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INSTALLATION
INDEN DU TILSLUTTER APPARATET

S

K

ØRG FOR, AT APPARATET IKKE ER BESKADIGET.

ONTROLLER, AT SPÆNDINGEN på mærkepladen svarer til spændingen i dit hjem.

Kontroller, at ovnlågen lukker helt i, og at pakningen ikke er beskadiget. Tøm ovnen og rengør den indvendigt med en blød og fugtig
klud.
ETTE APPARAT må ikke bruges hvis ledningen eller stikket er beskadiget,
hvis det ikke virker ordentligt eller hvis
det er blevet beskadiget eller tabt. Ledningen og stikket må ikke dyppes i vand.
Hold ledningen væk fra varme overflader. Dette kan føre til elektrisk stød,
brand og andre farer.
RUG IKKE EN FORLÆNGERLEDNING:
HVIS LEDNINGEN ER FOR KORT, skal du få en elek-

F

JERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE PÅ MI-

KROOVNENS INDLØB på siden
af ovnen. De forhindrer fedt
og madrester ind i at trænge ind i mikroovnens indløbskanaler.

D

P

LACER OVNEN PÅ EN STABIL OG JÆVN OVERFLADE UN-

DERLAG,

der er stærk nok til at
holde ovnen og madredskaberne du lægge i den. Vær
forsigtig under brug.

B

P

lacer ovnen væk fra andre varmekilder. For
at opnå en tilstrækkelig ventilation skal der
være en fri plads på mindst 30 cm over ovnen.
Sørg for at der er fri plads under, over og omkring ovnen, så der er ordentlig luftstrøm. Mikroovnen må ikke opstilles i et skab. Denne
ovn er ikke beregnet til opstilling og brug på
en overflade, der er mindre end 850 mm over
gulvet.

triker eller en servicetekniker til at installere en
stikkontakt i nærheden af apparatet.

A

DVARSEL: Forkert brug af jordforbindelsesstikket kan medføre risiko for elektrisk stød.
Spørg en elektriker eller servicetekniker til råds,
hvis du ikke helt forstår instruktionerne om
jordforbindelsen, eller hvis du er i tvivl om mikroovnen er korrekt jordforbundet.

EFTER APPARATET ER BLEVET TILSLUTTET

O
D

VNEN KAN KUN BRUGES

D

skal jordforbindes. Producenten påtager sig intet ansvar
for eventuelle skader på personer eller
dyr eller beskadigelse af genstande, der
er opstået som følge af manglende overholdelse af dette krav.

hvis ovnlågen er luk-

ket helt.

ÅRLIG FJERNSYNS- OG

radiomodtagelse kan opstå, hvis ovnen er placeret
tæt på et tv, en radio eller en
antenne.

ETTE APPARAT

Producenterne er ikke ansvarlig for
nogen problemer forårsaget af brugerens
manglende overholdelse af disse
instruktioner.
DK
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VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
SKAL LÆSES OMHYGGELIGT OG BEHOLDES TIL SENERE REFERENCE
ETTE APPARAT KAN BRUGES AF BØRN fra 8 år
NDGÅ AT VARME ELLER BRUGE BRÆNDBAog derover, samt personer med nedsatte
RE MATERIALER i eller i nærheden af ovfysiske og mentale evner, nedsat følesans eller
nen. Dampe kan udgøre en brandfare elmanglende erfaring og viden, når de er bleler eksplosionsfare.
vet vejledt eller instrueret i hvordan apparaRUG IKKE DIN MIKROOVN til at tørre tekstet bruges på en sikker måde og forstår de intiler, papir, krydderier, krydderurter,
volverede risici. Rengøring og vedligeholdelse
træ, blomster eller andre brændbare mamå ikke udføres af børn,
terialer. Dette kan medføre brand.

D

U

B

medmindre de er 8 år og
derover og er under opsyn. Børn skal være under opsyn, hvis de bruger andre varmekilder
ved siden af (hvis tilgængelig) eller sammen
med mikroovnen pga. de høje temperaturer
der dannes.

H

VIS MATERIALER INDEN I ELLER UDEN FOR OV-

NEN SLÅR GNISTER ELLER BEGYNDER AT RYGE,

skal du holde ovnlågen lukket og sluk for
ovnene. Træk ledningen ud eller sluk for
strømmen på sikring- eller strømafbryderpanelet.
NDLAD AT VARME MADEN FOR MEGET. Dette
kan medføre brand.
FTERLAD IKKE OVNEN UDEN OPSYN, især når
der bruges papir, plast eller andre
brændbare materialer under madlavningen. Papir kan forkulle eller brænde og
visse plastmaterialer kan smelte hvis de
bruges til at varme mad med.
Efterlad ikke ovnen uden opsyn hvis du
bruger meget fedt eller olie, da det kan
overophede og forårsage brand!

U
E

D

ETTE APPARAT ER IKKE BEREGNET TIL brug af

personer (herunder børn) med nedsatte
fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller
manglende erfaring og viden, medmindre de
er blevet vejledt eller instrueret i hvordan apparatet bruges af en person, der er ansvarlig
for deres sikkerhed.
ØRN SKAL VÆRE UNDER OPSYN for at sikre at de
ikke leger med apparatet.

B
M

IKROOVNEN MÅ IKKE BRUGES til at opvarme

noget som helt i lufttætte beholdere. Trykket
stiger og kan forårsage
skade når beholderen åbnes, eller beholderen kan eksplodere.

B

ætsende kemikalier eller
dampe i dette apparat. Denne ovn er
udelukkende beregnet til opvarmning
og tilberedning af madvarer. Den er ikke
beregnet til industribrug eller laboratoriebrug.
NDGÅ AT HÆNGE ELLER STILLE tunge genstande
på lågen, da dette kan beskadige den og
hængslerne. Lågehåndtaget må ikke bruges
til at hænge ting på.
RUG IKKE

U

L

A

A

ÅGEPAKNINGERNE OG OMRÅDET OMKRING PAK-

NINGERNE skal regelmæssigt kontrolleres
for beskadigelse. Hvis disse områder er beskadiget må apparatet ikke bruges før det
er blevet repareret af en uddannet servicetekniker.
PPARATET ER IKKE BEREGNET TIL brug med et
ekstern minutur eller et separat fjernbetjeningssystem.

