VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS

SV

VÄRM INTE UPP OCH ANVÄND INTE
BRANDFARLIGA MATERIAL i eller nära
ugnen. Ångor kan skapa brandrisk eller orsaka explosion.
ANVÄND INTE DIN MIKROVÅGSUGN för
att torka textilier, papper, kryddor, örter, trä, blommor, frukt eller andra brännbara material.
Brand kan uppstå.
OM MATERIAL INUTI ELLER UTANFÖR UGNEN ANTÄNDS ELLER OM DU SER RÖK,
håll ugnsluckan stängd och
stäng av ugnen. Ta ut nätkabeln
eller stäng av strömmen med
säkringen eller huvudströmbrytaren.
UNDVIK ATT ÖVERKOKA MAT. Brand
kan uppstå.
LÄMNA INTE UGNEN UTAN TILLSYN, särskilt när du använder papper,
plast eller andra brännbara material under tillagningen.
Papper kan förkolna eller brinna
och vissa plaster kan smälta när
de används vid uppvärmning av
mat.
ANVÄND INTE korrosiva kemikalier
eller ångor i denna produkt.
Ugnar av denna typ är endast avsedda för uppvärmning och tilllagning av mat.
Den är inte avsedd för industriell användning eller laboratoriebruk.
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ÄGG
ANVÄND INTE DIN MIKROVÅGSUGN
för att tillaga eller värma
upp hela ägg, med eller utan skal, eftersom
de kan explodera även
efter att uppvärmningen har avslutats.
DENNA APPARAT FÅR INTE ANVÄNDAS AV
BARN ÖVER 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk
eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap,
om de inte hålls under uppsikt
eller inte har fått instruktioner
om hur apparaten kan användas på ett säkert sätt och förutsatt att de förstår vilka faror det
innebär.
BARN FÅR INTE LEKA med produkten.
ENDAST BARN SOM ÄR MINST 8 ÅR OCH
SOM HÅLLS UNDER UPPSIKT FÅR LOV ATT
ANVÄNDA, rengöra eller göra un-

derhåll på apparaten.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
VAR NING!
UNDER ANVÄNDNING KAN PRODUKTEN
OCH DESS ÅTKOMLIGA DELAR bli heta.

VAR NOGA MED ATT INTE vidröra
värmeelementen.

BARN UNDER 8 ÅR ska hållas på
säkert avstånd från produkten
såvida de inte står under
kontinuerlig uppsikt.

ANVÄND INTE
MIKROVÅGSUGNEN

för

att värma mat
eller vätskor i
lufttäta behållare.
Trycket ökar i behållaren och
den kan explodera eller orsaka
annan skada när den öppnas.

NÄTKABELN FÅR ENDAST BYTAS
UT mot en originalnätkabel

SV

som kan beställas genom vår
serviceorganisation.
Nätkabeln får endast
bytas ut av behörig
servicetekniker.
UNDERHÅLL FÅR ENDAST
UTFÖRAS AV BEHÖRIG
SERVICETEKNIKER. Att utföra
service eller reparation
som kräver att kåpor
som skyddar mot
mikrovågsenergi avlägsnas
är farligt för alla som saknar
erforderlig utbildning.
Avlägsna aldrig någon kåpa.
KONTROLLERA REGELBUNDET ATT
LUCKANS TÄTNINGSLISTER och
områdena kring tätningarna
inte är skadade. Om dessa
områden skadas får produkten
inte användas förrän den
har reparerats av en behörig
servicetekniker.
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VIKTIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

SV

ALLMÄNT
DENNA PRODUKT ÄR ENDAST AVSEDD FÖR
HUSHÅLLSBRUK.
DENNA PRODUKT ÄR AVSEDD att byggas
in. Använd den inte som en fristående produkt.
DENNA PRODUKT ÄR AVSEDD för uppvärmning av mat och drycker. Torkning av mat eller kläder och uppvärmning av värmedynor, slippers,
svampar, fuktiga dukar och liknande kan leda till risk för personskador, antändning eller brand.
PRODUKTEN FÅR INTE ANVÄNDAS utan att
det finns mat i den. Annars är risken
stor att den skadas.
STÄLL ETT GLAS VATTEN I UGNEN om du
vill öva dig på att använda ugnen.
Vattnet absorberar mikrovågsenergin så att ugnen inte skadas.
ANVÄND INTE UGNSUTRYMMET som
förvaringsplats.
METALLKLÄMMOR OCH FÖRSLUTNINGAR som innehåller metalltrådar måste tas bort från
plast- och papperspåsar innan påsarna läggs in i ugnen.
FRITERING
ANVÄND INTE MIKROVÅGSUGNEN för fritering
eftersom oljans temperatur inte kan kontrolleras.
ANVÄND GRYTLAPPAR ELLER GRYTVANTAR för
att undvika brännskador när du tar
ut heta kokkärl och formar ur ugnen.
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VÄTSKOR
TILL EXEMPEL DRYCKER ELLER
VATTEN. Vätskan kan bli
överhettad till en temperatur över kokpunkten utan att
det syns att den kokar. Det finns då
risk att den heta vätskan plötsligt
kokar över.
Följ anvisningarna nedan för att
undvika detta:
1. Använd inte kärl med raka
sidor och smal hals.
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
uppvärmningen och rör om
igen innan du tar ut kärlet ur
ugnen.
VARNING
LÄS ALLTID i en kokbok för mikrovågsugnar för mer information. Detta är speciellt viktigt när
du ska laga eller värma mat som
innehåller alkohol.
NÄR DU HAR VÄRMT EN NAPPFLASKA eller en barnmatsburk i ugnen måste du alltid kontrollera
temperaturen och röra om innan
barnet äter. På så sätt kan du vara
säker på att värmen är jämnt fördelad, samtidigt som du undviker
risken för skållning eller brännskador.
Ta av lock och nappar innan
maten värms.

