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Tillykke med din nye indbygningsovn
•
•
•
•
•

Læs hele brugervejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug.
Gør dig fortrolig med din nye ovn og de forskellige betjeningsfunktioner i den rækkefølge,
som fremgår af brugervejledningen.
Vær opmærksom på alle oplysninger og forklaringer vedrørende korrekt betjening og
behandling. Derved opnår du, at din ovn altid er klar til brug, og at den holder længe.
Vær især opmærksom på alle oplysninger, som vedrører sikkerheden. De skal være med
til at forebygge ulykker og skader på ovnen.
Husk at gemme brugervejledningen der kan også blive brug for den på et senere tidspunkt.

Bemærk, at denne brugervejledning gælder for flere ovne. Det er derfor ikke sikkert, at
alle funktioner findes på din ovn.

Bemærk!
Du skal have læst denne brugervejledning før du begynder at betjene produktet.
Produktet er udelukkende bestemt til tilberedning af mad. Enhver anden anvendelse
(fx. til rumopvarmning) er ikke i overensstemmelse med produktets oprindelige anvendelsesbestemmelse og kan være farlig.
Producenten forbeholder sig ret til ændringer, der ikke påvirker produktets funktion.
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VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED

Bemærk. Apparatet og dets tilgængelige dele bliver
varme under brug. Undgå derfor at berøre nogen
varmeelementer, da de kan være varme. Lad ikke
børn under 8 år betjene apparatet, medmindre det
sker under opsyn af en voksen.
Dette apparat må ikke betjenes af personer (herunder børn under 8 år) med nedsatte fysiske,
sansemæssige eller mentale evner eller manglende
erfaring og viden, medmindre de er blevet instrueret
og vejledt i brugen af apparatet af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Undgå at børn leger
med apparatet. Lad ikke børn rengøre eller betjene
apparatet, medmindre det sker under opsyn.
Bemærk. Uovervåget kogning i fedt eller olie på
kogepladen kan være farlig og føre til brand.
Forsøg ALDRIG at slukke ild med vand. Afbryd
apparatet, og dæk flammen med et låg eller et ikkebrændbart tæppe.
Bemærk. Brandfare: Opbevar ikke noget på kogepladens overflade.
Bemærk. Hvis der er revner i kogepladens overflade, sluk da for strømmen for at undgå risikoen for
elektrisk stød.
Bemærk. Hvis der er revner i kogepladens overflade,
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VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED

sluk da for strømmen for at undgå risikoen for elektrisk stød.
Ovnen bliver meget varm ved brug og et stykke tid
efter, at der er slukket for ovnen.
Ved brug af ovnen kan tilgængelige dele blive meget
varme. Undgå derfor at børn kommer i nærheden af
ovnen.
Bemærk. Brug ikke slibende rengøringsmidler eller skarpe metalgenstande til rengøring af glasset
i ovndøren, da de kan ridse overfladen, hvilket kan
føre til revner i glasset.
Bemærk. Ved udskiftning af ovnpæren skal komfuret slukkes ved hovedafbryderen. Der må ikke være
strøm til komfuret, når ovnpæren skiftes.
Brug ikke damprengøringsudstyr til rengøring af apparatet.
Bemærk. Tilberedningen af maden skal overvåges.
En kortvarig tilberedning af mad skal overvåges
konstant.
Bemærk. Brug kun komfurgitre, der er designet af
producenten af komfuret eller angivet af producenten
af apparatet i brugsanvisningen som velegnet, eller
komfurgitre, der er indbygget i apparatet. Brug af
upassende komfurgitre kan forårsage ulykker.
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VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED
● Hold altid børn væk fra komfuret.
Når komfuret er i brug kan direkte kontakt med det forårsage forbrændinger!
● Sørg for, at små husholdningsgenstande, herunder ledninger, ikke kommer i berøring
med den varme ovn eller kogepladen, da isoleringen på dette udstyr normalt ikke er
modstandsdygtigt over for høje temperaturer.
● Lad ikke komfuret været uden opsyn, når der steges. Olie og fedt kan blive antændt på
grund af overophedning, eller hvis det koger over.
● Lad ikke kogepladen blive snavset, og undgå, at væsker koger over og ned på kogepladens overflade. Dette gælder især sukker, som kan reagere med en keramisk kogeplade og forårsage uoprettelig skade. Alt, hvad der spildes, skal fjernes, så snart det sker.
● Placer ikke gryder og pander med en våd bund på de varme kogezoner, da det kan
forårsage uoprettelige forandringer på kogepladen (pletter, der ikke kan fjernes).
● Brug gryder og pander som specificeret af producenten, dvs. designet til brug på keramisk kogeplade.
● Hvis der opstår fejl, dybe ridser, revner eller afslag på den keramiske kogeplade, skal
brugen straks indstilles og servicecenteret skal kontaktes.
● Tænd ikke for kogepladen, før der er placeret en gryde eller pande på den.
● Brug ikke gryder/pander med skarpe kanter, da det kan beskadige den keramiske
kogeplade.
● Kig ikke direkte på halogenkogezonerne (hvis de ikke er dækket af en gryde), når de
varmer op.
● Gryder/pander med en vægt på over 15 kg må ikke sættes på den åbne ovndør, og de
må ikke sættes på kogepladen, hvis de vejer over 25 kg.
● Brug ikke stærke rengøringsmidler eller skarpe metalgenstande til rengøring af døren,
da det kan ridse overfladen, hvilket kan resultere i, at glasset revner.
● Brug ikke komfuret, hvis der opstår en teknisk fejl. Alle fejl skal udbedres af en kvalificeret og autoriseret person.
● I tilfælde af uheld, forårsaget af en teknisk fejl, skal strømmen afbrydes, og fejlen rapporteres til servicecenteret, så den kan blive repareret.
● Medmindre det sker under vejledning af en hjælper eller efter en grundig læsning
af brugervejledningen, må apparatet ikke bruges af personer (herunder børn) med
begrænset fysisk og psykisk kapacitet eller personer med begrænset teknisk erfaring,
eller som er ubekendte med udstyret.
● Lad aldrig børn være alene uden opsyn nær kogepladen, og lad dem ikke lege med
betjeningspanelet.
● Apparatet er kun beregnet til madlavning. Al anden brug (for eksempel opvarmning) er
ikke i overensstemmelse med den beregnede brug og kan være farlig.
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ENERGISPARETIPS
Brug af energi på en ansvarlig måde sparer ikke blot
penge, men hjælper også
miljøet. Så lad os spare
energi! Og sådan kan du
gøre det:

● Udnyt restvarmen i ovnen.
Hvis tilberedningstiden er mere end 40 minutter, slukkes ovnen 10 minutter før sluttiden.
Vigtigt! Når der bruges timer, sæt
da tilberedningstiden til tilsvarende
kortere.

● Brug passende kogegrej til madlavningen.
Gryder/pander med en tyk, flad bund kan
spare op til 1/3 af elforbruget. Husk at lægge
låg på gryderne, hvis det er muligt, da du
ellers vil bruge fire gange så meget energi!
● Sørg for, at størrelsen på gryden passer
til kogezonens størrelse.
En gryde bør aldrig være mindre end en
kogezone.
● Sørg for, at kogezoner og bunden på
gryder/pander er rene.
Snavs kan forhindre overførsel af varme og
hvis spild gentagne gange brænder fast,
kan det kun fjernes med produkter, der er
skadelige for miljøet.
● Tag ikke låget af gryden for ofte (en
overvåget gryder koger aldrig!).
Luk ikke ovndøren op unødvendigt ofte.
Sluk for ovnen i god tid, og udnyt restvarmen.
Ved lange tilberedningstider kan kogezonerne slukkes 5-10 minutter før tilberedningen er
slut. Dette sparer op til 20 % energi.
Brug kun ovnen til tilberedning af større
portioner.
Kødstykker af størrelsen op til 1 kg kan
tilberedes mere økonomisk i en gryde på
kogepladen.

● Brug kun grill sammen med ultrablæser,
når ovndøren er lukket.
● Sørg for, at ovndøren er rigtigt lukket.
Varmen kan slippe ud gennem spild på
dørforseglingen. Fjern alt spildt mad
øjeblikkeligt.
● Installer ikke kogepladen i direkte
nærhed af køleskabe/frysere.
Ellers kan energiforbruget blive øget unødigt.

7

BORTSKAFFELSE

UDPAKNING
Ovnen er blevet sikret mod
transportskader under be
ford ring en ved hjælp af en
emb allage. Efter foretaget
udpakning bed es du sørge
for, at emballagens elementer
bortskaffes på en miljøvenlig måde.
Alle materialer anvendt til emballeringen er
miljøvenlige og 100% genanvendelige. De er
markeret med et relevant symbol.

