VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER
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LÆS DISSE FORSKRIFTER OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL SENERE
BRUG
OPVARM ELLER ANVEND IKKE BRÆNDÆG
BRUG IKKE MIKROBØLGEOVNEN
BARE MATERIALER i eller tæt ved ovnen. Dampene kan starte en
til at koge eller opvarbrand eller en eksplosion.
me hele æg med eller
uden skal. Æg kan eksANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN til
plodere, selv når mikrobølgerne
tørring af tekstiler, papir, krydikke varmer længere.
derier, krydderurter, træ, blomOVNEN MÅ KUN ANVENDES af børn
ster, frugt eller andre brændbare materialer. Det kan resultere i
på 8 år og derover samt af peren brand.
soner, der er fysisk, sensorisk og
HVIS DER GÅR ILD I NOGET I ELLER UDEN mentalt funktionshæmmede eller uden forudgående erfaring
FOR OVNEN, ELLER HVIS DER ER SYNLIG
og viden, hvis de er under opRØG: Hold ovnens låge lukket, og
syn og har fået den nødvendisluk for ovnen. Tag stikket ud af
stikkontakten, eller afbryd strøm- ge oplæring i sikker brug af ovnen samt forstår farerne ved formen ved sikringen eller gruppekert brug.
afbryderen.
BRUG IKKE FOR LANG TILBEREDNINGSTID. BØRN MÅ IKKE LEGE med ovnen.
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE må
Det kan resultere i en brand.
ikke udføres af børn, med minLAD ALDRIG OVNEN VÆRE UDEN OPSYN,
dre at de er mindst 8 år gamle og
især hvis der anvendes papir, plast er under opsyn.
eller andre brændbare materialer
i forbindelse med en tilberedning.
Papir kan forkulle eller brænde, og
nogle plasttyper kan smelte under
opvarmning af madvarer.
ANVEND IKKE aggressive kemikalier eller dampe i ovnen. Denne
type ovn er specielt konstrueret
til opvarmning og tilberedning af
madvarer. Den er ikke beregnet
til industri- eller laboratoriebrug.
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VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER
ADVAR SE L!
HVIS NETLEDNINGEN SKAL SKIFTES,
OVNEN OG DENS TILGÆNGELIGE DELE
skal den erstattes med en
KAN BLIVE VARME under brug.
original netledning, der kan
leveres fra vore servicecentre.
Netledningen må kun udskiftes
PAS PÅ IKKE AT berøre
af en faguddannet
varmeelementerne.
servicetekniker.
BØRN UNDER 8 ÅR skal holdes væk
fra ovnen, med mindre at de er
konstant under opsyn.

ANVEND ALDRIG
MIKROBØLGEOVNEN
til opvarmning
af noget i en
lufttæt, lukket beholder. Trykket
i beholderen stiger, og det kan
medføre skade, når den åbnes,
eller den kan eksplodere.