PPARATET OG DETS TILGÆNGELIGE DELE bliver
meget varme under brug. Vær forsigtig og undgå at røre ved varmeelementerne.
Børn under 8 år skal holdes væk fra apparatet,
medmindre der under konstant opsyn.
ÆG

M

IKROOVNEN MÅ IKKE BRUGES til at koge eller
genopvarmning hele æg med eller
uden æggeskal, da de kan eksplodere selv
efter de er blevet kogt i mikroovnen.
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SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
GENERELT

D
A

VÆSKER
.EKS. DRIKKEVARER OG VAND. Væsker kan varmes
op til kogepunktet, uden at
man kan se bobler. Dette kan
gøre at de varme væsker pludselig koger over.
or at forhindre dette skal du
gøre følgende:
1. Undgå at bruge ligesidet beholdere med
smalle halse.
2. Omrør væsken før du sætter beholderen i
ovnen og efterlad teskeen i beholderen.
3. Når væsken er blevet varmet, skal du lade
den stå et øjeblik, og omrør herefter igen
før du forsigtigt fjerner beholder fra ovnen.

F

ETTE APPARAT ER UDELUKKENDE BEREGNET TIL BRUG I
HJEMMET!

PPARATET MÅ IKKE BRUGES UDEN MAD I OVNEN, når
der bruges mikrobølger. Apparatet kan blive
beskadiget hvis det bruges på denne måde.

F

V

ENTILATIONSÅBNINGERNE på ovnen må ikke dækkes til. Hvis luftind- og udgangene dækkes til
kan det forårsage skade på ovnen, og det kan forværre tilberedningen.

H

VIS DU VIL ØVE DIG I HVORDAN ovnen virker , skal
du først sætte et glas vand ind i ovnen.
Vandet absorberer mikrobølgeenergien, og ovnen undgår at blive beskadiget.

O
D
O
A

VNEN MÅ IKKE OPBEVARES

eller bruges uden-

dørs.

FORSIGTIG

H

VIS DU BRUGER KOGEBØGER BE-

må ikke bruges i nærheden
af en køkkenvask, i en våd kælder eller i
nærheden af en swimmingpool, eller lignende.

REGNET TIL MIKROOVNE,

skal
du altid følge vejledningerne heri. Dette gælder især hvis du varmer eller
genopvarmer mad, der indeholder alkohol.
VIS DU VARMER BABYMAD eller væsker i en babyflaske eller et madglas, skal du altid sørge
for at røre maden og kontrollere temperaturen
før servering. Dette vil sikre, at varmen fordeles
jævnt og risikoen for skoldning eller forbrændinger undgås.
ørg for at fjerne låget og sutten før opvarmningen!

ETTE PRODUKT

VNENS HULRUM må

ikke bruges til opbevaring

H

af genstande.

varm under
brug. Vær forsigtig og undgå at røre
varmeelementerne inde i ovnen.
PPARATET BLIVER MEGET

F

S

JERN EVENTUELLE LUKKEBÅND på papireller plastikposer inden de ligges
i ovnen.

FRITURESTEGNING

D

til friturestegning,
da olietemperaturen ikke kan kontrolleres.
IN MIKROOVN MÅ IKKE BRUGES

B

RUG GRYDELAPPER så du undgår forbrændinger, når du rører ved beholdere, ovndele og skåle efter tilberedningen. De tilgængelige dele kan blive meget varme under brug, så sørg for at holde mindre børn væk.

DK
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STORE BEHOLDERE
BRUG STOP-DREJESKIVE-KNAPPEN, hvis du laver mad
med beholdere der er for store til at
dreje rundt i ovnen. Denne funktion
kan kun bruges, når maden varmes
med mikrobølger og når kombi-funktionen bruges. Knappen virker ikke på de andre funktioner.

TILBEHØR
GENERELT
DER FINDES meget forskelligt tilbehør på markedet. Før du køber ekstraudstyr, skal du sikre at
de er egnet til mikroovnsbrug.
SØRG FOR AT REDSKABERNE DU BRUGER er beregnet til
ovnbrug og at mikrobølger kan gå gennem dem.

DAMPTILBEHØR
BRUG TILBEHØRET SAMMEN MED SIEN til
madvarer såsom fisk, grøntsager
og kartofler.
STIL ALTID tilbehøret oven på glasdrejeskiven.

NÅR DU SÆTTER MAD OG TILBEHØR ind i mikroovnen,
skal du sørge for at de ikke kommer i kontakt
med siderne inde i ovnen.
Dette er især vigtigt med tilbehør af metal
eller med metaldele.
HVIS TILBEHØR MED METALDELE kommer i kontakt
med ovnen indvendige sider mens den kører,
kan der forekomme gnister og ovnen kan blive
beskadiget.

RIST
BRUG DEN ØVERSTE RIST, når du griller.
BRUG DEN NEDRE RIST til madlavning med tvungen luft eller kombi-ventilator.

SØRG ALTID FOR at drejeskiven kan dreje frit rundt
før du starter ovnen. Hvis drejeskiven ikke
kan dreje frit rundt, skal du bruge en mindre
beholder eller brug stop-drejeskive-funktionen
(se afsnittet "Store beholdere").

CRISPPANDE
PLACER MADEN DIREKTE OVEN PÅ
CRISPPANDEN.
Brug altid glasdrejeskiven
som støtte, når du bruger crisppanden.
UNDGÅ AT STILLE NOGEN KØKKENREDSKABER
oven på crisppanden, da den hurtigt bliver meget varm og kan ødelægge redskaberne.
CRISPPANDEN kan forvarmes inden brug (maks.
3 Min.).

DREJESKIVESTØTTEN
BRUG DREJESKIVESTØTTEN under glasdrejeskiven. Der må ikke lægges
nogen andre former for redskaber
på drejeskivestøtten.
Sæt drejeskivestøtten ind i ovnen.

GLASDREJESKIVEN
BRUG GLASDREJESKIVEN til al madlavningen. Den
samler dryppende saft og madrester, som ellers ville tilsnavse
det indre af ovnen.
Stil drejeskiven oven på støtten.
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HÅNDTAG TIL CRISPPANDEN
BRUG DET MEDFØLGENDE HÅNDTAG TIL
CRISPPANDEN til at fjerne den varme crisppande fra ovnen.

