EFFEKT

HIGH +2 GIVER HØJESTE
SLUTTEMPERATUR

HIGH +1 GIVER HØJERE
SLUTTEMPERATUR

MID 0 STANDARDINDSTILLING

LOW -1 GIVER LAVERE
SLUTTEMPERATUR

LOW -2 GIVER LAVESTE
SLUTTEMPERATUR

DET GØRES VED AT VÆLGE ET TRIN I PROGRAMAFVIGELSE
med knapperne +/-, når der er trykket på
startknappen.

Programafvigelse (kun Auto-funktioner)

Startbeskyttelse/børnesikring

Betjeningspanel
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NÅR DU BRUGER AUTO-FUNKTIONERNE, skal ovnen
kende madkategorien, for at kunne opnå gode
resultater. Når du vælger en madkategori med
knapperne +/-, vises ordet "FOOD" samt
madkategorien på displayet.

MADKATEGORIERNE er anført i tabellerne sammen
med hver Auto-funktion.

TIL FØDEVARER, SOM IKKE STÅR I TABELLERNES LISTER, og
hvis vægten er lavere eller højere end den
anbefalede vægt, skal man følge proceduren for
"Tilberedning og genopvarmning med
mikrobølger".

NÅR EN FUNKTION ER FÆRDIG, starter ovnen muligvis
en afkølingsprocedure. Det er helt normalt.
Herefter slukker ovnen automatisk.
HVIS TEMPERATUREN ER OVER 50°C, vises "HOT" og
den aktuelle temperatur i ovnrummet. Pas på ikke
at røre ved ovnrummet, når der tages mad ud.
Brug ovnhandsker.
HVIS TEMPERATUREN ER UNDER 50°C, vises det 24-
timers ur.
TRYK PÅ KNAPPEN TILBAGE for at vise 24-
timers uret, mens "HOT" vises.
AFKØLINGSPROCEDUREN kan afbrydes ved at
åbne lågen, uden at det beskadiger
ovnen.

NÅR DU BRUGER NOGLE AF AUTO-FUNKTIONERNE,
stopper ovnen muligvis (afhængigt af det valgte
program og madkategori), og displayet viser STIR
FOOD eller TURN FOOD (vend eller rør i maden).

FOR AT FORTSÆTTE TILBEREDNINGEN:
•     Åbn døren
•     Rør i eller vend maden
•     Luk døren, og genstart ved at trykke på

startknappen

BEMÆRK: OVNEN FORTSÆTTER AUTOMATISK OPTØNINGEN
EFTER 1 MINUT, hvis maden ikke er vendt/omrørt. I
så fald bliver opvarmningstiden længere.

Afkøling

Madkategorier (kun Auto-funktioner)

Rør i eller vend maden (kun Auto-funktioner)
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NÅR APPARATET SLUTTES TIL EN STIKKONTAKT FØRSTE GANG, bliver man bedt om at indstille uret.
EFTER ET STRØMSVIGT, blinker uret og skal indstilles igen.
OVNEN HAR en række funktioner, der kan justeres efter personlig smag.

1.  DREJ PÅ MULTIFUNKTIONSKNOPPEN indtil "Settings" visualiseres.
2.  BRUG KNAPPEN (+/-) til at vælge en af de følgende indstillinger, der skal justeres:
     • Clock (Ur)
     • Sound (Lyd)
     • Eco (Øko)
     • Brightness (Lysstyrke)
3.  TRYK PÅ STOP-KNAPPEN FOR AT AFSLUTTE indstillingsfunktionen og gemme alle ændringer, når du er

færdig.

INDSTILLING AF URET
OVNDØREN SKAL STÅ ÅBEN, MENS URET STILLES. Derved får man 5 minutter til at indstille uret i. Hvert trin skal
udføres inden for 60 sekunder.

1.  TRYK PÅ KNAPPEN OK (De to tal i venstre side (timetal) blinker).
2.  DREJ PÅ KNAPPEN +/- for at indstille timetallet.
3.  TRYK PÅ KNAPPEN OK. (De to cifre til højre (minutterne) blinker).
4.  DREJ PÅ KNAPPEN +/- for at indstille minuttallet.
5.  TRYK IGEN PÅ KNAPPEN OK, for at bekræfte ændringen.

