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BARNLÅS
JET DEFROST KNAPP
Använd för att välja
snabbupptiningsfunktion och
välj typ av mat som skall tinas.

DIGITAL DISPLAY
Displayen innehåller en 24timmars klocka och indikatorsymboler.

STRÖMKNAPP
Används för att ställa in
önskad mikroeffektnivå.

JUSTERINGSRATT
Används för att ställa in tillagningstidne eller vikten.

GRILLKNAPP
Används för att välja grillfunktion.

GRATINERINGSKNAPP
Används för att välja gratineringsfunktion.
JET BEVERAGE KNAPP
Används för att välja
snabbuppvärmingsfunktion för drycker och för att
välja antalet koppar som skall
värmas.

FORCERAD LUFT KNAPP
Används för att välja varmluftsfunktionen och ställa in önskad
temperatur.

DENNA AUTOMATISKA SÄKERHETSFUNKTION KOPPLAS
IN EN MINUT EFTER att ugnen har återgått
till "standby-läge". I detta läge kommer
dörren att vara låst.
FÖR ATT KOPPLA UR KNAPPLÅSET måste du öppna och
stänga ugnsluckan. Annars visas “DOOR“ i teckenfönstret.
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AVBRYTA ELLER STOPPA TILLAGNINGEN
AVBRYT TILLAGNINGEN SÅ HÄR:
ÖPPNA UGNSLUCKAN NÄR DU VILL AVBRYTA TILLAGNINGEN för
att kontrollera, vända eller röra om i maten. Inställda
funktioner bibehålls i 10 minuter.
GÖR SÅ HÄR OM DU VILL FORTSÄTTA TILLAGNINGEN:
STÄNG 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.

OM DU INTE VILL FORTSÄTTA TILLAGNINGEN:
TA UT MATEN,stäng luckan och tryck på stoppknappen.
OBSERVERA: När tillagningen är klar är fläkten, vridbara tallriken och ugnslampan på innan stoppknappen
trycks in. Detta är normalt.
NÄR TIDEN GÅTT UT HÖRS EN LJUDSIGNAL. DEN UPPREPAS en
gång i minuten i 10 minuter. Tryck på
stoppknappen eller öppna luckan för
att stänga av ljudsignalen.
OBSERVERA: Om luckan öppnas och sedan stängs
behålls de aktuella inställningarna endast i 60 sekunder efter avslutad tillagning.

TILLAGNING OCH VÄRMNING MED
MIKROVÅGOR
ANVÄND DENNA FUNKTION för normal tillagning och
värmning av grönsaker, fisk, potatis och kött.
q TRYCK PÅ EFFEKTKNAPPEN upprepade gånger för att
ställa in effekten.
w VRID PÅ JUSTERINGSRATTEN för att ställa in tillagningstiden.
e 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 minska eller öka tiden
genom att vrida på inställningsratten.

TRYCK PÅ JET START KNAPPEN.

DENNA FUNKTION STARTAR AUTOMATISKT med
full mikrovågseffekt och tillagningstiden
inställd på 30 sekunder. Varje tryck ökar tiden med
30 sekunder. Du kan också minska eller öka tiden
genom att vrida på inställningsratten efter att funktionen har startat.

KLOCKA
JET START KNAPP
Använd den för att starta tilllagningsprocessen eller
anropa snabbstartfunktionen.

STOPPKNAPP
Tryck för att stoppa eller
återställa någon av ugnens
funktioner.
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NÄR APPARATEN KOPPLAS IN FÖR FÖRSTA GÅNGEN eller efter
ett strömavbrott kommer den automatiskt att gå in i
klockinställningsläget.
q VRID PÅ JUSTERINGSRATTEN för att ställa in timmarna när de vänstra siffrorna (timmarna) blinkar.
w TRYCK PÅ START-KNAPPEN för att ställa in timmarna.
e VRID PÅ JUSTERINGSRATTEN för att ställa inminuterna när de två siffrorna till höger (minuterna)
blinkar.
r TRYCK PÅ START-KNAPPEN för att ställa in minuterna.
KLOCKAN ÄR INSTÄLLD och fungerar.
OM DU UNDER INSTÄLLNINGEN trycker på Stopp-knappen kommer den att avsluta inställningen och gå in i
standby-läge och endast visa kolon.
OBSERVERA: Om aktuell klockinställning inte fullföljs
innan klockinställningsläget tidsutlöses (en minut)
kommer den att gå in i standby-läge och endast visa
kolon.

ENDAST MIKROVÅGOR
STRÖM

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

UPPTINING. Mjukgöring av smör och ost.
MJUKGÖRING av glass.

