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MAX 38

KONTROLPANEL

GRILKNAP
Til valg af grill-funktion.

DIGITAL SKÆRM
Skærmen viser 24-timers uret og indikatorsymbolerne.

“SPRØD" KNAP
Til valg af ”Sprød” -funktion.

UR-KNAP
Til indstilling af 24-timers uret.

MIKROBØLGE-KNAP
Til indstilling af den
ønskede mikrobølgeeffekt.

JETSTART-KNAP
Til at start af kogeprocessen og aktivering af jetstartfunktion.

STOP-KNAP
Tryk for at stoppe eller nulstille ovnfunktionerne.
GRILL-KOMBINATIONSKNAP
Til valg af grill-kombinationsfunktion.

AFBRYDELSE ELLER STANDSNING AF EN
TILBEREDNING
AFBRYDELSE AF EN TILBEREDNING:
VED AT ÅBNE DØREN KAN DU AFBRYDE TILBEREDNINGEN for at
kontrollere, vende eller røre i maden. Indstillingen
huskes i 5 minutter.
FOR AT FORTSÆTTE TILBEREDNINGEN:
LUK OVNDØREN, og tryk på Start-knappen ÉN
GANG. Tilberedningen genoptages, hvor
den blev afbrudt.
NÅR DER TRYKKES PÅ START-KNAPPEN TO GANGE, øges tilberedningstiden med 30 sekunder.
HVIS TILBEREDNINGEN IKKE SKAL FORTSÆTTE:
TAG MADEN UD AF OVNEN, luk ovnlågen, og tryk
på STOP-knappen.
BEMÆRK: Efter endt tilberedning: Det er helt
normalt, at ovnlampen lyser, før der trykkes på
knappen STOP.
DER LYDER ET BIP hvert minut i 5 minutter, når tilberedningen er afsluttet. 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.

BØRNESIKRING/BERØRINGSLÅS
DENNE AUTOMATISKE SIKKERHEDSFUNKTION AKTIVERES 2 MINUT
EFTER , at ovnen er gået i "standby“. I denne tilstand er lågen og berøringsknappen låst.
DØREN SKAL ÅBNES OG LUKKES, f.eks. for at
lægge mad i ovnen, før sikkerhedslåsen frigøres.
Ellers vises ordet “DOOR“ (dør) på displayet.

-/+ KNAP
Til øgning/reducering af kogetid og
madvægt.

TILBEREDNING OG OPVARMNING MED MIKROBØLGER
BRUG DENNE FUNKTION til normal tilberedning og
genopvarmning af f.eks. grøntsager, fisk, kartofler
og kød.
TRYK PÅ EFFEKT-KNAPPEN for at indstille effekten.
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TRYK PÅ +/- KNAPPEN for at indstille kogetiden.
TRYK PÅ JETSTART-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. Under kogningen
kan kogetiden justeres ved at
trykke på +/- knappen.
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TRYK PÅ JETSTART-KNAPPEN.

DENNE FUNKTION STARTER AUTOMATISK med maks. mikrobølgeeffekt og tilberedningstiden indstillet til 30
sekunder. Each additional press increases the time
with 30 seconds. Tiden kan også ændres ved at
trykke på +/- knappen, efter at funktionen er startet.

HURTIGOPTØNING-KNAP
Til valg af hurtigoptøningfunktion.

MEMO-KNAP
Til hentning af foretrukne
indstillinger.

JET-OPTØNING
ng af kød,
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Jet-optøning
optøning bør kun anvendes til madvarer med en
BRUG DENNE FUNKTION til optøning
nettovægt mellem 100 g og 1,5 kg.
ANBRING ALTID MADVARERNE på glasdrejetallerkenen.
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TRYK PÅ JETOPTØNING-KNAPPEN.
TRYK PÅ +/- KNAPPEN for at indstille madvægten.

TRYK PÅ JETSTART-KNAPPEN.
HALVVEJS GENNEM OPTØNINGEN stopper ovnen, og displayet viser TURN FOOD (vend maden).
 Åbn døren.
 Vend maden.
 Luk døren, og genstart ved at
trykke på Start-knappen.
BEMÆRK: Ovnen fortsætter automatisk efter 2 min,
hvis maden ikke er blevet vendt. I så fald bliver optøningstiden længere.

EFFEKT

KUN MIKROBØLGER
ANBEFALET BRUG

OPVARMNING AF DRIKKEVARER, vand, klar
suppe, kaffe, te eller andre madvarer med
højt vandindhold. Hvis maden indeholder
æg eller fløde, vælges en lavere effekt.
RETTER, DER KRÆVER PÅPASSELIGHED (f.eks.
saucer med højt proteinindhold, oste- og
500 W
æggeretter) og færdigtilberedning af
sammenkogte retter.
VIDEREKOGNING AF RAGOUT, smeltning af
350 W
smør.
160 W OPTØNING. Blødgøring af smør og ost.
JET
(700
W)

FROSNE MADVARER:
ER VÆGTEN STØRRE ELLER MINDRE END DEN ANBEFALEDE:
Følg proceduren for “Tilberedning og opvarmning med mikrobølger”, og vælg 160 W til optøning.
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.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
STRØMFORSYNING

230 V/50 HZ

MÆRKESPÆNDING

1500 W

SIKRING

10 A (UK 13 A)

MB UDGANGSEFFEKT

700 W

GRILL

650 W

UDVENDIGE MÅL (HXBXD)

360 X 392 X 350

INDVENDIGE MÅL (HXBXD)

149 X 290 X 290

HURTIGVEJLEDNING
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BRUG DENNE FUNKTION, nå
til at måle den nøjagtige tid for f.eks. kogning af æg,
pasta eller hævning af dej.
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TRYK PÅ CLOCK-KNAPPEN.
TRYK PÅ +/- KNAPPEN for at indstille tiden.
TRYK PÅ JETSTART-KNAPPEN.