NU ER URET STILLET, OG DET GÅR.
URET KAN FJERNES fra displayet, når det er indstillet: Gå til tilstanden for indstilling af uret igen, og tryk på
Stop, mens cifrene blinker.

LYDSTYRKEINDSTILLING

1.  TRYK PÅ OK
2.  DREJ PÅ KNAPPEN +/- for at slå lydsignalet ON eller OFF.
3.  TRYK IGEN PÅ KNAPPEN OK, for at bekræfte ændringen.

1 3 2

2 41 53

1 23

Ændring af indstillinger
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ECO

1.  TRYK PÅ OK
2.  DREJ PÅ KNAPPEN (+/-), for at slå ECO -funktionen "ON" eller "OFF".
3.  TRYK PÅ KNAPPEN OK igen, for at bekræfte ændringen.

NÅR ECO ER AKTIVERET, dæmpes displayet automatisk, når der er gået lidt tid, for at spare energi. Det
tænder automatisk igen, når du trykker på en knap eller åbner lågen. Ovnlyset slukker 30 sekunder efter
endt tilberedning.
NÅR OFF ER INDSTILLET, dæmpes displayet automatisk efter tre minutter.
Det tænder automatisk igen, når du trykker på en knap eller åbner lågen. Ovnlyset slukker efter endt
tilberedning.

BRIGHTNESS (LYSSTYRKE)

1.  TRYK PÅ OK
2.  DREJ PÅ KNAPPEN (+/-), for at indstille den ønskede lysstyrke.
3.  TRYK IGEN PÅ KNAPPEN OK, for at bekræfte valget.

1 3 2

1 3 2

Ændring af indstillinger

ANVEND DENNE FUNKTION, når der er brug for et minutur til at måle den nøjagtige tid for f.eks. kogning af
æg, pasta eller hævning af dej.

1.  KONTROLLÉR, AT MULTIFUNKTIONSKNAPPEN STÅR PÅ “0”.
2.  DREJ PÅ KNAPPEN (+/-), for at indstille minuturet på det ønskede tidsrum.
3.  TRYK PÅ OK

ET LYDSIGNAL vil lyde, når nedtællingen er slut.
HVIS DU TRYKKER PÅ STOPKNAPPEN, før nedtællingen er færdig, bliver minuturet nulstillet.

3 21

Minutur
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KUN MIKROBØLGER

EFFEKT ANBEFALET BRUG

1000 W
OPVARMNING AF DRIKKEVARER, vand, klar suppe, kaffe, te eller andre madvarer med
højt vandindhold. Hvis maden indeholder æg eller fløde, vælges en lavere effekt.

800 W TILBEREDNING AF GRØNTSAGER, kød osv.

650 W TILBEREDNING AF fisk.

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

350 W VIDEREKOGNING AF GRYDERETTER, smeltning af smør & chokolade.

160 W OPTØNING. Blødgøring af smør og ost.

90 W BLØDGØRING af is

0 W NÅR KUN timeren er i brug.

BRUG DENNE FUNKTION til normal tilberedning og genopvarmning af f.eks. grøntsager, fisk, kartofler og
kød.

1.  DREJ PÅ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN, til du finder mikrobølgefunktionen.
2.  DREJ PÅ KNAPPEN (+/-), for at indstille mikrobølgeeffektniveauet.
3.  TRYK PÅ KNAPPEN OK, for at bekræfte dit valg. Der gås automatisk videre til næste indstilling.
4.  DREJ PÅ KNAPPEN (+/-), for at indstille tilberedningstiden.
5.  TRYK PÅ START-KNAPPEN.

NÅR TILBEREDNINGEN ER STARTET, kan tiden nemt øges i trin af 30 sekunder ved
gentagne tryk på startknappen. Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder. Du kan også
forlænge eller forkorte tiden ved at dreje på +/- knappen
TRYK PÅ KNAPPEN, for at vende tilbage og ændre tilberedningstiden og effektniveauet.
Begge kan ændres med knappen +/- under tilberedningen.

EFFEKTNIVEAU

1 5 2 43

NÅR TILBEREDNINGEN ER STARTET:
Ved at trykke på knappen "Start" kan man nemt forlænge tiden med 30 sekunder ad gangen.
Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder.

