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Viktige sikkerhetsinstruksjoner
DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG
Denne bruksanvisningen og selve husholdningsapparatet viser viktige
meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges.
Dette er faresymbolet, knyttet til sikkerhet, og advarer om mulig risiko
for brukeren og andre. Alle sikkerhetsvarslene er merket med
faresymbolet og teksten som vises her:
FARE

Viser til en farlig situasjon som vil forårsake
alvorlige skader dersom den ikke unngås.

ADVARSEL

Viser til en farlig situasjon som kan forårsake
alvorlige skader dersom den ikke unngås.

Alle sikkerhetsvarslene gir spesifikke detaljer om den
foreliggende, mulig risikoen og angir hvordan du kan
redusere risikoen for personskade, materiell skade eller
elektrisk støt som følge av feil bruk av apparatet.
Ta nøye hensyn til følgende anvisninger:
• Oppbevar disse anvisningene lett tilgjengelige for
fremtidig referanse.
• Bruk alltid vernehansker mens du pakker ut og
installerer apparatet.
• Apparatet må flyttes og monteres av to eller flere
personer.
• Apparatet må alltid være frakoblet strømnettet før det
utføres installasjonsarbeid.
• Installasjon og vedlikehold må utføres av en kvalifisert
elektriker i samsvar med produsentens anvisninger og
lokale sikkerhetsforskrifter. Forsøk aldri å reparere eller
skifte ut noen av delene til apparatet dersom det ikke
uttrykkelig oppfordres til dette i bruksanvisningen.
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• Strømledningene må kun skiftes ut av en kvalifisert
elektriker. Ta kontakt med en godkjent ettersalgsservice.
• Det er påbudt å jorde apparatet.
• Strømledningen må være lang nok til at apparatet
(innebygd i møbelet) kan kobles til stikkontakten.
• For at installasjonen skal oppfylle kravene i gjeldene
sikkerhetsreguleringer, skal det monteres en flerpolet
bryter med en kontaktåpning på minst 3 mm.
• Ikke bruk skjøteledninger eller multikontakter.
• Ikke koble apparatet til en kontakt som kan styres
med en fjernkontroll eller en timer.
• Ikke dra i strømledningen.
• De elektriske komponentene må ikke være
tilgjengelige for brukeren etter installasjonen.
• Ikke berør apparatet med våte kroppsdeler, og ikke
betjen apparatet når du er barfot.
• Dette apparatet er kun beregnet på mattilberedning
i private husholdninger. Ingen annen bruk er tillatt
(f.eks. oppvarming av rom eller utendørs bruk).
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skader
på personer, dyr eller eiendom dersom dette rådet
og disse forholdsreglene ikke følges.
• Dette apparatet er beregnet på å bli brukt som
innbyggingsapparat. Det må ikke brukes frittstående.
• Apparatet og tilgjengelige deler kan bli svært varme
under bruk. Det må utvises forsiktighet for å unngå å
berøre varmeelementene.
• Svært små (0-3 år) og små barn (3-8 år) må holdes på
avstand med mindre de er under tilsyn hele tiden.
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• Barn fra 8 år og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring
og kunnskap, kan bruke dette apparatet kun hvis de er
under tilsyn eller har fått tilstrekkelig opplæring
vedrørende bruk av apparatet på en trygg måte og
forstår farene som er involvert. Barn må ikke leke med
apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av
barn uten tilsyn.
• Berør aldri varmeelementene på apparatet eller de
innvendige flatene under eller rett etter bruk: fare for
forbrenning. Pass på at apparatet ikke kan komme i
kontakt med tekstiler eller annet brennbart materiale
før komponentene er helt avkjølt.
• Når tilberedningen er ferdig, må du være forsiktig når
du åpner døren til apparatet og vente til all den
varme luften eller dampen har fått slippe ut.
Ventilasjonsåpningene må aldri tildekkes.
• Bruk ovnsvotter når du skal fjerne gryter og annet
utstyr, og pass på at du ikke kommer i kontakt med
varmeelementene.
• Plasser aldri brennbart materiale i eller i nærheten av
apparatet: Hvis apparatet så blir slått på ved en
feiltakelse, kan det føre til brann.
• Ikke bruk mikrobølgeovnen for å varme opp noe som
ligger i lufttette, forseglede beholdere. Trykket øker og
kan forårsake skader når beholderne åpnes eller de kan
eksplodere.
• Ikke bruk mikrobølgeovnen for å tørke tekstiler,
papir, urter, krydder, treverk, blomster, frukt eller
andre brennbare materialer. Det kan føre til brann.
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• Ikke la ovnen være uten tilsyn, og særlig ikke når du
bruker papir, plast eller andre brennbare materialer
under tilberedningsprosessen. Papir kan forkulles eller
brenne, og noen plasttyper kan smelte dersom de
brukes ved oppvarming av mat.
• Bruk kun beholdere som egner seg til bruk i
mikrobølgeovner.
• Væske kan overopphetes til over kokepunktet uten
at du ser bobler. Dette kan føre til at varm væske
plutselig koker over.
• Ikke bruk mikrobølgeovnen til frityrsteking, siden du
ikke kan kontrollere temperaturen på oljen.
• Rør godt og kontroller temperaturen før servering
når du varmer opp barnemat eller drikke i tåteflasker
eller glass.
Husk å fjerne lokket og smokken før oppvarming.
• Hvis du bruker alkoholholdige drikker i
tilberedningen (f.eks. rom, konjakk, vin), må du huske
at alkohol fordamper ved høye temperaturer. •
Man kan derfor risikere at alkoholdunsten antennes
når den kommer i kontakt med varmeelementet.
• Overopphetet fett og olje tar lett fyr. Vær alltid
forsiktig når du tilbereder mat som inneholder mye
fett, olje eller alkohol (f.eks. rom, konjakk, vin).
• Ikke bruk mikrobølgeovnen for å tilberede hele egg,
verken med eller uten skall. De kan eksplodere selv
etter at oppvarmingen er avsluttet.
• Dersom materialer inne i eller utenfor apparatet skulle
ta fyr eller du ser røyk, må du holde døren lukket og
slå apparatet av. Trekk ut strømledningen eller slå av
strømmen ved å koble ut sikringen eller kretsbryteren.
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• Ikke overkok maten. Det kan føre til brann.
• Rengjøring er det eneste vedlikeholdsarbeidet som
vanligvis er nødvendig. Dersom du ikke holder
apparatet rent, kan overflatene bli ødelagte. Dette
kan ha sterk innvirkning på apparatets levetid og kan
føre til farlige situasjoner.
• Bruk aldri damprengjøringsapparater.
• Ikke bruk sterke skuremidler eller skarpe
metallskraper til å rengjøre glasset i apparatdøren da
de kan skrape opp overflaten og føre til at glasset
knuser.
• Ikke bruk etsende kjemikalier eller damper i dette
apparatet.
Denne typen apparat er spesielt produsert for å
varme opp eller tilberede mat. Den er ikke beregnet
på industriell bruk eller laboratorier.
• Du må aldri fjerne deksler. Dørpakningene og
området rundt dem må kontrolleres regelmessig for
skader. Hvis disse områdene er skadet, må du ikke
bruke apparatet før det er reparert av en godkjent
servicetekniker.
• Service skal kun utføres av en godkjent
servicetekniker. Det er farlig for ikke godkjente
personer å utføre servicearbeid eller reparasjoner
som innebærer å fjerne et deksel på denne ovnen.
Dekslene beskytter mot mikrobølgeenergien.
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Beskytte miljøet
Avhending av emballasjen
• Emballasjematerialet er 100 % gjenvinnbart og
er merket med gjenvinningssymbolet (
).
• De ulike delene av emballasjen må derfor
kasseres på en ansvarlig måte og i full
overensstemmelse med gjeldende
bestemmelser for avfallsbehandling.