INSTALLATION
INSTALLATION AV PRODUKTEN
FÖLJ BIFOGADE separata monteringsanvisningar för att installera produkten.

SV

FÖRE NÄTANSLUTNING
FÖ
ÖRSÄKRA
Ä
DIG OM ATT SPÄNNINGEN
Ä
påå
typskylten överensstämmer med
nätspänningen i ditt hem.
TA INTE BORT SKYDDSPLATTORNA som sitter på ugnsutrymmets sidovägg. De
hindrar att fett och
matsmulor tränger
in i mikrovågskanalerna.
KONTROLLERA att ugnen är tom
före installationen.
KONTROLLERA ATT PRODUKTEN INTE ÄR
SKADAD. Kontrollera att det går att
stänga luckan ordentligt och att
luckans tätningslist inte är skadad. Töm ugnen och rengör insidan med en mjuk, fuktig trasa.

ANVÄND INTE DENNA PRODUKT om
nätsladden eller stickkontakten
är skadad, om den inte fungerar som den ska eller om den har
skadats på något sätt, t.ex. efter
att ha fallit ned på golvet. Doppa
inte ned nätkabeln eller stickkontakten i vatten. Håll nätkabeln
borta från heta ytor. Det föreligger annars risk för elektriska stötar, brand och andra faror.
OM NÄTKABELN ÄR FÖR KORT, låt
en behörig elektriker eller
servicetekniker installera ett
eluttag nära produkten.
NÄTKABELN måste vara tillräckligt
lång så att den installerade produkten kan anslutas till eluttaget.
FÖR ATT INSTALLATIONEN ska uppfylla
gällande säkerhetsbestämmelser
måste en omnipolär strömbrytare med minst 3 mm kontaktavstånd installeras i nätkretsen.
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EFTER NÄTANSLUTNING
UGNEN FUNGERAR ENDAST när luckan
är ordentligt stängd.

SV

DENNA PRODUKT MÅSTE VARA jordad. Tillverkaren ansvarar inte
för skador på person, djur eller
egendom som uppkommer på
grund av att detta krav inte har
uppfyllts.

Tillverkaren ansvarar inte för
problem som orsakas av att
användaren inte har följt dessa
anvisningar.

PANELBESKRIVNING

Funktionssymboler

STOP/PAUSknapp

ON/OFFknapp

POWERknapp

STARTknapp

Power

TILLBAKAknapp
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INSTÄLLNINGSratt

KLOCKknapp

Digital
display

TILLBEHÖR
ALLMÄNT
PÅ MARKNADEN finns det många olika slags tillbehör. Kontrollera att de är lämpade för mikrovågsugnar innan du köper dem.
KONTROLLERA ATT TILLBEHÖREN DU SKA ANVÄNDA är
mikrovågssäkra och testa
dem snabbt i mikrovågsugnen innan du använder dem till matlagning.
SE TILL ATT MAT OCH TILLBEHÖR som ställs in i mikrovågsugnen inte kommer i direkt kontakt
med ugnsutrymmets väggar eller tak.
Detta gäller speciellt tillbehör som helt eller delvis är tillverkade av metall.
OM TILLBEHÖR SOM INNEHÅLLER METALL kommer i
kontakt med ugnens väggar eller tak när ugnen används kan det bildas gnistor och ugnen
kan skadas.
KONTROLLERA ALLTID att glasplattan kan snurra
obehindrat innan du startar ugnen.
RULLSTÖD
RULLSTÖDET SKA SITTA under den roterande glasplattan. Placera aldrig något annat tillbehör på detta stöd.
Montera rullstödet i ugnen.