Når dette produkt er udtjent, må
det ikke bortskaffes via normalt
husholdningsaffald, men skal
afleveres til en indsamlingsplads
for genbrug af elektriske og elek
troniske produkter. Symbolet på
produktet, brugervejledningen
eller emballagen henviser til det.
Materialerne er genanvendelige ifølge deres
mærkning. Ved genbrug, genanvendelse af
stoffer eller andre former for genanvendelse
af udtjente produkter bidrager du væsentligt
til at beskytte miljøet.
Oplysninger om rette bortskaffelsespladser
for udtjente elektroniske og elektriske produk
ter kan fås ved henvendelse til kommunen.
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BESKRIVELSE AF PRODUKTET
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1 Knap til regulering af ovntemperatur
2 Betjeningsknap til ovnens funktioner
3, 4, 5, 6 Betjeningsknap til kogezone
7 Kontrollampe
8 Børnesikring
9 Varmeindikator for ovn
10 Keramisk kogeplade
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BESKRIVELSE AF PRODUKTET
Keramisk kogeplade

4a

3a

5a
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6a

6a
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Ø 18 cm
Ø 14,5 cm
Ø 21 cm
Ø 14,5 cm

SPECIFIKATIONER
Ovnens udstyr

Bageplade*
Grillrist

Bradepande*

*valgfrit
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INSTALLATION
Udskæring i bordpladen
● Køkkenområdet skal være tørt, udluftet og udstyret med effektiv ventilation. Når kogepladen installeres, skal det sikres, at der er nem adgang til alle kontrolelementer.
Dette er en kogeplade af Y–type til indbygning, hvilket betyder, at dens bagvæg og den
ene sidevæg kan placeres ved siden af et højt møbel eller en væg.
● Bordpladens tykkelse bør være 28-40 mm, og dens bredde mindst 600 mm. Bordpladen
skal være flad og jævn. Kanten af bordpladen mod væggen skal forsegles for at forhindre
indtrængen af vand eller andre væsker.
● Der skal være tilstrækkelig plads omkring åbningen, især mindst 50 mm afstand fra væggen og 60 mm afstand fra bordpladens forkant.
● Bordpladen skal være fremstillet af materialer, herunder finer og lim, som kan modstå en
temperatur på 100 °C. I modsat fald kan fineren gå af, eller bordpladens overflade kan
blive deformeret.
● Kanten af åbningen skal forsegles med passende materialer for at hindre indtrængen af
vand.
● Åbningen i bordpladen skal udskæres ifølge målene vist på figur

490 +2

min
50

560+2

min
60

1
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INSTALLATION
Montering af den selvklæbende skumforsegling *
Installer ikke apparatet uden skumforseglingen.
Skumforseglingen fastsættes på apparatet på følgende måde:
Før apparatet monteres i køkkenbordspladen, fastsættes den medfølgende,
selvklæbende skumforsegling på underkanten.
- før fastsættelsen fjernes beskyttelsesfilmen fra den selvklæbende skumforsegling
- fastgør den selvklæbende skumforsegling under apparatets kant
(Figur)

* visse modeller leveres med forseglingen limet til pladen
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INSTALLATION
Installation af kogepladen i en bordplade
● Brug fire "A"-beslag til 38 mm tykke bordplader. Sæt kogepladen i åbningen i bordpladen, som vist på figur 2 og 3. Brug fire træblokke i målene 15 x 15 x 50 mm udover "A"beslagene, for at sikre kogepladen i en 28 mm tyk bordplade. Sæt kogepladen i åbningen
i bordpladen, som vist på figur 4 og 5.
● Kontroller, at den klæbende forsegling er forsvarligt fæstnet til kogepladens kant.
● Fastgør monteringsbeslagene løst til kogepladens underside.
● Fjern støv fra bordpladen, sæt kogepladen ned i udskæringen, og tryk godt til.
● Sæt monteringsbeslagene lodret på kogepladens kant, og stram dem godt.

2

4

4

5

15

5

1

2

3

1

1 - bordplade
2 - skrue
3 - monteringsbeslag
4 - kogeplade
5 - forsegling
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2

3

1 - bordplade
2 - skrue
3 - monteringsbeslag
4 - kogeplade
5 - forsegling
6 - træblok

5

3

560
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50
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50

560

270

50
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320
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INSTALLATION
Installation af ovnen
 Køkkenområdet skal være tørt, udluftet

og udstyret med effektiv ventilation. Når
ovnen installeres, skal det sikres, at der
er nem adgang til alle kontrolelementer.
 Dette er en indbygningsovn af Y–type
til indbygning, hvilket betyder, at dens
bagvæg og den ene sidevæg kan placeres
ved siden af et højt møbel eller en væg.
Coating og finer på indbygningsmøblet
skal være sat på med en varmeafvisende
lim (100 °C). Det forhindrer deformation
af overfladen, og at coatingen løsner sig.
 Emhætter bør installeres i henhold til
producentens anvisninger.
Fig. A