D
DK

SERVICE MÅ KUN UDFØRES
AF EN FAGUDDANNET
SERVICETEKNIKER.
For alle andre end
faguddannede
serviceteknikere er
det forbundet med
alvorlig fare at udføre
service eller reparationer,
hvor der skal afmonteres et
dæksel, der beskytter mod
mikrobølgeenergien.
FJERN IKKE NOGET DÆKSEL.
LÅGENS TÆTNINGSLISTER OG OMRÅDET
OMKRING LÅGEN skal jævnligt
efterses for skader. Hvis der
er skader i disse områder, må
ovnen ikke bruges, før den er
repareret af en faguddannet
servicetekniker.
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VIGTIGE FORHOLDSREGLER
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GENERELT
ENERELT
DENNE OVN ER UDELUKKENDE BEREGNET
TIL HUSHOLDNINGSBRUG!
DENNE OVN ER BEREGNET til indbygning. Brug den ikke fritstående.
DENNE OVN ER BEREGNET til opvarmning af madvarer og drikke. Tørring af madvarer eller tøj og opvarmning af varmepuder, hjemmesko, svampe, fugtigt tøj og
lignende kan give risiko for tilskadekomst, antændelse eller
brand.
OVNEN MÅ IKKE BRUGES uden madvarer i, når der anvendes mikrobølger.
Ellers kan det ødelægge ovnen.
HVIS DU ØVER DIG I BRUG af ovnen,
skal der sættes et glas vand ind
i den. Vandet optager mikrobølgeenergien, så ovnen ikke bliver
beskadiget.
ANVEND IKKE OVNRUMMET til nogen
form for opbevaring.
FJERN METALPOSELUKKERE fra
papir- eller plastposer, inden de anvendes i ovnen.
FRITURESTEGNING
ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN til
friturestegning. Olietemperaturen kan
ikke kontrolleres.
BRUG GRYDELAPPER ELLER OVNHANDSKER for at undgå at brænde fingrene ved berøring af beholdere,
ovndele eller pander efter tilberedning.
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VÆSKER
V
Æ SK ER
FOR EKSEMPEL DRIKKEVARER ELLER VAND. Overophedning af væsken til
over kogepunktet kan
ske, uden at der kommer bobler.
Det kan medføre, at den varme
væske pludselig koger over.
Tag følgende forholdsregler for
at undgå dette:
1. Undgå anvendelse af cylindriske beholdere med smalle åbninger.
2. Rør rundt i væsken, før beholderen sættes i ovnen, og lad
skeen blive i beholderen.
3. Efter opvarmningen skal beholderen hvile et øjeblik. Rør
atter rundt, og tag beholderen forsigtigt ud af ovnen.
FORSIGTIG
SE ALTID I kogebogen til mikrobølgeovnen efter råd og vejledning.
Det gælder specielt, hvis du tilbereder mad, der indeholder alkohol.
NÅR DU HAR OPVARMET
BABYMAD eller væske i
en sutteflaske eller beholder, skal du altid røre rundt og
kontrollere temperaturen før servering. Så sikrer du, at varmen er
jævnt fordelt, og du undgår risikoen for skoldning eller vabler.
Fjern altid låg og sut før opvarmning!

OPSTILLING
OPSTILLING AF APPARATET
FØLG DEN MEDFØLGENDE opstillingsvejledning
ved installation af apparatet.

FØR TILSLUTNING
KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i
hjemmet.
FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet.
De hindrer, at der
kommer fedt og
madpartikler ind i
bølgelederne.

KONTROLLÉR, at ovnen er tom, før
den installeres.
KONTROLLÉR, AT OVNEN IKKE ER BESKADIGET. Kontrollér, at ovndøren lukker tæt mod dørholderen, og at
den indvendige tætningsliste i
døren ikke er beskadiget. Tøm
ovnen, og gør den ren indvendig
med en blød, fugtig klud.
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ANVEND IKKE DETTE APPARAT, hvis
netledningen er beskadiget, hvis
det ikke fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget, eller
har været tabt på gulvet. Sænk
ikke netledningen ned i vand.
Hold netledningen væk fra varme overflader. Ellers er der risiko
for elektrisk stød, brand eller anden fare.

NETLEDNINGEN skal være tilstrækkelig lang til, at det er muligt at
slutte det indbyggede apparat til
strømforsyningen.
FOR AT OPFYLDE DE GÆLDENDE SIKKERHEDSDIREKTIVER FOR INSTALLATION skal
der anvendes en multipolær afbryderkontakt med en afstand
på mindst 3 mm mellem kontakterne.

HVIS NETLEDNINGEN ER FOR KORT,
skal man få en aut. installatør eller servicetekniker
til at montere en kontakt i
nærheden af apparatet.

EFTER TILSLUTNING
OVNEN KAN KUN ANVENDES, hvis ovndøren er lukket korrekt.

DETTE APPARAT skal ekstrabeskyttes jvf. stærkstrømsreglementet. Producenten fralægger sig
ethvert ansvar for skade på personer, dyr eller ting som følge af
manglende overholdelse af lovgivningen.