DK

VEDLIGEHOLDELSE & RENGØRING
HVIS GRILLEN IKKE BRUGES REGELMÆSSIGT, skal den
stadig tændes i 10 minutter hver måned for
at brænde eventuelle stænk af, så risikoen for
brand formindskes.
FØLGENDE TÅLER OPVASKEMASKINE:

OVNEN SKAL NORMALT KUN VEDLIGEHOLDES VED normal
rengøring. Ovnen skal kobles fra stikkontakten
før den rengøres.
HVIS OVNEN IKKE HOLDES REN, kan tilstanden af
dens overflader forringes, hvilket kan påvirke
apparatets levetid og eventuelt ende i en farlig situation.
UNDGÅ AT BRUGE METALSKURESVAMPE, SLIBENDE RENGØRINGSMIDLER, stål-uld, barsk vaskeklude osv., da disse kan
beskadige betjeningspanelet, og de indvendige og udvendige sider på ovnen. Brug en klud med mildt rengøringsmiddel, eller et stykke køkkenrulle
med glasrens. Glaspudsemidlet skal først
sprøjtes på et stykke køkkenrul.
RENGØRINGSMIDLERNE MÅ IKKE
SPRØJTES direkte ind i ovnen.
TAG REGELMÆSSIGT DREJSKIVEN OG
STØTTEN HERTIL UD AF OVNEN, OG RENGØR BUNDEN, især hvis maden har kogt over.
DENNE OVN ER BEREGNET til brug med drejeskiven.
MIKROOVNEN MÅ IKKE bruges uden drejeskiven.

DREJESKIVESTØTTEN.

GLASDREJESKIVEN

HÅNDTAGET TIL CRISPPANDEN

RIST

BRUG EN BLØD OG FUGTIG KLUD med mildt rengøringsmiddel til at rengøre de indvendige sider,
for- og bagsiden af lågen og lågeåbningen.
UNDGÅ AT FEDT eller madrester ophober sig
omkring lågen.
GROVE PLETTER KAN FJERNES VED AT koge en kop
vand i ovnen i 2 eller 3 minutter. Dette gør at
dampen opbløder pletterne.
LUGT I OVNEN KAN FJERNES ved at stile en kop vand
med citronsaft på drejeskiven og koge den i et
par minutter.
UNDGÅ AT BRUGE DAMPRENGØRINGSMASKINER til
rengøring af din mikroovn.

DAMPTILBEHØR

MILD RENGØRING:
CRISPPANDEN skal rengøres i vand med mildt rengøringsmiddel. Stærkt tilsnavsede områder kan
rengøres med en skuresvamp og et mildt renseprodukt.
SØRG ALTID AT at lade crisppanden køle af inden rengøring.
CRISPPANDEN MÅ IKKE dyppes i eller skylles
med vand, mens den er varm. Den kan
gå i stykker hvis den nedkøles for hurtigt.
UNDGÅ AT BRUGE STÅL-ULD. Dette kan ridse
overfladen.

OVNEN skal rengøres regelmæssigt og
madrester kan altid fjernes.
SELVE GRILLELEMENTET har ikke brug for rengøring,
da den intense varme brænder al stænk, men
undersiden hertil skal rengøres regelmæssigt.
Dette skal gøres med en blød og fugtig klud
med mildt rengøringsmiddel.

DK
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BETJENINGSPANEL

DIGITAL SKÆRM
Skærmen viser et 24-timers ur
og indikatorsymboler.

OPTØNINGSKNAP
Bruges til at vælge "Manuel
/ Optøning med 6th Sense".

KOMBI-KNAP
Til at bruge kombiventilation/kombi-grill.

VARMLUFT--KNAP
Bruges til at vælge "Manuel
/ Automatisk varmluft

CRISP KNAP
Bruges til at vælge Manuel
/ Crisp med "6th Sense".

MW-KNAP
Bruges til at vælge "Manuel
/ Automatisk mikrobølger.

GRILLKNAP
Bruges til at vælge Manuel
/ Automatisk grill
DREJEKNAP
Apparatet er slukket: Start Jet
Start-funktionen.
Apparatet er tændt: Bekræft
madlavningsindstillingerne
og start herefter ovnen.

INDSTILLINGSKNAP
I henhold til de forskellige
funktioner,, drejes denne,
knap for at vælge:
Mikrobølgeeffektniveauet
Tilberedningstid
Vægt
Temperatur
Madklasse

STOPKNAP
Tænder for apparatet: Tryk
på for at stoppe eller nulstille
ovnfunktionerne.
Apparatet er slukket: Holdes
nede for at indstille uret.

JET START-KNAP
Apparatet er slukket: Start
Jet Start-funktionen.
Apparatet er tændt: Bekræft madlavningsindstillingerne og start herefter
ovnen.

STOP-DREJESKIVE-KNAP
Bruges til at stoppe drejeskiven. Denne funktion kan kun bruges, når maden varmes med
mikrobølger og når kombi-funktionen bruges. Knappen virker ikke på de andre funktioner.
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DAMPKNAP
Bruges til at vælge 6th Sense
dampfunktionerne.

START BESKYTTELSE / BØRNESIKRING
DENNE AUTOMATISKE SIKKERHEDSFUNKTION AKTIVEovnen er gået tilbage
"standby". (ovnen er på "standby" når
24-timers uret eller ":" vises på skærmen, afhængig af om uret er blevet
indstillet eller ej.

RES ÉT MINUT EFTER

HVIS SIKKERHEDSFUNKTIONEN ER SLÅET TIL, skal lågen
åbnes og lukkes før madlavningen kan starte,
ellers viser skærmen:

til

dOOR

PAUSE/STOP MADLAVNINGEN
SÅDAN SÆTTES MADLAVNINGEN PÅ PAUSE:
HVIS DU SKAL KONTROLLERE, DREJ
ELLER RØRE RUNDT I MADEN, kan
madlavningen sættes på
pause ved at åbne for lågen.
Indstillingerne opretholdes i
10 minutter.

HVIS DU IKKE ØNSKER AT FORTSÆTTE MADLAVNINGEN:
TAG MADEN UD, luk lågen og tryk på STOPknappen.

SÅDAN FORTSÆTTES MADLAVNINGEN:
LUK LÅGEN og tryk én gang på Jet Start eller på
drejeknappen. Madlavningen fortsætter fra
hvor den blev stoppet.

OVNEN SIGER EN BIPLYD én gang i minuttet i 10 minutter, når madlavningen er færdig. Tryk på
STOP-knappen eller åbn lågen for at stoppe
biplyden.

BEMÆRK: Når madlavningen er færdig,
fortsætter ventilatoren og drejeskiven og
lampen forbliver tændt, indtil du trykker på
STOP-knappen. Dette er normalt.