Samling af ovnen:

 Lav en åbning med de dimensioner, der






er angivet i diagrammet for den ovn, der
indbygges.(Fig. A)
Sørg for at stikket til lysnettet ikke er
tilsluttet, og forbind så ovnen til lysnettet.
Sæt ovnen delvist ind i åbningen, og tilslut
ovnen til kogepladen. (Fig. B)
Apparatet skal være jordforbundet. Forbind kogepladens jordledning (gul–grøn)
med ovnens jordklemme (markeret ),
som sidder nær tilslutningsdåsen.
Sæt ovnen helt ind i åbningen, og sørg
for, at de fire skruer, der sidder som vist i
diagrammet, ikke falder ud. (Fig. C)

Fig. B
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INSTALLATION
Forbindelseskablet skal være sikret med en
kabelaflastningsklemme.
Advarsel!
Husk at forbinde sikkerhedskredsløbet til
tilslutningsdåsen markeret med
. Elektricitetsforsyningen til kogepladen skal have en
sikkerhedskontakt, som afbryder strømmen i
nødstilfælde. Afstanden mellem kontakterne
på sikkerhedskontakten skal være mindst
3 mm.
Før strømmen sluttes til kogepladen er det
vigtigt at læse informationen på mærkepladen
og forbindelsesdiagrammet.

Fig. C

Elektrisk tilslutning

2

Advarsel!
Alt elektricitetsarbejde skal udføres af en
kvalificeret og autoriseret elektriker. Der må
ikke udføres nogen ændringer i elektricitetsforsyningen.
Monteringsvejledning
Kogepladen er produceret til at arbejde ved
trefaset vekselstrøm (400V 3N~50Hz). Varmeelementernes spændingsnormering er
230V. Det er muligt at tilpasse kogepladen til
at arbejde ved enfaset strøm ved at foretage
den passende forbinding i tilslutningsdåsen
i henhold til nedenstående diagram. Forbindelsesdiagrammet findes også på låget til
tilslutningsdåsen. Husk, at forbindelsesledningen skal passe til forbindelsestypen og
den angivne effekt for kogepladen.
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INSTALLATION
FORBINDELSESDIAGRAM

Advarsel! Varmeelementernes spænding er
230V.

Advarsel! Ved alle forbindelser skal
sikkerhedsledningen være forbundet
til

1

PE-klemmen.

Til en 230 V jordforbundet enfase-tilslutning, forbindes klemmerne 1–2–3
og klemmerne 4–5, sikkerhedsledningen til

2
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5
N

L1

3

1

.

PE

N

L1

PE

4

2

L3 5

1

L2
L1

L1=R, L2=S, L3=T, N=jordklemme, PE= klemme til sikkerhedsledning
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H05VV-F4G2,5

5
L2

3

.

H05VV-F3G4

4

2

Til en 400/230 V jordforbundet trefase-tilslutning, forbindes klemmerne
4-5, faser i rækkefølgen 1,2,og 3, jord
til 4–5, sikkerhedsledningen til

3

1

Til en 400/230 V jordforbundet tofasetilslutning, forbindes klemmerne 2–3
og klemmerne 4–5, sikkerhedsledningen til

3

Anbefalet
kabeltype til
tilslutning

N

PE

H05VV-F5G1,5

BETJENING
Inden du tager ovnen i brug
•

Før du kan tage din nye ovn i brug, skal
den gøres grundigt ren. Brug en fugtig
klud, evt. med lidt opvaskemiddel. Brug
aldrig ætsende eller skurende rengøringsmidler.

•

Efter rengøringen skal ovnen opvarmes
med over-/undervarme og/eller med
varmluft i ca. 30 minutter ved 250°C .