Avfallsbehandling av apparatet
• Dette apparatet er merket i overensstemmelse
med EU-direktivet 2012/19/EU om avhending
av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE).
• Ved å sørge for at dette produktet kasseres
forskriftsmessig, bidrar du til å forhindre de
mulige negative konsekvensene for miljø og
helse som kan forårsakes av feil
avfallsbehandling av dette produktet.

Energisparingstips
• Forvarm mikrobølgeovnen kun dersom dette
er oppgitt i koketabellen eller i oppskriften.
• Bruk mørke, emaljerte eller sortlakkerte former,
da disse absorberer varmen meget effektivt.
• Slå av ovnen 10/15 minutter før den innstilte
tilberedningstiden er over. Hvis matvarene har
lang tilberedningstid, vil
tilberedningsprosessen likevel fortsette etter
at apparatet er slått av.

• Symbolet
på produktet eller på
medfølgende dokumentasjon, viser at dette
apparatet ikke må behandles som alminnelig
husholdningsavfall, men må leveres til en
resirkuleringsstasjon for elektrisk og
elektronisk utstyr.

Montering
Når du har pakket ut apparatet, må du forsikre
deg om at det ikke er blitt skadet under
transporten og at apparatdøren lar seg lukke
skikkelig.
Dersom du oppdager noen problemer, må du
kontakte forhandleren eller serviceavdelingen.
For å unngå skader, fjern ikke apparatet fra
emballasjen i polystyrenskum før installasjonen
starter.

Barn må ikke utføre installasjonen. Hold barn på
sikker avstand ved installasjon av apparatet.
Hold emballasjematerialet (plastposer, deler av
polystyren, osv.) utenfor barns rekkevidde, under
og etter installasjon av apparatet.

Montering av apparatet
Følg den vedlagte, separate
monteringsanvisningen når apparatet skal
installeres.
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Før tilkopling
Kontroller at spenningen på typeplaten samsvarer
med spenningen hjemme der du bor.
Du må ikke fjerne beskyttelsesdekslene for
mikrobølgeovnens luftinntak som er plassert på
sideveggen inne i ovnen . De hindrer at fett og
matpartikler kan trenge inn i mikrobølgeovnens
luftinntakskanaler.
Forsikre deg om at ovnsrommet er tomt før du
monterer mikrobølgeovnen.
Forsikre deg om at apparatet ikke er skadet.
Kontroller at mikrobølgeovnens dør lukker godt
til mot dørkarmen og at den innvendige
dørtetningslisten ikke er skadet. Tøm
mikrobølgeovnen og rengjør innvendig med en
myk, fuktig klut.
Bruk ikke apparatet dersom dets hovedledninger
er skadde, dersom den ikke arbeider skikkelig,
eller dersom den har blitt skadd eller sluppet ned.
Senk ikke hovedledningene ned i vann. Hold
ledningen borte fra varme overflater.

Elektrisk sjokk, brann eller andre farlige
situasjoner kan oppstå.
Dersom strømledningen er for kort, må du få en
godkjent elektriker til å montere en stikkontakt
nær apparatet.
Strømledningen må være lang nok til at det
innebygde apparatet kan tilkobles strømnettet.
For at installasjonen skal oppfylle kravene i
sikkerhetsforskriftene, må det benyttes en
forskriftmessig omnipolar bryter med en
kontaktåpning på minst 3 mm.

