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DIN UGN
Introduktion
Grattis till valet av denna ångugn från Asko.
Denna produkt är utformad att erbjuda enkel funktion och optiimal
användarvänlighet. Ugnen har ett brett sortiment av inställningar som
gör att du kan välja rätt tillagningsmetod varje gång.
Denna manual visar dig hur du kan använda denna ugn på bästa
sätt. Förutom information om hur du ska använda ugnen hittar du
även bakgrundsinformation som kan vara nyttig vid användning av
apparaten.

Läs de separata säkerhetsinstruktionerna noga
innan du använder apparaten!
Läs denna manual innan du använder apparaten och förvara den
på ett säkert ställe för framtida användning.
Installationsinstruktioner levereras separat.
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Kontrollpanel
01

03

10 15
10 10 2015

02

05

04

01. På/Av-knapp; använd för att:
▷ sätta på apparaten.
▷ byta till standby.
▷ stänga av apparaten. Håll ’På/Av’-knappen intryckt tills
apparaten stängs av.
02. X-knapp; använd för att:
▷ gå tillbaka ett steg i menyn.
▷ stänga eller svara ’Nej’ till en popup-meny.
▷ stänga eller avsluta en meny eller funktion.
03. Knapp för vattenbehållare; använd för att:
▷ öppna vattenbehållarens ventil.
04. Bekräfta-knapp; använd för att:
▷ bekräfta inställningar.
▷ starta en funktion.
▷ stänga eller svara ’Ja’ till en popup.
05. Pekskärm/skärm
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Beskrivning
1
2

1. Kontrollpanel
2. Vattentankens
ventil
3. Hyllnivåer
4. Ugnslucka
5. Luckhandtag

Nivå 5
Nivå 4

3

Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1

4
5

Ledskenor/Teleskopiska styrskenor
• Ugnen har fyra eller fem styrskenor (nivå 1 till 4/5), beroende
på modell. Nivå 1 används huvudsakligen i kombination
med undervärme. De två övre nivåerna används i huvudsak
för grillfunktionen.
• Placera ugnsgallret, bakplåten eller ångformen i utrymmet mellan
styrskenorna.
• Ett antal hyllnivåer kan ha fullt indragbara teleskopskenor, beroende
på modell.
▷ Dra ut de teleskopiska styrskenorna helt ur ugnsutrymmet och
placera ugnsgallret/bakplåten/ångformen på dem. Skjut sedan
tillbaka ugnsgallret/bakplåten/ångformen, på de teleskopiska
styrskenorna, in i ugnsutrymmet.
▷ Stäng bara ugnsluckan när de teleskopiska styrskenorna
befinner sig helt i ugnsutrymmet igen.

Tillbehör
För din apparat finns en rad tillbehör tillgängliga, beroende på modell.
Använd endast original-tillbehör som är speciellt lämpade för att
användas med din apparat. Obs! Se till att all utrustning som du
använder klarar de temperaturer som uppstår vid de olika funktioner du
använder på spisen.
Obs: alla tillbehör är inte lämpliga/tillgängliga för alla apparater (det kan
också variera beroende på land). Vid köp av tillbehör, uppge alltid exakt
identifieringsnummer för din apparat. Se försäljningsbroschyren eller
online-resurser för mer information om valfria tillbehör.
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Obs: placera aldrig tillbehör på ugnens botten!
Tillbehör som kan levereras med din apparat (beroende på modell)
Emaljerad bakplåt; för bakelser och kakor.
• Använd inte den emaljerade bakplåten för mikrovågsfunktioner!
• Lämplig för pyrolysrengöring.
Ugnsgaller; används huvudsakligen till grillning. En ångform eller
panna med mat kan också placeras på ugnsgallret.
• Ugnsgallret är utrustat med en säkerhetssprint. Lyft gallret något
i framändan för att dra det ut ur ugnen.
• Använd inte ugnsgallret för mikrovågsfunktioner!
Djup emaljerad bakplåt; för användning vid grillning av kött och
bakning av fuktiga bakverk.
• Placera aldrig den djupa bakplåten på den lägsta nivån under
matlagning/bakning, utom när den används som dropskål under
grillning, stekning eller grillning med grillspett (om tillgängligt).
• Använd inte den djupa emaljerade bakplåten för
mikrovågsfunktioner!
• Lämplig för pyrolysrengöring.
Bakplåt i glas; för användning i mikrovågsugn och ugn.
• INTE lämplig för pyrolysrengöring.

Operforerad ångform; 40 mm djup (användbar för att samla in fukt
under ångkokning).
• Obs: missfärgning kan uppstå vid temperaturer över 180°C! Detta
påverkar inte ugnens korrekta funktion.
Perforerad ångform; 40 mm djup (användbar för ånginställningar)
• Obs: missfärgning kan uppstå vid temperaturer över 180°C! Detta
påverkar inte ugnens korrekta funktion.
Perforerad ångform; 1/3GN.
Perforerad ångform; 1/2GN.
• Obs: missfärgning kan uppstå vid temperaturer över 180°C! Detta
påverkar inte ugnens korrekta funktion.
• Ångplåtar kan användas samtidigt på två nivåer. Placera den
perforerade ångplåten i mitten av ugnen och den operforerade
ångplåten en nivå under den perforerade ångplåten.
• För ångkokning kan du placera den perforerade ångformen i den
operforerade ångformen. De kan endast användas tillsammans på
en nivå med teleskopiska styrskenor.
Culisensor; kan användas för att mäta kärntemperaturen på rätten.
När önskad temperatur är uppnådd, stoppas tillagningsprocessen
automatiskt.
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Lucka
• Luckkontakterna avbryter ugnens funktion om luckan öppnas under
användning. Ugnen återupptar sin funktion när luckan stängs.
• Denna ugn har ett ’lucksystem med mjuk stängning’. När
ugnsluckan stängs, dämpar systemet rörelsen, från en viss vinkel,
och stänger ugnsluckan tyst.

Kylfläkt
• Apparaten är utrustad med en kylfläkt som kyler ner hylsan och
kontrollpanelen.

Pekskärm
• Använd ugnens pekskärm genom att trycka lätt på den eller dra
med fingret över den.
• Tryck lätt på skärmen för att öppna en funktion eller justera en
inställning.
• Dra med fingret över skärmen för mer information/visa alternativ
eller justera
en inställning.
Trycka lätt:

Dra med fingret över skärmen:
10:15

180 °C
UGN

TILLVAL

10:15

PROGRAM

:31
:30

ÅNGA

Varm luft

För bästa respons: peka på knapparna med huvuddelen av din
fingertopp. Varje gång du pekar lätt på en knapp under användning,
hörs en kort ton (om inte detta är justerat i inställningarna).
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Huvudskärmar
Startskärm
10:15

01

05

06

02
UGN

TILLVAL

ÅNGA

07

03
04

Plusmeny (01)
• Tryck lätt på plussymbolen för att öppna ’Plus’-menyn. Innehållet i
denna meny ändras enligt kontrollalternativen som finns tillgängliga
vid den tidspunkten.
Ugn (02)
• Tryck lätt på ’UGN’ för att öppna menyn för ugnsfunktioner.
Äggklocka (03)
• Tryck lätt på symbolen för äggklockan för att öppna menyn för
äggklockan.
• Äggklockan kan användas oberoende av ugnsfunktionen.
▷ Längst möjliga klockinställning är 24 timmar.
▷ När en äggklocka går av visas en popup och hörs en akustisk signal.
▷ Tryck lätt på X-knappen, bekräfta-knappen eller skärmen för
att stänga av signalen och stänga popup-menyn. Ljudsignalen
upphör automatiskt efter ungefär 1 minut.
Tillval (04)
• Tryck lätt på ’TILLVAL’ för att se apparatens tillvalsfunktioner.
Tid (05)
• Här visas tiden.
Ångning (06)
• Tryck lätt på ’ÅNGA’ för att öppna menyn för ångfunktion.
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Belysning (07)
• Tryck lätt på symbolen för ’lampa’ för att tända eller släcka
ugnsbelysningen.
• Ugnsbelysningen lyser också upp när du öppnar ugnsluckan eller
startar tillagning. Ugnsbelysningen dämpas automatiskt (såvida
detta inte är justerat i inställningarna).
Tillvalsskärm
04