TILFØJ/DREJ/OMRØR MADEN
NOGLE GANGE SKAL DER TILFØJES mad under madlavningen, eller maden skal drejes eller omrøres (varierer mellem modellerne). I disse tilfælde stopper ovnen, og du bliver bedt om at udføre den nødvendige handling.
HVIS LÅGEN IKKE ÅBNES PÅ DETTE TIDSPUNKT (INDENFOR 2 MINUTTER) VIL OVNEN:
TILFØJ
Stop og gå på standby.
Fortsæt med at varme maden. Resultatet vil muligvis
ikke være optimal i dette tilfælde.
Fortsæt med at varme maden. Resultatet vil muligvis
DREJ
ikke være optimal i dette tilfælde.
NÅR DET ER NØDVENDIGT, SKAL DU GØRE FØLGENDE:
q Åbn lågen.
w Filføj, omrør eller vend maden.
e Luk lågen og genstart ved at trykke på drejeknappen.
OMRØR

DK
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INDSTILLING AF URET
NÅR APPARATET FØRST TILSLUTTES eller hvis der har været en
strømafbrydelse, skal uret indstilles. Hvis uret ikke er indstillet, viser
skærmen fortsat ":" i stedet for at vise uret.
BEMÆRK: HOLD STOP-KNAPPEN NEDE I ET PAR SEKUNDER, MENS OVNEN ER på
standby, for at indstille uret.

q
w
e
r

DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at indstille timerne.
TRYK PÅ DREJEKNAPPEN. (herefter blinker de to højre cifre
(minutterne)).
DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at indstille minutterne.
TRYK IGEN PÅ DREJEKNAPPEN.

URET ER NU INDSTILLET og går normalt.
HVIS DER TRYKKES PÅ STOP-KNAPPEN når du er ved at indstille uret, viser
skærmen ":".
BEMÆRK: HOLD LÅGEN ÅBEN UNDER INDSTILLING AF URET. Dette giver dig 10
minutter til at indstille uret. Ellers skal du udføre hvert trin inden for
60 sekunder.

VÆGTSENSOR
DENNE MIKROOVN ER UDSTYRET MED EN SENSOR, der bruges til "6th sense" funktionerne (optøning, Crisp og
damp). Hvis du vælger en af disse "6th Sense" funktioner, skal du herefter kun vælge den ønskede
madtypen, og tryk på start: Mikroovnen registrerer automatisk madens vægt og indstiller herefter
tilberedningstiden i henhold hertil.
NÅR SENSOREN BRUGES vises et blinkede vægtikon og en statuslinje, der viser
vægtberegningsforløbet (se eksemplet nedenfor fra "6th sense" optøningsfunktionen).
KALIBRERING AF VÆGTSENSOREN
Vægtsensoren skal først kalibreres før den kan bruges. Det anbefales at brugeren kalibrerer sensoren én gang om året.
UNDER KALIBRERINGEN SKAL DU KUN HAVE glasdrejepladen inde i ovnen.
HOLD stop-drejeplade-knappen nede i et par sekunder.
HEREFTER STARTER KALIBRERINGEN, og skærmen viser:
-- vægtikonet blinker
-- Statuslinje til kalibreringen
NÅR KALIBRERINGEN er færdig, går mikroovnen i standby.
10
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MANUEL VARMNING & GENOPVARMNING MED MIKROBØLGER
BRUG DENNE FUNKTION til normal varmning og genopvarmning af f.eks.
grøntsager, fisk, kartofler og kød.

q
w

TRYK PÅ MW-KNAPPEN.

e
r
t
y

DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at indstille effekten.

DREJ JUSTERINGSKNAPPEN indtil du ser "manuel" ikonet, og tryk på
drejeknappen for at bekræfte dit valg.

TRYK PÅ DREJEKNAPPEN.
DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at indstille tilberedningstiden.
TRYK PÅ DREJEKNAPPEN. Herefter starter funktionen.

NÅR MADLAVNINGEN ER I GANG
SÅDAN JUSTERES EFFEKTEN: Tryk på MW-knappen og drej knappen for at
justere værdien.
SÅDAN FORØGES/REDUCERES TILBEREDNINGSTIDEN: Drej justeringsknappen,
eller tryk på Jet Start /drejeknappen for at forøge med 30 sekunder.

SÅDAN VÆLGES EFFEKTEN
EFFEKT

KUN MIKROBØLGER
FORSLAG TIL BRUG:

(950 W)

GENOPVARMNING af drikkevarer, vand, klar suppe, kaffe, te eller andre fødevarer med et højt
vandindhold. Hvis maden indeholder æg eller fløde, skal du vælge en lavere effekt.

750 W

OPVARMNING af fisk, kød, grøntsager osv.

650 W

OPVARMNING AF retter, der ikke kan røres rundt i.

JET

500 W
350 W
160 W
90 W

MERE FORSIGTIG MADLAVNING, såsom saucer med et højt proteinindhold, oste- og æggeretter
og til at færdigkoge gryderetter med.
SMÅKOGNING AF gryderetter, smelte smør.
OPTØNING.
OPBLØDNING af smør, ost og is.

DK
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JET START
DENNE FUNKTION BRUGES til hurtig genopvarmning af mad med et højt
vandindhold, såsom f.eks. klar suppe, kaffe eller te.

q

TRYK PÅ JET START ELLER PÅ DREJEKNAPPEN.

DENNE FUNKTION STARTER AUTOMATISK med maksimal effekt, og en tilberedningstid på 30 sekunder. For hvert tryk forøges tiden med 30 sekunder. Du kan også forøge og reducere tilberedningstiden under
madlavningen, ved at dreje justeringsknappen.
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AUTOMATISKE MIKROBØLGER
BRUG DENNE FUNKTION TIL at varme forskellige typer madvarer.
OVNEN VÆLGER automatisk madlavningsmetoden, tilberedningstiden
og effekten.

q
w

TRYK PÅ MW-KNAPPEN.

e
r
t
y

DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at vælge madklassen (se tabellen).

TRYK PÅ DREJEKNAPPEN for at bekræfte valget af "Auto-funktion"
funktionen.

TRYK PÅ DREJEKNAPPEN.
DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at indstille madens vægt.
TRYK PÅ DREJEKNAPPEN. Herefter starter funktionen.

MADKLASSE

q1
2

MÆNGDE

UNDER OPVARMNINGEN

BAGTE KARTOFLER

200G - 1KG

VEND MADEN

DRIKKEVARER

150G - 600G

3

KØD, FROSSEN

200G - 500G

4

PASTA, FROSSEN

250G - 550G

5

POPCORN

100G

6

RIS, FROSSEN

300G - 650G

OMRØR MADEN

7

SUPPE, FROSSEN

250G - 1KG

OMRØR MADEN

8

GRØNTSAGER, PÅ DÅSE

200G - 600G

9

GRØNTSAGER, FRISKE

200G - 800G

OMRØR MADEN

10

GRØNTSAGER, FROSNE

150G - 600G

OMRØR MADEN

OMRØR MADEN

FOR FØDEVARER, SOM IKKE ER I DENNE TABEL eller hvis vægt er mindre eller større end den anbefalet
vægt, skal du vælge den manuelle funktion.
FOR OPLYSNINGER om retter, hvor der skal tilføjes mad eller maden skal omrøres/vendes, bedes
du se tabellen på side 9.
DK
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MANUEL OPTØNING
BRUG DENNE FUNKTION til manuel optøning af madvarer, såsom kød,
fjerkræ, fisk, grøntsager.

q
w
e
r

TRYK PÅ OPTØNINGSKNAPPEN.
DREJ JUSTERINGSKNAPPEN indtil du ser "manuel" ikonet, og tryk på
drejeknappen for at bekræfte dit valg.
DREJJUSTERINGSKNAPPEN for at indstille tilberedningstiden.
TRYK PÅ DREJEKNAPPEN. Herefter starter funktionen.