BLINKENDE KOLONER angiver, at timeren kører.
DER HØRES ET LYDSIGNAL, når nedtællingen er slut.
TRYKKES DER ÉN GANG PÅ CLOCK-KNAPPEN, viser displayet,
hvor meget tid der er tilbage på timeren. Tiden vises
i 3 sekunder, hvorefter uret atter viser tilberedningstiden (hvis der er mad i ovnen).
ØNSKER DU AT STANDSE MINUTURET, når det tæller skjult
af en anden funktion, skal du først trykke på Clockknappen for at kalde timeren frem på displayet og
derefter standse den ved at trykke på Clock-knappen igen.
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TRYK PÅÅ CLOCK-KNAPPEN (i 3 sekunder),
k d ) iindtil
dtil venstre ciffer (timetallet) blinker.
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TRYK PÅ +/- KNAPPEN for at indstille timer.
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TRYK PÅ +/- KNAPPEN for at indstille minutter.

TRYK PÅ CLOCK-KNAPPEN IGEN. (De to cifre til højre
(minuttallet) blinker).

TRYK PÅ CLOCK-KNAPPEN IGEN.

NU ER URET STILLET, og det går.
URET KAN FJERNES fra displayet, når det er indstillet:
Tryk først på Clock-knappen igen i 3 sekunder, og
derefter på Stop-knappen.
NÅR URFUNKTIONEN SKAL BRUGES IGEN, følges den
beskrevne fremgangsmåde.
BEMÆRK: OVNDØREN SKAL STÅ ÅBEN, MENS URET STILLES. Der
er nu 5 minutter til at indstille uret i. Hvert trin skal
udføres inden for 60 sekunder.
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SØRG FOR, at Crisp-panden er placeret korrekt
q TRYK PÅ CRISP-KNAPPEN.
midt på glasdrejetallerkenen.
w TRYK PÅ +/- KNAPPEN for at indstille madvægten.
OVNEN OG CRISP-PANDEN bliver meget varme ved
e TRYK PÅ JETSTART-KNAPPEN.
brug af denne funktion.
DET ER IKKE MULIGT AT ÆNDRE ELLER TÆNDE/SLUKKE for efSÆT IKKE DEN VARME CRISP-PANDE på varmefølsomfektniveauet eller grillen, når Crisp-funktionen er i
me overflader.
brug.
KOGETIDEN KAN UNDER KOGNINGEN justeres ved tryk på
PAS PÅ IKKE AT RØRE VED loftspladen i ovnrummet
+/- knappen.
under grillelementet.
OVNEN STARTER AUTOMATISK mikrobølger og grill for at
BRUG OVNHANDSKER
opvarme Crisp-panden. Det gør, at Crisp-panden
eller det medfølgende specihurtigt kommer op på arbejdstemperaturen og begynelle Crisp-håndtag, når den varme Crispder at brune maden og give den en sprød overflade.
pande skal tages ud.
BRUG KUN den medfølgende Crisp-pande til denne
funktion. Andre Crisp-pander, der fås på
markedet, giver ikke et korrekt resultat,
når de anvendes med denne funktion.

GRILL KOMBI
BRUG DENNE FUNKTION TIL ttilberedning
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gratin, lasagne, fjerkræ og bagte kartofler.
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GRILL
BRUG DENNE FUNKTION TIL hurtigt at give maden en flot
brun overflade.
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TRYK PÅ GRILL-KNAPPEN.
TRYK PÅ +/- KNAPPEN for at indstille madvægten.
TRYK PÅ JETSTART-KNAPPEN.

KOGETIDEN KAN UNDER KOGNINGEN justeres ved tryk på
+/- knappen.

MAX 38
CRISP

TRYK PÅ KOMBI -KNAPPEN for at indstille effekten.
TRYK PÅ +/- KNAPPEN for at indstille madvægten.
TRYK PÅ JETSTART-KNAPPEN.

UNDER KOGNINGEN KAN MIKROBØLGE-EFFEKTEN (MW) når
som helst ændres ved tryk på "Kombinationsknappen", og det er muligt at indstille kogetiden ved at
trykke på +/- knappen.

GRILL KOMBI
EFFEKT

HUKOMMELSE
MED HUKOMMELSESFUNKTIONEN
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MED HUKOMMELSESFUNKTIONEN kan du gemme en hvilken som helst vist indstilling.
SÅDAN BRUGES EN GEMT INDSTILLING:
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TRYK PÅ MEMO-KNAPPEN.
TRYK PÅ JETSTART-KNAPPEN.

NÅR APPARATET forbindes til stikkontakten eller efter
en strømafbrydelse, gemmer memo-funktionen 1
minut med fuld mikrobølge-effekt som standardindstilling.

SÅDAN GEMMES EN INDSTILLING:
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VÆLG en funktion.
PROGRAMMER indstillinger.
TRYK PÅ MEMO-KNAPPEN i tre sekunder, indtil der
høres et signal. Indstillingen er nu lagret. Hukommelsen kan omprogrammeres lige så
mange gange, det ønskes.

ANBEFALET BRUG:

350 - 500 W TILBEREDNING AF fjerkræ og lasagne
160 - 350 W TILBEREDNING AF fisk og frosne gratiner
160 W
0W

TILBEREDNING AF kød
BRUNING kun under tilberedning

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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