05
PROGRAM

10:15

UPPVÄRMNING

KOMBI

SNABB FÖRVÄRMNING

01

02

RENGÖRING

03

Snabb förvärmning (01)
• Tryck lätt på ‘SNABB FÖRVÄRMNING’ för att öppna funktionen för
snabb förvärmning.
Kombi (02)
• Tryck lätt på ’KOMBI’ för att öppna menyn för kombifunktion.
Rengöring (03)
• Tryck lätt på ’RENGÖRING’ för att öppna menyn för
rengöringsfunktion.
Uppvärmning (04)
• Tryck lätt på ’UPPVÄRMNING’ för att öppna menyn för
uppvärmningsfunktioner.
Här hittar du uppvärmning av tallrik, regenerera, upptining och hålla
varmt.
Program (05)
• Tryck lätt på ’PROGRAM’ för att öppna programmenyn.
Här hittar du favoriterna och de automatiska programmen.
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Skärm för inställning av funktioner
04
10:15

PROGRAM

02
01

180 °C

03

Varm luft

05
Välja en funktion (01)
• Tryck lätt på pilarna ovanför och under funktionen eller dra med
fingret över symbolen för att välja en funktion (se även ’Öppna
tangentbordet’).
Ställa in temperaturen (02)
• Tryck lätt på pilarna ovanför och under funktionen eller dra med
fingret över symbolen för temperatur för att välja en temperatur (se
även ’Öppna tangentbordet’).
Tillagningstid (03)
• Tryck lätt på symbolen för tillagningstid om du vill ställa in en
tillagningstid. Om en tillagningstid redan är angiven måste den
ställas in.
• Tryck lätt på pilarna ovanför och under tiden eller dra med fingret
över tiden för att justera (se även ’Öppna tangentbordet’).
Program (04)
• Tryck lätt på ’PROGRAM’ för att öppna programmenyn.
Här hittar du favoriterna och de automatiska programmen.
Informationsflik (05)
• Namnet på den valda funktionen syns i den nedersta fliken i
skärmen. Tryck lätt på fliken för att få mer information om den valda
funktionen.

SV 11

DIN UGN
Standbyskärm
02

03

10 15

01

10 10 2015

04

9:27

125 °C

05

06

Visning av tid (digital/01)
• Faktisk tid på dagen.
Visning av tid (analog/02 och 03)
• Faktisk tid på dagen.
• Timvisaren på den analoga klockan är angiven med en ’stängd’
cirkel (02) och minutvisaren med en ’öppen’ cirkel (03).
Visning av datum (04)
• Faktiskt datum.
Äggklocka (05)
• Äggklockan som löper ut.
Visning av sänkande temperatur (06)
• Faktisk temperatur i ugnen (spillvärme).
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Första användning
• Rengör insidan av ugnen och tillbehören med varmt vatten och
rengöringsmedel. Använd inte aggressivt rengöringsmedel, hård
svamp eller liknande.
• Ugnen utlöser en särskild lukt när den används första gången;
detta är normalt. Se till att det finns god ventilation under den första
användningen.
Vid första anslutningen av apparaten till elnätet eller efter att apparaten
kopplats från eluttaget under en längre tidperiod, måste du ställa in
’Språk’, ’Tid’, ’Datum’ och ’Vattenhårdhet’.
Ställa in språket
SPRÅK
Holländska

Svenska
Tyska
Franska

Ställ in önskat språk som du vill att apparatens visningstexter ska visas
i. Standard inställningen är ‘svenska’.
1. Dra med fingret över skärmen för att se samtliga språk.
2. Tryck lätt på ett språk för att välja detta.
3. Tryck på bekräfta-knappen för att spara inställt språk.
Ställa in tiden
TID

12:00
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1. Tryck lätt på pilarna ovanför och under tiden eller dra med fingret
över tiden för att justera den.
2. För snabb inmatning: tryck lätt i mitten av tidsskärmen; ett popuptangentbord kommer att synas där önskad tid kan skrivas
(se ’Öppna tangentbordet’-kapitlet).
3. Tryck på bekräfta-knappen för att spara inställd tid.

Ställa in datumet
DATUM

01
DAG

01

MÅNAD

2015
ÅR

1. Tryck lätt på pilarna ovanför och under dagen, månaden eller året
eller dra med fingret över dagen, månaden eller året för att justera
dessa.
2. Tryck på bekräfta-knappen för att spara inställt datum.

Ställa in vattnets hårdhetsgrad
VATTENHÅRDHET

Vattnets hårdhet måste ställas in före första användning.
Om vattnet är mjukare eller hårdare än standardinställningen kan du
ändra den inställda hårdhetsnivån.
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Kolla vattnets hårdhet
Använda ’papperstestremsan’ som medföljer apparaten för att mäta
vattenhårdheten. För information om vattenhårdhet i din region
kontakta vattenstyrelsen.
Använda ’papperstestremsa’
Doppa testremsan i vatten i 1 sekund. Vänta 1 minut och läs av antalet
streck på pappersremsan. Kolla tabellen för den korrekta inställningen
för vattenhårdheten.
Ställa in vattnets hårdhetsgrad
1. Jämför testremsan med bilden på skärmen.
2. Tryck lätt på strecken på skärmen tills de stämmer överens med
testremsan.
3. Tryck på bekräfta-knappen för att spara den inställda
vattenhårdheten.
Utrustningen har nu programmerats så att avkalkningsmeddelandet
syns i enlighet med den faktiska vattenhårdheten.

Skärm

Nummer på
testremsan/färg
på strecken

Typ

PPM

Fransk hårdhet
(°df)

Tysk hårdhet
(°df)

0 - 90

0-9

0-5

1

4 gröna streck

Mycket mjukt vatten

2

1 rött streck

Mjukt vatten

90 -178

9 - 18

5 - 10

3

2 röda streck

Ganska hårt vatten

178 - 267

18 - 26

10 - 15

4

3 röda streck

Hårt vatten

267 - 356

26 - 35

15 - 20

5

4 röda streck

Mycket hårt vatten

> 356

> 35

> 20

Apparaten är nu klar för användning.

Språk, tid, datum och vattenhårdhet kan du justeras i inställningarmenyn (se ‘Inställningar’-kapitlet). Du kan öppna inställningar-menyn via
’Plus’-menyn i startskärmen.
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FUNKTION
Använda ’Plus’-menyn

10:15

UGN

TILLVAL

ÅNGA

’Plus’-menyn består av ett antal funktioner eller inställningar.
Plusfunktionerna som erbjuds beror på vilken skärm som är aktiv.

INSTÄLLNINGAR
Gå till apparatens inställningar

TILLAGNING I STEG
Kombinera upp till tre funktioner i en tillagningsprocess
KNAPPLÅS
För att rengöra kontrollpanelen eller använda
som barnlås

• I startskärmen finns följande funktioner/menyer i ’Plus’-menyn:
▷ Inställningar; Ställ in dina preferenser (se ‘Inställningar’-kapitlet).
▷ Tillagning i steg;Kombinera upp till tre funktioner i en
tillagningsprocess (se ’Tillagning i steg’-kapitlet).
▷ Tangentlås; Lås samtliga tangenter för att rengöra
instrumentpanelen eller för att undvika att apparaten sätts igång
oavsiktligt. Håll tangenten intryckt tills tangentlåset är aktiverat.

SNABB FÖRVÄRMNING
Förvärm ugnsutrymmet snabbt
Sätt inte in maträtten än
FÖRDRÖJD START
Tillagningsprocessen startar automatiskt vid
önskad tid
ADDERA ÅNGA 1-3X
Fördela upp till 3 ångcykler jämt över tillagningsprocessen
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• Från skärmen för funktionsinställningar för ugn, ångning och kombi,
hittar du följande funktioner i ’Plus’-menyn:
▷ Snabb förvärmning; Förvärm ugnsutrymmet snabbt till önskad
temperatur inom en tillagningsprocess (se ’Snabb förvärmning’kapitlet). Inte tillgänglig i ångningsfunktion.
▷ Fördröjd start;Tillagningsprocessen startar automatiskt vid tiden
du ställt in.
▷ Addera ånga 1-3X; Addera en ångningscykel till
tillagningsprocess 1, 2 eller 3 gånger (finns endast i
ugnsfunktionen).
▷ Tillagning i steg;Kombinera upp till tre funktioner i en
tillagningsprocess (se ’Tillagning i steg’-kapitlet).
▷ Tangentlås; Lås samtliga tangenter för att rengöra
instrumentpanelen eller för att undvika att apparaten sätts igång
oavsiktligt. Håll tangenten intryckt tills tangentlåset är aktiverat.
▷ Gratäng; För att lägga till grillfunktionen i slutet av förloppet (tid
för gratinering läggs till i slutet av tillagningsförloppet).