Etter tilkopling
Apparatet kan bare startes når mikrobølgeovnens
dør er skikkelig lukket.
Det er påbudt å jorde dette apparatet.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for
skader på personer, dyr eller ting som skyldes at
dette kravet ikke etterfølges.
Produsentene er ikke økonomisk ansvarlige for
problemer som forårsakes av at brukeren ikke
følger disse anvisningene.

Undersiden av apparatet må ikke være
tilgjengelig etter installasjon.
For at apparatet skal fungere korrekt, er det viktig
å sørge for fritt rom mellom kjøkkenbenken og
den øvre overflaten på ovnen.
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Tilbehør
GENERELT

LOKK
LOKKET brukes for å dekke
over mat under matlaging
og oppvarming med kun
mikrobølger og bidrar til å
redusere sprut, beholde
matens fuktighet og
redusere nødvendig
tilberedningstid.
BRUK lokket for oppvarming
på 2 nivå.

DET FINNES en rekke ulike tilbehør tilgjengelig på
markedet. Før du kjøper tilbehør, påse at det er
egnet for bruk i mikrobølgeovn.
FØR DU BEGYNNER TILBEREDNINGEN, FORSIKRE DEG OM AT
REDSKAPENE DU BRUKER er ildfaste og at

mikrobølgene passere igjennom de.
NÅR DU SETTER MAT OG TILBEHØR i mikroovnen, pass
da på at de ikke kommer i kontakt med ovnens
innside. Dette er særlig viktig for tilbehør av
metall eller med deler av metall.
DERSOM TILBEHØR MED METALL kommer i kontakt
med ovnen innvendig, mens ovnen er på, kan
gnister oppstå og ovnen kan bli ødelagt.
SØRG ALLTID FOR at den roterende tallerkenen kan
dreie fritt rundt før ovnen starter.
STØTTE TIL DEN ROTERENDE
TALLERKENEN
BRUK HOLDEREN FOR DEN
ROTERENDE TALLERKENEN under
glasstallerkenen. Legg aldri
andre ting på holderen for
den roterende tallerkenen.
Sett holderen for den roterende tallerkenen på
plass i ovnen.
ROTERENDE GLASSTALLERKEN
BRUK DEN ROTERENDE
GLASSTALLERKENEN med alle
typer tilberedningsmetoder.
Den samler opp søl og
matrester som ellers kan
sette flekker og søle til
ovnsrommet.
Plasser den roterende glasstallerkenen på støtten.
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Kontrollpanel

A.
B.
C.
D.

E. OK-knapp
F. Startknapp
G. Reguler bryter (+/-)

Multifunksjonsbryter
Stoppknapp
Tilbakeknapp
DISPLAY

Startbeskyttelse / Betjeningspanelsperre
DØREN MÅ ÅPNES OG LUKKES, f.eks.
ved å sette inn mat i apparatet,
for at startsperren skal frigjøres.
Ellers vil display vise “DOOR”.

DENNE AUTOMATISK SIKKERHETSFUNKSJONEN AKTIVERES
at ovnen er gått tilbake i "standby
modus". (Ovnen er i "standby" når 24-timers
klokken vises eller hvis klokken ikke er blitt
innstilt, når displayet er tomt).

ETT MINUTT ETTER

Stekegrad (kun auto-funksjoner)
"STEKEGRAD" ER TILGJENGELIG med de fleste autofunksjonene. Du kan kontrollere sluttresultatet
selv ved å benytte funksjonen "Juster stekegrad".
Denne funksjonen gir deg anledning til å oppnå
en høyere eller lavere sluttemperatur enn
det som du oppnår med fabrikkens
standardinnstilling.
NÅR DU BRUKER en av disse funksjonene, velger
ovnen standardinnstillingene. Vanligvis gir denne
innstillingen det beste resultatet. Uansett, hvis
maten du varmet opp ble for varm til å spise med
en gang, er det enkelt å justere dette før du
bruker denne funksjonen neste gang.

STEKEGRAD
NIVÅ

EFFEKT

HIGH +2

GIR HØYESTE SLUTTEMPERATUR

HIGH +1

OPPNÅR HØYERE
SLUTTEMPERATUR

MID 0

STANDARDINNSTILLING

LOW -1

OPPNÅR LAVERE
SLUTTEMPERATUR

LOW -2

GIR LAVESTE SLUTTEMPERATUR

MERK:
STEKEGRADEN kan kun endres eller innstilles i løpet
av de første 20 sekundene etter at ovnen er
startet.

I SÅ FALL VELGER DU ET STEKEGRAD-NIVÅ med +/bryteren etter at du har trykket på startknappen.
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Røre i eller snu maten (kun auto-funksjoner)
NÅR DU BRUKER NOEN AV AUTO-FUNKSJONENE kan det
hende at ovnen slår seg av (avhengig av
programmet som er valgt eller matkategorien) og
minner deg om å STIR FOOD (RØRE I MATEN) eller
TURN FOOD (SNU MATEN).

MERK: OVNEN FORTSETTER AUTOMATISK ETTER 1 MIN.
hvis du ikke snur/rører i maten. I så fall vil
oppvarmingstiden vare litt lenger.

FORTSETTE TILBEREDNINGEN:
• åpne døren
• rør i eller snu maten
• lukk døren og start ovnen igjen ved å trykke på
startknappen

Matkategorier (kun auto-funksjoner)
NÅR DU BRUKER AUTO-FUNKSJONENE, må ovnen vite
hvilken matkategori den skal bruke for å oppnå
best mulig resultat. Ordet FOOD samt et tall for
matkategori vil vises når du velger matkategori
med knappene +/-.