•

Sørg for god ventilation i køkkenet under
rengøringen.
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BETJENING
Betjening af kogezoner

1
2

l
3

0

1

l

Kogezone slukket
Varmeholdningstrin
Viderekogningstrin
Højt viderekogningstrin
Stegetrin
Højt stegetrin
Opkogningstrin

3

l

2

0

Så snart en kogezone eller ovnen tændes, lyser driftskontrollampen.
En kogezone reguleres med den tilhørende 7-trins betjeningsknap. Denne har ud over trinnene
0•1•2•3
også tre mellemtrin, som er markeret med en prik.
Disse mellemtrin vælges, hvis temperaturen på det lavere trin er for lav, og temperaturen på
det højere trin er for høj.
Derved er det muligt at foretage en præcis tilpasning af temperaturen til fødevarens art og
mængde.
De forskellige trin anvendes mest hensigtsmæssigt som beskrevet nedenfor.
l Kogezone slukket - stilling 0
Efter at en kogezone er slukket, kan eftervarmen stadig bruges til kogning/varmeholdning.
l Varmeholdningstrin
Hvis retten blot skal småkoge langsomt ved ganske svag varme.
l Viderekogningstrin - stilling 1
Ved middelstore retter og hvis der ønskes en jævn viderekogning med en god energiudnyttelse.
l Højt viderekogningstrin
Til tilberedning af store portioner.
l Stegetrin - stilling 2
Til retter, som kræver lave temperaturer til fortsat stegning.
l Højt stegetrin
Til tilberedning af stegt kød og til retter, som kræver høje temperaturer til fortsat stegning.
l Opkogningstrin - stilling 3
I starten af tilberedningsprocessen, til hurtig kogning, bruning, opkogning og tilberedning
af lynretter ved fuld varmeeffekt.
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BETJENING
Restvarmeindikation
Restvarmeindikationen viser dig, på hvilken
af de fire kogezoner der stadig er en over
fladetemperatur på mere end 50°C. Ved at
være opmærksom på dette, kan du fore
bygge forbrændinger. Du kan imidlertid også
bruge restvarmen til at holde retter varme i
begrænset tid.

Restvarmeindikation
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BETJENING
Ovn med automatisk luftcirkulation (herunder varmluftblæser,
over- og undervarme)

0

Ovnen er slukket
Uafhængigt ovnlys
Sæt knappen i denne position for at
oplyse ovnens indre.

Ovnen kan varmes op ved brug under- og
overvarme samt grill. Betjeningen af ovnen
styres med ovnfunktionsknappen - for at
indstille en ønsket funktion skal du dreje
knappen til den valgte position, og det samme
med temperaturknappen - for at indstille en
ønsket temperatur skal du dreje knappen til
den valgte position.

Hurtig foropvarmning
Overvarme, grill og blæser er tændt.
Bruges til at forvarme ovnen.

Optøning
Kun blæser er tændt, og alle varmeelementer er slukkede.

0

Blæser og kombineret grill tændt
Når knappen er drejet til denne position, aktiverer ovnen den kombinerede grill- og blæser-funktion. Med denne funktion kan grilningsprocessen
foregå hurtigere og forbedre rettens
smag. Du bør kun bruge grillen med
lukket dør.

O

C

100

50

0
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Udvidet grill (supergrill)
I denne indstilling er både grill og
overvarme tændt. Dette øger temperaturen i den øverste del af ovnen,
hvilket gør den velegnet til bruning
og grillning af større portioner mad.

200

0
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Ovnen kan slukkes ved at sætte begge
disse knapper til denne position ""/"0".
Advarsel!
Når der vælges en varmefunktion
(f.eks. tænding af varmen), vil ovnen
kun blive tændt efter at temperaturen
er blevet indstillet med temperaturknappen.

Grill tændt.
Grill bruges til mindre kødportioner:
bøffer, schnitzel, fisk, sandwich,
frankfurterpølser, (tykkelsen af en
grillet ret bør ikke overskride 2-3 cm,
og den bør vendes under grilningen).
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BETJENING
Når det røde lys slukker, betyder det, at ovnen
har nået den indstillede temperatur. Hvis det
anbefales i en opskrift, at retter sættes i en
forvarmet ovn, skal dette først gøres, når det
røde lys slukker første gang. Under bagning
vil det røde lys midlertidigt tænde og slukke
(for at opretholde temperaturen i ovnen).

Undervarme tændt
Når knappen sættes i denne position,
opvarmes ovnen kun med undervarme. Bagning af kager fra bunden,
indtil de er færdige (fugtige kager med
frugtfyld).

Overvarme og undervarme tændt
Sæt knappen i denne position til traditionel bagning. Denne indstilling er
ideel til bagning af kager, kød, fisk,
brød og pizza (det er nødvendigt at
foropvarme ovnen og bruge en bageplade) på ét ovnniveau.
Overvarme, undervarme og blæser
er tændt.
Denne indstilling er særdeles velegnet
til bagning af kager. Konvektionsbagning (anbefales til bagning).
Når funktionerne
er valgt, men
temperaturknappen står på nul, vil
kun blæseren være tændt. Med denne
funktion kan du afkøle retten i ovnen.
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BETJENING
Grillstegning

OBS!
Grillstegning skal foregå ved lukket
ovnlåge.
Når man benytter sig af grillfunktionen, kan tilgængelige dele blive meget
varme. Sørg for at holde børnene væk
fra ovnen.

