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DIGITAL DISPLAY (DIGITAL VISNING)
Displayen innehåller en 24-timmars
klocka och indikatorsymboler.

G RILLKNAPP
Används för att välja grillfunktion.

MAX 39

KONTROLLPANEL
CLOCK BUTTON (KLOCKKNAPP)
Används för att ställa in 24-timmarsklockan.

KRISPKNAPP
Används för att välja krispfunktion.

MIKROVÅGSKNAPP
Används för att ställa in
önskad mikroeffektnivå.

STOPPKNAPP
Tryck för att stoppa eller
återställa någon av ugnens
funktioner.

JET START BUTTON (SNABBSTARTKNAPP)
Använd den för att starta tillagningsprocessen eller anropa
snabbstartfunktionen.

G RILLKOMBIKNAPP
Används för att välja grillkombifunktion.

-/+ KNAPP
Används för att öka/minska tillagningstiden eller vikten på livsmedlet.

AVBRYTA ELLER STOPPA
TILLAGNINGEN

TILLAGNING OCH VÄRMNING MED
MIKROVÅGOR

AVBRYT TILLAGNINGEN SÅ HÄR:
ÖPPNA UGNSLUCKAN NÄR DU VILL AVBRYTA TILLAGNINGEN
för att kontrollera, vända eller röra i maten. Inställda funktioner bibehålls i 5 minuter.
OM DU VILL FORTSÄTTA TILLAGNINGEN
STÄNGER DU UGNSLUCKAN och trycker på startknappen EN GÅNG. Tillagningen fortsätter
då från den punkt där programmet avbröts.
TRYCKER DU PÅ STARTKNAPPEN TVÅ GÅNGER ökas tiden
med 30 sekunder.

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

OM DU VILL AVSLUTA TILLAGNINGEN
TAR DU UT MATEN, stänger luckan och trycker
in stoppknappen.
ANMÄRKNING: Efter användningen av ugnen lyser
ugnslampan innan stoppknappen trycks in. Detta
är normalt.
EN LJUDSIGNAL LJUDER OCH UPPREPAS EN gång i minuten
i 5 minuter efter programmets slut.
Tryck på stoppknappen eller öppna
luckan för att stoppa ljudsignalen.
ANMÄRKNING: Om luckan öppnas och
sedan stängs behålls de aktuella inställningarna
endast i 60 sekunder efter avslutad tillagning.

CHILD LOCK/TOUCH LOCK
(BARNLÅS/TOUCH-LÅS)
DENNA AUTOMATISKA SÄKERHETSFUNKTION KOPPLAS
IN EN MINUT EFTER att ugnen har återgått
till viloläge. I detta läge är dörren och
touchknapparna låsta.
FÖR ATT KOPPLA UR KNAPPLÅSET måste du öppna
och stänga ugnsluckan. Annars visas “DOOR“
(LUCKA) i teckenfönstret.
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TRYCK PÅ EFFEKTKNAPPEN för att ställa in effekten.
TRYCK PÅ +/- KNAPPEN för att ställa in tillagningstiden.
TRYCK PÅ JET START KNAPPEN.

NÄR TILLAGNINGEN HAR BÖRJAT :
kan du enkelt öka tiden med 30 sekunder genom
att trycka på startknappen. Varje tryck ökar tiden
med 30 sekunder. Du kan
också ändra tiden genom att
trycka på +/- knappen för att
öka eller minska tiden.

JET START(SNABBSTART)
ANVÄND DENNA FFUN
FUNKTION
UNKT
KTIO
ION
N fför
ör snabb
ssna
nabb
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bb värmning
vväärmn
ärmniing
ing av mat
med hög vattenhalt såsom klara soppor, kaffe
eller te.
TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.
Denna funktion startar automatiskt med full mikrovågseffekt och tillagningstiden inställd på 30
sekunder. Varje tryck ökar tiden med 30 sekunder.
Du kan också ändra tiden genom att trycka på
+/- knappen för att öka eller minska tiden efter
att funktionen startat.
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JET DEFROST BUTTON (SNABBUPPTININGSKNAPP)
Används för att ställa in snabbupptiningsfunktionen.

ÅNGKNAPP
Används för att välja ångfunktion
och för att välja livsmedelsklass.