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



GALLER
ANVÄND GALLRET vid tillagning
med matlagningsfunktionerna
Grill eller Grill Combi.
CRISPHANDTAG
ANVÄND DET MEDFÖLJANDE CRISPHANDTAGET för att lyfta ut den heta
crisppannan ur ugnen.
CRISPPANNA
LÄGG MATEN DIREKT I CRISPPANNAN.
Använd alltid glasplattan
som underlag när du använder crisppannan.
LÄGG INGA TILLBEHÖR i crisppannan eftersom den snabbt blir mycket het
och det finns risk för att tillbehören skadas.
CRISPPANNAN kan förvärmas innan den används
(max. 3 min). Använd alltid Crispfunktionen vid
förvärmning av crisppannan.

KNAPPLÅS / SÄKERHETSLÅS
KNAPPLÅSFUNKTIONEN AKTIVERAS genom att hålla TILLBAKA-knappen
intryckt (i ungefär 5 sekunder) tills
nyckelsymbolen visas istället för siffrorna.
Nyckeln försvinner efter 3 sekunder och displayen visar den
föregående skärmen igen.

För att låsa upp knapplåset, håll
TILLBAKA-knappen intryckt i
5 sekunder.
INNAN KNAPPLÅSET LÅSES UPP måste du öppna och
stänga ugnsluckan, t.ex. för att ställa in mat.
Annars visas "door” på displayen.
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SV

RÖRA OM ELLER VÄNDA MATEN (6TH SENSE-FUNKTIONER ENBART)

SV

VID ANVÄNDNING AV NÅGON AV 6TH SENSE-FUNKTIONERNA kan det hända att ugnen stannar (beroende på vilket program och vilken matklass som
valts) och uppmanar dig att RÖRA OM MATEN
eller VÄNDA den.
För att fortsätta tillagningen:
Öppna luckan.
Vänd maten.
Stäng ugnsluckan och starta om genom att
trycka på Start-knappen.

ANMÄRKNING: I SNABBUPPTININGSLÄGET FORTSÄTTER
UGNEN AUTOMATISKT EFTER 2 MINUTER om du inte
vänder på maten. I detta fall tar upptiningen
längre tid.





PÅ/AV
SÄTT PÅ OCH STÄNG AV PRODUKTEN genom
att trycka på On/Off-knappen i 0,5 sekund.

NÄR PRODUKTEN ÄR AV, kan inga knappar eller rattar användas (förutom Start-knappen).
24-timmarsklockan visas.

NÄR PRODUKTEN ÄR PÅ fungerar alla knappar och
rattar på normalt sätt och 24-timmarsklockan
visas inte.

NING förutsätter

ANMÄRKNING: BESKRIVNINGARNA I DENNA BRUKSANVISatt ugnen är PÅ.

STANDBYLÄGE
EFTER ATT MAN TRYCKT PÅ STOP-KNAPPEN, eller om
ingen åtgärd utförs på produkten på en viss
tid, aktiveras ugnens Standby-läge.

När produkten är i Standby-läge visas den nedtonade 24-timmarsklockan. Vrid på ratten eller tryck på någon av knapparna för att lämna
Standby-läget.

STOPPA / AVBRYTA / FORTSÄTTA TILLAGNINGEN
FÖR ATT AVBRYTA
VBRYTA TILLAGNINGEN:
ÖPPNA UGNSLUCKAN när du vill avbryta tillagningen för att kontrollera, vända eller röra om i maten. Inställda funktioner bibehålls i 10 minuter.
FÖR ATT FORTSÄTTA TILLAGNINGEN:
STÄNG UGNSLUCKAN och tryck på
Start-knappen EN GÅNG. Tillagningen
fortsätter då från den punkt där den
avbröts.
TRYCKER DU PÅ START-KNAPPEN TVÅ GÅNGER
ökar tiden med 30 sekunder.
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FÖR
ÖR AT
ATT
T FO
FORTSÄTTA
FORT
RTSÄ
SÄTT
TTA
A EF
EFTER ATT EN FUNKTION HAR AVSLU
AVSLUTATS:
NÄR END VISAS kan du förlänga tillagningstiden med 30 sekunder genom att trycka på
Start-knappen. Varje gång knappen trycks in förlängs tillagningstiden med 30 sekunder.

EN LJUDSIGNAL AVGES en gång i minuten i 10 minuter när tillagningen är
klar. Tryck på STOP-knappen eller
öppna luckan för att stänga av ljudsignalen.
gnalen
ANMÄRKNING: Om luckan öppnas och sedan
stängs behålls de aktuella inställningarna endast i 60 sekunder efter avslutad tillagning.

MATKLASSER (6TH SENSE-FUNKTIONER ENBART)
NÄR 6TH SENS
ENSE-FUNKTIONERNA ANVÄNDS behöver ugnen veta vilken matklass den ska använda för att
kunna garantera ett bra resultat. Matklassens siffra och matklassens symbol visas när du väljer
matklass med inställningsratten.