Producenten fralægger sig
ethvert ansvar for problemer,
der skyldes manglende overholdelse af disse angivelser.
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TILBEHØR
GENERELT
DER ER et stort udvalg af tilbehør på markedet.
Før indkøb skal du sikre dig, at det er velegnet
til brug i mikrobølgeovn.
SØRG FOR AT BRUGE TILBEHØR, der er ovnfast og tillader mikrobølgerne at
passere.
NÅR DU PLACERER MAD OG TILBEHØR i mikrobølgeovnen, skal du sikre dig, at det ikke berører ovnsiderne.
Dette er specielt vigtigt ved tilbehør af metal eller med metaldele.
HVIS TILBEHØR, DER INDEHOLDER METAL, kommer i
berøring med ovnrummet, mens ovnen er i
brug, kan der opstå gnister, og ovnen kan beskadiges.
INDEN DU TÆNDER for ovnen, skal du altid sikre
dig, at drejetallerkenen kan dreje frit.
DREJEKRYDS
ANVEND DREJEKRYDSET under glasdrejetallerkenen. Sæt aldrig andet udstyr på drejekrydset.
Monter drejekrydset i ovnen.

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



CRISPHÅNDTAG
ANVEND DET MEDFØLGENDE SPECIELLE CRISPHÅNDTAG, når den varme crisppande tages ud af ovnen.
CRISPPANDE
ANBRING MADEN DIREKTE PÅ CRISPPANDEN.
Anvend altid glasdrejetallerkenen under crisppanden.
ANVEND IKKE NOGET TILBEHØR på crisppanden, da den hurtigt bliver meget varm og sandsynligvis vil beskadige redskabet.
CRISPPANDEN kan forvarmes før brug (maks. 3
min). Brug altid crispfunktionen til at forvarme
crisppanden.



STARTBESKYTTELSE / BØRNESIKRING
DENNE AUTOMATISKE SIKKERHEDSFUNKTION AKTIVERES
ET MINUT EFTER, at ovnen er gået i “standby”. (Ovnen er i “standby”, når 24-timers uret vises, eller (hvis uret ikke er
indstillet) displayet er tomt).

DØREN SKAL ÅBNES OG LUKKES, f.eks. for at lægge
mad i ovnen, før sikkerhedslåsen frigøres. Ellers viser displayet ordet “DOOR”.
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AFBRYDELSE ELLER STANDSNING AF EN TILBEREDNING

DK

AFBRYDELSE AF EN TILBEREDNING:
VED AT ÅBNE DØREN KAN DU AFBRYDE TILBEREDNINGEN for at
kontrollere, vende eller røre i
maden. Indstillingen huskes i
10 minutter.

HVIS TILBEREDNINGEN IKKE SKAL FORTSÆTTE:
TAG MADEN UD AF OVNEN, luk ovndøren
og tryk på STOP-knappen.

FOR AT FORTSÆTTE TILBEREDNINGEN:
LUK OVNDØREN, og tryk på Startknappen ÉN GANG. Tilberedningen
genoptages, hvor den blev afbrudt.
NÅR DER TRYKKES PÅ START-KNAPPEN TO GANGE,
øges tilberedningstiden med 30 sekunder.

DER LYDER ET BIP en eller to gange
i minuttet i 10 minutter, når tilberedningen er færdig. Tryk på
STOP-knappen, eller åbn ovndøren for at stoppe signalet.
BEMÆRK: Ovnen husker kun indstillingen i 60
sekunder, hvis ovndøren åbnes og lukkes igen,
når tilberedningen er afsluttet.

AFKØLING
NÅR EN FUNKTION ER FÆRDIG, starter ovnen muligvis en afkølingsprocedure. Det er helt normalt.
Herefter slukkes ovnen automatisk.

VED AT ÅBNE DØREN KAN DU AFBRYDE AFKØLINGEN,
uden at det beskadiger ovnen.

ÅBNING AF DØREN
TRYK PÅ KNAPPEN FOR AT ÅBNE DØREN.
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MINUTUR
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ANVEND DENNE FUNKTION, når der
er brug for et minutur til at måle
den nøjagtige tid for f.eks. kogning af æg, pasta eller hævning
af dej.