TIPS TIL FROSNE MADVARER:
HVIS MADEN ER VARMERE end temperaturen på dybfrossen madvarer (-18 °C), skal du vælge en kortere tid.
HVIS MADEN ER KOLDERE end temperaturen på dybfrossen madvarer (-18 °C), skal du vælge en længere tid.

FLERE TIP:
KONTROLLER OG UNDERSØG MAD REGELMÆSSIGT.
FROSNE MADVARER I PLASTPOSER og emballage af
plastfilm og pap kan sættes direkte i ovnen, så
længe der ikke er nogen metaldele på emballagen (f.eks. et metalbånd).

KOGT MAD, GRYDERETTER OG KØDSAUCER tør hurtigere
op hvis de omrøres under optøningen.
VEND STORE STEGE OM halvvejs gennem optøningen.

EMBALLAGENS FORM påvirker optøningstiden. Tynde pakker tør hurtigere op end
en tyk klodsformet pakke.

UNDER OPTØNINGEN er det bedst ikke at tø
maden helt op, men lad den i stedet tø
færdig med ovnen slukket.

SPRED STYKKERNE FRA HINANDEN som de begynder
at tø op.
Enkelte stykker tør hurtigere op.

VED AT LADE MADEN STÅ EFTER OPTØNINGEN GIVER ALTID
resultat, da temperaturen derved fordeles jævnt i maden.
ET BEDRE

PAK DELE AF MADEN IND med
små stykker alufolie, hvis
de begynder at blive varme
(f.eks. kyllingelår og vingespidser).
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OPTØNING MED "6TH SENSE"
BRUG DENNE FUNKTION til automatisk optøning af madvarer, såsom kød,
fjerkræ, fisk, grøntsager.
FOR AT OPNÅ DET BEDSTE RESULTAT anbefaler vi at maden optøes direkte
på glasdrejeskiven. Hvis det er nødvendigt, er det muligt at bruge
en plastbeholder som tåler mikrobølger.

q
w
e
r

Tryk på optøningsknappen.
TRYK PÅ DREJEKNAPPEN for at bekræfte valget af "6th sense" funktionen.
DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at vælge madklassen (se tabellen).
TRYK PÅ DREJEKNAPPEN. Herefter starter funktionen.

Det er en vægtsensorfunktion, som automatisk beregner vægten.

MADKLASSE

MÆNGDE

TIP

1

FISK

100G - 1,5KG

Hele bøffer eller filet.

2

KØD

100G - 2KG

Hakkekød, koteletter, bøffer og stege.

3

FJERKRÆ

100G - 2,5KG

Hel kylling, kyllingestykker eller filet.

4

GRØNTSAGER

100G - 1,5KG

Blandede grøntsager, ærter, broccoli osv.

FOR FØDEVARER, SOM IKKE ER I DENNE TABEL eller hvis vægt er mindre eller større end den anbefalet vægt,
skal du vælge den manuelle funktion.
FOR OPLYSNINGER om retter, hvor der skal tilføjes mad eller maden skal omrøres/vendes, bedes du se
tabellen på side 9.

DK
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MANUEL GRILL
BRUG DENNE FUNKTION TIL HURTIGT AT brune madens overflade på madvarer såsom ost, brød & varme sandwich, pølser, grillspyd, pommes
duchesse, gratineret frugt.

q
w

TRYK PÅ GRILLKNAPPEN.

e
r

DREJJUSTERINGSKNAPPEN for at indstille tilberedningstiden.

DREJ JUSTERINGSKNAPPEN indtil du ser "manuel" ikonet, og tryk på
drejeknappen for at bekræfte dit valg.

TRYK PÅ DREJEKNAPPEN. Herefter starter funktionen.

EFTERLAD IKKE LÅGEN ÅBEN i længere tid, når du bruger grillen da dette
får temperaturen til at falde.
SØRG FOR AT REDSKABER du bruger er varmebestandige, når du bruger denne funktion.
BRUG IKKE PLASTIKREDSKABER til at grille med. De vil smelte. Undgå
også at bruge træ- og papirgenstande.

Øvre rist
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AUTOMATIKS GRILL
BRUG DENNE FUNKTION TIL riste brød, croque monsieur og pølser.

q
w

TRYK PÅ GRILLKNAPPEN.

e
r
t
y

DREJ JUSTERINGSKNAPPENB for at vælge madklassen.

TRYK PÅ DREJEKNAPPEN for at bekræfte valget af "Auto-funktion"
funktionen.

TRYK PÅ DREJEKNAPPEN.
DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at indstille madens vægt.
TRYK PÅ DREJEKNAPPEN. Herefter starter funktionen.
Øvre rist

MADKLASSE

MÆNGDE

UNDER
OPVARMNINGEN

60-120G

LAV en dobbelt sandwich med skinke og
ost, og læg den på midten af risten, og drej
sandwichen når ovnen beder dig om at gøre
det.

VEND MADEN

100-400G

LÆGGES på midten af risten, og vendes når
ovnen beder dig om at gøre det.

VEND MADEN

LÆGGES på midten af risten, og vendes når
ovnen beder dig om at gøre det.

VEND MADEN

CROQUE
MONSIEUR

2

PØLSER

3

RISTET BRØD 40-80G

q1

TIP

FOR FØDEVARER, SOM IKKE ER I DENNE TABEL eller hvis vægt er mindre eller større end den anbefalet vægt,
skal du vælge den manuelle funktion.
FOR OPLYSNINGER om retter, hvor der skal tilføjes mad eller maden skal omrøres/vendes, bedes du se
tabellen på side 9.
DK
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MANUEL CRISP
BRUG DENNE FUNKTION TIL at genopvarme og varme pizzaer og andre
dejrelaterede madvarer, samt til at stege bacon, æg, pølser og hamburgere. Smør sprødbakken ind med et tyndt lag olie. Denne funktion bruges hovedsageligt til at brune maden både foroven og forneden på samme tid.
q TRYK PÅ CRISP-KNAPPEN.

w

DREJ JUSTERINGSKNAPPEN indtil du ser "manuel" ikonet, og tryk på
drejeknappen for at bekræfte dit valg.

e
r

DREJJUSTERINGSKNAPPEN for at indstille temperaturen.
TRYK PÅ DREJEKNAPPEN. Herefter starter funktionen.