LÄGG TILL I FAVORITER
Spara de befintliga tillagningsinställningarna
i dina favoriter
ADDERA ÅNGA
Addera en ångcykel till tillagningen
process
KNAPPLÅS
För att rengöra kontrollpanelen eller använda
som barnlås

• Vid start av en ugns-, ång- eller kombifunktion kan du hitta följande
funktioner i ’Plus’-menyn:
▷ Lägga till i favoriter; Lägg till inställningarna för den tillagade
rätten i dina favoriter (se ’Tillvalsfunktioner’-kapitlet).
▷ Addera ånga; Addera en ångcykel till tillagningsprocessen (finns
endast i ugnsfunktionen).
▷ Tangentlås; Lås samtliga tangenter för att rengöra
instrumentpanelen eller för att undvika att apparaten sätts igång
oavsiktligt. Håll tangenten intryckt tills tangentlåset är aktiverat.
▷ Gratäng; För att lägga till grillfunktionen i slutet av förloppet (tid
för gratinering läggs till i slutet av tillagningsförloppet).
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Öppna tangentbordet
Du kan öppna ett tangentbord för snabb inmatning av en funktion,
temperatur eller tillagningstid. Härigenom kan du välja en snabb
inställning eller mata in ett värde.
10:15

PROGRAM

180 °C

: 30

T:M

Varm luft

1. Tryck lätt i mitten av symbolen för funktion, temperaturen eller
tillagningstiden (aktiverad). Tangentbordet visas.

Ställ in funktion

Ställ in temperatur

0 00

°C

30 - 250

Ställ in tillagningstid

00:00
0:01 - 9:59

T:M

1
4
7

2
5
8

1
4
7

2
5
8

3
6
9

3
6
9

2. Mata in önskat värde eller tryck lätt på önskat värde.
3. Om det inställda värdet inte bekräftas automatiskt, tryck då på
bekräfta-tangenten för att bekräfta inmatningen.
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Ugnsfunktion
Använd ugnsfunktionen för att tillaga rätter med, till exempel, varmluft,
undervärme och grill.
PROGRAM

10:15

180 °C
Varm luft

• Du kan välja olika ugnsfunktioner.
• Du kan ställa in en temperatur och en tillagningstid för varje
ugnsfunktion.
• Du kan också välja ’Plus’-menyfunktioner såsom snabb
förvärmning, tillagning i steg och fördröjd start. Tryck lätt på
plussymbolen för detta. Se ’Använda ’Plus’-menyn’-kapitlet.
Använda en ugnsfunktion
Välj ugnsfunktionen som passar bäst till rätten du ska tillaga.
Kolla tabellen med funktioner för detta. Du kan också kolla
informationsfliken. Tryck lätt på fliken längst ner på skärmen för att få
mer information om den valda funktionen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sätt på ugnen med ’På/Av’-knappen.
Ställ in rätten i ugnen.
Tryck lätt på ’UGN’ för att öppna menyn för ugnsfunktioner.
Välj en ugnsfunktion (se ’Skärm för inställning av funktioner’-kapitlet).
Välj en temperatur (se ’Skärm för inställning av funktioner’-kapitlet).
Tryck lätt ¨på ’tillagningstiden’-symbolen och välj en tillagningstid
(se ’Skärm för funktionsinställning’-kapitlet).
Du kan också starta tillagning utan att ställa in en tillagningstid.
Då ska du hoppa över steg 6.

7. Använd ’Plus’-menyn för att välja extra inställningar (till exempel
snabb förvärmning).
8. Använd bekräfta-knappen för att starta tillagningen av rätten.
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10 21

165 °C
180 °C

23:54
10:45

• Följande värden kan nu avläsas på skärmen:
▷ aktuell temperatur (165 °C)
▷ inställd temperatur (180 °C)
▷ statusindikator tid (yttre cirkel)
▷ statusindikator temperatur (inre cirkel)
▷ tillagningstid (23:54)
▷ sluttid (10:45)
• Tryck lätt i mitten av skärmen under tillagning för att öppna en
popup-skärm med inställlningar. Justera dessa vid behov.
• Vid slutet av tillagningstiden för en rätt hörs en ljudsignal.
Signalen kan stängas av genom att öppna ugnsluckan eller trycka
på en knapp.
• De valda inställningarna kan du spara i ’Favoriter’. För att göra det
öppnar du ’LÄGGA TILL I FAVORITER’ från ’Plus’-menyn (Se Spara
en tillagningsmetod i ’Tillvalsfunktioner’-kapitlet).

10 50

165 °C

0:00

Skärmvisning vid slutet av tillagningen.
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Ångfunktion
Varning – risk för skållning! Ha luckan stängd när ångfunktioner
används, varm ånga kan komma ut om den öppnas. Kondensen i
ugnen kommer att öka om luckan öppnas.
Observera: : Låt ugnen svalna varje gång efter att ångfunktioner har
använts och torka av ugnens insida med en mjuk trasa.
Observera: Vattensystemet töms varje gång ångfunktionen avslutas.
Denna handling låter och är en del av ångugnens normala funktion.
Fördelar av tillagning med ånga
• I och med att tillagning med ånga är hälsosamt och naturligt
behåller den färgen och smaken av rätten. Användning av denna
tillagningsmetod ger inga lukter.
• Tillagning med ånga (grytor, kokning, stekning) startar innan
ugnstemperaturen når 100 °C.
• Långsam tillagning (grytor, kokning, stekning) är också möjlig vid
lägre temperaturer. Det är hälsosamt: vitaminer och mineraler hålls
kvar eftersom bara en liten del upplöser i den varma fukten av rätten.
• Du behöver inte tillsätta någon form av fett olja under tillagning
med ånga.
• Ånga distribuerar ingen lukt eller smak, vilket gör att kött och fisk
kan tillagas tillsammans med grönsaker.
• Ånga passar också till blanchering, upptining eller uppvärmning
eller för att hålla en rätt varm.
Sous vide
Använda ångfunktionen för sous vide.
• Vakuumförsegling
▷ Vakuumförsegla först maten i plast med hjälp av Askos
vakuumlåda. Vid denna process tas merparten av luften bort
från plastpåsen. Påsen konserverar näring och smak under
tillagning, vilket ger mat som är saftigare, mjukare och godare.
• Vakuumtillagning
▷ Tillaga rätten vid korrekt temperatur och korrekt tid med hjälp
av ugnens inställning för Sous vide ånga (se ’recept och
tillagningstider’).
▷ De flesta rätterna kan hållas vid serveringstemperatur
(runt 60 °C) under några timmer, vilket underlättar en mise en
place: du tar helt enkelt ut rätten ur ugnen när du behöver den.
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Fylla vattenbehållaren
Fyll alltid behållare med rent och kallt kranvatten, flaskvatten utan
tillsatta mineraler eller destillerat vatten för konsumtion.
10 15
10 10 2015

10 15
10 10 2015

1. Öppna vattenbehållarens lock genom att trycka på
’vattenbehållare’-knappen.
2. Använd handtaget för att ta bort behållaren från ugnen.
3. Ta bort vattenbehållarens lock och rengör vattenbehållaren med
rent vatten.
4. Fyll vattentanken med kallt vatten upp till ’MAX’-märket på
behållaren (cirka 1,2 liter).
5. Tryck tillbaka vattenbehållaren i ugnen tills det hörs ett klick
(positionsknappen är aktiverad).
6. Stäng vattenbehållarens lock.
Eventuellt vatten som är kvar i ångsystemet efter tillagning pumpas
tillbaka i vattenbehållaren. Töm, rengör och torka vattenbehållaren. Fyll
bara vattenbehållaren strax innan du ska använda den!
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Använda ’Ång’-ugnsfunktion
Välj ugnsfunktionen som passar bäst till rätten du ska tillaga.
Kolla tabellen med funktioner för detta. Du kan också kolla
informationsfliken. Tryck lätt på fliken längst ner på skärmen för att få
mer information om den valda funktionen.
1. Sätt på ugnen med ’På/Av’-knappen.
2. Ställ in rätten i ugnen.
3. Tryck lätt på ’ÅNGA’ för att öppna en ångfunktionsmeny.