FOR MAT SOM IKKE ER LISTET OPP I TABELLENE, og
dersom vekten er under eller over den anbefalte
vekten, følg prosedyren for "Steking og
gjenoppvarming med mikrobølger".

MATKATEGORIENE er oppført i tabellene ved hver
auto-funksjon.

Avkjøler
NÅR EN FUNKSJON ER FERDIG, kan ovnen foreta en
avkjølingsfase. Dette er normalt. Etter denne
prosedyren slår ovnen seg av automatisk.
HVIS TEMPERATUREN ER HØYERE ENN 50°C, VISES
"HOT" og den aktuelle temperaturen inne i ovnen.
Vær forsiktig så du ikke berører innsiden av ovnen
når du tar maten ut av ovnen. Bruk grytekluter.
HVIS TEMPERATUREN ER LAVERE ENN 50°C, vises 24timersklokken.
TRYKK PÅ TILBAKE-KNAPPEN for å vise 24timers klokken et øyeblikk når "HOT" vises
i displayet.
AVKJØLINGSFASEN kan avbrytes ved å åpne
døren. Dette ødelegger ikke ovnen.
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Endre innstillinger
FØRSTE GANG APPARATET KOPLES TIL vil du bli bedt om å stille inn klokken.
ETTER ET STRØMBRUDD blinker klokken og må tilbakestilles.
OVNEN DIN ER UTSTYRT MED en rekke funksjoner som du kan velge i forhold til hvordan du vil bruke ovnen.

1

3

2

1. VRI MULTIFUNKSJONSBRYTEREN til "Settings" vises.
2. BRUK (+/-) BRYTEREN for å velge en av de følgende innstillingene du vil justere:
• Clock (Klokke)
• Sound (Lyd)
• Eco (Øko)
• Brightness (Lysstyrke)
3. TRYKK PÅ STOPP-KNAPPEN FOR Å FORLATE innstillingsfunksjonen og lagre alle endringene når du er ferdig.
INNSTILLING AV KLOKKEN
HOLD DØREN ÅPEN MENS DU STILLER KLOKKEN. Dette gir deg 5 minutter for å stille inn klokken. Ellers må du
utføre hvert trinn innen 60 sekunder.

1 3 5

1.
2.
3.
4.
5.

2

4

TRYKK PÅ OK KNAPPEN (De to sifrene til venstre (timer) blinker).
DREI PÅ +/- KNOTTEN for å stille inn timene.
TRYKK PÅ OK-KNAPPEN. (De to sifrene på høyre side (minutter) blinker).
DREI PÅ +/- KNOTTEN for å stille inn minuttene.
TRYKK PÅ OK KNAPPEN igjen for å bekrefte endringen.

KLOKKEN ER STILT OG I GANG.
DERSOM DU ØNSKER Å FJERNE KLOKKEN fra displayet når den er stilt inn, kan du ganske enkelt gå inn i
modusen for innstilling av klokken igjen og trykke på stoppknappen mens tallene blinker.

INNSTILLING AV VOLUM

1

3

2

1. TRYKK PÅ OK-KNAPPEN
2. DREI PÅ +/- KNOTTEN for å slå alarmen ON eller OFF.
3. TRYKK PÅ OK KNAPPEN igjen for å bekrefte endringen.
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Endre innstillinger
ECO

1

3

2

1. TRYKK PÅ OK-KNAPPEN
2. VRI (+/-) KNOTTEN for å velge ECO innstillingen "ON" eller "OFF".
3. TRYKK PÅ OK KNAPPEN igjen for å bekrefte endringen.
NÅR ECO ER PÅ, vil displayet automatisk dimme ned etter en stund for å spare energi. Det vil automatisk
tennes igjen når du trykker på en knapp eller åpner døren. Når tilberedningen er ferdig, vil ovnslyset slå
seg av etter 30 sekunder.
NÅR OFF ER STILT INN, vil display automatisk dempes ned etter tre minutter.
Det vil automatisk tennes igjen når du trykker på en knapp eller åpner døren. Når tilberedningen er
ferdig, vil ovnslyset slå seg av.
BRIGHTNESS (LYSSTYRKE)

1

3

2

1. TRYKK PÅ OK-KNAPPEN
2. VRI (+/-) KNOTTEN for å stille inn lysstyrke du ønsker.
3. TRYKK PÅ OK KNAPPEN igjen for å bekrefte valget.

Tidsur
BRUK DENNE FUNKSJONEN når du trenger en kjøkkentimer for å måle nøyaktig tid til ulike formål, for
eksempel koke egg eller heve en deig før baking osv.

1

3

2

1. KONTROLLER AT MULTIFUNKSJONSBRYTEREN STÅR PÅ “0”.
2. VRI PÅ (+/- ) KNOTTEN for å stille inn ønsket tid på kjøkkentimeren.
3. TRYKK PÅ OK-KNAPPEN
DET HØRES ET LYDSIGNAL når timeren har avsluttet nedtellingen.
VED Å TRYKKE PÅ STOPP-KNAPPEN før timeren er ferdig med å telle ned, nullstilles timeren.
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Under tilberedning
NÅR TILBEREDNINGSPROSESSEN HAR STARTET:
Du kan enkelt øke tiden i 30-sekunders trinn. Det er bare å trykke på knappen for "Start". Hvert
trykk øker tiden med 30 sekunder.
VRI PÅ +/- KNOTTEN for å veksle mellom parameterne for å velge
hvilke du vil endre.
Ved å tRYKKE PÅ OK KNAPPEN velger du den og får mulighet til å endre parameteren (verdien
blinker). Bruk +/- bryteren for å endre innstillingen.
TRYKK PÅ OK KNAPPEN IGJEN for å bekrefte valget. Ovnen fortsetter automatisk med den nye
innstillingen.
VED Å TRYKKE PÅ TILBAKE-KNAPPEN går du tilbake til den siste parameteren du endret.