JET DEFROST (SNABBUPPTINING)
ANVÄND DENNA FUNKTION för upptining av kött,
kött
kö
tt, kyckling
k yck
ky
ckli
kliling
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och
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fissskk . JJet
ett D
Defrost-funktionen
effrost-funktio
bör endast användas för livsmedel med en nettovikt mellan 100 g och 1,5 kg.
PLACERA ALLTID MATEN på glasplattan.
FRYST MAT:
OM VIKTEN ÄR LÄGRE ELLER HÖGRE ÄN DEN REKOMq TRYCK PÅ JET START DEFROST KNAPPEN.
MENDERADE följer du anvisningarna i “Tillw TRYCK PÅ +/- KNAPPEN för att ställa in vikten för
agning och värmning med mikrovågor” och
livsmedlet
väljer 160 W vid upptining.
OM MATENS TEMPERATUR ÄR HÖGRE ÄN DJUPFRYST (e TRYCK PÅ JET START KNAPPEN.
HALVVÄGS GENOM UPPTININGSPROCESSEN STANNAR ugnen
18°C) ställer du in en lägre vikt.
med uppmaningen (turn food) VÄND MATEN.
OM MATEN ÄR kallare än djupfryst (-18°C)
ställer du in en högre vikt.
 Öppna luckan.
 Vänd maten.
 Stäng ugnsluckan och tryck på
startknappen.
ANMÄRKNING: Ugnen fortsätter automatiskt efter 2
minuter om maten inte har blivit vänd. I detta fall
tar upptiningen längre tid.

EFFEKT

ENDAST MIKROVÅGOR
ANVÄNDNING:

VÄRMNING AV DRYCKER, vatten, klara soppor,
kaffe, te och annan mat med hög vatJET
(700 W) tenhalt. Om rätten innehåller ägg eller
grädde bör ett lägre effektläge väljas.

350 W

FÖRSIKTIG TILLAGNING av t.ex. såser med hög
proteinhalt, ost- och äggrätter samt för
att avsluta tillagningen av gryträtter.
SJUDNING AV STUVNINGAR, smältning av smör.

160 W

UPPTINING. Mjukgöring av smör och ost.

500 W

TEKNISKA DATA
NÄTSPÄNNING

230 V/50 HZ

EFFEKTFÖRBRUKNING

1500 W

SÄKRING

10 A (UK 13 A)

MIKROVÅGSEFFEKT

700 W

G RILLEFFEKT

650 W

UTVÄNDIGA MÅTT (HXBXD)

360 X 392 X 350

UTVÄNDIGA MÅTT (HXBXD)

149 X 290 X 290
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KLOCKA

TIMER
ANVÄND DENNA FUNKTION när
ä du
du behöver
behö
höver en äggklocka för att kunna ställa in exakt tid för att koka
ägg, jäsa degar, osv.
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TRYCK PÅ KLOCKKNAPPEN.
TRYCK PÅ +/- KNAPPEN FÖR ATT STÄLLA IN TIDEN för tid-

stagning.
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TRYCK PÅ JET START KNAPPEN.

BLINKANDE KOLON anger att timern arbetar.
NÄR NEDRÄKNINGEN ÄR KLAR hörs det en ljudsignal.
NÄR KLOCKKNAPPEN TRYCKS IN EN GÅNG visas den tid
som återstår av timerinställningen. Tiden visas i 3
sekunder, varefter timern återgår till att visa tillagningstiden (om ugnen används).
FÖR ATT STÄNGA AV TIMERN när den arbetar i bakgrunden till en annan funktion måste du först placera
timern i förgruniden genom att trycka på klockknappen och sedan stoppa den genom att trycka
på stoppknappen.
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HÅÅLL KLOCKKNAPPEN intryckt
i t kt (i 3 sekunder)
k d ) till
tills
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TRYCK PÅ +/- KNAPPEN för att ställa in timmarna.

den vänstra siffran (timmar) börjar blinka.
TRYCK PÅ KLOCKKNAPPEN IGEN (de två högra siffrorna (minuter) blinkar).

r
t

TRYCK PÅ +/- KNAPPEN för att ställa in minuterna.

TRYCK PÅ KLOCKKNAPPEN IGEN.

KLOCKAN ÄR INSTÄLLD och fungerar.
OM DU INTE LÄNGRE VILL ATT KLOCKAN SKALL VISAS
behöver du bara hålla klockknappen intryckt i 3
sekunder och därefter trycka på stoppknappen.
FÖR ATT KOPPLA IN KLOCKFUNKTIONEN IGEN följer du anvisningarna ovan.
ANMÄRKNING: HÅLL UGNSLUCKAN ÖPPEN NÄR DU STÄLLER
KLOCKAN. Du har då 10 minuter på dig för att ställa
klockan. Annars har du bara 60 sekunder på dig
för varje enskilt steg.

GRILL KOMBI
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gratänger, lasagne, fågel och bakad potatis.
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TRYCK PÅ KOMBIKNAPPEN för att ställa in effekten..
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TRYCK PÅ +/- KNAPPEN för att ställa in tillagningstiden.
TRYCK PÅ JET START KNAPPEN.

e
GRILL
ANVÄND DENNA FUNKTION för
fö att
tt snabbt
snabb
bbt ge maten en
aptitretande, gyllenbrun yta.