PROGRAM

10:15

100 °C
Ånga

4. Välj en ångfunktion (se ’Skärm för inställning av funktion’-kapitlet).
5. Välj en temperatur (kan inte ställas in för ’Ång’-funktion).
Se ’Skärm för inställning av funktioner’-kapitlet).
6. Tryck lätt ¨på ’tillagningstiden’-symbolen och välj en tillagningstid
(se ’Skärm för funktionsinställning’-kapitlet).
Du kan också starta tillagning utan att ställa in en tillagningstid.
Då ska du hoppa över steg 6.
7. Använd ’Plus’-menyn för att välja extra inställningar (till exempel
fördröjd start).
8. Använd bekräfta-knappen för att starta tillagningen av rätten.
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10 21

95 °C
100 °C

23:54
10:45

• Följande värden kan nu avläsas på skärmen:
▷ aktuell temperatur (95 °C)
▷ inställd temperatur (100 °C)
▷ statusindikator tid (yttre cirkel)
▷ statusindikator temperatur (inre cirkel)
▷ tillagningstid (23:54)
▷ sluttid (10:45)
• Tryck lätt i mitten av skärmen under tillagning för att öppna en
popup-skärm med inställlningar. Justera dessa vid behov.
• Vid slutet av tillagningstiden för en rätt hörs en ljudsignal.
Signalen kan stängas av genom att öppna ugnsluckan eller trycka på
en knapp.
• De valda inställningarna kan du spara i ’Favoriter’. För att göra det
öppnar du ’LÄGGA TILL I FAVORITER’ från ’Plus’-menyn (se Spara
en tillagningstid i ’Tillvalsfunktioner’-kapitlet).
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Använda de ’Extra’ funktionerna
Öppna ’Tillval’-skärmen för att öppna funktionsmenyn för kombin eller
förvärma ugnen snabbt. Du kan också välja ett rengöringsprogam,
uppvärmningsfunktioner eller automatiska program.

10:15

UGN

TILLVAL

ÅNGA

Tryck lätt på ’TILLVAL’ för att se apparatens tillvalsfunktioner.
PROGRAM

UPPVÄRMNING

10:15

KOMBI

SNABB FÖRVÄRMNING

RENGÖRING

Du kan nu välja följande program:
• Snabb förvärmning
• Kombi
▷ Varm luft + Ånga nivå 1
▷ Varm luft + Ånga nivå 2
▷ Varm luft + Ånga nivå 3
• Rengöring (se ’Rengöring’-kapitlet)
▷ Ångrengöring
▷ Avkalkning
• Uppvärmning (se ’Tillvalsfunktioner’-kapitlet):
▷ Regenerera
▷ Uppvärmning av tallrik
▷ Upptining
▷ Hålla varmt
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• Program (se ’Tillvalsfunktioner’-kapitlet):
▷ Favoriter
▷ Automatiska program
Snabb förvärmning
Använd denna ugnsfunktion för snabb uppvärmning av ugnen. Sätt
inte in en maträtt under Snabb förvärmning. När ugnen värms upp
till inställd temperatur, avslutas förvärmning och ugnen är redo för
tillagning av rätten.
Använda snabb förvärmning
1. Sätt på ugnen med ’På/Av’-knappen.
2. Tryck lätt på ’TILLVAL’ för att se apparatens tillvalsfunktioner.
3. Tryck lätt på ‘SNABB FÖRVÄRMNING’ för att öppna funktionen för
snabb förvärmning.

10 15

PROGRAM

180 °C
Snabb förvärmning

4. Välj en temperatur (se ’Skärm för inställning av funktioner’-kapitlet).
5. Använd bekräfta-knappen för att starta snabb förvärmningfunktionen.
• Snabb förvärmning kan också länkas till en tillagningsprocess.
• Aktivera ’SNABB FÖRVÄRMNING’ från ’Plus’-menyn för att göra det.
• När den inställda temperaturen är nådd kommer en popup att vara
synlig och en ljudsignal höras.
• Tillagningstiden börjar räkna upp eller ner efter att luckan stängts.
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Kombi
• Du kan välja 3 olika kombi-ångfunktioner.
▷ Varm luft + Ånga nivå 1
▷ Varm luft + Ånga nivå 2
▷ Varm luft + Ånga nivå 3
• Du kan ställa in en temperatur och en tillagningstid för varje kombiugnsfunktion (se ‘Ångbord’-kapitel).
• ’Plus’-menyfunktioner såsom ’tillagning i steg’ och ’fördröjd start’
kan också aktiveras. Tryck lätt på plussymbolen för att göra detta.
Se ’Använda ’Plus’-menyn’-kapitlet.
Använda en kombifunktion
Välj kombifunktionen som passar bäst till rätten du ska tillaga. Kolla
tabellen med funktioner för detta. Du kan också kolla informationsfliken.
Tryck lätt på fliken längst ner på skärmen för att få infomration om den
aktuella funktionen.
1.
2.
3.
4.

Sätt på ugnen med ’På/Av’-knappen.
Ställ in rätten i ugnen.
Tryck lätt på ’TILLVAL’ för att se apparatens tillvalsfunktioner.
Tryck lätt på ’KOMBI’ för att öppna menyn för kombifunktion.

PROGRAM

10:15

160 °C
Varm luft + Ångdensitet 1

5. Välj en kombifunktion (se ’Skärm för inställning av funktion’-kapitlet.
6. Välj en temperatur (se ’Skärm för inställning av funktioner’-kapitlet).
7. Tryck lätt på ’tillagningstid’-symbolen och välj en tillagningstid (se
’Skärm för funktionsinställning’-kapitlet).
Du kan också starta tillagning utan att ställa in en tillagningstid.
Då ska du hoppa över steg 6.
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8. Använd ’Plus’-menyn för att välja extra inställningar.
9. Använd bekräfta-knappen för att starta tillagningen av rätten.

10 21

145 °C
160 °C

23:54
10:45

• Följande värden kan nu avläsas på skärmen:
▷ aktuell temperatur (145 °C)
▷ inställd temperatur (160 °C)
▷ statusindikator tid (yttre cirkel)
▷ statusindikator temperatur (inre cirkel)
▷ tillagningstid (23:54)
▷ sluttid (10:45)
• Tryck lätt i mitten av skärmen under tillagning för att öppna en
popup-skärm med inställningar. Justera dessa vid behov.
• Vid slutet av tillagningstiden för en rätt hörs en ljudsignal.
Signalen kan stängas av genom att öppna ugnsluckan eller trycka
på en knapp.
• De valda inställningarna kan du spara i ’Favoriter’. För att göra det
öppnar du ’LÄGGA TILL I FAVORITER’ från ’Plus’-menyn (se Spara
en tillagningstid i ’Tillvalsfunktioner’-kapitlet).
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Tabell med funktioner
Kolla tabellen för att välja önskad funktion. Läs även instruktionerna för
tillagning på rättens förpackning.
Funktion

Beskrivning

Ugnsfunktioner
Varm luft
• Uppvärmning med hjälp av varmluft från ugnens
baksida.
• Detta läge ger enhetlig uppvärmning och är
idealiskt för bakning.
• Placera bakplåten eller ungsgallret i mitten av
ugnen.
• Föreslagen temperatur: 180 °C
• Förvärmning rekommenderas.
ECO Varm luft
• Uppvärmning med hjälp av varmluft. ECO varmluft
använder mindre energi men ger samma resultat
som inställningen för varmluft. Tillagning tar några
minuter extra.
• Detta läge kan användas för att steka kött och
baka kakor.
• Placera bakplåten eller ungsgallret i mitten av
ugnen.
• Föreslagen temperatur: 180 °C
• Denna inställning använder restvärmen
(värmen är inte på hela tiden) för att uppnå låg
energiförbrukning (i enlighet med energiklass
EN 60350-1). I detta läge visas inte den faktiska
temperaturen i ugnen.
Över- och undervärme
• Uppvärmning med hjälp av över- och
undervärmeelementen.
• Detta läge kan användas för traditionell bakning
och stekning.
• Placera bakplåten eller ungsgallret i mitten av
ugnen.
• Föreslagen temperatur: 200 °C
• Förvärmning rekommenderas.