DENNE FUNKTION MÅ KUN BRUGES med den medfølgende crisppande. De
andre crisppander du kan finde i butikkerne giver ikke et godt resultat når du bruger denne
funktion.
DET ANBEFALES AT DU FORVARMER ovnen og crisppanden, før du sætter maden i.
BRUG GRYDELAPPER ELLER DET MEDFØLGENDE HÅNDTAG TIL crisppanden til at fjerne den varme crisppande fra ovnen.
DET ER IKKE MULIGT AT ÆNDRE effekten eller tænde og slukke for grillen,
når du bruger crisp funktionen.
OVNEN BRUGER AUTOMATISK mikrobølger og grill til at varme crisppanden med. På denne måde når crisppanden hurtigt den rette temperatur, og begynder at brune og sprøde maden.
SØRG FOR at stille crisppanden midt på glasdrejeskiven.
OVNEN OG CRISPPANDEN BLIVER meget varm, når du bruger denne
funktion.
UNDGÅ AT STILLE CRISPPANDEN på overflader der er modtagelig for
varme.
VÆR FORSIGTIG, OG UNDGÅ AT RØRE ved undersiden af grillelementet.
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CRISP MED "6TH SENSE"
BRUG DENNE FUNKTION til at varme forskellige typer frosne madvarer.
Denne funktion kan også optø frossen brød, og gøre det varmt og
sprød. (se madklasse 8 i skemaet nedenfor)
OVNEN VÆLGER automatisk madlavningsmetoden, tilberedningstiden
og effekten.
q TRYK PÅ CRISP-KNAPPEN.

w

TRYK PÅ DREJEKNAPPEN for at bekræfte valget af "6th sense"
funktionen.

e
r

DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at vælge madklassen (se tabellen).
TRYK PÅ DREJEKNAPPEN. Herefter starter funktionen.

VISSE MADKLASSER SKAL GENNEM EN FORVARMNINGSFASE før de varmes op.
UNDER forvarmningen, blinker "PRE- HEAT" på skærmen.
DENNE FUNKTION må kun bruges sammen med den
medfølgende crisppande. De andre crisppander du
kan finde i butikkerne giver ikke et godt resultat når
du bruger denne funktion.
BRUG GRYDELAPPER ELLER DET MEDFØLGENDE HÅNDTAG TIL
crisppanden til at fjerne den varme crisppande ovnen.

Det er en vægtsensorfunktion, som automatisk beregner vægten.
MADKLASSE

MÆNGDE

TILBEHØR DER SKAL BRUGES

KYLLINGENUGGETS VINGER

250-500G

2

CORDON BLEU

1 - 4 STYKKER

3

FISKEPINDE

250-500G

4
5
6
7
8

POMMES FRITES

250-500G

BRUG SPRØDBAKKE
INDSÆT TOM SPRØDPLADE TIL
FORVARMNING. TILFØJ MAD NÅR "ADD
FOOD" (TILFØJ MAD) VISES.
INDSÆT TOM SPRØDPLADE TIL
FORVARMNING. TILFØJ MAD NÅR "ADD
FOOD" (TILFØJ MAD) VISES.
BRUG SPRØDBAKKE

PIZZA PAN-STIL

300-750G

BRUG SPRØDBAKKE

PIZZA TYND
QUICHE

250-750G
250-600G

BRUG SPRØDBAKKE
BRUG SPRØDBAKKE

q1

UNDER
OPVARMNINGEN
VEND MADEN
VEND MADEN
VEND MADEN
OMRØR MADEN

50-650G
BRUG SPRØDBAKKE
VEND MADEN
BRØDOPTØNING
FOR FØDEVARER, SOM IKKE ER I DENNE TABEL eller hvis vægt er mindre eller større end den anbefalet vægt,
skal du vælge den manuelle funktion.
BEMÆRK: Der kan spredes små mængder olie eller smør på crisppanden under forvarmningen.
FOR OPLYSNINGER om retter, hvor der skal tilføjes mad eller maden skal omrøres/vendes, bedes du se
tabellen på side 9.
DK
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MANUEL VARMLUFT
BRUG DENNE FUNKTION TIL AT varme marengs, wienerbrød, kager, småkager, muffins, soufflés, fjerkræ og stegt kød.

q
w

TRYK PÅ VARMLUFT.

e
r
t
y

DREJ HE JUSTERINGSKNAPPEN for at indstille temperaturen.

DREJ JUSTERINGSKNAPPEN indtil du ser "manuel" ikonet, og tryk på
drejeknappen for at bekræfte dit valg.

TRYK PÅ DREJEKNAPPEN.
DREJ JUSTERINGSKNAPPEN FOR AT indstille tilberedningstiden.
TRYK PÅ DREJEKNAPPEN. Herefter starter funktionen.

DER ER EN FORVARMNINGSFASE før maden varmes op.
NÅR MADLAVNINGEN ER I GANG
SÅDAN JUSTERES TEMPERATUREN: Tryk på varmluft- knappen og drej knappen for at justere værdien.
SÅDAN FORØGES/REDUCERES TILBEREDNINGSTIDEN: Drej justeringsknappen,
eller tryk på Jet Start /drejeknappen for at forøge med 30 sekunder.

BRUG DEN NEDRE RIST til at ligge maden på, så luften kan cirkulere ordentligt rundt om maden.

BRUG CRISPPANDEN som bageplade, hvis du skal bage små ting såsom kager og muffins. Stil bakken på den nedre rist.
SØRG FOR AT REDSKABER du bruger er varmebestandige, når du bruger denne funktion.
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AUTOMATISK VARMLUFT
BRUG DENNE FUNKTION til at bage kagebladinger, kiks, muffins og
rundstykker.
LÆG ALTID MADEN på den nedre rist.

q
w

TRYK PÅ VARMLUFT-KNAP.

e
r
t
y

DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at vælge madklassen.

TRYK PÅ DREJEKNAPPEN for at bekræfte valget af "Auto-funktion"
funktionen.

TRYK PÅ DREJEKNAPPEN.
DREJ

JUSTERINGSKNAPPEN FOR AT INDSTILLE MADENS VÆGT.

TRYK PÅ DREJEKNAPPEN. Herefter starter funktionen.