MAT

SV

KÖTT (100 g - 2 kg)

FÅGEL (100 g -

MATKLASSERNA listas i tabellen för varje
6th Sense-funktion.

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

MATKLASSGUIDEN på denna ugn anger vilken
matklass som används i de funktioner som tilllämpar matklasser.
Uppvärmning
6th SENSE

Mattallrik

Fryst portion

6th SENSE

Bakad potatis Färska
grönsaker

6th SENSE

tunn
Pommes frites Pizza,
botten

Fryst lasagne

Soppa

Tillagning
Frysta
Konserverade
grönsaker
grönsaker

Dryck

Popcorn

Crisp
Panpizza

Buffalo wings /
Kycklingnuggets

Fiskpinnar
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AVKYLNING

SV

NÄR EN FUNKTION HAR AVSLUTATS kan ugnen köra
ett kylningsprogram. Detta är normalt och på
displayen visas “Cool On (kylning På)”.
När proceduren är klar stängs ugnen av automatiskt.

TRYCK PÅ TILLBAKA-KNAPPEN för att tillfälligt visa 24-timmarsklockan när “Cool
On (kylning På)” visas på displayen.
KYLNINGSPROCEDUREN kan avbrytas genom att
luckan öppnas utan att ugnen skadas.

KLOCKINSTÄLLNING

3/
$1
q
w
e
r
t

.

NÄR PRODUKTEN ANSLUTS TILL ELNÄTET FÖRSTA GÅNGEN uppmanas du att
ställa klockan.
EFTER ETT STRÖMAVBROTT blinkar klockan och den måste då ställas igen.

TRYCK PÅ KLOCK-KNAPPEN (I 0,5 SEKUND). (De två siffrorna till vänster (timmarna) blinkar).
VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in timmen.
TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN. (De två siffrorna till höger (minuterna) blinkar).
VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in minuterna.
TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN igen för att bekräfta ändringen.

KLOCKAN ÄR INSTÄLLD OCH GÅR.
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Power

TILLAGNING OCH UPPVÄRMNING MED MIKROVÅGOR

.$1

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

Power

3/
4

4

Sätt på mikrovågsugnen genom att trycka på
knappen och gör sedan följande:
q VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN tills du hittar mikrovågsfunktionen.

w
e
r
t
y

TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att bekräfta ditt val.
VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in mikrovågseffekten.
TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att bekräfta ditt val.
VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in tillagningstiden.
TRYCK PÅ START-KNAPPEN ELLER INSTÄLLNINGSRATTEN.
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.
UNDER TILLAGNINGEN kan du ändra tillagningstiden och/eller effektnivån.
Power

<= genom att trycka på önskad knapp: =>
EFFEKTNIVÅ
ENDAST MIKROVÅGOR

POWER

ANVÄNDNING:

1000 W

UPPVÄRMNING AV DRYCKER, vatten, tunna soppor, kaffe, te och annan mat med hög vattenhalt. Om rätten innehåller ägg eller grädde bör ett lägre effektläge väljas.

800 W TILLAGNING AV grönsaker, kött osv.
650 W TILLAGNING AV fisk.
500 W

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

350 W SJUDNING AV STUVNINGAR, smälta smör och choklad.
160 W UPPTINING. Mjukgöring av smör och ost.
90 W

MJUKGÖRING av glass

0W

FÖR ATT ANVÄNDA timern enbart.
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SV

SNABBSTART
Power

SV

ANVÄND DENNA FUNKTION för snabb
uppvärmning av mat med hög
vattenhalt såsom tunna soppor,
kaffe eller te.

3
Sätt på mikrovågsugnen genom att trycka på

q
w

knappen och gör sedan följande:

ÖPPNA UGNSLUCKAN och sätt in maten i ugnen. Stäng luckan.

.

TRYCK PÅ START-KNAPPEN FÖR ATT AUTOMATISKT STARTA ugnen med
full mikrovågseffekt (900 W) och tillagningstiden inställd på
30 sekunder. Varje extra tryck ökar tiden med 30 sekunder.

DU KAN OCKSÅ ÖKA ELLER MINSKA TIDEN GENOM ATT VRIDA PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN efter att funktionen har startat.
ANMÄRKNING:
DENNA FUNKTION ÄR ENDAST TILLGÄNGLIG när ugnen är avstängd eller i
standby-läge och multifunktionsratten är i mikrovågsläge.
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MANUELL UPPTINING
FÖLJ ANVISNINGARNA i "Tillagning & uppvärmning
med mikrovågor" och välj effektnivå 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 de olika mängderna.