TRYK PÅ KNAPPERNE +/- for at indstille den tid, der skal måles.
TRYK PÅ POWER-KNAPPEN GENTAGNE GANGE for at indstille effekten på 0 W.
TRYK PÅ START-KNAPPEN.
DER HØRES ET LYDSIGNAL, når nedtællingen er slut.
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TRYK PÅ STOP-KNAPPEN (i 3 sekunder), indtil venstre ciffer
(timetallet) blinker.
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TRYK PÅ KNAPPERNE +/- for at indstille timetallet.

NÅR OVNEN SLUTTES TIL EN STIKKONTAKT
FØRSTE GANG eller efter en strømafbrydelse, er displayet tomt. Hvis
uret ikke er indstillet, er displayet tomt, indtil tilberedningstiden
indstilles.

TRYK PÅ START-KNAPPEN. (De to cifre til højre (minuttallet) blinker).
TRYK PÅ KNAPPERNE +/- for at indstille minuttallet.

TRYK PÅ START-KNAPPEN IGEN.
NU ER URET STILLET, og det går.

BEMÆRK:
LAD OVNDØREN STÅ ÅBEN MENS URET INDSTILLES. På denne måde har du
10 minutter til at indstille uret i. I modsat fald skal hvert trin skal
udføres inden for 60 sekunder.
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TILBEREDNING OG OPVARMNING MED MIKROBØLGER
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BRUG DENNE FUNKTION til normal tilberedning og genopvarmning
af f.eks. grøntsager, fisk, kartofler og kød.

TRYK PÅ KNAPPERNE +/- FOR AT INDSTILLE TIDEN.
TRYK PÅ POWER-KNAPPEN GENTAGNE GANGE for at indstille effekten.
TRYK PÅ START-KNAPPEN.
NÅR TILBEREDNINGEN ER STARTET:
Ved at trykke på Start-knappen kan du nemt forlænge tiden med
30 sekunder ad gangen. Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder.
Du kan også ændre tiden ved at trykke på knapperne +/- for at forlænge eller forkorte tiden.
DESUDEN KAN DU ÆNDRE effekten ved at trykke på Power-knappen.
Ved det første tryk vises den aktuelle effekt. Effekten ændres ved
at trykke flere gange på knappen.

EFFEKTTRIN
KUN MIKROBØLGER
EFFEKT

ANBEFALET BRUG:

OPVARMNING AF DRIKKEVARER, vand, klar suppe, kaffe, te eller andre madvarer med højt
750 W vandindhold. Hvis maden indeholder æg eller fløde, vælges en lavere effekt.
Tilberedning af fisk, kød, gratin osv.
500 W

RETTER, DER KRÆVER SKÅNSOM TILBEREDNING (f.eks. saucer med højt proteinindhold, oste- og
æggeretter) og færdigtilberedning af sammenkogte retter.

350 W VIDEREKOGNING AF RAGOUT, smeltning af smør.
160 W OPTØNING. Blødgøring af smør, oste og flødeis.
0W
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INDSTILLING AF hviletiden (kun når timeren er i brug).

JET START

q
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DENNE FUNKTION BRUGES til hurtig
opvarmning af madvarer med
stort vandindhold, f.eks. klar suppe, kaffe eller te.

DK

TRYK PÅ START-KNAPPEN.
DENNE FUNKTION STARTER AUTOMATISK med maks. mikrobølgeeffekt og
tilberedningstiden indstillet til 30 sekunder. Hvert tryk øger tiden
med 30 sekunder. Du kan også ændre tiden ved at trykke på knapperne +/- for at forlænge eller forkorte tiden, når funktionen er startet.

MANUEL OPTØNING
FØLG VEJLEDNINGEN for “tilberedning og opvarmning med mikrobølger”, og vælg effektniveauet
160 W ved manuel optøning.

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

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

VEND STORE STYKKER efter halvdelen af optøningstiden.

EMBALLAGENS FACON har indflydelse på
optøningstiden. Flade pakker tør hurtigere op end tykke.
ADSKIL STYKKERNE, efterhånden som de tør op.
Enkeltfrosne stykker tør hurtigere op.
BESKYT DELE AF MADEN med små
stykker alufolie, hvis de begynder at blive varme (f.eks. kyllingelår og den yderste del
af kyllingevinger).