2

2

2
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Funktion

Beskrivning
Varm luft och undervärme
• Uppvärmning med hjälp av varmluft från baksidan
av ugnen och nedre värmeelementet.
• Detta läge kan användas för att baka pizza, fuktigt
bakverk, fruktkakor, jästdeg och skorpa.
• Placera bakplåten eller ungsgallret i mitten av
ugnen.
• Föreslagen temperatur: 200 °C
• Förvärmning rekommenderas.
Undervärme + Fläkt
• Uppvärmning med hjälp av nedersta
värmeelementet. Värmen fördelas av fläkten.
• Detta läge kan användas för bakning av kakor
med kort jäsning samt för konservering av frukt
och grönsaker.
• Placera en inte alltför hög bakplåt i den nedre
delen av ugnen så att varm luft även kan cirkulera
runt matens övre yta.
• Föreslagen temperatur: 180 °C

2

2

Undervärme
• Uppvärmning med hjälp av enbart det nedre
värmeelementet.
• Detta läge kan användas för rätter och bakverk
som kräver en speciell underskorpa eller bryning.
• Placera bakplåten eller ungsgallret i nedre delen
av ugnen.
• Använd strax före slutet av baknings- eller
stekningstiden.
• Föreslagen temperatur: 160 °C
Övervärme
• Uppvärmning med hjälp av enbart det övre
värmeelementet.
• Detta läge kan användas om du vill baka/steka
övre delen av din rätt.
• Placera bakplåten eller ungsgallret i mitten av
ugnen.
• Föreslagen temperatur: 150 °C
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Funktion

Beskrivning
Grill
• Uppvärmning med hjälp av enbart grillelementet.
• Detta läge kan användas för stekning av en
mindre mängd öppna smörgåsar, ölkorvar och för
brödrostning.
• Placera ugnsgallret i den övre delen av ugnen och
bakplåten i mitten av ugnen.
• Högst tillåten temperatur (230 °C)
• Övervaka alltid tillagningsprocessen. Rätten
kan brännas snabbt på grund av den höga
temperaturen.
• Förvärm i 5 minuter.
Stor grill
• Uppvärmning med hjälp av det övre elementet
och grillelementet.
• Detta läge kan användas för rätter och bakverk
som kräver en speciell underskorpa eller bryning.
Använd strax före slutet av baknings- eller
stekningstiden.
• Placera ugnsgallret i den övre delen av ugnen och
bakplåten i mitten av ugnen.
• Högst tillåten temperatur (230 °C)
• Övervaka alltid tillagningsprocessen. Rätten
kan brännas snabbt på grund av den höga
temperaturen.
• Förvärm i 5 minuter.
Stor grill + Fläkt
• Uppvärmning med hjälp av de övre
värmeelementen. Värmen fördelas av fläkten.
• Detta läge kan användas för grillning av kött, fisk
och grönsaker.
• Placera ugnsgallret i den övre delen av ugnen och
bakplåten i mitten av ugnen.
• Föreslagen temperatur: 170 °C
• Övervaka alltid tillagningsprocessen. Rätten
kan brännas snabbt på grund av den höga
temperaturen.
• Förvärm i 5 minuter.

4
2

4
2

4
2

SV 31

ANVÄNDNING
Funktion

Beskrivning
Pro grillning
• Denna inställning har en automatisk
uppvärmningscykel.
• Stek först köttet vid hög temperatur med hjälp av
varmluft och det övre värmeelementet.
• Sedan tillagas rätten långsamt vid den låga,
förinställda temperaturen, med de övre och nedre
värmeelementen.
• Denna funktion passar till kött, fågel och fisk.
• Föreslagen temperatur: 180 °C

3
2

Ångfunktioner
Ånga
• Uppvärmning med hjälp av ånga.
• Se kapitel ’Ångfunktioner’ för mer information.
• Ånga (100 °C) sprejas in i ugnsutrymmet vid jämna
mellanrum.
• Detta läge används för att ånga exempelvis
grönsaker, ägg, frukt och ris.

2

Ånga vid låg temperatur
• Uppvärmning med hjälp av ånga.
• Se kapitel ’Ångfunktioner’ för mer information.
• Ånga sprejas in i ugnsutrymmet vid jämna
mellanrum.
• Använd denna meny för att ånga grönsaker och fisk,
för att hålla mat varm och för upptining av mat.

2

Sous vide
• Uppvärmning med hjälp av ånga.
• Se kapitel ’Ångfunktioner’ för mer information.
• Den vakuumförseglade maten tillagas långsamt
vid låg temperatur.
• Med hjälp av denna metod bibehåller maten
sin smak, sina vitaminer och mineraler.
Vakuumförsegling gör att rätten kan förvaras längre.
• Använd denna funktion för tillagning av grönsaker,
frukt, fågel och fisk.
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Funktion

Beskrivning

Kombi-ångfunktioner

Hög 3

Medel 2

Låg 1

KOMBI: Varm luft + Ånga nivå 1, 2, 3
• Uppvärmning med hjälp av varmluft i kombination
med ånga.
• Ångan sprejas in i ugnsutrymmet vid jämna
mellanrum.
• HÖG: tillagning av kotletter, biff och mindre
köttbitar.
• MEDEL: uppvärmning av kalla och frusta måltider,
tillagning av fiskfiléer och gratinerade grönsaker.
• LÅG: tillagning av stora köttbitar (stek, hel
kyckling), bakning av jästdeg (bröd och frallor),
tillagning av lasagna osv.Vid användning av detta
läge ska du alltid se till att det är färskt vatten i
vattenbehållaren.

2

Tillvalsfunktioner
Snabb förvärmning
• Med denna funktion sker en snabb uppvärmning
av ugnsutrymmet till önskad temperatur. Använd
inte denna inställning om du har en maträtt i
ugnen.
• Föreslagen temperatur: 180 °C
Regenerera
• Använd denna funktion för att värma upp redan
tillagade rätter. Användning av ånga betyder
att kvaliteten bibehålls. Smak och konsistens
konserveras som om rätten är nytillagad. Det är
möjligt att regenerera olika rätter samtidigt.
Uppvärmning av tallrik
• Använd denna funktion när du vill värma upp
bordsservis så att maten som serveras hålls
varmare längre.
• Föreslagen temperatur: 60 °C
Upptining
• Med denna funktion cirkulerar luften med hjälp av
fläkten. Luften värms till en temperatur på 30 °C.
• Använd denna funktion för upptining av frysta rätter.
Hålla varmt
• Denna funktion används för att hålla redan
färdiglagade rätter varma.
• Föreslagen temperatur: 60 °C

SV 33

ANVÄNDNING
Funktion

Beskrivning
Ångrengöring
• Med denna funktion och en fuktig duk kan du
på ett enkelt sätt ta bort fett och smuts från
ugnsväggarna.
• Använd denna funktion endast när ugnen är helt
sval. Ånga sprejas in i ugnsutrymmet vid jämna
mellanrum.
• Efter blötläggning kan matresterna avlägsnas med
en fuktig duk.

Culisensor
Stekning med culisensorn
För stekning med culisensorn ska önskad kärntemperatur på rätten
ställas in. Ugnen kommer att värma upp tills rättens kärntemperatur är
nådd. Culisensorn mäter kärntemperaturen på rätten.
1. Sätt på ugnen med ’På/Av’-knappen.
2. Skruva loss gummiskyddet från anslutningspunkten (främre övre
hörnan av väggen till höger)
3. Sätt in culisensor-kontakten i anslutningen och placera culisensorn
helt i maten.
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10:15

PROGRAM

180 °C

70°C

Culisensorläge

4. Välj en ugnsfunktion, temperatur och kärntemperatur (se ’Skärm för
funktionsinställning’-kapitlet).
5. Använd bekräfta-knappen för att starta tillagningen av rätten.
10 21

165 °C

35 °C

180 °C

70 °C
Culisensorläge

• Följande värden kan nu avläsas på skärmen:
▷ aktuell temperatur (165 °C)
▷ inställd temperatur (180 °C)
▷ statusindikator kärntemperatur (yttre cirkel)
▷ statusindikator temperatur (inre cirkel)
▷ Aktuell kärntemperatur (35 °C)
▷ inställd kärntemperatur (70 °C)
• Tillagningsprocessen avslutas när den inställda kärntemperaturen
är nådd. Vid slutet av tillagningstiden för en rätt hörs en ljudsignal.
Signalen kan stängas av genom att öppna ugnsluckan
eller trycka på en knapp.
• Ställ alltid culisensorns hela metallsensor i rätten.
• Observera! Efter tillagningsprocessen ska du alltid byta
metallocket på culisensorns anslutning.
• Använd culisensorn endast i ugnen.
• Se till att culisensorn inte kommer i kontakt med
värmeelementet under tillagning.
• Culisensorn kommer att vara extremt varm efter
tillagningsprocessen. Var försiktig! Undvik brännskador.
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Addera ånga
Du kan tillsätta ånga i tillagningsprocessen innan tillagningen startar
(Addera ånga 1-3X) eller under tillagning (Addera ånga). I skärmen
med inställningar för ugnsfunktioner kan du hittar följande funktioner i
’Plus’-menyn:
Addera ånga(1-3X) rekommenderas för tillagning av:
• kött: biff, kalv, fläsk, vilt, fågel, lamm, fisk, korvar (vid slutet av
tillagningsprocessen)
En injektion av ånga gör köttet saftigare och mjukare utan att den
behöver tråcklas.
• bröd, frallor: använd ånga de första 5-10 minuter. Skorpen blir då
krispig med en fin brun färg.
• grönsaker och fruktsuffléer, lasagna, starka rätter, efterrätter
• grönsaker, i synnerhet potatis, blomkål, broccoli, morötter, zucchini,
aubergin.
Addera ånga 1-3X
Du kan välja upp till tre ångcykler. De automatiska cyklerna är
jämnt fördelade över tillagningsprocessen. Därför är det viktigt att
tillagningstiden ställs in!
• Denna funktion är inte tillgänglig utan inställning av en tillagningstid.
• Om tillagningstiden är inställd på för kort tid, finns vissa alternativ
inte tillgängliga.
1. Välj en ugnsfunktion och ställ in en tillagningstid (se ’Skärm för
inställning av funktioner’-kapitlet).
2. Tryck lätt på plussymbolen för att öppna ’Plus’-menyn.
3. Tryck lätt på ’Addera ånga 1-3X’ för att öppna funktionen.
ADDERA ÅNGA 1-3X