Tilberedning og oppvarming med mikrobølger
BRUK DENNE FUNKSJONEN for normal matlaging og oppvarming, for eksempel til grønnsaker, fisk, poteter
og kjøtt.

1

1.
2.
3.
4.
5.

3

5

2

4

VRI PÅ MULTIFUNKSJONSBRYTEREN til du finner mikrobølgefunksjonen.
VRI (+/-) KNOTTEN for å stille inn effektnivået for mikrobølgene.
TRYKK PÅ OK KNAPPEN for å bekrefte valget. Du blir automatisk ført til neste innstilling.
VRI (+/-) KNOTTEN for å stille inn tilberedningstiden.
TRYKK PÅ STARTKNAPPEN.

NÅR TILBEREDNINGSPROSESSEN HAR STARTET, kan du enkelt forlenge tiden med 30sekunders trinn ved å trykke på startknappen. Hvert trykk øker tiden med 30
sekunder. Du kan også øke eller redusere tiden ved å dreie på knappen
TRYKK PÅ << KNAPPEN for å gå tilbake å endre tilberedningstid og effektnivå. Begge
kan endres under tilberedningstiden med knotten +/-.
EFFEKTNIVÅ
KUN MIKROBØLGER
STRØMNIVÅ

FORESLÅTT BRUK

1000 W

OPPVARMING AV DRIKKER, vann, klare supper, kaffe, te eller andre matvarer med høyt
vanninnhold. Velg lavere effekt dersom maten inneholder egg eller fløte.

800 W

TILBEREDNING AV GRØNNSAKER, kjøtt osv.

650 W

TILBEREDNING AV fisk.

500 W

MER FORSIKTIG TILBEREDNING av f.eks. sauser med høyt proteininnhold, ost- og
eggretter og klargjøring av gryteretter.

350 W

SMÅKOKING AV STUINGER, smelting av smør og sjokolade.

160 W

TINING. Mykgjøre smør, ost.

90 W

MYKGJØRE iskrem

0W

BARE VED BRUK av kjøkkentimeren.
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Jet Start
FUNKSJONEN BRUKES for rask oppvarming av mat med høyt vanninnhold, for eksempel: klare supper, kaffe
eller te.

1

2

1. KONTROLLER AT MULTIFUNKSJONSBRYTEREN STÅR PÅ “0”.
2. TRYKK PÅ STARTKNAPPEN FOR AUTOMATISK START på full mikrobølgeeffekt, tiden settes da til 30 sekunder.
Hvert nytt trykk øker tiden med 30 sekunder.
DU KAN OGSÅ ENDRE TIDEN VED Å KNYTTE PÅ +/- KNOTTEN for å øke eller redusere tiden etter at funksjonen har
startet.

Manuell tining
FØLG FREMGANGSMÅTEN for “tilberedning og
oppvarming med mikrobølger” og velg effektnivå
160 W ved manuell opptining.

DEKK TIL DELER AV MATEN med små stykker av
aluminiumsfolie hvis de begynner å bli varme
(f.eks. kyllinglår og kyllingvinger).

KONTROLLER MATEN REGELMESSIG. Etter som du får
mer erfaring, vil du lære å kjenne riktig
opptiningstid for ulike mengder.

SNU STORE STYKKER etter halve opptiningstiden.
GRYTERETTER, STUINGER OG KJØTTSAUSER tiner bedre
dersom du rører i dem i løpet av opptiningstiden.

Frosne matvarer i plastposer, plastfolie eller
pappesker kan plasseres direkte inn i ovnen,
dersom emballasjen ikke består av metalldeler
(f.eks. klips).

NÅR DU TINER MAT, er det best la maten tine nesten
helt og la hviletiden fullføre opptiningsprosessen.
DERSOM DU LAR MATEN HVILE LITT ETTER TINING BLIR
for da får varmen tid til å
fordele seg jevnt gjennom maten.

RESULTATET ALLTID BEST,

FORMEN PÅ EMBALLASJEN påvirker opptiningstiden.
Flate pakker tiner raskere enn tykke blokker.
SKILL DELER FRA HVERANDRE etter hvert som de tiner.
Enkle skiver tiner fortere.
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Jet Defrost
BRUK DENNE FUNKSJONEN til å tine kjøtt, fjærkre, fisk, grønnsaker og brød. Jet Defrost kan bare brukes for
mat som har en nettovekt mellom 100 g og -2.5 kg.
PLASSER ALLTID MATEN på den roterende glasstallerkenen.

Kg

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A

3

5

6

2

4

DREI PÅ MULTIFUNKSJONSBRYTEREN til du finner Jet Defrost-funksjonen.
VRI PÅ (+/-) KNOTTEN for å velge matkategori. ("FOOD" og matvarekategori vil vises).
TRYKK PÅ OK-KNAPPEN for å bekrefte valget. Du blir automatisk ført til neste innstilling.
VRI (+/-) KNOTTEN for å stille inn vekten.
TRYKK PÅ OK KNAPPEN for å bekrefte valget ditt.
TRYKK PÅ STARTKNAPPEN.

VEKT:
DENNE FUNKSJONEN MÅ FÅ OPPLYSNINGER om matens nettovekt. Ovnen vil automatisk beregne nødvendig
tid for å fullføre prosessen.
DERSOM VEKTEN ER MINDRE ELLER STØRRE ENN ANBEFALT VEKT: følg fremgangsmåten for "Tilberedning og
oppvarming med mikrobølger" og velg effektnivå 160 W ved tining.
FROSNE MATVARER:
DERSOM MATEN ER VARMERE enn dypfrossen (-18°C), velg en lavere vekt for maten.
DERSOM MATEN ER KALDERE enn dypfrossen (-18°C), velg en høyere vekt for maten.