Grillstegningen sker ved, at maden påvirkes
af infrarød varme, som udsendes af det
glødende grilllegeme.
For at tænde grillen skal du:
l dreje ovnens funktionsvælger i still
l

l

ling grill
varme ovnen op i ca. 5 minutter
(med lukket ovnlåge).
anbringe pladen med grillmaden på
den rigtige ovnribbe, og hvis du skal
grille på risten – skubbe en plade til
opsamling at dryppede fedt ind i den
ovnribbelige under risten.
lukke ovnlågen.

Ved funktionerne grill og supergrill skal
temperaturen indstilles på 250 °C og ved
funktionen grillstegning med varmeluft – på
maks. 190 °C.
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BRUG AF OVNEN – PRAKTISKE TIPS
Bagning
l

Det anbefales at kager bages på de bageplader, som ovnen er udstyret med fra
fabrikken.

l

Ved brug af varmluftfunktion, er det ikke nødvendigt at forvarme ovnen. Ellers skal
ovnen forvarmes, før du stiller maden ind.

l

Før du tager kagen ud af ovnen, skal du tjekke om kagen er gennembagt ved hjælp
af en træpind. Hvis kagen er gennembagt, skal træpinden være tør og ren, efter at
du har stukket den ind i kagen.

l

Det anbefales at lade kagen stå i ovnen i ca. 5 minutter, efter at ovnen er slukket.

l

Når du bruger varmluftfunktion, er bagetemperaturen som regel ca. 20-30 grader
lavere i forhold til traditionel bagning (med over- og undervarme).

l

Værdierne for bagning er kun vejledende værdier, og de kan reguleres alt efter egne
erfaringer og behag.

Stegning af kød
l

Stegning i ovn anbefales ved større mænger kød (over 1 kg). Mindre stykker kød
tilberedes på komfuret.

l

Det kan anbefales at bruge ildfaste fade til stegning. Håndtagene på disse fade skal
ligeledes være ildfaste.

l

Når du steger på grillristen, anbefales det at anbringe en bageplade med lidt vand
på den nederste hyldeskinne.

l

Det anbefales at vende kødet mindst en gang midt i stegetiden. Under stegningen
kan du også nogle gange dryppe kødet med kødsaften, som opstår under stegnin
gen.
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BRUG AF OVNEN – PRAKTISKE TIPS
Ovn med automatisk luftcirkulation (herunder varmluftblæser, over- og undervarme)
Type madret

Type opvarmning

Temperatur
(0C)

Niveau

Tid
(min.)

160 - 200

2-3

30 - 50

150

3

25 - 35

160 - 170 1)

3

25 - 40 2)

155 - 170 1)

3

25 - 40 2)

220 - 240 1)

2

15 - 25

210 - 220

2

45 - 60

190

2-3

60 - 70

210

4

14 - 18

225 - 250

2

120 - 150

160 - 230

2

90 - 120

180 - 190

2

70 - 90

160 - 180

2

45 - 60

190 - 210

2

40 - 50

170 - 190

3

40 - 50

Tiderne gælder for retter, der sættes i en kold ovn. Hvis ovnen er foropvarmet, skal tiderne reduceres
med 5-10 minutter.
1)

Foropvarm

Ved mindre stykker bagværk
Bemærk: Tallene i tabellen er omtrentlige og kan justeres efter din egen erfaring og præferencer.
2)
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TESTRETTER. I henhold til standarden EN 60350-1.
Bagning
Type madret

Små kager

Småkager af
mørdej

Fedtfattig sandkage

Æbletærte

1)

Tilbehør

Niveau

Bageplade

Type
opvarmning

Temperatur
(0C)

Bagetid 2)
(min.)

3

160 - 170 1)

25 - 40 2)

Bageplade

3

155 - 170 1)

25 - 40 2)

Bageplade

3

155 - 170 1)

25 - 40 2)

Bageplade
Bradepande

2+4
2 - bageplade
eller bradepande
4 - bageplade

155 - 170 1)

25 - 50 2)

Bageplade

3

150 - 160 1)

30 - 40 2)

Bageplade

3

150 - 170 1)

25 - 35 2)

Bageplade

3

150 - 170 1)

25 - 35 2)

Bageplade
Bradepande

2+4
2 - bageplade
eller bradepande
4 - bageplade

160 - 175 1)

25 - 35 2)

Trådrist + sort
bageform
diameter 26cm

3

170 - 180 1)

30 - 45 2)

Trådrist + 2
sorte bageforme
diameter 26cm

2
sorte bageforme placeres
diagonalt,
den bageste
til højre, den
forreste til
venstre

180 - 200 1)

50 - 70 2)

Foropvarm, brug ikke lynopvarmnings-funktionen.