SV
FRYST MAT I PLASTPÅSAR, plastfolie eller kartonger kan placeras direkt i ugnen förutsatt att förpackningen inte har några delar av metall
(t.ex. förslutningar med metalltråd).
FORMEN PÅ FÖRPACKNINGEN påverkar upptiningstiden. Mat i platta förpackningar
tinar fortare än tjocka frysblock.
SEPARERA DELARNA när de börjar tina.
Enskilda skivor tinar snabbare.
SKYDDA DE TUNNASTE DELARNA (t.ex.
kycklinglår och kycklingvingar)
med små bitar aluminiumfolie
om de börjar bli för varma.

VÄND PÅ STORA STYCKEN efter halva upptiningstiden.
KOKT MAT, STUVNINGAR OCH KÖTTSÅSER tinar bättre om du rör i dem under upptiningen.
VID UPPTINING ÄR DET BÄTTRE ATT TINA MATEN
lite i taget och låta upptiningen avslutas under ståtiden.
EN VISS STÅTID EFTER UPPTININGEN GER ALLTID BÄTTRE resultat eftersom värmen då
sprids och fördelas jämnt
över maten.
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SNABBUPPTINING

.$1

SV

3/

ANVÄND DENNA FUNKTION för att tina
kött, fågel, fisk, grönsaker och
bröd.
Snabbupptining ska bara användas för livsmedel med en nettovikt
mellan 100 g och 2,5 kg.

Power

4

LÄGG ALLTID MATEN på glasplattan.

Sätt på mikrovågsugnen genom att trycka på
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VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN tills du kommer till snabbupptiningsfunktionen.
TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att bekräfta ditt val.
VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att välja matklass.
TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att bekräfta ditt val.
VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in vikten.
TRYCK PÅ START-KNAPPEN.

HALVVÄGS GENOM UPPTININGSPROCESSEN stannar
ugnen och uppmanar dig att vända maten
("TURN").
Öppna luckan.
Vänd maten.
Stäng ugnsluckan och starta om genom att
trycka på Start-knappen.
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knappen och gör sedan följande:

ANMÄRKNING: Ugnen fortsätter automatiskt efter 2 minuter om maten inte har blivit vänd.
I detta fall tar upptiningen längre tid.

SNABBUPPTINING
VIKT:
DENNA FUNKTION BEHÖVER VETA matens nettovikt. Ugnen beräknar
sedan automatiskt hur lång tid det behövs för att avsluta proceduren.
OM VIKTEN ÄR LÄGRE ELLER HÖGRE ÄN DEN REKOMMENDERADE följer du anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor" och
väljer 160 W vid upptining.

SV

FRYST MAT:
STÄLL IN EN LÄGRE VIKT om matens temperatur är högre än djupfryst
(-18 °C).
STÄLL IN EN HÖGRE VIKT om matens temperatur är lägre än djupfryst
(-18 °C).

MAT

TIPS

q

KÖTT (100 g - 2 kg)

KÖTTFÄRS, kotletter, biffar eller stekar.

w

FÅGEL (100 g - 2,5 kg)

KYCKLING, HEL, delar eller filéer.

e

FISK (100 g - 1,5 kg)

HEL, I SKIVOR eller filéer.

r

GRÖNSAKER (100 g - 1,5 kg)

BLANDADE GRÖNSAKER, ärtor, broccoli, etc.

t

BRÖD (100 g - 1 kg)

LIMPA, bullar, småfranska.

FÖR MAT SOM INTE ÄR MED I DENNA LISTA, eller om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade, följ anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor" och välj 160 W vid upptining.
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GRILL

.$1

SV

3/

4

Sätt på mikrovågsugnen genom att trycka på

q
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ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR att bryna ytan på mat som har placerats
på bakgallret.

Power

knappen och gör sedan följande:

VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN tills du hittar Grill-funktionen.
TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att bekräfta ditt val.
VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in tillagningstiden.
TRYCK PÅ START-KNAPPEN.
LÄGG MATEN på gallret. Vänd maten under tillagningen.
KONTROLLERA ATT TILLBEHÖREN som ska användas för grillning är
värmeresistenta och ugnssäkra.
ANVÄND INTE PLASTTILLBEHÖR när du grillar. De kommer att smälta.
Trä och papper är inte heller lämpliga material.
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GRILL COMBI

.$1
2

ANVÄND DENNA FUNKTION för tillagning av rätter såsom lasagne, fisk
och potatisgratänger.

Power

3/
4
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Sätt på mikrovågsugnen genom att trycka på
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knappen och gör sedan följande:

VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN tills du hittar Grill Combi-funktionen.
TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att bekräfta ditt val.
VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in mikrovågseffekten.
TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att bekräfta ditt val.
VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in tillagningstiden.
TRYCK PÅ START-KNAPPEN.