MAT

TIPS

q KJØTT (100 g - 2.0 kg)

Kjøttdeig, koteletter, biffer eller steker.
SNU MATEN når ovnen varsler det.

w FJÆRKRE (100 g - 2.5 kg)

Kylling, hel, stykker eller fileter.
SNU MATEN når ovnen varsler det.

e FISK (100 g - 2.0 kg)

Hel, biffer eller fileter.
SNU MATEN når ovnen varsler det.

r GRØNNSAKER (100 g - 2.0 kg)

Blandede grønnsaker, erter, brokkoli, osv.
SNU MATEN når ovnen varsler det.

t BRØD (100 g - 1.0 kg)

Helt, rundstykker eller boller.
SNU MATEN når ovnen varsler det.

FOR MAT SOM IKKE ER LISTET OPP I DENNE TABELLEN og dersom vekten er under eller over vekten som
anbefales, følg prosedyren for "Tilberedning og oppvarming med mikrobølger" og velg 160 W ved
tining.
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Auto Reheat (automatisk oppvarming)
BRUK DENNE FUNKSJONEN når du vil varme ferdiglaget mat som enten er frossen, kjøleskapskald eller
romtemperert.
PLASSER MATEN på en ildfast tallerken eller fat som tåler mikrobølger.

g

3 5 7

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

8

2 4 6

DREI PÅ MULTIFUNKSJONSBRYTEREN til du finner auto-funksjonen.
VRI (+/-) KNOTTEN til du finner Auto Reheat funksjonen.
TRYKK PÅ OK KNAPPEN for å bekrefte valget ditt. Du blir automatisk ført til neste innstilling.
VRI PÅ (+/-) KNOTTEN for å velge matkategori. ("FOOD" og matvarekategori vil vises).
TRYKK PÅ OK KNAPPEN for å bekrefte valget ditt. Du blir automatisk ført til neste innstilling.
VRI (+/-) KNOTTEN for å stille inn vekten.
TRYKK PÅ OK KNAPPEN for å bekrefte valget ditt.
TRYKK PÅ STARTKNAPPEN.

NÅR DU OPPBEVARER en rett i kjøleskapet eller «porsjonerer» en rett som du vil varme opp på et fat, er det
lurt å legge tykkere, fastere deler ut mot kanten av tallerkenen og de tynnere og mindre faste delene i
midten.
PLASSER TYNNE STYKKER av kjøtt oppå hverandre, eller bland dem sammen.
TYKKE STYKKER (f.eks. kjøttpudding) eller pølser må plasseres nær hverandre.
1-2 MINUTTERS HVILETID FORBEDRER ALLTID resultatet, særlig for frossen mat.
DEKK ALLTID TIL MATEN når du bruker denne funksjonen, bortsett fra ved oppvarming av supper. Det er
ikke nødvendig å dekke til supper.
HVIS MATEN ER INNPAKKET på en slik måte at det allerede er tildekket, bør du lage 2-3 snitt i innpakningen,
slik at trykket slippes ut når maten gjenoppvarmes.
PLASTFOLIE bør snittes i eller prikkes med en gaffel for å slippe ut trykket og for å forhindre at den
sprekker på grunn av damp som danner seg i løpet av tilberedningen.
MAT

TIPS

q MIDDAGSRETT (250 g - 500 g)

TILBERED MAT i tråd med anbefalingene over.
Tildekket oppvarming.

w SUPPE (200 g - 800 g)

VARMES UTILDEKKET i porsjonsskåler eller i en
stor bolle.

e FROSSEN PORSJON (250 g - 500 g)

FØLG ANVISNINGENE PÅ PAKKEN for ventilasjon,
prikking osv.

r DRIKKER (0.1 - 0.5 L)

VARMES UTILDEKKET og bruk en metallskje i en
mugge eller kopp.

t FROSSEN LASAGNE (250 g - 500 g)

PLASSER på et ildfast fat som tåler
mikrobølger.

FOR MAT SOM IKKE ER LISTET OPP I DENNE TABELLEN, og dersom vekten er under eller over den anbefalte
vekten, følg prosedyren for "Steking og gjenoppvarming med mikrobølger".
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Auto Cook (automatisk tilberedning)
BRUK DENNE FUNKSJONEN KUN for tilberedning. Auto Cook kan bare brukes for mat som kommer inn under
de kategoriene som er oppført i tabellen.
PLASSER MATEN på en ildfast tallerken eller fat som tåler mikrobølger.

g

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3 5 7

8

2 4 6

VRI PÅ MULTIFUNKSJONSBRYTEREN til du finner auto-funksjonen.
VRI (+/-) KNOTTEN til du finner funksjonen for Auto Cook.
TRYKK PÅ OK KNAPPEN for å bekrefte valget ditt. Du blir automatisk ført til neste innstilling.
VRI PÅ (+/-) KNOTTEN for å velge matkategori. ("FOOD" og matvarekategori vil vises).
TRYKK PÅ OK KNAPPEN for å bekrefte valget ditt. Du blir automatisk ført til neste innstilling.
VRI (+/-) KNOTTEN for å stille inn vekten.
TRYKK PÅ OK KNAPPEN for å bekrefte valget ditt.
TRYKK PÅ STARTKNAPPEN.