KOGTE MADVARER, GRYDERETTER OG KØDSOVSE
tør lettere op, hvis der røres rundt i dem
under optøningen.
VED OPTØNING anbefales det ikke at tø
madvarerne helt op, men at lade den endelige optøning afslutte under hviletiden.
HVILETID EFTER OPTØNING FORBEDRER ALTID resultatet, da varmen fordeler sig mere
jævnt i maden.
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JET DEFROST
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TRYK PÅ KNAPPEN JET DEFROST.

JET DEFROST BØR KUN ANVENDES til
madvarer med en nettovægt
mellem 100 g og 2 kg.
ANBRING ALTID MADVARERNE på glasdrejetallerkenen.

TRYK PÅ KNAPPERNE +/- FOR AT INDSTILLE MADVARENS VÆGT.
TRYK PÅ START-KNAPPEN.
HALVVEJS GENNEM OPTØNINGEN stopper ovnen, og displayet viser
TURN FOOD.
Åbn døren.
Vend maden.
Luk døren, og genstart ved at trykke på Start.





BEMÆRK: Ovnen fortsætter automatisk efter 2 min, hvis maden ikke
er blevet vendt. I så fald bliver optøningstiden længere.

VÆGT:

FROSNE MADVARER:

VED DENNE FUNKTION SKAL OVNEN ‘KENmadens nettovægt. Derefter
beregner ovnen automatisk den
nødvendige tid til færdiggørelse af proceduren.
ER VÆGTEN STØRRE ELLER MINDRE END DEN ANBEFALEDE:
Følg proceduren for “Tilberedning og opvarmning med mikrobølger”, og vælg 160 W til optøning.
DE’

MADVARE

HVIS MADEN ER VARMERE end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal du vælge
en lavere vægtindstilling.
HVIS MADEN ER KOLDERE end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal du vælge
en højere vægtindstilling.

TIPS

KØD (100 g - 2 kg)

Hakkekød, koteletter, bøffer eller stege.
VEND MADEN, når displayet angiver det.

FJERKRÆ (100 g - 2 kg)

Kylling, hele stykker eller fileter.
VEND MADEN, når displayet angiver det.

FISK (100 g - 2 kg)

Hele, koteletter eller fileter.
VEND MADEN, når displayet angiver det.

HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN, og hvis vægten er over eller under den
anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning
med mikrobølger" og vælge 160 W til optøning.
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GRILL
BRUG DENNE FUNKTION TIL at brune
madens overflade.
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TRYK PÅ GRILL-KNAPPEN.
TRYK PÅ KNAPPERNE +/- for at indstille tiden.
TRYK PÅ START-KNAPPEN.

LAD IKKE OVNDØREN STÅ ÅBEN I LÆNGERE TID, når der anvendes grill, da det
vil medføre et temperaturfald.
BEMÆRK:
NÅR DER TRYKKES PÅ GRILL-KNAPPEN under tilberedningen, tændes og
slukkes grillelementet. Tiden vil fortsat tælle ned, selv om grillelementet slukkes.
KONTROLLÉR, AT DE REDSKABER der anvendes, er varme- og ovnfaste, før de
benyttes med grillfunktionen.
ANVEND IKKE plastredskaber med grillfunktionen, da de vil smelte. Ting
af træ eller karton er heller ikke egnede.
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GRILL KOMBI
BRUG DENNE FUNKTION TIL tilberedning af retter som gratin, lasagne,
fjerkræ og bagte kartofler.
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TRYK PÅ GRILL-KNAPPEN.
TRYK PÅ POWER-KNAPPEN for at indstille mikrobølgeeffekten.
TRYK PÅ KNAPPERNE +/- for at indstille tiden.
TRYK PÅ START-KNAPPEN.

UNDER TILBEREDNINGEN kan du tænde og slukke for grillelementet ved
at trykke på Grill-knappen.
DEN MAKSIMALT MULIGE MIKROBØLGEEFFEKT ER BEGRÆNSET TIL ET FABRIKSINDSTILLET NIVEAU, når funktionen Grill anvendes.
Det er muligt at slukke for mikrobølgerne ved at reducere mikrobølgernes effektniveau til 0 W. Når effektniveauet er på 0 W, skifter
ovnen til kun at bruge grillfunktionen.

EFFEKTTRIN
GRILL KOMBI
EFFEKT

ANBEFALET BRUG:

350 - 500 W TILBEREDNING AF fjerkræ, lasagne og grøntsager
160 - 350 W TILBEREDNING AF fisk og frosne gratiner
160 W
0W
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TILBEREDNING AF kød
BRUNING kun under tilberedning

CRISP
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TRYK PÅ CRISP-KNAPPEN.
TRYK PÅ KNAPPERNE +/- for at indstille tiden.

BRUG DENNE FUNKTION TIL opvarmning og tilberedning af
pizzaer og andre retter med
bunde af dej.
Den er også god til stegning af
bacon og æg, pølser, hamburgere osv.

TRYK PÅ START-KNAPPEN.

DET ER IKKE MULIGT AT ÆNDRE ELLER TÆNDE/SLUKKE for effektniveauet eller
grillen, når Crisp-funktionen er i brug.
OVNEN STARTER AUTOMATISK mikrobølger og grill for at opvarme crisppanden. Det gør, at crisppanden hurtigt kommer op på arbejdstemperaturen og begynder at brune maden og give den en sprød overflade.
SØRG FOR, at crisppanden er placeret korrekt midt på glasdrejetallerkenen.
OVNEN OG CRISPPANDEN bliver meget varme ved brug af denne funktion.
SÆT IKKE DEN VARME CRISPPANDE på varmefølsomme overflader.

PAS PÅ IKKE AT RØRE VED loftspladen i ovnrummet under grillelementet.
BRUG OVNHANDSKER
eller det medfølgende specielle crisphåndtag,
når den varme crisppande skal tages ud.

BRUG KUN den medfølgende crisppande til denne funktion. Andre crisppander, der fås på markedet, giver ikke et korrekt resultat, når de anvendes med denne funktion.
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RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
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RENGØRING ER DEN ENESTE FORM FOR
VEDLIGEHOLDELSE, der normalt er
brug for.
HVIS OVNEN IKKE HOLDES REN, kan
overfladerne ødelægges. Det
kan påvirke apparatets levetid,
og det kan også medføre farlige
situationer.
ANVEND IKKE METALSKURESVAMPE,
SLIBENDE RENGØRINGSMIDLER ,
svampe af ståluld, skureklude o.l., da de kan beskadige betjeningspanelet samt ovnens indvendige og udvendige
overflader. Brug en svamp med mildt opvaskemiddel eller et stykke køkkenrulle med
en glasrensespray. Sprøjt glasrensemiddel
på et stykke køkkenrulle.
SPRØJT IKKE direkte på ovnen.
MED JÆVNE MELLEMRUM, og specielt efter overkogning, skal du fjerne
drejetallerkenen og drejekrydset, så ovnbunden kan rengøres.
OVNEN ER BEREGNET til anvendelse med drejetallerkenen monteret.
ANVEND IKKE mikrobølgeovnen, når drejetallerkenen er fjernet med henblik på
rengøring.
ANVEND ET MILDT OPVASKEMIDDEL, vand og en blød
klud til rengøring af ovnrummet, yder- og indersiden af ovndøren samt dørfalsen.
LAD IKKE FEDT eller madrester sidde omkring døren.
VED KRAFTIG TILSMUDSNING skal du lade en kop
med vand koge i ovnen i 2 eller 3 minutter.
Dampen vil blødgøre snavset.

ANVEND IKKE DAMPRENSERE til
rengøring af mikrobølgeovnen.
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HÆLD LIDT CITRONSAFT i en kop vand, sæt den på
drejetallerkenen, og lad den koge nogle få minutter for at fjerne lugt fra ovnrummet.
GRILLELEMENTET har ikke behov for rengøring,
da den stærke varme brænder alle rester. Derimod bør loftsbeklædningen under det rengøres regelmæssigt. Dette gøres med varmt
vand, opvaskemiddel og en svamp. Hvis grillen
ikke bruges ret tit, skal den startes i 10 minutter en gang om måneden, så alle stænk brændes af.
VELEGNET TIL VASK I OPVASKEMASKINE:

DREJEKRYDS.