DREJ PÅ KNAPPEN +/-, for at skifte mellem de parametre du vil
ændre.

VED TRYK PÅ KNAPPEN OK vælges parameteren, så den kan ændres (den blinker). Brug knappen +/-
til at ændre din indstilling.
TRYK IGEN PÅ KNAPPEN OK, for at bekræfte valget. Ovnen fortsætter automatisk med den nye
indstilling.

VED AT TRYKKE PÅ KNAPPEN TILBAGE, vender du direkte tilbage til den sidst ændrede parameter.

Tilberedning og genopvarmning med mikrobølger

Under tilberedning
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DENNE FUNKTION ANVENDES til hurtig opvarmning af madvarer med højt vandindhold, f.eks.: klar suppe,
kaffe eller te.

1.  KONTROLLÉR, AT MULTIFUNKTIONSKNAPPEN STÅR PÅ “0”.
2.  TRYK PÅ START FOR AUTOMATISK AT STARTE med fuld mikrobølgeeffekt og en tilberedningstid på 30

sekunder. Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder.

DU KAN OGSÅ ÆNDRE TIDEN VED AT TRYKKE PÅ KNAPPEN +/- for at forlænge eller forkorte tiden, når funktionen
er startet.

1 2

FØLG PROCEDUREN “Tilberedning og opvarmning
med mikrobølger”, og vælg effekttrinnet 160 W
ved manuel optøning.

SE JÆVNLIGT TIL MADEN.Med lidt erfaring lærer man
den korrekte tid til de forskellige mængder.

FROSNE MADVARER I PLASTPOSER, folie eller
kartonæsker kan sættes direkte i ovnen, forudsat
at materialet ikke indeholder metaldele (f.eks.
metalposelukkere).

EMBALLAGENS FACON har indflydelse på
optøningstiden. Flade pakker tør hurtigere op
end tykke.

ADSKIL STYKKERNE, efterhånden som de tør op.
Enkeltfrosne stykker tør hurtigere op.

BESKYT DELE AF MADEN med små stykker alufolie,
hvis de begynder at blive varme (f.eks. kyllingelår
og den yderste del af kyllingevinger).

VEND STORE STYKKER efter halvdelen af
optøningstiden.

KOGTE MADVARER, GRYDERETTER OG KØDSOVSE tør
lettere op, hvis der røres rundt under optøningen.

VED OPTØNING anbefales det ikke at tø madvaren
helt op, men lade den endelige optøning afslutte
under hviletiden.

HVILETID EFTER OPTØNING FORBEDRER ALTID resultatet,
da varmen fordeler sig mere jævnt i maden.

Manuel optøning

Jet Start
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BRUG DENNE FUNKTION til optøning af kød, fjerkræ, fisk, grøntsager og brød. Jet Defrost bør kun anvendes
til madvarer med en nettovægt mellem 100 g og -2,5 kg.
ANBRING ALTID MADVARERNE på glasdrejetallerkenen.

1.  DREJ PÅ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN, til du finder funktionen Jet Defrost.
2.  DREJ PÅ KNAPPEN (-/+) for at vælge madkategorien. ("FOOD" og madkategorien vises på displayet).
3.  TRYK PÅ KNAPPEN OK, for at bekræfte dit valg. Der gås automatisk videre til næste indstilling.
4.  DREJ PÅ KNAPPEN (+/-), for at indstille vægten.
5.  TRYK PÅ KNAPPEN OK, for at bekræfte dit valg.
6.  TRYK PÅ START-KNAPPEN.

VÆGT:
DENNE FUNKTION SKAL KENDE madens nettovægt. Derefter beregner ovnen automatisk den nødvendige tid
til færdiggørelse af proceduren.
HVIS VÆGTEN ER LAVERE ELLER HØJERE END DEN ANBEFALEDE: Følg proceduren for "Tilberedning og opvarmning
med mikrobølger", og vælg 160 W til optøning.

FROSNE MADVARER:
HVIS MADEN ER VARMERE end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal der vælges en lavere vægtindstilling.
HVIS MADEN ER KOLDERE end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal der vælges en højere vægtindstilling.