HERMETISKE GRØNNSAKER: Du må alltid åpne boksen og helle innholdet i en beholder som tåler
mikrobølger. Tilbered aldri grønnsakene i boksen.
TILBERED ferske, frosne og hermetiske grønnsaker tildekket.
PLASTFOLIE bør snittes i eller prikkes med en gaffel for å slippe ut trykket og for å forhindre at den
sprekker på grunn av damp som danner seg i løpet av tilberedningen.
ANBEFALT VEKT

q BAKTE POTETER (200 g - 1 kg)

PRIKK POTETENE og plasser dem i en beholder
som tåler mikrobølgeovn og stekeovn. Snu
potetene når du hører pipesignalet fra
ovnen. Husk at ovnen, fatet og maten er
varme.
SNU MATEN når ovnen varsler det.

w FERSKE GRØNNSAKER (200 g - 800 g)

SKJÆR GRØNNSAKENE i like store stykker. Tilsett
2-4 spiseskjeer vann og dekk til. Rør om når
du hører pipesignalet fra ovnen.
SNU MATEN når ovnen varsler det.

e FROSNE GRØNNSAKER (200 g - 800 g)

TILBEREDES TILDEKKET. Rør om når du hører
pipesignalet fra ovnen.
SNU MATEN når ovnen varsler det.

r HERMETISKE GRØNNSAKER (200 g - 600 g)

TILBERED PÅ EN TALLERKEN SOM TÅLER
MIKROBØLGER tildekket.

t POPKORN (100 g)

TILBERED KUN ÉN POSE om gangen. Tilbered én
pose om gangen hvis du ønsker å tilberede
flere poser.

FOR MAT SOM IKKE ER LISTET OPP I DENNE TABELLEN og dersom vekten er under eller over vekten som
anbefales, følg prosedyren for "Tilberedning og oppvarming med mikrobølger" og velg 160 W ved
tining.
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Beverage (Drikker)
BRUK DENNE FUNKSJONEN for å gjenoppvarme drikke raskt og enkelt.
PLASSER DRIKKEN på en ildfast tallerken eller fat som tåler mikrobølger.

L

1

3

2

1. VRI PÅ MULTIFUNKSJONSBRYTEREN til du finner funksjonen for Beverage.
2. VRI (+/-) KNOTTEN for å velge drikkens volum (0.1 - 0.5 l).
3. TRYKK PÅ OK KNAPPEN.
VARMES UTILDEKKET og bruk en metallskje i en mugge eller kopp for å unngå for mye fordampning.
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Vedlikehold og rengjøring
RENGJØRING ER DET ENESTE VEDLIKEHOLDSARBEIDET som
vanligvis er nødvendig.

GRILLELEMENT trenger ikke rengjøring, da den
sterke varmen vil brenne av eventuelt søl, men
taket under elementet kan trenge regelmessig
rengjøring. Dette bør gjøres ved å bruke varmt
vann, vaskemiddel og en svamp. Hvis grillen ikke
brukes regelmessig, bør den settes i gang i 10
minutter hver måned for å brenne bort eventuelt
søl. Dette reduserer risikoen for brann.

DERSOM DU IKKE HOLDER OVNEN REN, kan overflatene
bli ødelagte. Dette kan ha sterk innvirkning på
apparatets levetid og kan føre til farlige
situasjoner.
IKKE BRUK SKRUBBEFILLER, SKRUBBESVAMPER, stålull,
gryteskrubber osv. som kan skade det
kontrollpanelet samt ovnens overflater
innvendig og utvendig.
Bruk en svamp med mildt vaskemiddel eller
tørkepapir sammen med glassrens-spray.
IKKE SPRAY direkte på ovnen.

KAN VASKES I OPPVASKMASKIN:
HOLDER FOR DEN ROTERENDE
TALLERKENEN.

REGELMESSIG, eller dersom du har sølt, ta ut den
roterende glasstallerken og støtten og rengjør i
bunnen av ovnen.

ROTERENDE GLASSTALLERKEN.

DENNE OVNEN ER BEREGNET på å brukes med den
roterende tallerkenen på plass.
LOKK.
IKKE BRUK mikrobølgeovnen når den
roterende tallerkenen er tatt ut for
rengjøring.
BRUK ET MILDT RENGJØRINGSMIDDEL, vann og en myk
klut til å rengjøre innsiden av ovnen, begge
sidene av døren og døråpningen.
IKKE LA DET DANNE SEG FETT eller matrester
rundt døren.
FOR HARDNAKKEDE FLEKKER, kok en kopp vann i
ovnen i 2-3 minutter. Dampen vil myke opp
flekkene.
IKKE BRUK DAMPRENGJØRINGSAPPARATER når du
rengjør mikrobølgeovnen.
VOND LUKT I OVNEN KAN FJERNES HVIS DU SETTER EN KOPP
den roterende
tallerkenen og lar det koke i noen minutter.

MED VANN TILSATT LITT SITRONSAFT på
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Data for testing av effektiviteten ved oppvarming
I SAMSVAR MED IEC 60705.
DEN INTERNASJONALE ELEKTROTEKNISKE KOMMISJONEN har utviklet en standard for kontroll og sammenlikning av
oppvarmingsresultater for ulike stekeovner. Vi anbefaler følgende for denne ovnen:
Test

Mengde

Ca. tid

Strømnivå

Beholder

12.3.1

1000 g

13 min

650 W

Pyrex 3.227

12.3.2

475 g

5½ min

650 W

Pyrex 3.827

12.3.3

900 g

16 min

650 W

Pyrex 3.838

13.3

500 g

10 min

Jet defrost

TEKNISKE DATA
STRØMFORSYNING

230 V/50 HZ

NOMINELL INNGANGSEFFEKT

1800 W

SIKRING

10 A

UTGANGSEFFEKT FOR MIKROBØLGER

1000 W

UTVENDIGE DIMENSJONER (H X W X D)