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.
UNDER TILLAGNINGEN kan du ändra tillagningstiden och/eller effektnivån.
Power

<= genom att trycka på önskad knapp: =>

NÄR GRILL COMBI används är den högsta mikrovågseffekten begränsad
till en fabriksinställd nivå.
LÄGG MATEN på gallret eller på glasplattan.

GRILL COMBI
POWER:
650 W

ANVÄNDNING:
TILLAGNING AV GRÖNSAKER OCH GRATÄNGER

350 - 500 W TILLAGNING AV FÅGEL OCH LASAGNE
160 - 350 W TILLAGNING AV FISK OCH FRYSTA GRATÄNGER
160 W

TILLAGNING AV KÖTT

90 W

FRUKTGRATÄNGER

0W

BRYNING ENDAST UNDER TILLAGNING
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CRISP
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Sätt på mikrovågsugnen genom att trycka på
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ANVÄND DENNA FUNKTION för att värma upp eller tillaga pizza och annan degbaserad mat. Funktionen
är också lämplig för att steka ägg
och bacon, korv, hamburgare, etc.

Power
er

knappen och gör sedan följande:

VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN tills du hittar Crisp-funktionen.
TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att bekräfta ditt val.
VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in tillagningstiden.
TRYCK PÅ START-KNAPPEN.
UGNEN ANVÄNDER AUTOMATISKT både mikrovågor och grill för att värma 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 UGNSVANTAR eller det speciella crisphandtaget när
du skall ta ut den heta crisppannan ur ugnen.
ANVÄND ENDAST den medföljande crisppannan med denna funktion.
Andra crisppannor som finns på marknaden ger inte
korrekta resultat med denna funktion.
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6TH SENSE UPPVÄRMNING
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DENNA FUNKTION ANVÄNDS för att värma färdiglagad mat som antingen är
fryst, kall eller har rumstemperatur.

Power

LÄGG MATEN på en mikrovågssäker
och värmetålig tallrik eller fat.

(

Sätt på mikrovågsugnen genom att trycka på
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knappen och gör sedan följande:

VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN tills du hittar funktionen 6th Sense.
TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att bekräfta ditt val.
VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN tills du hittar funktionen 6th Sense Uppvärmning.
TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att bekräfta ditt val.
VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att välja önskad matklass.
TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att bekräfta ditt val.
VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in vikten.
TRYCK PÅ START-KNAPPEN.
MAT

TIPS

q

MATTALLRIK (250 g - 500 g)

VÄRM UPP ÖVERTÄCKT.
FÖR BÄSTA RESULTAT, förbered maten enligt rekommendationerna på nästa sida.

w

FRYSEN MATPORTION (250 g - 500 g)

FÖLJ ANVISNINGARNA PÅ FÖRPACKNINGEN, dvs. ventilation, sticka hål osv..

e

FRYST LASAGNE (250 g - 500 g)

VÄRM UPP ÖVERTÄCKT Vänd om det behövs.

r

SOPPA (200 g - 800 g)

VÄRM UPP UTAN ATT TÄCKA ÖVER i separata skålar
eller i en stor skål.

t

DRYCK (100 g - 500 g)

VÄRM UPP UTAN ATT TÄCKA ÖVER.

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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6TH SENSE UPPVÄRMNING
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NÄR DU FÖRVA
FÖRVARAR en rätt i kylskåpet eller lägger den på en tallrik för att värma den, placera tjockare och kompaktare mat längs
tallrikens ytterkanter och tunnare eller lättare mat i
mitten.
LÄGG TUNNA KÖTTSKIVOR ovanpå varandra i en
hög eller lägg dem så att de överlappar varandra.
TJOCKARE MATSTYCKEN, såsom köttfärslimpor och
korvar, ska placeras nära varandra.
RESULTATET BLIR ALLTID BÄTTRE EFTER EN VISS STÅTID på 1-2 minuter.
OMRÖRNING UNDER UPPVÄRMNING
UNDER UPPVÄRMNINGEN kan det hända att ugnen
stannar (beroende på program) och uppmanar
dig att röra om maten: "STIR".
Öppna luckan.
Rör om maten.
Stäng ugnsluckan och starta om genom att
trycka på Start-knappen.





ANMÄRKNING: Ugnen fortsätter automatiskt efter 1 minut om maten inte har rörts om. I detta
fall tar uppvärmningen längre tid.
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TÄCK ALLTID ÖVER MATEN när denna funktion
on anan
vänds förutom vid uppvärmning av kylda
soppor. Den behöver då inte täckas över.
OM MATEN LIGGER I EN FÖRPACKNING så att
den redan är övertäckt, kan du göra
2-3 snitt i förpackningen för att släppa
ut trycket under uppvärmningen.

GÖR HÅL I PLASTFOLIE med en
gaffel eller liknande för att
släppa ut trycket och undvika explosion eftersom ånga
bildas under tillagningen.