Tiderne gælder for retter, der sættes i en kold ovn. Hvis ovnen er foropvarmet, skal tiderne reduceres
med 5-10 minutter.
2)
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TESTRETTER. I henhold til standarden EN 60350-1.
Grilning
Type madret

Hvidt toastbrød

Burgerbøffer

Tilbehør

Niveau

Trådrist

Type
opvarmning

Temperatur
(0C)

Tid
(min.)

4

250 1)

1,5 - 2,5

Trådrist

4

250 1)

2-3

Trådrist +
bradepande
(til opsamling
af væde)

4 - trådrist
3 - bradepande

250 1)

Første side 10
- 15
Anden side
8 - 13

Temperatur
(0C)

Tid
(min.)

1)

Foropvarm ovnen i 5 minutter, brug ikke lynopvarmnings-funktionen.

2)

Foropvarm ovnen i 8 minutter, brug ikke lynopvarmnings-funktionen.

Stegning
Type madret

Hel kylling

Tilbehør

Niveau

Type
opvarmning

Trådrist +
bradepande
(til opsamling
af væde)

2 - trådrist
1 - bradepande

180 - 190

70 - 90

Trådrist +
bradepande
(til opsamling
af væde)

2 - trådrist
1 - bradepande

180 - 190

80 - 100

Tiderne gælder for retter, der sættes i en kold ovn. Hvis ovnen er foropvarmet, skal tiderne reduceres
med 5-10 minutter.

27

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Sluk for strømmen, før rengøring. Alle
knapper skal være drejet i position ”l”
/ ”0”. Komfuret skal altid være koldt før
rengøring.
Glaskeramisk kogeplade
Rengør den glaskeramiske kogeplade re
gelmæssigt.
I den forbindelse anbefaler vi følgende:
l Pas især på, at ingen sukker- eller syre
holdige fødevarer ikke brænder fast.
l Også aluminiumfolie og plastservice kan
beskadige kogepladen, hvis materialet
når at smelte på pladen og ikke straks
fjernes.
l Ved let tilsmudsning, som ikke er brændt
fast, kan kogepladen tørres af med en
fugtig klud.
l Kraftig tilsmudsning eller fastbrændt
snavs fjernes med en barberbladsskraber.
l Kalk, vandrande, fedtstænk og metallisk
spillende misfarvninger fjernes med et
middel, beregnet til glaskeramiske koge
plader.

Ovn
Lave tilberedningstemperaturer giver mindre
tilsmudsning af ovnen:
l Du må aldrig prøve at holde ovnen ren
ved at lægge aluminiumfolie i bunden.
l Rengør ovnen — om nødvendigt — hur
tigst muligt efter anvendelse.
Brug aldrig ovnspray eller stærke, rid
sende pudse- eller skuremidler.
l Lad ovnlågen stå åben et stykke tid efter
våd rengøring, så fugten kan slippe ud.
l Dampkogning og konservering forårsager
kraftig fugtdannelse i ovnen. Sørg for at
lade ovnen tørre godt, da der ellers kan
opstå rustskader.
„Steam Clean“ - Nem rengøring
Steam Clean er en speciel fremgangsmåde,
som gør det nemt at rengøre ovnen uden
anvendelse af dyre rengøringsmidler.
Skub den dybe bradepande ind i den nederste
rille og hæld ca. 0,25 l vand i bradepanden.
Tænd for ovnen: Indstil funktionsknappen på
over- og undervarme, temperaturen på 50°C
og tiden på 30 min.
Vanddampen opløser madresterne i ovnen.
Fjern nu ovnribberne og tør ovnens bund og
sider af med en fugtig klud eller svamp.

Vigtigt!
Brug ikke ridsende midler, stærke
sæber eller skarpe genstande ved
rengøring.
Brug kun varmt vand med lidt
opvaskemiddel til at rengøre fronten. Brug ikke vaskepulver eller
skurecreme.