385 x 595 x 468

INNVENDIGE DIMENSJONER (H X W X D)

200 x 405 x 380
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Råd og forslag ved bruk
Slik leser du tilberedningstabellen
Tabellen indikerer den beste funksjonen som kan benyttes uansett matkategori. Steketidene, hvor disse
indikeres, gjelder fra maten settes i ovnen, unntatt forvarming (dersom det kreves).
Innstilling av temperaturer og steketider er veiledende og avhenger av matmengden og type tilbehør.
Stek alltid maten til minste oppgitte steketid og kontroller at det er gjennomstekt.
For å oppnå best mulig resultat, bør du følge de rådene som gis i steketabellen når det gjelder valg av
tilbehør som skal benyttes (hvis det medfølger).
Plastfolie og poser
Fjern klips av metall fra poser av papir eller plast før du legger posen inn i ovnen.
Plastfolie bør snittes i eller prikkes med en gaffel for å slippe ut trykket og for å forhindre at den
sprekker på grunn av damp som danner seg i løpet av tilberedningen.
Væsker
Væsker kan overopphetes ut over kokepunktet uten at du ser boblene. Dette kan føre til at varme
væsker plutselig koker over.
For å hindre dette:
1. Unngå å bruke beholdere med rette sider og smal hals.
2. Rør i væsken før du setter beholderen i mikrobølgeovnen, og la teskjeen stå i beholderen.
3. Etter oppvarmingen, rør igjen før du forsiktig tar beholderen ut av mikrobølgeovnen.
Tilberede MAT
Fordi mikrobølger passerer gjennom maten til en begrenset dybde, plasser delene i en sirkel, slik at de
fleste delene ligger ytterst, hvis du skal tilberede flere deler samtidig.
Små stykker tilberedes raskere enn store stykker.
Kutt opp maten i omtrent like store deler for å oppnå jevn tilbereding.
Fuktighet fordamper ved tilbereding i mikrobølgeovn.
Et lokk egnet for mikrobølgeovner på beholderen fører til at fuktighetstapet reduseres.
De fleste typer mat vil fortsette å steke når tilberedningstiden til mikrobølgeovnen er avsluttet. La
derfor maten bli stående en stund for å tilberedingen skal fullføres.
Det er vanligvis nødvendig å røre ved tilbereding i mikrobølgeovn. Når du rører, bring maten som er
kokt og som befinner seg i kantene, mot senteret og de mindre kokte delene ut mot kantene.
Plasser tynne skiver av kjøtt oppå hverandre, eller bland dem sammen. Tykkere stykker (f.eks.
kjøttpudding) eller pølser må plasseres nær hverandre.
Barnemat
Rør godt og kontroller temperaturen før servering når du varmer opp barnemat eller drikke i tåteflasker
eller glass.
På denne måten blir varmen jevnt fordelt, og du unngår fare for skålding eller forbrenning.
Påse at lokket og smokken er fjernet før oppvarming.
Frosne matvarer
For beste resultat, anbefaler vi at opptiningen skjer direkte på den roterende glasstallerkenen. Hvis
nødvendig, er det mulig å
bruke en lett plastbeholder som er egnet for tilberedning i mikrobølgeovn.
Gryteretter, stuinger og kjøttsauser tiner bedre dersom du rører i dem i løpet av opptiningstiden.
Skill deler fra hverandre etter hvert som de tiner. Enkle skiver tiner fortere.
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Feilsøkingsliste
Apparatet virker ikke
• Den roterende støtten er på plass.
• Døren er skikkelig lukket.
• Kontroller sikringene og påse at apparatet
tilføres strøm.
• Kontroller at apparatet har god ventilasjon.
Vent i 10 minutter og prøv å starte apparatet en
gang til.
• Åpne og lukk døren før du prøver igjen.
• Koble apparatet fra strømnettet. Vent i 10
minutter før du kopler til på nytt og prøv igjen.

Den elektroniske programmeringsenheten
virker ikke
Dersom displayet viser bokstaven “F” etterfulgt av
et tall, må du kontakte ettersalgsservice.
Oppgi i dette tilfellet nummeret som kommer etter
bokstaven “F”.

Kundeservice
Før du kontakter serviceavdelingen
1. Se om du kan løse problemet selv ved hjelp av
forslagene i "Feilsøkingstabellen".
2. Slå av og på igjen apparatet for å se om
problemet er løst.

Servicenummeret er også oppgitt på
garantiseddelen.
• din fulle adresse;
• ditt telefonnummer.

Dersom problemet vedvarer etter disse
kontrollene, kontakter du nærmeste
serviceavdeling.
Oppgi alltid:
• en kort beskrivelse av feilen;
• apparatets nøyaktige type og modell;
• servicenummeret (nummeret som står etter
ordet "Service" på typeskiltet), som er plassert
på den høyre innvendige kanten i ovnsrommet
(synlig når døren er åpen).

MERK: Dersom du har behov for en reparasjon, må
du henvende deg til en autorisert
Ettersalgsservice (for å garantere at originale
reservedeler benyttes og at reparasjonene utføres
på riktig måte).

Avhending av brukte husholdningsapparater
• Apparatet er fremstilt av materialer som kan
resirkuleres eller brukes om igjen. Kasser
apparatet i samsvar med lokale forskrifter for
avfallsbehandling. Kutt av strømledningen før
du kasserer apparatet, slik at det ikke lenger kan
kobles til strøm.

• For videre informasjon om behandling,
gjenvinning og resirkulering av elektriske
husholdningsapparater, kontakt kommunen, det
lokale renholdsverket eller butikken der du
kjøpte apparatet.
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