VISSE MADKLASSER SKAL GENNEM EN FORVARMNINGSFASE før de varmes op.
I FORVARMNINGSFASEN, blinker PRE-HEAT på skærmen.
SØRG FOR AT REDSKABERNE du bruger kan tåle mikrobølger og er varmebestandige, når du bruger denne funktion.

MADKLASSE

q1

MÆNGDE

TIP

KAGEBLANDING

400-800G

BRUG et kagefad der er beregnet til mikroovnbrug.

2

SMÅKAGER

600G

BRUG crisppanden som bagebakke, og dæk den ind i bagepapir. TILFØJ maden når ovnen beder dig om det.

3

MUFFINS

600G

BRUG crisppanden som bagebakke, same med bagepapir.
TILFØJ maden når ovnen beder dig om det.

4

FROSNE FORBAGTE

300G

Tilføjes når ovnen er forvarmet.

RUNDSTYKKER

FORBAGTE

Til vakumpakkede rundstykker. Tilføjes når ovnen er
forvarmet.
FOR FØDEVARER, SOM IKKE ER I DENNE TABEL eller hvis vægt er mindre eller større end den anbefalet vægt,
skal du vælge den manuelle funktion.

5

RUNDSTYKKER

300G

DK
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KOMBI-GRILL
BRUG DENNE FUNKTION TIL at varme mad, der er tyk i størrelsen, men
kræver bruning på overfladen, såsom gratiner, lasagne, fjerkræ og
bagte kartofler.

q

TRYK GENTAGNE GANGE PÅ KOMBI-KNAPPEN, for at indstille kombi-grillen.

w
e
r
t

DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at indstille effekten.
TRYK PÅ DREJEKNAPPEN.
DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at indstille tilberedningstiden.

TRYK PÅ DREJEKNAPPEN. Herefter starter funktionen.
NÅR MADLAVNINGEN ER I GANG
SÅDAN JUSTERES EFFEKTEN: Tryk på MW-knappen og drej knappen for at
justere værdien.
SÅDAN FORØGES/REDUCERES TILBEREDNINGSTIDEN: Drej justeringsknappen,
eller tryk på Jet Start /drejeknappen for at forøge med 30 sekunder.
EFTERLAD IKKE LÅGEN ÅBEN i længere tid, når du bruger grillen da dette
får temperaturen til at falde.
HVIS DU LAVER STORE GRATINER, hvor drejeskiven skal stoppes, skal du
sørge for at vende maden halvvejs gennem tilberedningstiden. Dette er nødvendigt så hele overfladen får farve.
SØRG FOR AT REDSKABERNE du bruger er mikrobølge- varmebestandige, når du bruger denne funktion.
BRUG IKKE PLASTIKREDSKABER til at grille med. De vil smelte. Undgå
også at bruge træ- og papirgenstande.

Øvre rist

SÅDAN VÆLGES EFFEKTEN
GRILL KOMBI
EFFEKT
FORSLAG TIL BRUG:
650 W
OPVARMNING AF grøntsagsgratiner
350 - 500 W OPVARMNING AF fjerkræ & lasagne
OPVARMNING AF fisk og frosne
160 - 350 W
gratiner
160 W
OPVARMNING AF kød
90 W
GRATINERING AF FRUGT
0W
BRUNING, kun under opvarmning
22
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KOMBI-VENTILATOR
BRUG DENNE FUNKTION TIL AT varme tykkere madvarer, som skal brunes
på overfladen, såsom stegt kød, fjerkræ, bagte kartofler, frosne
færdigretter, kager, wienerbrød, fisk og budding.

q

TRYK GENTAGNE GANGE PÅ KOMBI-KNAPPEN, for at indstille kombiventilatorfunktionen.

w
e
r
t
y
u

DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at indstille temperaturen.
TRYK PÅ DREJEKNAPPEN.
DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at indstille effekten.
TRYK PÅ DREJEKNAPPEN.
DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at indstille tilberedningstiden.
TRYK PÅ DREJEKNAPPEN. Herefter starter funktionen.

NÅR MADLAVNINGEN ER I GANG
SÅDAN JUSTERES EFFEKTEN/TEMPERATUREN: Tryk på MW/tvunget luft-knappen og drej knappen for at justere værdien.
SÅDAN FORØGES/REDUCERES TILBEREDNINGSTIDEN: Drej justeringsknappen,
eller tryk på Jet Start /drejeknappen for at forøge med 30 sekunder.
BRUG DEN NEDRE RIST til at ligge maden på, så luften kan cirkulere ordentligt rundt om maden.

SØRG FOR AT REDSKABERNE du bruger kan tåle mikrobølger og er varmebestandige, når du bruger denne funktion.

SÅDAN VÆLGES EFFEKTEN
EFFEKT
350 W
160 W
90 W

VARMLUFT-KOMBI
FORSLAG TIL BRUG:
OPVARMNING AF fjerkræ, bagte
kartofler, lasagne og fisk
OPVARMNING AF stegt kød og
frugtkager
OPVARMNING AF kager og budding
DK
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DAMPNING MED "6TH SENSE"
BRUG DENNE FUNKTION TIL madvarer såsom grøntsager og fisk.
DENNE FUNKTION SKAL ALTID BRUGES MED DET MEDFØLGENDE DAMPTILBEHØR
STEAMER ACCESSORY
dampredskab.
lid
Låg
grid
rist
bowl
Skål

A: Hæld vand
op til dampniveauet som er
markeret på skålen.

B: Sæt risten i
og læg maden i.

Dampniveau
Steam Water Level

C: Læg låget på, og sæt
skålen ind i ovnen.
D: Indstil funktionen på betjeningspanelet

q
w
e

TRYK PÅ DAMPKNAPPEN.
DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at vælge madklassen (se tabellen).
TRYK PÅ DREJEKNAPPEN. Herefter starter funktionen.
KOGE- OG DAMPTILBEHØRET ER kun beregnet til brug med mikrobølger!
DE MÅ ALDRIG bruges med de andre funktioner.

DAMPTILBEHØRET KAN GÅ I STYKKER, hvis det bruges på de andre funktioner.
SØRG ALTID FOR AT drejeskiven kan dreje frit rundt før du starter ovnen.
STIL ALTIDDAMPTILBEHØRET oven på glasdrejeskiven.
Det er en vægtsensorfunktion, som automatisk beregner vægten.
MADKLASSE

MÆNGDE

TIP

q1

FISKEFILETER

FORDEL FILETTERNE JÆVNT på dampristen. Sammenflet
150-500G tynde dele. Lad stå i 1 - 2 minutter efter
opvarmningen.