4. Tryck lätt på 1x, 2x eller 3x för att välja antal ångcykler.
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5. Använd bekräfta-knappen för att bekräfta inställningen.
En liten symbol kommer att visas under plussymbolen som anger
antal ångcykler som valts. Symbolen (och cirkeln på yttre cirkeln)
ändrar färg under ångcykeln.
6. Använd bekräfta-knappen för att starta tillagningen.

10 21

165 °C
180 °C

23:54
10:45

Liten symbol som anger att Addera ånga (1-3X) är aktiverad.
Addera ånga
Du kan välja Addera ånga under tillagning (efter start av en funktion).
1. ångcykel starta direkt.
1. Under tillagning av en rätt (med en ugnsfunktion) trycker du lätt på
plussymbolen för att öppna ’Plus’-menyn.
2. Tryck lätt på ’Addera ånga’ för att starta en ångcykel.
En ångcykel kommer att startas direkt. En liten symbol kommer att
visas under plussymbolen som anger antal ångcykler som valts.
Symbolen försvinner när ångcykeln slutat. Då kan du starta en
annan ångcykel.

Fördröjd start
Använd funktionen ’fördröjd start’ för att starta tillagningen vid en
senare tidpunkt.
Funktionen fördröjd start kan du bara bälja via ’Plus’-menyn i en
funktion. Se ’Använda ’Plus’-menyn’-kapitlet.
Ställa in en fördröjd starttid
1. Välj en funktion, temperatur och ställ eventuellt in en tillagningstid
(se ’Skärm för inställning av funktioner’-kapitlet).
Du kan också ställa in en fördröjd starttid utan att välja en
tiillagningstid.
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2. Tryck lätt på plussymbolen för att öppna ’Plus’-menyn.
3. Tryck lätt på ’FÖRDRÖJD START’ för att öppna funktionen.
FÖRDRÖJD START

10:45

4. Välj en starttid (se ’Skärm för inställning av funktion’-kapitlet).
5. Använd bekräfta-knappen för att bekräfta inställd starttid.
Ikonen ’Fördröjd starttid’ syns under plussymbolen för att ange
aktivering. Du kan välja bort den fördröjda starttiden genom att
återställa inställningen till den aktuella tiden.
6. Använd bekräfta-knappen för att bekräfta processen.

Tillagningsprocessen startar automatiskt vid önskad tid. Om en
tillagningstid har ställts in kommer tillagningen också att upphöra
automatiskt.

10 15

180 °C

10:45
11:15

• Följande värden kan nu avläsas på skärmen:
▷ inställd temperatur (180 °C)
▷ starttid (10:45)
▷ sluttid (11:15) (syns bara om en tillagningstid har ställts in)
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Tillagning i steg
• Öppna ’Tillagning i steg’-menyn via ’Plus’-menyn. Se ’Använda
’Plus’-menyn’-kapitlet.
• Med denna funktion kan du kombinera upp till tre funktioner i en
tillagningsprocess.
• Välj olika funktioner och inställningar för att sammanställa
tillagningsprocessen efter dina önskemål.
1. Tryck lätt på plussymbolen för att öppna ’Plus’-menyn.
2. Tryck lätt på TILLAGNING I STEG för att öppna funktionen (den kan
bara öppnas om det inte startats någon tillagning). Inställningarna
för steg 1 är synliga. Dessa kan justeras vid behov.
00:10

160 °C

0:10

10:15

T:M

Tillagning i steg

3. Välj en funktion (se ’Skärm för inställning av funktioner’-kapitlet).
4. Välj en temperatur (se ’Skärm för inställning av funktioner’-kapitlet).
5. Välj en tillagningstid (se ’Skärm för inställning av funktioner’kapitlet).
6. Använd bekräfta-knappen för att bekräfta inställningen av steg 1.

1

160 °C

00:10 H:M

2
3
00:10

7. Tryck lätt på ’2’ för att visa inställningarna för steg 2.
8. Vid behov kan du ändra standardinställningarna för steg 2 (funktion,
temperatur och tillagningstid) (se punkter 3, 4 och 5).
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00:30

200 °C

0:20

10:15

T:M

Tillagning i steg

9. Använd bekräfta-knappen för att bekräfta inställningen av steg 2.

1

160 °C

00:10 H:M

2

200 °C

00:20 H:M

3
00:30

10.Tryck lätt på ’3’ för att se inställningarna för steg 3, om så önskas.
11.Vid behov kan du ändra standardinställningarna för steg 3 (funktion,
temperatur och tillagningstid) (se punkter 3, 4 och 5).
12.Använd bekräfta-knappen för att bekräfta inställningen av steg 3.
Ta bort ett steg genom att trycka lätt på krysset bredvid inställningarna.
Du kan bara ta bort ett steg om det inte har startats än.
13.Om du trycker på bekräfta-knappen igen startar ugnen sitt arbete
enligt steg 1 (det aktiverade steget visas i vitt).
När den inställda tiden har gått, kommer nästa steg att aktiveras,
alltså steg 2 och sedan steg 3 om den har ställts in.
De valda inställningarna kan du spara i ’Favoriter’. För att göra det
öppnar du ’LÄGG TILL I FAVORITER’ i ’Plus’-menyn (se Spara en
tillagningstid i ’Tillvalsfunktioner’-kapitlet).
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00:18

10 27

17:32

185 °C

10:45

200 °C

• Följande värden kan nu avläsas på skärmen:
▷ aktivt steg (2)
▷ total återstående tillagningstid (00:18)
▷ aktuell temperatur (185 °C)
▷ inställd temperatur för aktivt steg (200 °C)
▷ statusindikator tid för aktivt steg (yttre cirkel)
▷ statusindikator temperatur för aktivt steg (inre cirkel)
▷ tillagningstid för aktivt steg (17:32)
▷ total sluttid (10:45)

Gratäng
För att lägga till grillfunktionen i slutet av förloppet (tid för gratinering
läggs till i slutet av tillagningsförloppet).
1. Tryck lätt på ’plus’-symbolen för att öppna ’Plus’-menyn.
2. Tryck lätt på ’GRATÄNG’ för att öppna funktionen.
3. Temperatur och tid kan ställas in eller så kan programmet startas
direkt genom att man trycker på knappen bekräfta.

Tillvalsfunktioner
Det går att välja flera tillvalsfunktioner eller program.
1. Tryck lätt på ’TILLVAL’ för att se apparatens tillvalsfunktioner.

PROGRAM

UPPVÄRMNING

10:15

KOMBI

SNABB FÖRVÄRMNING

RENGÖRING
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Du kan nu välja följande tillvalsfunktioner eller program:
Uppvärmning
• Regenerera
▷ Använd denna funktion för att värma upp redan tillagade rätter.
Användning av ånga betyder att kvaliteten bibehålls. Smak och
konsistens konserveras som om rätten är nytillagad. Det är
möjligt att regenerera olika rätter samtidigt.
• Uppvärmning av tallrik
▷ Använd denna funktion när du vill värma upp bordsservis
(tallrikar, muggar) så att maten som serveras hålls varm längre.
▷ Med denna funktion kan du bestämma temperaturen och
längden för uppvärmning av tallriken.
• Upptining
▷ Med denna funktion cirkulerar luften med hjälp av fläkten.
Inga värmeelement slås på.
▷ Använd denna inställning för upptining av frysta rätter såsom
kakor, bröd och frukt.
• Hålla varmt
▷ Använd denna funktion för att hålla redan tillagad mat i rätt
temperatur.
▷ Med denna funktion kan du bestämma temperaturen och
längden för uppvärmning av en tallrik.
Välja uppvärmningsfunktioner
1. Tryck lätt på ’TILLVAL’ för att se apparatens tillvalsfunktioner.
2. Tryck lätt på ’UPPVÄRMNING’ för att öppna menyn för
uppvärmningsfunktioner.

10:15

PROGRAM

60 °C

1:00

T:M

Uppvärmning av tallrik

3. Välj önskad uppvärmningsfunktion (regenerera, uppvärmning av
tallrik, upptining eller varmhållning). Justera inställningarna vid
behov (se ’Skärm för inställning av funktioner’-kapitlet
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4. Använd bekräfta-knappen för att starta funktionen.
Program:
• Favoriter
▷ Du kan välja din sparade recept i ’FAVORITER’: Se även ’Spara
en tillagningsmetod’.
• Automatiska program
▷ Du kan välja ’automatiska program’ för tillagning genom att välja
en rätt från listan med förprogrammerade rätter. Programmen är
indelade i kategorier (KÖTT, GRÖNSAKER osv.)
▷ Välj först kategorin och sedan själva rätten från den tillgängliga
listan.
Välja programfunktioner
1. Tryck lätt på ’TILLVAL’ för att se apparatens tillvalsfunktioner.
2. Tryck lätt på ’PROGRAM’ för att öppna programmenyn.

FAVORITER
KÖTT
FISK OCH KRÄFTOR
GRÖNSAKER

PROGRAM

3. Tryck lätt på ‘FAVORITER’ eller en av de automatiska
programkategorierna.
▷ Välj en av dina sparade rätter i ’FAVORITER’:
▷ Välj en rätt från den tillgängliga listan i de automatiska
programmen.
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KÖTT
FLÄSK
NÖTKÖTT
FÅGEL
Lamm - revben

PROGRAM

PROGRAM

0,5

10:15

1:05

KG

T:M

INTENSITET

Lamm - revben

4. Justera intensiteten och/eller vikten om nödvändigt.
Intensiteten och vikten kan inte justeras i alla automatiska program.

5. Använd bekräfta-knappen för att starta programmet du valt.
• Använd informationsfliken för att öppna information om programmet
du valt.
Information om de nödvändiga tillbehören och hyllnivån i ugnen
finns tillgänglig i denna flik. Ibland kan du också hitta information om
tillagning av rätten i denna flik.
• För ett antal automatiska program är det ibland möjligt att
manuellt justera inställningar. Öppna ’Plus’-menyn för att justera
inställningarna och tryck lätt på ’MANUAL’.

SV 44

ANVÄNDNING
Spara en tillagningsmetod
En funktion/tillagningsmetod är nu aktiv (ugnen har startat).

LÄGG TILL I FAVORITER
Spara de befintliga tillagningsinställningarna
i dina favoriter
KNAPPLÅS
För att rengöra kontrollpanelen eller använda
som barnlås

1. Öppna ’Plus’-menyn och tryck lätt på ’LÄGG TILL I FAVORITER’.

LÄGG TILL I FAVORITER

2. Namnge rätten du håller på att tillaga genom att välja de lämpliga
bokstäverna. Tryck lätt på ’pilen med kryss’-symbolen om du vill ta
bort en bokstav.
3. Tryck på bekräfta-knappen för att spara tillagningsmetoden.

Automatiska program kan också sparas under ’ FAVORITER¨.
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Inställningar
1. Tryck lätt på plussymbolen i startskärmen.
INSTÄLLNINGAR
Gå till apparatens inställningar

TILLAGNING I STEG
Kombinera upp till tre funktioner i en tillagningsprocess
KNAPPLÅS
För att rengöra kontrollpanelen eller använda
som barnlås

2. Tryck lätt på ’INSTÄLLNINGAR’.
Denna meny ger följande valmöjligheter:
• Allmänt
• Ljud
• Skärm och belysning
• Tillagning
• System
INSTÄLLNINGAR
ALLMÄNT
LJUD
DISPLAY OCH LJUS
TILLAGNING

3. Tryck lätt på önskad kategori och inställningen som behöver
justeras.
▷ Tryck lätt på önskat val från en lista.
▷ Justera ett värde genom att trycka lätt på pilarna ovanför och
under värdet eller dra med fingret över värdet.
▷ Eller sätt på eller stäng av en inställning genom att trycka lätt på
’PÅ’ eller ’AV’.
4. Tryck på bekräfta-knappen för att bekräfta.
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ALLMÄNT
I denna meny kan du ställa in följande:
• Språk (pekskärmens språk)
• Aktuell tid:
• Visning av tid (12 eller 24 timmars klocka)
• Datum (aktuellt datum)
• Visning av datum (datum synligt eller inte i ’standby’-skärmen)
LJUD
I denna meny kan du ställa in följande:
• Allmänna ljud (volym på ljudsignaler och larm)
• Tangentljud (volym på tangentljud)
• Ljud vid uppstart/avstängning (volym på ljudet vid uppstart/
avstängning)
DISPLAY OCH LJUS
I denna meny kan du ställa in följande:
• Ljusstyrkan på skärmen (justerbar i 5 nivåer för ljusstyrka)
• Ugnsbelysning (hur lång tid belysningen är på efter aktivering)
• Apparat till standby-läge (hur lång tid det dröjer innan apparaten går
till standby-läge efter senaste funktionen)
• Avstängning av apparaten (hur lång tid apparaten är kvar i standby)
• Animation vid uppstart/avstängning (uppstart/avstängning av
märket-animation)
• Natt-läge (start- och sluttid för lägre ljusstyrka på skärmen)
När man väljer ’Manuellt’ för inställningen ’AVSTÄNGNING
AV APPARATEN’, stängs apparaten inte av automatiskt. När
apparaten stängs av manuellt, sätts denna inställning tillbaka till
fabriksinställningen. Detta är en obligatorisk bestämmelse beträffande
maximal energiförbrukning.
TILLAGNING
I denna meny kan du ställa in följande:
• Standard programintensitet (intensitet av automatiska program)
SYSTEM
I denna meny kan du ställa in följande:e:
• Information om apparaten (ansöka om information om apparaten)
• Vattenhårdheten (justera vattenhårdheten)
• Fabriksinställningar (tillbaka till fabriksinställningar)
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Rengöring av apparaten
Rengör ugnen regelbundet för att förhindra ackumulering av fett och
matrester, speciellt på de inre och yttre ytorna, luckan och tätningen.
• Aktivera barnlåset (för att förhindra att apparaten sätts på
oavsiktligt).
• Rengör de yttre ytorna med en mjuk trasa och varmt såpvatten.
• Torka sedan med en ren, fuktig duk och torka ytorna.
• Ta bort stänk och fläckar på de inre ytorna med en
duk och såpvatten.
• Torka sedan med en ren, fuktig duk och torka ytorna.
Viktigt
• Se till att det inte kommer vatten i ventilerna.
• Använd aldrig slipande rengöringsmaterial eller kemiska
lösningsmedel.
• Se alltid till att luckans tätning är ren. Detta förhindrar ackumulering
av smuts och gör att du kan stänga luckan ordentligt.

Ångrengöring
Med denna ångrengöringsfunktionen och en fuktig duk kan du på ett
enkelt sätt ta bort fett och smuts från ugnsväggarna.
Använda ångrengöring
Använd denna funktion endast när ugnen är helt sval. Det är svårare att
ta bort smuts och fett när ugnen är varm.
1.
2.
3.
4.

Ta ut alla tillbehör ur ugnen.
Tryck lätt på ’TILLVAL’ för att se apparatens tillvalsfunktioner.
Tryck lätt på ’RENGÖRING’ för att öppna rengöringsfunktionen.
Tryck på bekräfta-knappen för att starta ångrengöring

• Öppna inte luckan under rengöringsprocessen..
• Processen tar 30 minuter.
Matrester på emaljväggarna kommer att vara tillräckligt genomblöta efter
30 minuter så att du kan ta bort dem med en fuktig duk.
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Rengöra vattenfiltret
Om filtret i vattenbehållaren är smutsigt kan du rengöra det under
rinnande vatten.
1. Avlägsna insugsslangen med filtret.
2. Rengör det under rinnande vatten och sätt tillbaka det. Kontrollera
att filtret är i kontakt med vattenbehållarens botten.