6 2 43 51 A

Kg

Jet Defrost

MAD TIPS

q KØD (100 g - 2,0 kg)
Hakkekød, koteletter, bøffer eller stege.
VEND MADEN, når displayet angiver det.

w FJERKRÆ (100 g - 2,5 kg)
Kylling, hel, stykker eller fileter.
VEND MADEN, når displayet angiver det.

e FISK (100 g - 2,0 kg) Hele, koteletter eller fileter.
VEND MADEN, når displayet angiver det.

r GRØNTSAGER (100 g - 2,0 kg)
Blandede grøntsager, ærter, broccoli, osv.
VEND MADEN, når displayet angiver det.

t BRØD (100 g - 1,0 kg)
Brød, boller eller rundstykker.
VEND MADEN, når displayet angiver det.

TIL FØDEVARER, SOM IKKE STÅ I DENNE TABELS LISTE , Til fødevarer, som ikke står i tabellernes lister, og hvis
vægten er lavere eller højere end den anbefalede vægt, skal man følge proceduren for "Tilberedning
og genopvarmning med mikrobølger" og vælge 160 W til optøning.
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BENYT DENNE FUNKTION til opvarmning af færdigretter enten frosne, køleskabskolde eller med
rumtemperatur.
PLACER RETTEN på en mikrobølgefast tallerken eller fad.

1.  DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN, indtil du finder Auto-funktionen.
2.  DREJ PÅ KNAPPEN (+/-), indtil du finder funktionen Auto Reheat.
3.  TRYK PÅ KNAPPEN OK, for at bekræfte dit valg. Der gås automatisk videre til næste indstilling.
4.  DREJ PÅ KNAPPEN (-/+) for at vælge madkategorien. ("FOOD" og madkategorien vises på displayet).
5.  TRYK PÅ KNAPPEN OK, for at bekræfte dit valg. Der gås automatisk videre til næste indstilling.
6.  DREJ PÅ KNAPPEN (+/-), for at indstille vægten.
7.  TRYK PÅ KNAPPEN OK, for at bekræfte dit valg.
8.  TRYK PÅ START-KNAPPEN.

NÅR DU GEMMER en ret i køleskabet eller lægger den på et fad før opvarmning, skal du lægge de tykkere
og mere faste madvarer yderst på tallerkenen og de tyndere eller mindre faste madvarer i midten.
ANBRING TYNDE SKIVER kød oven på hinanden eller taglagt.
TYKKERE SKIVER (f.eks. farsbrød eller pølser) skal lægges tæt ved siden af hinanden.
1-2 MINUTTERS HVILETID FORBEDRER ALTID resultatet, specielt for frosne madvarer.
BRUG ALTID LÅG, når denne funktion bruges, undtagen ved opvarmning af en enkelt portion suppe lige
fra køleskabet. Her er det ikke nødvendigt at bruge låg.
HVIS MADEN ER INDPAKKET på en måde, så den allerede har et låg, skal der skæres 2-3 snit i emballagen, så
trykket kan lettes under opvarmningen.
PLASTFOLIE skal snittes eller prikkes med en gaffel, for at mindske trykket og hindre, at folien springer,
fordi der samler sig damp under tilberedningen.

3 7 85 2 641

g

Auto Reheat (Auto-opvarmning)

MAD TIPS

q TALLERKENRET (250 g - 500 g)
TILBERED RETTEN i overensstemmelse med
ovenstående anbefalingerne. Tildækket.

w SUPPE (200 g - 800 g)
OPVARMES UTILDÆKKET i separate
suppetallerkener eller en stor skål.

e FROSSEN PORTION (250 g - 500 g)
FØLG ANVISNINGERNE PÅ EMBALLAGEN for
ventilation, prikning, etc.

r DRIKKEVARER (0,1 - 0,5 L)
OPVARM UTILDÆKKET og sæt en metalske i
kruset eller skålen.

t FROSSEN LASAGNE (250 g - 500 g)
ANBRING lasagnen i et ovn- og
mikrobølgefast fad.

TIL FØDEVARER, SOM IKKE STÅR I DENNE TABELS LISTE, og hvis vægten er lavere eller højere end den
anbefalede vægt, skal man følge proceduren for "Tilberedning og genopvarmning med mikrobølger".
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DENNE FUNKTION MÅ KUN anvendes til tilberedning. Auto Cook kan udelukkende anvendes til madvarer i
kategorierne, som står i tabellens liste.
PLACER RETTEN på en mikrobølgefast tallerken eller fad.

1.  DREJ PÅ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN, til du finder Auto-funktionen.
2.  DREJ PÅ KNAPPEN (+/-), indtil du finder funktionen Auto Cook.
3.  TRYK PÅ KNAPPEN OK, for at bekræfte dit valg. Der gås automatisk videre til næste indstilling.
4.  DREJ PÅ KNAPPEN (-/+) for at vælge madkategorien. ("FOOD" og madkategorien vises på displayet).
5.  TRYK PÅ KNAPPEN OK, for at bekræfte dit valg. Der gås automatisk videre til næste indstilling.
6.  DREJ PÅ KNAPPEN (+/-), for at indstille vægten.
7.  TRYK PÅ KNAPPEN OK, for at bekræfte dit valg.
8.  TRYK PÅ START-KNAPPEN.

GRØNTSAGER PÅ DÅSE: Dåsen skal altid åbnes og indholdet hældes i et mikrobølgefast fad. Tilbered aldrig
grøntsagerne i deres dåse.
TILBERED friske, frosne eller grøntsager på dåse tildækket.
PLASTFOLIE skal snittes eller prikkes med en gaffel, for at mindske trykket og hindre, at folien springer,
fordi der samler sig damp under tilberedningen.

1

  g

3 7 85 2 64

Auto Cook (Auto-tilberedning)

ANBEFALET VÆGT

q BAGTE KARTOFLER (200 g - 1 kg)

PRIK KARTOFLERNE med en gaffel, og anbring
dem på et ovnfast fad, der er velegnet til
mikrobølger. Vend kartoflerne, når
lydsignalet høres. Vær opmærksom på, at
ovnen, fadet og maden er varme.
VEND MADEN, når displayet angiver det.

w FRISKE GRØNTSAGER (200 g - 800 g)

SKÆR GRØNTSAGERNE ud i ensartede stykker.
Tilsæt 2-4 spsk. vand, og dæk til. Rør rundt,
når ovnen bipper.
RØR I MADEN, når displayet angiver det.

e FROSNE GRØNTSAGER (200 g - 800 g)
TILBERED TILDÆKKET. Rør rundt, når ovnen
bipper.
RØR I MADEN, når displayet angiver det.

r GRØNTSAGER PÅ DÅSE (200 g - 600 g)
TILBERED PÅ EN MIKROBØLGEFAST tallerken,
tildækket.

t POPCORN (100 g)
TILBERED KUN ÉN POSE ad gangen. Hvis der
ønskes flere popcorn, skal der tilberedes én
pose ad gangen.

TIL FØDEVARER, SOM IKKE STÅ I DENNE TABELS LISTE , Til fødevarer, som ikke står i tabellernes lister, og hvis
vægten er lavere eller højere end den anbefalede vægt, skal man følge proceduren for "Tilberedning
og genopvarmning med mikrobølger" og vælge 160 W til optøning.
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ANVEND DENNE FUNKTION til at opvarme drikkevarer hurtigt og nemt.
PLACER DRIKKEVAREN på en mikrobølgefast tallerken eller fad.

1.  DREJ PÅ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN, til du finder funktionen Beverage.
2.  DREJ PÅ KNAPPEN (+/-), for at vælge drikkevarens mængde (0,1 - 0,5 L).
3.  TRYK PÅ KNAPPEN OK.

OPVARM UTILDÆKKET og sæt en metalske i kruset eller skålen, for at undgå overdreven fordampning.

L 

3 21

Beverage (Drikkevarer)
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RENGØRING ER DEN ENESTE FORM FOR VEDLIGEHOLDELSE,
der normalt er brug for.

HVIS OVNEN IKKE HOLDES REN, kan overfladerne
ødelægges. Det kan påvirke apparatets levetid, og
det kan også medføre farlige situationer.

ANVEND IKKE METALSKURESVAMPE, SLIBENDE

RENGØRINGSMIDLER, svampe af ståluld,
skureklude o.l., da de kan beskadige
betjeningspanel samt ovnens indvendige og
udvendige overflader.
Brug en svamp med mildt opvaskemiddel eller
et stykke køkkenrulle med et glasrensemiddel.
SPRØJT IKKE direkte på ovnen.

MED JÆVNE MELLEMRUM, og specielt efter
overkogning, skal du fjerne drejetallerkenen og
drejekrydset, så ovnbunden kan rengøres.

DENNE OVN ER FREMSTILLET til at blive anvendt med
monteret drejetallerken.

ANVEND IKKE mikrobølgeovnen, når
drejetallerkenen er fjernet med henblik på
rengøring.

ANVEND ET MILDT OPVASKEMIDDEL, vand og en blød
klud til rengøring af ovnrummet, yder- og
indersiden af ovnlågen samt falsen.

LAD IKKE FEDT eller madrester sidde omkring
lågen.

VED GENSTRIDIGE PLETTER, skal du lade en kop med
vand koge i ovnen i 2 eller 3 minutter. Dampen vil
blødgøre pletterne.

ANVEND IKKE DAMPRENSERE til rengøring af
mikrobølgeovnen.

HÆLD LIDT CITRONSAFT i en kop vand, sæt den på
drejetallerkenen, og lad den koge nogle få
minutter for at fjerne lugt fra ovnrummet.

GRILLELEMENTET har ikke behov for rengøring, da
den stærke varme brænder alle rester. Derimod
bør loftsbeklædningen omkring det rengøres
regelmæssigt. Dette gøres med varmt vand,
rengøringsmiddel og en svamp. Hvis grillen ikke
bruges ret tit, skal den startes i 10 minutter en
gang om måneden, så alle stænk brændes af, og
risikoen for brand mindskes.

VELEGNET TIL VASK I OPVASKEMASKINE:

DREJEKRYDS.

GLASDREJETALLERKEN.

LÆG LÅG PÅ.

Rengøring og vedligeholdelse
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Test Mængde Vejl. tid Effektniveau Beholder

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

I OVERENSSTEMMELSE MED IEC 60705.
DEN INTERNATIONALE ELEKTROTEKNISKE KOMMISSION IEC har udarbejdet en standard for sammenlignende
afprøvning af opvarmningseffektivitet for forskellige apparater. Vi anbefaler følgende for denne ovn:

STRØMFORSYNING 230 V / 50 HZ

MÆRKESPÆNDING 1800 W

SIKRING 10 A

MIKROBØLGERNES UDGANGSEFFEKT 1000 W

YDRE MÅL (H X B X D) 385 x 595 x 468

INDRE MÅL (H X B X D) 200 x 405 x 380

Data for test af opvarmning
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Sådan læses tilberedningstabellen
Tabellen angiver de funktioner, som er bedst at anvende til de forskellige typer af fødevarer.
Tilberedningstiderne, om anført, starter fra det tidspunkt, hvor retten sættes i mikrobølgeovnen, bortset
fra forvarmning (om påkrævet).
Tilberedningsindstillingerne og -varighederne er kun vejledende, og de afhænger af mængden af
madvarer og den anvendte type tilbehør. Tilbered altid retten ved den korteste af de angivne
tilberedningsvarigheder, og kontrollér så, om den er gennemstegt.
Følg rådene i tilberedningstabellen vedrørende valg af det (om medfølgende) tilbehør med omhu, for
at opnå det bedste resultat.

Plastfolie og -poser
Fjern metalposelukkere fra papir- eller plastposer, inden de anbringes i mikroovnen.
Folie skal snittes eller prikkes med en gaffel, for at mindske trykket og hindre, at folien springer, fordi
der samler sig damp under tilberedningen.

Væsker
Væske kan blive opvarmet til over kogepunktet, uden synlige tegn herpå. Dette kan medføre, at varme
væsker pludselig koger over.
Denne risiko forebygges ved at:
1.   Undgå anvendelse af cylindriske beholdere med smalle åbninger.
2.   Rør rundt i væsken, før beholderen sættes i ovnen, og lad skeen blive i beholderen.
3.   Rør rundt igen efter opvarmningen, før beholderen forsigtigt tages ud af mikrobølgeovnen.