28

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Udskiftning af ovnpære
Ved udskiftning af ovnpæren skal komfuret først slukkes ved hovedafbryderen.
For at undgå risikoen for elektrisk stød
må der ikke være strøm til komfuret, når
ovnpæren skiftes.
l Stil alle betjeningsknapper i position
“l”/“0” og sluk for strømforsyningen til
komfuret ved hovedafbryderen.
l Fjern beskyttelsesglasset foran pæren
ved at dreje det mod venstre.
l Fjern pæren og erstat med en ny 230 V
pære (type 25W/E 14, T 300 °C).
l Sørg for, at pæren er skruet rigtigt fast i
fatningen.
l Sæt beskyttelsesglasset på igen ved at
dreje det mod højre.

Ovnlys pære
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RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Afmontering af ovnlågen

Afmontering af det inderste glas

For at få nemmere adgang til ovnens indre
samt lette rengøringen af ovnen er det mu
ligt at tage ovnlågen af. For at gøre det skal
du åbne ovnlågen og skubbe hængslets
holdebøjle op. (Fig. A). Luk lågen lidt til, løft
den opad og fjern den fremad. For at sætte
lågen på plads, skal du gøre det i omvendt
rækkefølge. Ved monteringen skal du sørge
for, at udskæringen i hængslet sidder rigtigt
på fremspringet af hængslets holder. Husk
altid at skubbe holdebøjlerne ned igen efter
montering af ovnlågen. Ellers kan hængslet
blive beskadiget, når ovnlågen lukkes.

1. Hægt den øverste dørliste af ved at lirke
dens sider med en flad skruetrækker (fig. B).
2. Træk den øverste dørliste løs. (fig. B, C)

B

A

Holdebøjle på hængsel, der er skubbet op

C
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RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
3. Træk derefter glasset ud (Fig. D). Efter
rengøringen følges ovennævnte procedure
i omvendt rækkefølge.
Vigtigt! Pres ikke toplisten ind på begge
sider af døren samtidigt. For at påsætte
toplisten korrekt på døren, skal du først
sætte den venstre ende på døren og derefter presse den højre ende ind, indtil du
hører et „klik”. Pres derefter den venstre
ende ind, indtil du hører et „klik”.

D

3
2
1
3

3

2

2

1

1

Drej skrue og holder og træk glasruden ud
opefter
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FORANSTALTNINGER VED FEJL
Ved evt. problemer skal du altid:
l Slukke for ovnen.
l Afbryde strømmen til ovnen.
l Nogle små fejl kan du afhjælpe på egen hånd ved at følge vejledningerne i tabellen.
Før du anmoder om service, bedes du kontrollere de enkelte problemer i tabellen.

PROBLEM

ÅRSAGEN

AFHJÆLPNING

Elektrisk udstyr virker ikke.

Strømtilførsel er afbrudt.

Tjek sikring i din husinstallation, udskift den med en
ny, hvis den er brændt af.

Belysning i ovnen virker
ikke.

Pæren er løsnet eller beskadi
get.

Skru pæren fast eller udskift
den afbrændte pære (se
kapitel Rengøring og vedli
geholdelse).
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TEKNISK SPECIFIKATION
Nominalspænding			230/400V ~50 Hz
Nominalydelse				max. 9,1 kW
Ovnen dimensioner			

59,5 / 59,5 / 57,5 cm

Basisinformation:
Produktet opfylder kravene i de europæiske standarder EN 60335-1; EN 60335-2-6.
Data på elektriske ovnes energimærkater er givet i henhold til standarden EN 60350-1/IEC
60350-1. Disse værdier defineres med en standardbelastning med følgende funktioner aktive:
Under- og overvarme (konventionel opvarmning) og varmluftblæser-opvarmning (tvunget
luftopvarmning), hvis disse funktioner er relevante.
Energiklassen er blevet tildelt afhængigt af de funktioner, der findes i apparatet, i henhold til
nedenstående prioritering:

Opvarmning med øko-varmluftblæser

ØKO

Opvarmning med varmluftblæser
Varmluftblæser, under- og overvarme
Under- og overvarme (konventionel opvarmning)
Under energiforbrugstesten fjernes de teleskopiske skinner (hvis produktet er udstyret med
sådanne).

Overensstemmelseserklæring:
Som producent af apparatet erklærer vi, at produktet er i overensstemmelse med grundbestemmelserne i de følgende europæiske direktiver:
l
Lavspændingsdirektivet 2014/35/EC,
l
Direktivet vedr. elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2014/30/EC,
l
ErP-direktivet 2009/125/EC,
og derfor er produktet markeret med
og der er for dette produkt blevet udstedt en
overensstemmelseserklæring, der er stillet til rådighed for kompetente markedskontrolmyndigheder.
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