Avkalkning
Under ångprocessen kan det uppstå en ackumulering av mineraler
i ångsystemet. Detta måste ibland tas bort. Du måste utföra denna
uppgift när meddelandet ’Apparaten måste avkalkas’ visas.
Om apparaten inte avkalkats efter tre meddelanden, kommer
ångfunktionerna inte längre finnas tillgängliga. Använd denna funktion
bara när ugnen är helt sval. Avkalkningsprocessen består av avkalkning
och sköljning. Meddelanden med information och begäran om åtgärder
kommer att visas på skärmen under processen.
1.
2.
3.
4.

Tryck lätt på ’TILLVAL’ för att se apparatens tillvalsfunktioner.
Tryck lätt på ’RENGÖRING’ för att öppna rengöringsfunktionen.
Välj ’Avkalkning’ för att välja en funktion.
Tryck på bekräfta-knappen för att starta avkalkningen.

Observera
Vi rekommenderar användning av NOKALK/DLS för avkalkning.
NOKALK/DLS är ett extremt effektivt avkalkningsmedel som är
helt baserat på naturliga, helt biologiskt nedbrytbara ingredienser.
Lösningen är inte frätande, inte aggressiv och miljövänlig.
Förutom en effektiv avkalkningsfunktion har den även en rengörande
och antibakteriell verkan, som gör att apparatens interna komponenter
bevaras i ett optimalt hygieniskt skick. Därför bibehålls matens goda
smak och förlängs apparatens livslängd.
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• Till ångprocessen används vatten. Vatten innehåller kalcium och
magnesium. Värme gör att vatten kondenserar, med ett lager
mineraler som följd (inte skadligt för människor)
• Om avkalkningscykeln avbryts innan den är slutförd
måste programmet startas om från början.

Borttagning och rengöring av styrskenorna
Använd vanliga rengöringsprodukter för rengöring av styrskenorna.
• Ta bort skruven men en skruvmejsel.
• Ta bort styrskenorna från hålen i bakre väggen.

Byte av ugnslampan
Lampan i denna hushållstillämpning passar endast för belysning av
denna applikation. Lampan är ej lämplig för rumsbelysning.
Ugnslamporna (2x) (halogen G9, 230 V, 25 W) är förbrukningsvaror
och täcks därför inte av garanti. För att byta den ska du första ta bort
bakplåten, ugnsplåt och styrskenorna.
Koppla bort apparaten från elnätet genom att ta bort kontakten
från uttaget eller genom att stänga av strömbrytare i proppskåpet.
Observera: lampan kan vara mycket varm! Använd skydd när du tar
bort lampan.
1. Ta bort de fyra skruvarna från skyddspanelen. Ta bort
skyddspanelen och glaset.
2. Ta bort lampan och installera en ny.
Använd skydd när du tar bort lampan för att förhindra
brännskador.
3. Ta inte bort säkringen från skyddspanelen.
Säkringen får inte lossna från skyddspanelen. Säkringen måste sitta
perfekt i ugnsväggens hål.
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Ta bort ugnsluckan
Håll dina fingrar borta frän ugnsluckans gångjärn. Gångjärnen är
fjäderbelastade och kan orsaka skada om de fjädrar tillbaka.
Se till att gångjärnsskårorna har applicerats korrekt för att låsa
gångjärnen.
Ta bort ugnsluckan
1. Öppna ugnsluckan till helt öppet läge.
2. Lyft båda gångjärnskåror (A) och tryck dem mot ugnsluckan (B).
Gångjärnen låses i 45° position.
3. Stäng försiktigt luckan tills den nått en 45° vinkel.
4. Ta bort luckan genom att lyfta och luta den mot ugnen (C).
Gångjärnen måste komma ut ur hållarna i ugnen.

B

A
C
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Installera ugnsluckan
1. Håll ugnsdörren i en vinkel på ca 45° framför ugnen.
2. Sätt in gångjärnen i hållarna och se till att båda är rätt placerade.
3. Öppna ugnsluckan till helt öppet läge.
4. Lyft båda gångjärnen och flytta dem mot ugnen.
5. Stäng försiktigt ugnsluckan och se till att den stängs rätt.
Om luckan inte går att öppna eller stänga ordentligt, se då till att
gångjärnsskårorna är korrekt placerade i hållarna.

Borttagning av ugnsluckans glas
Insidan av glaset i ugnsluckan kan rengöras. För att göra det måste det
avlägsnas från ugnsluckan.
1. Lyft (1) och flytta (2) klämmorna lite längst ner till vänster och till
höger om luckan för att släppa glaset (A).
2. Ta tag i glaset (A) vid undersidan och lyft (3) och flytta (4) det
försiktigt från det övre stödet.
3. Inre glaset (B) (beroende på modellen) kan tas bort genom att
försiktigt lyfta (5) och flytta (6) det för att avlägsna det från det nedre
stödet. Ta också bort gummidistanserna (C) från det inre glaset.

A

C

6
4

3

A
A

Sätt tillbaka glaset i omvänd ordning.
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PROBLEMLÖSNING
Allmänt
Läs nedan översikt med problem vid problem med ugnen. Om
problemen kvarstår kontakta Kundtjänst.
Maten förblir rå
• Kolla om timern är inställd och om du har tryckt på bekräftaknappen.
• Är luckan stängd ordentligt?
• Kolla om en säkring har gått och om strömbrytaren har aktiverats.
Maten har tillagats för länge eller för kort
• Kolla om rätt tillagningstid har ställts in.
Tangenterna svarar inte; skärmen svarar inte på tangenterna.
• Koppla bort apparaten från strömtillförseln under några minuter
(skruva loss säkringen eller stäng av huvudströmbrytaren); anslut
sedan apparaten igen och sätt på den.
Strömfel kan förorsaka omstart av skärmen.
• Koppla bort apparaten från strömtillförseln under några minuter
(skruva loss säkringen eller stäng av huvudströmbrytaren); anslut
sedan apparaten igen och sätt på den.
• Ställ in tiden igen.
Det är kondens i ugnen.
• Detta är normalt. Rengör ugnen efter användning.
Fläkten fortsätter gå efter att ugnen har stängts av.
• Detta är normalt. Fläkten kommer att fortsätta gå ett tag efter att
ugnen har stängts av.
Det kan kännas ett luftflöde vid luckan och utsidan av apparaten.
• Detta är normalt.
Det kommer ut ånga från luckan eller ventilationsöppningarna.
• Detta är normalt.
Det hörs klickljud när ugnen är på, speciellt i
upptiningsinställningen.
• Detta är normalt.
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Stömbrytaren stängs av regelbundet.
• Kontakta en servicetekniker.
Skärmen visar en felkod, FEL XX...
(XX anger felnummer).
• Det är ett fel i den elektriska modulen. Koppla bort apparaten från
elnätet under några minuter. Anslut den sedan igen och ställ in
aktuell tid.
• Kontakta en servicetekniker om felet kvarstår.
Förvaring och reparation av ugnen
Reparationer ska enbart utföras av en kvalificerad servicetekniker.
Om det behövs underhåll, ska du ta ut kontakten från uttaget och
kontakta Kundtjänst hos Asko.
Ha följande information nära till hands när du ringer:
• Modell- och serienummer (finns på insidan av ugnens lucka).
• Garantiinformation
• En tydlig beskrivning av problemet
Välj ett rent, torrt ställe om du ska förvara ugnen temporärt,
eftersom damm och fukt kan skada apparaten.

SV 54

DIN UGN OCH MILJÖN
Kassering av apparaten och förpackningen:
Denna produkt är gjord av hållbara materialer. I slutet av sin livscykel
måste apparaten dock kasseras på ett ansvarsfullt sätt. Kommunen kan
ge dig information om detta.
Apparatens förpackning kan återvinnas. Följande material har använts:
• kartong
• polyetenplast (PE)
• CFC-fri polystyren (hård PS-skum)
Du måste kassera dessa material i enlighet med myndigheternas
föreskrifter.
Produkten har en symbol på en soptunna med ett kryss över. Detta anger
att hushållsföremål måste kasseras separat. Detta betyder att apparaten
inte får hanteras via den vanliga sophanteringen när den är uttjänt. Den
måste ta den till en speciell kommunal sophanteringsstation eller en
återförsäljare som ombesörjer detta åt dig.
Separat insamling av hushållsutrustning förhindrar miljö- och
hälsoskador. De material som använts för att tillverka denna apparat
kan återanvändas, vilket innebär enorma besparingar
i energi och råmaterial.
Försäkran om överensstämmelse
Vi intygar härmed att våra produkter uppfyller tillämpliga europeiska
direktiv, standarder och förordningar samt de krav som refereras i
standarderna.
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