Tilberedning
Mikrobølger trænger kun ind i madvaren til en begrænset dybde, så hvis der er flere stykker, der skal
tilberedes samtidigt, skal de anbringes i en cirkel, så der er flere stykker i yderkanten.
Mindre stykker tilberedes hurtigere end store stykker.
Skær fødevarerne ud i stykker af samme størrelse, så de tilberedes ensartet.
Fugten fordamper under tilberedning med mikrobølger.
Et låg, der kan tåle mikrobølger oven på beholderen, hjælper med at reducere fordampningen.
De fleste madvarer fortsætter med at tilberedes, efter at tilberedningen i mikrobølgeovnen er færdig.
Tillad derfor altid et tidsrum til færdiggørelse af tilberedningsprocessen.
Sædvanligvis er det påkrævet at røre rundt under mikrobølgetilberedning. Når der røres rundt skal de
tilberedte portioner flyttes fra yderkanterne mod centrum, og de mindre tilberede centrale portioner
flyttes mod ydersiden.
Anbring tynde skiver kød oven på hinanden eller taglagt. Tykkere skiver (f.eks. farsbrød eller pølser) skal
lægges tæt ved siden af hinanden.

Babymad
Når du har opvarmet babymad eller væske i en sutteflaske eller beholder, bør du altid røre rundt og
kontrollere temperaturen før servering.
På denne måde sikrer du, at varmen er jævnt fordelt, og at du undgår risikoen for skoldning eller vabler.
Sørg altid for at fjerne låg og sut før opvarmning.

Frosne madvarer
For at opnå de bedste resultater, anbefaler vi at madvaren tøs op direkte på glasdrejetallerkenen. Om
nødvendigt er det muligt at
anvende en let plastbeholder, der er egnet til mikrobølger.
Kogte madvarer, gryderetter og kødsovse tør lettere op, hvis der røres rundt under optøningen.
Adskil stykkerne, efterhånden som de tør op. Enkeltfrosne stykker tør hurtigere op.

Anbefalet brug og gode råd
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Apparatet fungerer ikke
•     Drejekrydset ligger korrekt i ovnen.
•     Døren er helt lukket.
•     Kontrollér sikringerne, og undersøg, om der er

strømforsyning.
•     Kontrollér, at luften kan cirkulere omkring

ovnen.
      Vent 10 minutter, og prøv at bruge apparatet

igen.
•     Åbn og luk døren, før der prøves igen.
•     Tag stikket ud af stikkontakten. Vent i 10

minutter før stikket kobles til og du prøver igen.

Den elektroniske programmeringsfunktion
fungerer ikke
Hvis bogstavet "F" vises på displayet efterfulgt af et
tal, kontaktes den nærmeste serviceafdeling.
Meddel i ovenstående tilfælde, hvilket tal, der
kommer efter bogstavet "F".

Før Serviceafdelingen kontaktes
1.   Undersøg, om det er muligt selv at rette fejlen

ved at følge anvisningerne i afsnittet
"Fejlfinding".

2.   Sluk for apparatet, og tænd det igen for at se,
om fejlen vedvarer.

Hvis apparatet stadig ikke fungerer korrekt,
når de ovenstående kontroller er udført,
kontaktes serviceafdelingen.

Angiv altid:
•     En kort beskrivelse af fejlen;
•     Ovntype og -model;
•     Servicenummeret (tallet står efter ordet

"Service" på typepladen) på højre yderkant af
ovnrummet (synlig når døren er åben).

Servicenummeret står også i garantibeviset.
•     Din fulde adresse;
•     Dit telefonnummer.

BEMÆRK: Hvis det er nødvendigt at reparere
apparatet, kontaktes et autoriseret servicecenter
(som garanti for brug af originale reservedele og
en korrekt reparation).

•     Apparatet er fremstillet af materialer, der kan
genbruges. Kasser apparatet i
overensstemmelse med lokal lovgivning om
bortskaffelse af affald. Når apparatet kasseres,
skal netledningen skæres af, så det ikke mere
kan tilsluttes lysnettet.

•    Kontakt de lokale myndigheder,
renovationsselskabet eller til den forretning,
hvor apparatet er købt, for at indhente
yderligere oplysninger om behandling,
genvinding og genbrug af elektriske
husholdningsapparater.

Bortskaffelse af husholdningsapparater

Serviceafdelingen

Fejlfindingsoversigt
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