UNDER TILLAGNINGSTIDEN KAN MW effekten ändras när
som helst genom att trycka på ”Combi” (kombi)
knappen och et är möjligt att ändra tillagningstiden genom att trycka på +/- knappen.
GRILL KOMBI
ANVÄNDNING:
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TRYCK PÅ GRILLKNAPPEN.
tiden.

350 - 500 W TILLAGNING av kyckling och lasagne

e

TRYCK PÅ JET START KNAPPEN.

160 - 350 W TILLAGNING AV fisk och frysta gratänger

TRYCK PÅ +/- KNAPPEN för att ställa in tillagnings-

UNDER TILLAGNINGSTIDEN är det möjligt att

ändra tillagningstiden genom att trycka
på +/- knappen.

MAX 39
CRISP

EFFEKT

160 W
0W

TILLAGNING av kött
BRYNING, enbart under tillagningen

KONTROLLERA ATT REDSKAPEN som skall användas för grillningen är ugnssäkra och tål grillens
höga temperatur.
ANVÄND INTE PLASTREDSKAP när du grillar. De kommer att smälta. Trä och papper är
inte heller lämpliga material.

ANVÄND DENNA FUNKTION för att
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idealisk för stekning av kött, fisk, bacon ägg, potatis etc.
KONTROLLERA ATT crisppannan står mitt på
q TRYCK PÅ CRISPKNAPPEN.
glasplattan.
w TRYCK PÅ +/- KNAPPEN för att ställa in tillagningsUGNEN OCH CRISPPANNAN blir mycket heta när
tiden.
denna funktion används.
TRYCK PÅ JET START KNAPPEN.
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NÄR CRISPFUNKTIONEN ANVÄNDS GÅR DET INTE ATT ändra
effektnivån eller sätta på/stänga av grillfunktionen.
UNDER TILLAGNINGSTIDEN ÄR DET MÖJLIGT ATT JUSTERA
TILLAGNINGSTIDEN GENOM ATT TRYCKA PÅ +/- KNAPPEN.
MIKROVÅGORNA OCH GRILLEN samverkar automatiskt
för att värma crisppannan. På så sätt får crisppannan snabbt den temperatur som krävs för att
maten skall få rätt färg och krispighet.
A NVÄND ENDAST den medföljande crisppannan
tillsammans med crispfunktionen.
Andra crisppannor som f inns på
marknaden ger inte korrekta resultat
med denna funktion.

PLACERA ALDRIG DEN HETA CRISPPANNAN på värmekänsliga underlag.
VAR FÖRSIKTIG OCH VIDRÖR INTE ugnstaket ovanför
grillelementet.
ANVÄND
GRYTLAPPAR

eller det speciella crisphandtaget
när du skall ta i den heta crisppannan.

ÅNGKOKARE

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR matt som
som grönsaker
grö
röns
öns
nsak
aker
ak
er och
och
fisk.
ANVÄND ALLTID DEN MEDFÖLJANDE ÅNGKOKAREN när denna
funktion används.
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TRYCK EN ELLER FLERA GÅNGER PÅ FITNESSKNAPPEN
för att välja matklass (se tabellen).
TRYCK PÅ +/- KNAPPEN för att ställa in vikten för
livsmedlet.

PLAC
LACERA
L
ACER
ERA
Am
maten
mat
aten påå åånggallret.
ngga

²
¬

HÄLL 100 ml (1 dl) vatten i ångkokarens
underdel.

²

TÄCK med locket.

TRYCK PÅ JET START KNAPPEN.

MJUKA GRÖNSAKER

150G - 500G ANVÄND GRÖNSAKER I SAMMA STORLEK.
Skär grönsakerna i lika stora bitar.
150G - 500G Låt stå i 1 - 2 minuter efter tillagningen.

FRYSTA GRÖNSAKER

150G - 500G LÅT STÅ I 1 - 2 minuter efter tillagningen.

FISKFILÉER

FÖRDELA FISKFILÉERNA jämnt på ånggallret. Lägg tunna delar
150G - 500G ovanpå varandra. Låt stå i 1 - 2 minuter efter tillagningen.
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POTATIS / ROTSAKER

r

Ångkokaren är avsedd att användas enbart med mikrovågor!
ANVÄND ALDRIG ÅNGKOKAREN tillsammans med någon
annan funktion.
OM ÅNGKOKAREN ANVÄNDS MED andra funktioner kan skador uppstå.
KONTROLLERA ALLTID ATT glasplattan kan snurra fritt innan du startar
ugnen.

PLACERA ALLTID ångkokaren på glasplattan.

4 6 1 9 6 6 2 0 5 5 8 1