GLASDREJETALLERKEN.

CRISPHÅNDTAG.

OMHYGGELIG RENGØRING:
CRISPPANDEN skal rengøres i vand tilsat et mildt opvaskemiddel.
Områder med fastbrændte
rester kan rengøres med en
skuresvamp og et mildt opvaskemiddel.
LAD ALTID crisppanden køle af, før den rengøres.
CRISPPANDEN MÅ IKKE komme i vand eller
skylles, mens den stadig er varm. Hurtig
afkøling kan skade den.
BRUG IKKE STÅLULDSSVAMPE. Det vil ridse
overfladen.

FEJLFINDINGSOVERSIGT
HVIS OVNEN IKKE FUNGERER, skal du kontrollere nedenstående punkter, før du kontakter Service:
Drejetallerken og drejekryds er anbragt
korrekt.
Stikket sidder rigtigt i stikkontakten.
Døren er helt lukket.
Kontrollér sikringerne, og undersøg, om
der er strømafbrydelse.
Kontrollér, at luften kan cirkulere omkring
ovnen.
Vent 10 minutter, og prøv at bruge ovnen
igen.
Åbn og luk døren, før du prøver igen.
OVENSTÅENDE RÅD HAR TIL HENSIGT AT HINDRE unødvendig rekvirering af service, som vil blive faktureret.
Ved opkald til Service bedes du opgive ovnens
serie- og typenummer (se Servicemærkaten).
Se garantien angående yderligere vejledning.

HVIS NETLEDNINGEN SKAL SKIFTES, skal den erstattes med en original netledning, der kan leveres fra
vore servicecentre. Netledningen må kun udskiftes
af en faguddannet servicetekniker.









SERVICE MÅ KUN UDFØRES AF EN
FAGUDDANNET SERVICETEKNIKER.

For alle andre end faguddannede serviceteknikere er
det forbundet med alvorlig
fare at udføre service eller reparationer, hvor der skal afmonteres et dæksel, der beskytter mod mikrobølgeenergien.
FJERN IKKE NOGET DÆKSEL.

MILJØTIPS
EMBALLAGEN kan genbruges 100%
og er forsynet med et genbrugsmærke. Følg de lokale regler for bortskaffelse af affald.
Emballage, der kan være farlig for børn (plastposer, polystyren osv.) skal opbevares uden for
børns rækkevidde.
DETTE PRODUKT er mærket i henhold til EU-direktiv 2002/96/EC om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper du med til
at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kunne
opstå gennem uhensigtsmæssig bortskaffelse
af dette produkt.

SYMBOLET på produktet eller på dokumenterne, der
ledsager produktet, angiver, at produktet ikke må
bortskaffes sammen med
husholdningsaffaldet. Det skal
i stedet afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og
elektronisk udstyr.
DET SKAL SKROTTES i henhold
til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af
affald.
YDERLIGERE OPLYSNINGER om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt fås hos de
lokale myndigheder, renovationsselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt.
NÅR OVNEN KASSERES, skal netledningen skæres
af, så ovnen ikke mere kan tilsluttes lysnettet.
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DK

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

DK

Test Mængde

Ca. tid

Effekttrin

Beholder

12.3.1

750 g

10 min

750 W

Pyrex 3.220

12.3.2

475 g

5 ½ min

750 W

Pyrex 3.827
Pyrex 3.838

12.3.3

900 g

15 min

750 W

13.3

500 g

2 min 40 sek

JET DEFROST

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
STRØMFORSYNING

230 V / 50 HZ

MÆRKESPÆNDING

1900 W

SIKRING
UDGANGSEFFEKT MB

10 A
750 W
HXBXD
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UDVENDIGE MÅL (HXBXD)

382 X 595 X 320

INDVENDIGE MÅL (HXBXD)

187 X 370 X 290