6TH SENSE TILLAGNING

.$1
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ANVÄND DENNA FUNKTION ENDAST för
tillagning. 6th Sense Tillagning kan
bara användas till mat som ingår i
de kategorier som listas här.

Power
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Sätt på mikrovågsugnen genom att trycka på
knappen och gör sedan följande:
q VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN tills du hittar funktionen 6th Sense.
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TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att bekräfta ditt val.
VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN tills du hittar funktionen 6th Sense Tillagning.
TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att bekräfta ditt val.
VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att välja önskad matklass.
TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att bekräfta ditt val.
VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in vikten.
TRYCK PÅ START-KNAPPEN.

MAT

TIPS

BAKAD POTATIS (200 g - 1 kg)

STICK HÅL I POTATISEN och placera dem på ett
mikrovågs- och ugnssäkert fat. Vänd potatisen när ugnen avger en ljudsignal. Tänk på att
ugnen, fatet och maten blir mycket varma.

w

FÄRSKA GRÖNSAKER (200 g - 800 g)

SKÄR GRÖNSAKERNA i lika stora bitar. Tillsätt 2-4
matskedar vatten och täck över. Rör om när
ugnen avger en ljudsignal.

e

FRYSTA GRÖNSAKER (200 g - 800 g)

TILLAGA ÖVERTÄCKT. Rör om när ugnen avger en
ljudsignal.

q

r
t

(200 g - 600 g)

HÄLL BORT det mesta av vätskan och tillaga
övertäckt i en mikrovågssäker behållare.

POPCORN (100 g)

TILLAGA ENDAST EN PÅSE ÅT GÅNGEN. Om du behöver mer popcorn, poppa påsarna en i taget.

KONSERVERADE GRÖNSAKER

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".
GÖR HÅL I PLASTFOLIE med en gaffel eller
liknande för att släppa ut trycket och
undvika explosion eftersom ånga bildas under tillagningen.
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6TH SENSE CRISP
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ANVÄND DENNA FUNKTION ENDAST för
att göra maten krispig. 6th Sense
Crisp kan bara användas till mat som
ingår i de kategorier som listas här.

Power
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LÄGG MATEN på crisppannan.

Sätt på mikrovågsugnen genom att trycka på
knappen och gör sedan följande:
q VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN tills du hittar funktionen 6th Sense.
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TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att bekräfta ditt val.
VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN tills du hittar funktionen 6th Sense Crisp.
TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att bekräfta ditt val.
VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att välja önskad matklass.
TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att bekräfta ditt val.
VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in vikten.
TRYCK PÅ START-KNAPPEN.
MAT

q

POMMES FRITES (200 g - 500 g)

w

PIZZA, TUNN BOTTEN

TIPS
SPRID UT ETT JÄMNT LAGER POMMES FRITES i crisppannan.
Salta vid behov.

FÖR PIZZA MED TUNN BOTTEN.

(200 g - 500 g)

e

PANPIZZA (200 g - 800 g)

r

KYCKLINGVINGAR (200 g - 500 g) FÖR KYCKLINGNUGGETS, olja in crisppannan.

t

FISKPINNAR (200 g - 500 g)

FÖR PIZZA MED TJOCK BOTTEN.

LÄGG FISKPINNARNA I PRODUKTEN, lämna lagom mellanrum mellan dem. Vänd maten när produkten
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 i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor".
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UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
RENGÖRING AV UGNEN är normalt
det enda underhåll som krävs.
OM UGNEN INTE HÅLLS REN kan dess
yta ta skada, vilket i sin tur kan reducera produktens livslängd och
även orsaka farliga situationer.
ANVÄND INTE SKURSVAMPAR
INNEHÅLLANDE METALL , REN GÖRINGSMEDEL MED SLIPMEDEL, stålull, skurtrasor eller dylikt. Det kan skada
kontrollpanelen och ugnens invändiga och
utvändiga ytor. Använd en svamp och ett
milt rengöringsmedel eller hushållspapper
fuktat med fönsterputsmedel. Spraya fönsterputsmedlet på hushållspapperet.
SPRAYA INTE direkt på ugnen.
TA UT GLASPLATTAN OCH RULLSTÖDET då
och då, speciellt om något kokat
över eller spillts ut, och rengör
ugnsutrymmets botten.
GLASPLATTAN SKA ALLTID vara på plats när denna
mikrovågsugn används.

ANVÄND INTE mikrovågsugnen när glasplattan har tagits ut för rengöring.
ANVÄND ETT MILT RENGÖRINGSMEDEL, vatten och en
mjuk trasa för att rengöra ugnen invändigt,
luckans fram- och baksida samt lucköppningen.
SE TILL ATT FETT och matsmulor inte ansamlas på luckans kanter.
SVÅRA FLÄCKAR går lättare att få bort om du ställer
in en kopp med vatten och låter koka i 2-3 minuter. Ångan mjukar upp fläckarna.
OBEHAGLIG LUKT I UGNSUTRYMMET kan motverkas
genom att ställa ett glas vatten med citronsaft
i ugnen och låta det koka ett par minuter.

ANVÄND INTE ÅNGTVÄTT för att
rengöra mikrovågsugnen.
GRILLELEMENTET behöver inte rengöras eftersom
den starka hettan bränner bort all smuts, men
ugnstaket ovanför kan behöva rengöras emellanåt.
Använd varmt vatten, rengöringsmedel och en
svamp för detta. Om du inte använder grillen
regelbundet ska du köra grillen 10 minuter varje månad.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
KAN MASKINDISKAS:
AS:
RULLSTÖD.

MILD
MI
LD R
RENGÖRING:
ENGÖ
EN
GÖRI
GÖ
RING
NG:
CRISPPANNAN skall rengöras med vatten och ett
milt diskmedel. Envist smuts
går att få bort med en kökssvamp och ett milt rengöringsmedel.

ROTERANDE GLASPLATTA.

LÅT ALLTID CRISPPANNAN kallna innan du rengör den.

CRISPHANDTAG.

SKÖLJ INTE crisppannan under rinnande vatten och doppa den inte i vatten när den är
het. Snabb nedkylning kan skada den.
ANVÄND INTE STÅLULL. Stålull repar crisppannans yta.

GALLER.
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FELSÖKNING
OM UGNEN INTE FUNGERAR, gå igenom nedanstående punkter innan du kontaktar service:
Se till att glasplattan och rullstödet är på
plats.
Se till att luckan är ordentligt stängd.
Se till att säkringarna är hela och att det
inte är strömavbrott.
Se till att ugnen har god ventilation.
Vänta 10 minuter och prova sedan om ugnen fungerar.
Öppna och stäng luckan en gång innan du
försöker igen.
Koppla bort ugnen från elnätet. Vänta 10
minuter innan du ansluter den igen och
gör ett nytt försök.
SYFTET MED DESSA KONTROLLER är att undvika onödiga serviceingrepp som du själv måste bekosta.
Uppge ugnens typnummer och serienummer
när du kontaktar service (se serviceetiketten).
Se garantisedeln för ytterligare information.

OM NÄTKABELN BEHÖVER BYTAS UT får den
bara bytas ut mot en originalnätkabel som kan beställas genom vår serviceorganisation. Nätkabeln får
endast bytas ut av behörig
servicetekniker.
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SERVICE FÅR ENDAST UTFÖRAS AV
EN BEHÖRIG SERVICETEKNIKER.

Att utföra service eller reparation som kräver att kåpor
som skyddar mot mikrovågsenergi avlägsnas är farligt
för alla som saknar erforderlig utbildning.
AVLÄGSNA ALDRIG NÅGON KÅPA.

DATA FÖR PROVNING AV UPPVÄRMNINGSPRESTANDA
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:
TEST

MÄNGD

UNGEFÄRLIG TID

EFFEKTNIVÅ

K ÄRL

12.3.1

1000 G

12 - 13 MINUTER

650 W

PYREX 3.227

12.3.2

475 G

5½ MINUTER

650 W

PYREX 3.827

12.3.3

900 G

13-14 MINUTER

750 W

PYREX 3.838

13.3

500 G

10 MINUTER

160 W

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
NÄTSPÄNNING

230 V / 50 Hz

MÄRKEFFEKT

2300 W

SÄKRING
MIKROVÅGSEFFEKT
GRILL
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10 A
1000 W
800 W

UTVÄNDIGA MÅTT (H X B X D)

385 x 595 x 468 mm

INVÄNDIGA MÅTT (H X B X D)

200 x 405 x 380

MILJÖREKOMMENDATIONER
ALLT FÖRPACKNINGSMATERIAL kan återvinnas, vilket framgår av återvinningssymbolen. Följ lokala bestämmelser vid kassering. Förvara farliga förpackningsmaterial (plastpåsar, polystyren och liknande) utom räckhåll för barn.
DENNA PRODUKT är märkt enligt EG-direktiv
2012/19/EU beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic
Equipment, WEEE). Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till
att förebygga eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars kan orsakas av en olämplig avfallshantering av denna produkt.

SYMBOLEN påå produkten eller i medföljande dokument indikerar att denna
produkt inte får hanteras som
hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in på en lämplig insamlingsplats för återvinning
av elektrisk och elektronisk
utrustning.
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PRODUKTEN MÅSTE KASSERAS
enligt lokala miljöbestämmelser om avfallshantering.
FÖR MER INFORMATION om hantering, återvinning
och återanvändning av denna produkt, kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.
GÖR PRODUKTEN OBRUKBAR innan den kasseras genom att klippa av nätkabeln.
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