GRATIN
ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR
Ö AT
ATT
T T tillaga
tilillllaga lasagne,
lasagne, fi
fiskgraskgratäng och vegetariska gratänger.
q TRYCK PÅ GRATIN KNAPPEN.
w VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in tillagningstiden.
e TRYCK PÅ START-KNAPPEN.
DET ÄR INTE MÖJLIGT ATT ÄNDRA ELLER BYTA Effektnivån
eller slå på/stänga av grillfunktionen när Gratin
funktionen används.
UNDER TILLAGNINGSTIDEN, är det möjligt att ändra tillagningstiden genom att vrida på inställningsratten.
SE TILL ATT TILLBEHÖREN SOM används är mikrovågssäkra och värmetåliga när du använder denna funktion. Placera redskapet på glastallriken.
ANVÄND INTE PLASTREDSKAP när du grillar. De skulle
smälta. Trä och papper är inte heller lämpliga material.
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ANVÄND DENNA FUNKTION för att tina
endast användas vid nettovikter mellan 100 g - 2,5 kg.
PLACERA ALLTID MATEN på glasplattan.
MATKLASS
MÄNGD
TIPS
q TRYCK PÅ JET DEFROST KNAPPEN upprepade gånger för att välja matklass.
Köttfärs, kotletter, kött100 G - 2 KG
q KÖTT
skivor, stekar.
w VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in vikten på maten.
Kyckling, hel, delar
100 G - 2,5 KG
w FÅGEL
e TRYCK PÅ JET START KNAPPEN.
eller filéer.
HALVVÄGS GENOM UPPTININGSPROCESSEN STANNAR ugnen
100 G - 1,5 KG Hel, i skivor eller filéer.
e FISK
med uppmaningen VÄND MATEN.
Öppna luckan.
Blandade grönsaker,
Vänd maten.
r GRÖNSAKER 100 G - 1,5 KG ärtor, broccoli, etc.
Stäng ugnsluckan och tryck
Limpa, bullar, kuvertpå startknappen.
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FRYST MAT:
OM VIKTEN ÄR MINDRE ELLER STÖRRE ÄN DEN REKOMMENDERADE: följer du anvisningarna i "Tillagning och värmning med mikrovågor" och
väljer 160 W vid manuell upptining.
OM MATENS TEMPERATUR ÄR HÖGRE ÄN DJUPFRYST (18°C) ställer du in en lägre vikt.
OM MATEN ÄR kallare än djupfryst (-18°C) ställer
du in en högre vikt.

GRILLNING
ANVÄND DENNA FUNKTION för att snabbt ge maten en
aptitretande, gyllenbrun yta.

q
w

TRYCK PÅ GRILLKNAPPEN.

VRID PÅ JUSTERINGSRATTEN för att ställa in tillagningstiden.

BRÖD

100 G - 1 KG

bröd.

OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DENNA LISTA eller om matens
vikt är lägre eller högre än den rekommenderade
följer du anvisningarna i "Tillagning och värmning
med mikrovågor" och väljer 160 W vid upptining.
ANMÄRKNING: Ugnen fortsätter automatiskt efter 2
minuter om maten inte har blivit vänd. I detta fall tar
upptiningen längre tid.

JET BEVERAGE

FORCERAD LUFT
ANVÄÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT baka kakor
kakor, vakuumförpackade bullar och frysta bullar.
FÖRVÄRM ALLTID den tomma ugnen innan du stoppar in mat i den.
TRYCK UPPREPADE GÅNGER PÅ KNAPPEN FÖR FORCERAD LUFT för att ställa in önskad temperatur.
VRID PÅ INSTÄLLNINGSVREDET för att ställa in tillagningstiden,
TRYCK PÅ START-KNAPPEN.
PLACERA MATEN PÅ DET NEDRE GALLRET så att luften kan cirkulera ordentligt runt den.
NÄR UPPVÄRMNINGSPROCESSEN HAR STARTAT KAN DU ENKELT JUSTERA temperaturen genom att trycka på knappen
för forcerad luft.
KONTROLLERA ATT KÄRL OCH FAT är ugnssäkra när du använder denna funktion.
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PLACERA ALLTID kakfat på det nedre gallret när du använder forcerad luft till gräddningen.
FÖR BÄSTA GRÄDDNINGSRESULTAT, öppna inte luckan förrän gräddningen är klar. När en gräddningsomgång
är färdig, låt ugnen svalna innan du påbörjar nästa gräddningsomgång.
MAT

TEMPERATUR & TID

TIPS

q

SOCKERKAKA (LÄTT)
600 – 700 G SMET

175° , 35 – 40 MINUTER

ANVÄND EN ringformad kakform.

w

SOCKERKAKA (TUNG)
700 – 800 G SMET

175° , 40 – 45 MINUTER

ANVÄND EN ringformad kakform.

e

FÖRGRÄDDADE VAKUUMFÖRPACKADE
200° , 10 – 12 MINUTER
BULLAR, 2 – 4 STYCKEN

PLACERA bullarna på det nedre gallret.

r

FRYSTA BULLAR, 2 – 4 STYCKEN

PLACERA bullarna på det nedre gallret.

175° , 9 – 11 MINUTER

DRYCKUPPVÄRMNINGSFUNKTIONEN GER ett enkelt sätt
att värma 1-4 koppar med dryck.
RYCK PÅ DRYCKUPPVÄRMNINGSKNAPPEN
q Tupprepade
gånger för att välja antalet koppar som skall värmas.
w TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.

e TRYCK PÅ JET START KNAPPEN.
UNDER TILLAGNINGSTIDEN, är det möjligt att ändra tillagningstiden genom att vrida på inställningsratten.
KONTROLLERA ATT REDSKAPEN som skall användas
för grillningen är ugnssäkra och tål grillens höga
temperatur.
ANVÄND INTE PLASTREDSKAP när du grillar. De skulle
smälta. Trä och papper är inte heller lämpliga
material.

TEKNISKA DATA
NÄTSPÄNNING
EFFEKTFÖRBRUKNING
SÄKRING
MIKROVÅGSEFFEKT
GRILL
UTVÄNDIGA MÅTT (HXBXD)
INVÄNDIGA MÅTT (HXBXD)

230 V/50
V/50
0 HZ
2050 W
10 A
700 W
1000 W
372 X 592 X526
295 X 521 X 490

W 1 0 4 2 3 6 8 1