2

GRØNTSAGER

150-500G

3

FROSNE GRØNTSAGER

150-500G LAD STÅ i 1 - 2 minutter.

4

KARTOFLER/RODFRUGTER

150-500G

BRUG ENS STØRRELSER. Skær grøntsagerne i små stykker.
Lad stå i 1 - 2 minutter efter opvarmningen.

BRUG ENS STØRRELSER. Skær grøntsagerne i små stykker.
Lad stå i 1 - 2 minutter efter opvarmningen.

FOR FØDEVARER, SOM IKKE ER I DENNE TABEL eller hvis vægt er mindre eller større end den anbefalet
vægt, skal du vælge den manuelle funktion.
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SÅDAN KOGER DU PASTA OG RIS MED MIKROBØLGER
DET ER MULIGT AT BRUGE DAMPREDSKABERNE (UDEN RISTEN)
til at koge pasta og ris MED DEN MANUELLE MIKROBØLGEFUNKTION.
Målene på tilbehøret er til for at hjælpe dig med at dosere den
rigtige mængde vand.
FØDEVARER

PORTIONER

Låg
Lid
Skål
Bowl

rist

MÆNGDE

NIVEAU

100G

q

200G

w

300G

e

400G

r

70G

q

140G

w

210G

e

RIS
(RICE)

PASTA
(PASTA)

(Grid)

BRUG KORTE PASTASTYKKER.

FØLG PROCESSEN NEDENFOR (et eksempel med pasta):
A) Vej pastaen

B) Put pastaen i skålen;
Tilføj salt

C) Hæld vand op til niveauet

FØLG ALTID portionernes mængde som
står i ovenstående tabel.

D) Læg låget på, og sæt skålen
ind i ovnen

BRUG VENLIGST vand, der har en stuetemperatur.

OG INDSTIL HEREFTER MIKROBØLGEFUNKTIONEN (se hvordan nedenfor):

FASE 1:

Start den første del af processen med
mikrobølgefunktionen indstillet som beskrevet
nedenfor:
STILLES PÅ maks.

i henhold
til niveauet:

INDSTIL TIDEN

EFFEKT

RIS

STILLES PÅ maks.

NIVEAU

TID

q

2,5 MIN

w

4 MIN

e

5,5 MIN

r

7 MIN
i henhold
til niveauet:

INDSTIL TIDEN

EFFEKT

PASTA

FASE 2:

NIVEAU

TID

q

4 MIN

w

7 MIN

e

9,5 MIN

Når første del er færdig, skal du indstille den anden
del for at færdigtilberede maden.

INDSTIL EFFEKTEN

INDSTIL TIDEN

Brug
tilberedningstiden
som anbefales på
pasta/rispakken

RIS

TRYK

TRYK

PÅ

PÅ

START

START

INDSTIL EFFEKTEN

PASTA

FOR AT OPNÅ ET GODT RESULTAT: Indstil øjeblikkeligt fase 2, når fase 1 er færdig.
DK
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FEJLFINDING
HVIS OVNEN IKKE VIRKER, skal du ikke ringe til en
tekniker, før du har kontrolleret følgende:
At drejeskiven og drejeskivestøtten er på
plads.
At stikket sidder ordentligt i stikkontakten.
At lågen er lukket helt.
Kontroller sikringerne og sikre, at apparatet
er strømforsynet.
Kontroller at ovnen har ordentligt ventilation.
Vent i 10 minutter, og prøv herefter at betjene ovnen igen.
Åbn og luk lågen, før du prøver igen.
DETTE ER FOR AT UNDGÅ unødvendige opkald, som
du vil blive opkrævet for.
Hvis du ringer efter service, bedes du venligst
oplyse ovnens serienummeret og typenummer
(se mærkepladen). Se venlist dit garantibevis
for yderligere oplysninger.

HVIS LEDNINGEN SKAL UDSKIFTES, skal den udskiftes med en originalledning, som kan fås via vores
serviceafdeling. Ledningen
må kun udskiftes af en kvalificeret servicetekniker.

REPARATION MÅ KUN UDFØRES AF EN
UDDANNET SERVICETEKNIKER. Det
er farligt for nogen andre end
en uddannet person, at foretage serviceringer eller reparationer, som omfatter fjernelse af
enhver afdækning, der beskytter
mod mikrobølgeenergi.
INGEN AF AFDÆKNINGERNE MÅ FJERNES.

MILJØMÆSSIGE TIPS
SYMBOLET på produktet, eller på dokumenterne
der følger med produktet,
angiver at apparatet ikke
må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet
indleveres til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og
elektronisk udstyr.
BORTSKAFFELSE skal udføres i
overensstemmelse med lokale miljømæssige regler
for bortskaffelse af affald.
FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER
om behandling, genvinding og genbrug af dette produkt, skal du kontakte din kommune, dit
renovationsselskab eller butikken, hvor du købte produktet.
FØR DU SKROTTER MASKINEN, skal du klippe ledningen af så apparatet ikke kan sluttes til en stikkontakt.

EMBALLAGEKASSEN kan genbruges,
som også kan ses på symbolet
for genbrug. Følg de lokale
regler for bortskaffelse. Hold
potentielt farlig emballage
(poser, polystyren osv.) uden
for børns rækkevidde.
DETTE APPARAT er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EC om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at bortskaffe dette produkt på korrekt vis, hjælper du
med at forebygge mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed, der ellers kunne være forårsaget af forkert bortskaffelse af dette produkt.
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Test Mængde
12.3.1
12.3.2
12.3.3
12.3.4
12.3.5
12.3.6
13.3

1.000G
475G
900G
1.100G
700G
1.200G
500G

Ca.
tilberedningstid
12 - 13 MIN.
5 ½ - 7 MIN.
14 - 16 MIN.
18 - 20 MIN.
24 - 26 MIN.
35 - 38 MIN.
11 - 13 MIN.

Effektniveau

Beholder

750 W
750 W
750 W
GRILL + 650 W
FA 200 °C+ 90 W
FA 200°C + 350 W
160 W

PYREX 3.226
PYREX 3.827
PYREX 3.838
PYREX 3.827
PYREX 3.827
TÆRTETALLERKEN
PLASTIKTALLERKEN

W 1 0 6 7 0 9 4 9
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Whirlpool er et registreret varemærke tilhørende spabad, USA.

I OVERENSSTEMMELSE MED IEC 60705.
DEN INTERNATIONALE ELEKTROTEKNISKE KOMMISSION har udviklet en standard til sammenlignende prøvning af forskellige mikroovnes varmeydelse. Vi anbefaler følgende for denne ovn:

