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NO 3

DIN OVN
Innledning
Gratulerer med valget av denne kombimikrobølgeovnen fra Asko.
Dette produktet er utformet på en måte som gir enkel betjening og
optimal brukervennlighet. Ovnen har en rekke innstillinger, slik
at du kan velge riktig kokemetode hver eneste gang.
Denne bruksanvisningen viser hvordan ovnen brukes på best mulig
måte. I tillegg til informasjon om bruk av ovnen, finner du også
bakgrunnsinformasjon som kan hjelpe deg når du bruker apparatet.

Les sikkerhetsanvisningene i eget hefte nøye, før
du bruker apparatet!
Les bruksanvisningen før du bruker apparatet, og oppbevar den på
et sikkert sted, så du kan finne den fram ved en senere anledning.
Installasjonsveiledningen leveres separat.
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DIN OVN
Betjeningspanel
01

03

10 15
10 10 2015

02

05

04

01.Av/på-tasten; brukes til å:
▷ slå på apparatet.
▷ bytte til hvilemodus
▷ slå av apparatet. Hold inne «Av/på»-tasten til apparatet slår seg av.
02.X-tasten; brukes til å:
▷ gå ett steg tilbake i menyen.
▷ lukke eller svare «Nei» på en popup.
▷ lukke eller avbryte en meny eller funksjon.
03.Hurtigstart; brukes til å:
▷ slå på mikrobølgefunksjonen direkte (fra startmenyen, menyen
«Ekstrautstyr» eller de forskjellige funksjonsmenyene). Det legges
til ekstra tid når du trykker på displayet. Mikrobølgeeffekt og
ekstra koketid kan justeres i innstillingsmenyen.
04.Bekreftelsestast; brukes til å:
▷ bekrefte innstillinger
▷ starte en funksjon.
▷ lukke eller svare «Ja» på en popup.
05.Berøringsskjerm/-display

NO 5

DIN OVN
Beskrivelse
1

Nivå 4
Nivå 3

2
Nivå 2
Nivå 1

3
4
1.
2.
3.
4.

Betjeningspanel
Hyllenivåer
Ovnsdør
Dørhåndtak

Skinner/teleskopiske styreskinner
• Ovnen har fire eller fem rillehøyder (nivå 1 til 4/5), avhengig
av modell. Nivå 1 brukes hovedsakelig i kombinasjon med
undervarme. De to øverste nivåene brukes primært til grilling.
• Sett stekeristen, stekebrettet eller et dampfat inn i sporet mellom
styreskinnene.
• Flere riller kan ha fullt uttrekkbare teleskopiske riller, avhengig
av modell.
▷ Dytt de teleskopiske styreskinnene helt ut av ovnen og sett
inn stekeristen/stekebrettet/dampfatet på dem. Skyv deretter
stekeristen/stekebrettet/dampfatet inn på de teleskopiske
styreskinnene og inn i ovnen igjen.
▷ Ovnsdøren må ikke lukkes før de teleskopiske styreskinnene
har blitt helt trukket tilbake inn i ovnen.

Tilbehør
Det medfølger et utvalg av tilbehør til ditt apparat, avhengig av modellen.
Bruk kun originaltilbehør: de passer spesielt for apparatet ditt. Sørg for
at alle tilbehørene som brukes kan tåle temperaturinnstillingene til den
valgte ovnsfunksjonen.
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DIN OVN
Merk: ikke alt tilbehør er passende/tilgjengelig for hvert apparat (det
kan også variere etter land). Ved kjøp bør du alltid oppgi ditt apparats
eksakte identifikasjonsnummer. Se i salgsbrosjyren eller sjekk på nett
for flere opplysninger om valgfritt tilbehør.
Merk: aldri sett et tilbehør i bunnen på ovnen!
Tilbehør som kan leveres med apparatet ditt (avhengig av modellen)
Emaljert stekeplate; for bruk til butterdeig og kaker.
• Den emaljerte bakeplaten må ikke brukes sammen
med mikrobølgefunksjonen!
• Egnet for rengjøring med pyrolyse.
Stekerist; hovedsakelig for bruk til grilling. Du kan også legge et
dampfat eller en panne med mat på stekeristen.
• Stekeristen er utstyrt med en sikringspinne. Løft risten litt opp på
forsiden for å skyve den ut av ovnen.
• Bruk ikke stekeristen for mikrobølgefunksjonen!
Dyp emaljert bakeplate; kan brukes til steking av kjøtt og baking av
fuktig bakverk.
• Ikke sett det dype stekebrettet på det laveste nivået under
tilbredningsprosessen, med unntak når du bruker det som et
dryppebrett under grilling, steking eller steking med et spidd
(dersom tilgjengelig).
• Den dype, emaljerte bakeplaten må ikke brukes sammen med
mikrobølgefunksjonen!
• Egnet for rengjøring med pyrolyse.
Glass-stekerist; for bruk i mikrobølgeovn og ovn.
• IKKE egnet for rengjøring med pyrolyse.

Dør
• Dørbryterne gjør at ovnen stopper midlertidig hver gang døren
åpnes under bruk. Ovnen fortsetter igjen så snart døren er lukket.
• Denne ovnen har et «mykt dørlukkesystem». Systemet demper
bevegelsen fra en bestemt vinkel når ovndøren lukkes, slik at døren
lukkes lydløst.

Kjølevifte
• Apparatet er utstyrt med en kjølevifte som kjøler karmen og
kontrollpanelet.
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DIN OVN
Berøringsskjerm
• Ovnens berøringsskjerm betjenes ved å trykke eller sveipe på den.
• Trykk på displayet for å åpne en funksjon eller justere en innstilling.
• Sveip på displayet for å få mer informasjon, vise alternativer eller
justere en innstilling.
Trykke:

Sveipe:
10:15

180 °C
OVN

10:15

PROGRAMMER

:31
:30

TILLEGGSFUNKSJONER MIKROBØLGEOVN

Varmluft

Du får best mulig respons ved å berøre tastene med hovedflaten på
fingertuppen. Hver gang du trykker på en tast under bruk, vil du høre en
kort tone (med mindre du har endret dette i innstillingene).

Hoveddisplayer
Start-display
10:15

01

05

06

02
OVN

TILLEGGSFUNKSJONER MIKROBØLGEOVN

07

03
04

Plussmeny (01)
• Trykk på plusstegnet for å åpne «Pluss»-menyen. Inneholdet i
denne menyen varierer ut fra hvilke kontrollalternativer som er
tilgjengelige for øyeblikket.
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DIN OVN
Ovn (02)
• Trykk på «OVEN» (OVN) for å åpne menyen for ovnfunksjoner.
Tidtaker for egg (03)
• Trykk på symbolet for tidtakeren for egg for å åpne denne menyen.
Tidtakeren for egg kan brukes uavhengig av ovnsfunksjonen.
▷ Maksimal alarmtid er 24 timer.
▷ Når tidtakeren for egg er ferdig, vises en popup og lydsignalet
starter.
▷ Trykk på X, bekreftelsestasten eller displayet for å slå av signalet og
lukke popupen. Lydsignalet slutter automatisk etter ca. ett minutt.
Ekstrautstyr (04)
• Trykk på «EXTRAS» (Tilleggsfunksjoner) for å vise
tilleggsfunksjonene til apparatet.
Tid (05)
• Her vises klokkeslettet.
Mikrobølgeovn (06)
• Trykk på «MICROWAVE» (MIKROBØLGEOVN) for å åpne
mikrobølgefunksjonen.
Lys (07)
• Trykk på «lampesymbolet» for å slå av og på lyset i ovnen.
• Lyset i ovnen slår seg også på når du åpner ovnsdøren eller starter
stekingen. Lyset i ovnen dimmes automatisk (med mindre du har
endret dette i innstillingene).
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DIN OVN
Display for tilleggsfunksjoner
04

05
PROGRAMMER

10:15

OPPVARMING

KOMBI

RASK FORVARMING

01

RENGJØRING

02

03

Rask forvarming (01)
• Trykk på «FAST PREHEAT» (Rask forvarming) for å åpne funksjonen
for rask forvarming.
Kombi (02)
• Trykk på «COMBI» for å åpne kombifunksjonsmenyen.
Rengjøring (03)
• Trykk på «CLEANING» (Rengjøring) for å åpne rengjøringsfunksjonen.
Oppvarming (04)
• Trykk på «WARMING» (Oppvarming) for å åpne
oppvarmingsfunksjonsmenyen. Her finner du funksjoner for
oppvarming av plater, tining og å holde mat varm.
Programmer (05)
• Trykk på «PROGRAMS» (Programmer) for å åpne programmenyen.
Her finner du favoritter og automatiske programmer.
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DIN OVN
Funksjonsinnstillingsdisplay
04
10:15

PROGRAMMER

02
01

180 °C

03

Varmluft

05
Velge en funksjon (01)
• Trykk på pilene over og under funksjonen eller sveip over symbolet
for å velge en funksjon (se også «Åpne tastaturet»).
Stille inn temperatur/effekt (02)
• Trykk på pilene over og under temperaturen/effekten eller sveip
over temperatur-/effektindikatoren for å velge en temperatur eller et
effektnivå (se også «Åpne tastaturet»).
Koketid (03)
• Trykk på koketidsymbolet for å stille inn koketiden. Dette må stilles
inn hvis en koketid allerede er oppgitt.
• Trykk på pilene over og under tiden eller sveip over tiden for
å justere den (se også «Åpne tastaturet»).
Programmer (04)
• Trykk på «PROGRAMS» (PROGRAMMER) for å åpne
programmenyen. Her finner du favoritter og automatiske programmer.
Informasjonsfane (05)
• Navnet på funksjonen som er valgt vises i fanen nederst på
displayet. Trykk på fanen for å få opp mer informasjon om
funksjonen som er valgt.
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DIN OVN
Hvilemodus-display
02

03

10 15

01

10 10 2015

04

9:27

125 °C

05

06

Displaytid (digital/01)
• Det faktiske klokkeslettet.
Displaytid (analog/02 og 03)
• Det faktiske klokkeslettet.
• Timeviseren på den analoge klokken indikeres med en «lukket»
sirkel (02), og minuttviseren med en «åpen» sirkel (03).
Displaydato (04)
• Den faktiske datoen.
Tidtakeren for egg på displayet (05)
• Den utløpende tidtakeren for egg.
Synkende temperatur på displayet (06)
• Den faktiske temperaturen i ovnen (spillvarme).

NO 12

FØRSTE GANGS BRUK
Første gangs bruk
• Rengjør ovnen innvendig og alt tilbehør med varmt vann
og vaskemiddel. Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler,
skuresvamper eller lignende.
• Ovnen vil avgi en bestemt lukt når den brukes for første gang. Dette
er normalt. Pass på at det er god ventilasjon når den brukes for
første gang.
Når apparatet kobles til for første gang, eller etter at det har vært koblet
fra strømnettet over lengre tid, må du stille inn «Språk», «Tid» og «Dato»
Valg av språk
SPRÅK
Nederlandsk

Engelsk
Tysk
Fransk

Velg hvilket språk du vil at teksten på displayet skal være på. «English»
(Engelsk) er valgt som standard.
1. Sveip over displayet for å vise alle språk.
2. Trykk på et språk for å velge det.
3. Trykk på bekreftelsestasten for å lagre språkvalget.

NO 13

FØRSTE GANGS BRUK
Stille inn tid
TID

12:00

1. Trykk på pilene over og under klokkeslettet eller sveip over det for
å stille inn tiden.
2. Tiden kan stilles inn raskt ved å trykke midt på tidsdisplayet. Det
kommer da opp et tastatur der du kan taste inn ønsket klokkeslett
(se kapitlet «Åpne tastaturet»).
3. Trykk på bekreftelsestasten for å lagre tidsinnstillingen.

Stille inn dato
DATO

01
DAG

01

MÅNED

2015
ÅR

1. Trykk på pilene over og under dagen, måneden eller året, eller sveip
over dagen, måneden eller året for å endre disse.
2. Trykk på bekreftelsestasten for å lagre datoinnstillingen.
Apparatet er nå klart til å brukes.
Språk, dato og klokkeslett kan endres fra innstillingsmenyen
(se kapitlet «Innstillinger»). Innstillingsmenyen kan åpnes fra
startdisplayet via «Pluss»-menyen.
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BRUK
Bruk av «Pluss»-menyen
10:15

OVN

TILLEGGSFUNKSJONER MIKROBØLGEOVN

«Pluss»-menyen består av en rekke funksjoner eller innstillinger.
Hvilke plussfunksjoner som vises avhenger av displayet du er inne på.

INNSTILLINGER
Gå til innstillingene for apparatet

STEGVIS STEKING
Kombiner opptil tre funksjoner på en gang
kokeprosess
NØKKELLÅS
Til å rengjøre panelet eller bruke som barnelås

• Følgende funksjoner/menyer er å finne i «Pluss»-menyen når den
brukes fra startdisplayet:
▷ Settings (Innstillinger); Velg preferansene dine
(se kapitlet «Innstillinger»).
▷ Stage cooking (Stegvis steking); Kombiner opptil 3 funksjoner
i én og samme prosess (Se kapitlet «Stegvis steking»).
▷ Key Lock (Tastelås); Lås alle taster når du skal rengjøre panelet,
eller for å hindre at apparatet starter ved et uhell.
Hold inne funksjonen til tastelåsen er satt på.
RASK FORVARMING
Forvarm ovnområdet raskt
Ikke sett inn retten enda
FORSINKET START
Matlagingen starter automatisk til ønsket tid

STEGVIS STEKING
Kombiner opptil tre funksjoner på en gang
kokeprosess
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BRUK
• Følgende funksjoner/menyer er å finne i «Pluss»-menyen,
når den brukes fra displayet for ovns-, mikrobølge- eller
kombifunksjonsinnstillinger:
▷ Fast preheat (Rask forvarming); Forvarm ovnen raskt til ønsket
temperatur i en stekeprosess (se kapitlet «Rask forvarming») Kun
fra innstillingsdisplayet for ovnfunksjoner.
▷ Delayed start (Forsinket start); Stekingen begynner
automatisk på tidspunktet du har valgt (ikke tilgjengelig for
mikrobølgefunksjonen).
▷ Stage cooking (Stegvis steking); Kombiner opptil 3 funksjoner i
én og samme prosess (Se kapitlet «Stegvis steking»).
▷ Key Lock (Tastelås); Lås alle taster når du skal rengjøre panelet,
eller for å hindre at apparatet starter ved et uhell. Hold inne
funksjonen til tastelåsen er satt på.
▷ Grateng; For å legge til grillfunksjonen på slutten av fremdriften
(gratineringstid vil bli lagt til på slutten av matlagingsprosessen).
LEGG TIL FAVORITTER
Lagre nåværende innstillinger til favorittene
dine
NØKKELLÅS
Til å rengjøre panelet eller bruke som barnelås

• Følgende funksjoner/menyer er å finne i «Pluss»-menyen når en
ovns-, mikrobølge- eller kombifunksjon startes:
▷ Add to favourites (Legg til i favoritter); Legg til innstillingene
for retten i favoritter (Se kapitlet «Tilleggsfunksjoner»).
▷ Key Lock (Tastelås); Lås alle taster når du skal rengjøre panelet,
eller for å hindre at apparatet starter ved et uhell. Hold inne
funksjonen til tastelåsen er satt på.
▷ Grateng; For å legge til grillfunksjonen på slutten av fremdriften
(gratineringstid vil bli lagt til på slutten av matlagingsprosessen).
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Åpne tastaturet
Du kan åpne et tastatur for å raskt angi funksjon, temperatur, effekt eller
steketid. Du kan velge en hurtiginnstilling med dette, eller angi en verdi.
10:15

PROGRAMMER

180 °C

: 30

T:M

Varmluft

1. Trykk midt på funksjonssymbolet, temperaturen, effektnivået eller
steketiden (aktivert). Tastaturet vises.

Still inn funksjon

Still inn temperatur

0 00

Still inn steketiden

00:00

T:M

1
4
7

2
5
8

3
6
9

°C

1
4
7

2
5
8

3
6
9

Still inn effektnivå
W

W

W

W

W

W

2. Angi eller trykk på ønsket verdi.
3. Hvis den angitte verdien ikke bekreftes automatisk, må du trykke på
bekreftelsestasten for å bekrefte inntastingen.
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BRUK
Ovnsfunksjon
Bruk ovnsfunksjonene til å lage retter ved hjelp av for eksempel
varmluft, undervarme og grill.
PROGRAMMER

10:15

180 °C
Varmluft

• Du kan velge mellom flere forskjellige ovnsfunksjoner.
• Du kan angi temperatur og steketid for hver ovnsfunksjon.
• Du kan også velge plussfunksjoner, som forvarme, stegvis steking
og forsinket start. Trykk på plusstegnet for å gjøre dette. Se
kapitlet «Bruk av «Pluss»-menyen».
Bruk av en ovnsfunksjon
Velg ovnsfunksjonen som passer best til matretten du lager.
Se mer om dette i funksjonstabellen. Du kan også sjekke
informasjonsfanen. Trykk på fanen nederst på displayet for å få opp
mer informasjon om funksjonen som er valgt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Slå på ovnen med «Av/på»-tasten.
Sett inn matretten i ovnen.
Trykk på «OVEN» (OVN) for å åpne menyen for ovnfunksjoner.
Velg en ovnsfunksjon (Se kapitlet «Funksjonsinnstillingsdisplay»).
Velg en temperatur (se kapitlet «Funksjonsinnstillingsdisplay»).
Trykk på «koketid»-symbolet for å stille inn steketiden (Se kapitlet
«Funksjonsinnstillingsdisplay»).
Stekingen kan også startet uten at du har angitt steketid.
Hopp i så fall over trinn 6.

7. Velg de aktuelle tilleggsinnstillingene ved hjelp av «pluss»-menyen
(for eksempel rask forvarme).
8. Bruk bekreftelsestasten for å begynne å steke retten.
NO 18
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10 21

165 °C

23:54
10:45

180 °C

• Følgende verdier kan nå leses i displayet:
▷ nåværende temperatur (165 °C)
▷ angitt temperatur (180 °C)
▷ statusindikator-tid (ytre sirkel)
▷ funksjonsinnstillingsdisplay (indre sirkel)
▷ steketid (23:54)
▷ sluttid (10:45)
• Trykk i midten av displayet under steking for å få opp et popupdisplay med innstillinger. Juster disse ved behov.
• Etter rettens steketid er ferdig lyder et lydsignal. Signalet kan slås av
ved å åpne ovnsdøren eller trykke på en tast.
• De valgte innstillingene kan lagres i «Favoritter».
Åpne «ADD TO FAVOURITES» (LEGG TIL FAVOIRITTER)
fra «Pluss»-menyen (Se «Lagre en stekemetode» i kapitlet
«Tilleggsfunksjoner»).

10 50

165 °C

0:00

Displayets visning etter endt steking.
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Bruk av mikrobølgeovnen
Mikrobølger er høyfrekvente elektromagnetiske bølger. Denne energien
gjør det mulig å steke eller varme opp retter uten at form eller farge
påvirkes.
• Mikrobølgeovnen brukes til:
▷ Mikrobølgefunksjonen
▷ Kombifunksjoner
Matlagingsprinsippet
1. Mikrobølger generert av mikrobølgeovnen fordeles jevnt av et
fordelingssystem. Dette gjør at retten varmes opp jevnt.
2. Maten absorberer mikrobølger opptil en dybde på ca. 2,5 cm.
Deretter fortsetter stekingen, fordi varmen spres i hele retten.
3. Steketidene varierer ut fra hvilken plate du bruker samt matens
egenskaper:
▷ Kvantitet og tetthet
▷ Mengden fuktighet
▷ Starttemperatur (uavhengig av hvorvidt den er nedkjølt)
Viktig
Retten varmes opp fra innsiden, ved hjelp av varmefordeling. Stekingen
fortsetter selv etter at du har tatt ut retten av ovnen.
Hviletider som er angitt i oppskrifter og i denne håndboken må derfor
overholdes, for å sikre:
• Jevn oppvarming i midten av retten;
• Samme temperatur i alle deler av retten.
Instruksjoner for stekeutstyr for mikrobølgeovner
Stekeutstyr du bruker til mikrobølgefunksjonen må ikke blokkere
mikrobølgene. Metaller som rustfritt stål, aluminium og kobber
reflekterer mikrobølger. Du må derfor ikke bruke stekeutstyr av
metall. Stekeutstyr klassifisert som mikrobølge-sikre kan brukes uten
problemer. Du finner mer informasjon om egnet stekeutstyr i følgende
retningslinjer. Bruk alltid glass-stekebrettet på nivå 1 hvis du bruker
mikrobølgefunksjonen.
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Mikrobølge-

Kokekar

sikker

Merknader

Aluminiumsfolie



Porselen og leire



Porselen, leire, glassert leire og elfenbensporselen er
vanligvis velegnet, med mindre de har en metallkant.

Engangsservise
laget av polyester
eller papp



Frosne måltider har av og til en innpakning som kan
brukes som engangsservise.




Kan brukes til å varme opp retter.
Isopor kan smelte hvis det blir for varmt.
Kan forårsake brann.



Kan forårsake lysbuedannelse.

Glasservise
• Ovnsretter
• Fine glass
• Glasskrukker



Kan brukes, med mindre det har en metallkant.
Kan brukes til å varme opp retter eller væske. Tynne glass
kan brekke eller knuses når de plutselig blir varmet opp.
Lokket må tas av. Bare egnet for oppvarming.

Metall



Kan forårsake lysbuedannelse eller brann.



For kort steketid og oppvarming. Til å absorbere fuktighet.



Kan forårsake lysbuedannelse.



Spesielt varmebestandig termoplastmateriale. Andre
typer plast kan deformeres eller misfarges ved høye
temperaturer. Ikke bruk melaminplast.
Kan brukes til å holde på fuktighet.
Må ikke berøre maten.
Vær forsiktig når du fjerner folien, varm damp kan
strømme ut.
Kun hvis kokeekte eller ildfast. Må ikke være lufttett.
Prikk med en gaffel om nødvendig.

Hurtigmatinnpakning
• Isoporkopper
• Papirposer eller
avispapir
• Resirkulert papir
eller metallkanter

Kan brukes i små mengder for å hindre at visse deler
av retten overoppvarmes. Overslag kan oppstå hvis folien
er for nær ovnsveggen eller hvis for mye folie brukes.

Papir
• Tallerkener,
kopper og
kjøkkenpapir
• Resirkulert papir
Plast





: Anbefalt
: Forsiktig
: Utrygt
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Mikrobølgefunksjonen
Ikke bruk stekeutstyr eller annet kjøkkenutstyr av metall. Se
«Instruksjoner for stekeutstyr for mikrobølgeovner». Ovnen skal
ikke forvarmes.
Velg et effektnivå som passer til matretten du lager.
Åpne fanen nederst på displayet for å gjøre dette.
1. Slå på ovnen med «Av/på»-tasten.
2. Sett inn matretten i ovnen.
3. Trykk på «MICROWAVE» (MIKROBØLGEOVN) for å velge
mikrobølgefunksjonen.

10:15

PROGRAMMER

750

W

:

M:S

Mikrobølgeovn

4. Velg et effektnivå (se kapitlet «Funksjonsinnstillingsdisplay»).
5. Velg en steketid (se kapitlet «Funksjonsinnstillingsdisplay»).
6. Bruk bekreftelsestasten for å begynne å steke retten (04).

10 15

750 W

0:53
10:16

• Følgende verdier kan nå leses i displayet:
▷
▷
▷
▷
NO 22

still inn effektnivå (750 W)
statusindikator-tid (ytre sirkel)
steketid (00:53)
sluttid (10:16)

BRUK
Mikrobølgeovn-tabell
Effektnivå

Bruk

1000 W

• For rask oppvarming av drikkevarer, vann og retter
som inneholder mye fuktighet.
• For koking av friske eller frosne grønnsaker.

750 W

• For tilbereding og oppvarming av drikkevarer og
matretter.

600 W

• For smelting av sjokolade.
• For koking av fisk eller sjømat.
• For oppvarming på to nivåer.
• For koking av tørkede bønner ved lav temperatur.
• For oppvarming eller koking av delikate retter med
egg.

360 W

• For koking av melkeprodukter eller syltetøy ved lav
temperatur.

180 W

• For rask tining av retter.
• For avherding av smør eller iskrem.

90 W

• For tining av kaker som inneholder krem.

Bruk av «ekstrafunksjoner»
Åpne displayet «Extras» (Tilleggsfunksjoner) for å velge en kombimikrobølgeinnstilling eller forvarme ovnen raskt. Du kan også velge et
rengjøringsprogram, varmefunksjoner eller automatiske programmer.

10:15

OVN

TILLEGGSFUNKSJONER MIKROBØLGEOVN

Trykk på «EXTRAS» (Tilleggsfunksjoner) for å vise tilleggsfunksjonene til
apparatet.
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PROGRAMMER

OPPVARMING

10:15

KOMBI

RASK FORVARMING

RENGJØRING

Følgende funksjoner kan nå velges:
• Fast preheat (Rask forvarming)
• Combi (Kombi)
▷ Hot air + Microwave (Varmluft + mikrobølgeovn)
▷ Grill + Fan + Microwave (Grill + vifte + mikrobølgeovn)
• Cleaning (Rengjøring) (se kapitlet «Rengjøring»)
• Warming (Oppvarming) (se kapitlet «Tilleggsfunksjoner»):
▷ Plate warming (Oppvarming av plate)
▷ Defrost (Tining)
▷ Keep warm (Holde varm)
• Programs (Programmer) (se kapitlet «Tilleggsfunksjoner»):
▷ Favourites (Favoritter)
▷ Automatic programs (Automatiske programmer)
Fast preheat (Rask forvarming)
Bruk denne ovnsfunksjonen til å forvarme ovnen raskt. Ikke sett inn en
rett under rask forvarming. Når ovnen har blitt varmet opp til den angitte
temperaturen, er forvarmingen ferdig og ovnen er klar til å steke retten.
Bruke Fast preheat (Rask forvarming)
1. Slå på ovnen med «Av/på»-tasten.
2. Trykk på «EXTRAS» (Tilleggsfunksjoner) for å vise
tilleggsfunksjonene til apparatet.
3. Trykk på «FAST PREHEAT» (Rask forvarming) for å åpne funksjonen
for rask forvarming.

NO 24

BRUK
10 15

PROGRAMMER

180 °C
Rask forvarming

4. Velg en temperatur (se kapitlet «Funksjonsinnstillingsdisplay»).
5. Bruk bekreftelsestasten for å starte forvarmingen.
• Rask forvarming kan også kobles til en stekeprosess.
• Aktiver «FAST PREHEAT» (RASK FORVARMING) fra «Pluss»menyen for å gjøre dette.
• Når ovnen har nådd den angitte temperaturen, vises en popup og
lydsignalet starter.
• Steketiden begynner å telle opp eller ned etter at døren lukkes.
Combi (Kombi)
• Du kan velge mellom to forskjellige kombifunksjoner.
▷ Hot air + Microwave (Varmluft + mikrobølgeovn)
▷ Grill + Fan + Microwave (Grill + vifte + mikrobølgeovn)
• Du kan angi temperatur, mikrobølgeeffekt og steketid for hver
kombifunksjon.
• Du kan også aktivere plussfunksjoner som «Stegvis steking» og
«Forsinket start». Trykk på plusstegnet for å gjøre dette. Se kapitlet
«Bruk av «Pluss»-menyen».
Bruk av en kombifunksjon
Velg kombifunksjonen som passer best til matretten du lager. Se mer
om dette i funksjonstabellen. Du kan også sjekke informasjonsfanen.
Trykk på fanen nederst på displayet for å få opp informasjon om
funksjonen som brukes for øyeblikket.
1. Slå på ovnen med «Av/på»-tasten.
2. Sett inn matretten i ovnen.
3. Trykk på «EXTRAS» (Tilleggsfunksjoner) for å vise
tilleggsfunksjonene til apparatet.
4. Trykk på «COMBI» for å åpne kombifunksjonsmenyen.
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10:15

PROGRAMMER

16

°C

6

W

0:15

T:M

Varmluft + mikrobølgeovn

5. Velg en kombifunksjon (se kapitlet «Funksjonsinnstillingsdisplay»).
6. Velg en temperatur (se kapitlet «Funksjonsinnstillingsdisplay»).
7. Velg et effektnivå (se kapitlet «Funksjonsinnstillingsdisplay»).
8. Velg en steketid (se kapitlet «Funksjonsinnstillingsdisplay»).
9. Velg de aktuelle tilleggsinnstillingene ved hjelp av «pluss»-menyen.
10.Bruk bekreftelsestasten for å begynne å steke retten.

10 21

145 °C

160

600 W

8:54
10:30

• Følgende verdier kan nå leses i displayet:
▷ nåværende temperatur (145 °C) / angitt temperatur (160 °C)
▷ valgt effektnivå (600 W)
▷ statusindikator-tid (ytre sirkel)
▷ funksjonsinnstillingsdisplay (indre sirkel)
▷ steketid (08:54)
▷ sluttid (10:30)
• Trykk i midten av displayet under steking for å få opp et popupdisplay med innstillinger. Juster disse ved behov.
• Etter rettens steketid er ferdig lyder et lydsignal. Signalet kan slås av
ved å åpne ovnsdøren eller trykke på en tast.
• De valgte innstillingene kan lagres i «Favoritter». Åpne «ADD TO
FAVOURITES» (LEGG TIL FAVOIRITTER) fra «Pluss»-menyen
(Se «Lagre en stekemetode» i kapitlet «Tilleggsfunksjoner»).
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Funksjonstabell
Rådføre deg med tabellen for å velge ønsket funksjon. Se også
instruksjoner om tilbereding på rettens emballasje.
Funksjon

Beskrivelse

Ovnsfunksjoner
Varmluft
• Oppvarming ved hjelp av varmluft fra baksiden av
ovnen.
• Denne modusen gir jevn varme og er ideell for
baking.
• Plasser stekeplaten eller risten i midten av ovnen.
• Temperaturforslag: 180 °C
• Forvarming anbefales.
ECO Varmluft
• Oppvarming ved hjelp av varmluft. ECO varmluft
bruker mindre energi enn varmluftinnstillingen,
men gir samme resultat. Kokingen tar et par
minutter lenger.
• Denne modusen kan brukes til å steke kjøtt og
bakevarer.
• Plasser stekeplaten eller risten i midten av ovnen.
• Temperaturforslag: 180 °C
• Denne innstillingen bruker restvarme (varmen er
ikke på hele tiden) for å redusere energiforbruket
(i henhold til energiklasse EN 60350-1). I denne
modusen vises ikke ovnens faktiske temperatur.

2

2
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Funksjon

Beskrivelse
Oppvarming øverst + undervarme
• Oppvarming ved hjelp av de øverste og nederste
varmeelementene.
• Denne modusen kan brukes til vanlig baking og
risting.
• Plasser stekeplaten eller risten i midten av ovnen.
• Temperaturforslag: 200 °C
• Forvarming anbefales.
Varmluft + Undervarme
• Oppvarming ved hjelp av varmluft fra baksiden av
ovnen og det nederste varmeelementet.
• Denne modusen kan brukes til å steke pizza,
fuktig butterdeig, fruktkaker, hevet deig og små
skorper.
• Plasser stekeplaten eller risten i midten av ovnen.
• Temperaturforslag: 200 °C
• Forvarming anbefales.
Undervarme + vifte
• Oppvarming ved hjelp av det nederste
varmeelementet. Varmen fordeles av viften.
• Denne modusen kan brukes til å bake lave hevede
kaker, og til å sylte frukt og grønnsaker.
• Sett en ikke for høy langpanne i den nedre delen
av ovnen, slik at varmluft også kan sirkulere i
området like over maten.
• Temperaturforslag: 180 °C
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Funksjon

Beskrivelse
Undervarme
• Oppvarming ved hjelp av kun det nederste
varmeelementet.
• Denne modusen kan brukes med retter og
bakevarer som krever en særegen skorpe eller
bruning på undersiden.
• Plasser stekeplaten eller ovnsristen i den nedre
delen av ovnen.
• Brukes helt på slutten av bake- eller ristetiden.
• Temperaturforslag: 160 °C
Oppvarming øverst
• Oppvarming ved hjelp av kun det øverste
varmeelementet.
• Denne modusen kan brukes når du ønsker å
bake/riste det øverste laget på retten.
• Plasser stekeplaten eller risten i midten av ovnen.
• Temperaturforslag: 150 °C
Grill
• Oppvarming ved hjelp av grillelementet.
• Denne modusen kan brukes til grilling av noen få
åpne smørbrød eller ølpølser, eller til å riste brød.
• Sett ovnsristen i den øvre delen av ovnen og
stekeplaten i midten av ovnen.
• Maksimalt tillatt temperatur er 240 °C.
• Du må overvåke kokingen til enhver tid. Retten
kan raskt svi seg som følge av høy temperatur.
• Bruk forvarme i 5 minutter.
Stor grill
• Oppvarming ved hjelp av det øvre elementet og
grillelementet.
• Denne modusen kan brukes med retter og
bakevarer som krever en særegen skorpe eller
bruning på undersiden. Brukes helt på slutten av
bake- eller ristetiden.
• Sett ovnsristen i den øvre delen av ovnen og
stekeplaten i midten av ovnen.
• Maksimalt tillatt temperatur er 240 °C.
• Du må overvåke kokingen til enhver tid. Retten
kan raskt svi seg som følge av høy temperatur.
• Bruk forvarme i 5 minutter.

2

4
2

4
2
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Funksjon

Beskrivelse
Stor grill + vifte
• Oppvarming ved hjelp av de øverste
varmeelementene. Varmen fordeles av viften.
• Denne modusen kan brukes til å grille kjøtt, fisk
og grønnsaker.
• Sett ovnsristen i den øvre delen av ovnen og
stekeplaten i midten av ovnen.
• Temperaturforslag: 170 °C
• Du må overvåke kokingen til enhver tid. Retten
kan raskt svi seg som følge av høy temperatur.
• Bruk forvarme i 5 minutter.
Forhåndssteking
• Denne innstillingen har en automatisk
varmesyklus.
• Først tettes kjøttet med høy temperatur ved hjelp
av varmluft og det øverste varmeelementet.
• Deretter kokes retten ved lav, forhåndsinnstilt
temperatur ved hjelp av de øverste og nederste
varmeelementene.
• Denne funksjonen er egnet for kjøtt, fjærkre og fisk.
• Temperaturforslag: 180 °C

4
2

3
2

Mikrobølgefunksjonen
Mikrobølgeovn
• Denne funksjonen bruker mikrobølger. Rettene
tines, varmes eller kokes raskt og effektivt.
• Sett glass-stekebrettet på nivå 1.
• Effektforslag: 750 W

Hot air + Microwave (Varmluft + mikrobølgeovn)
• Retten kokes ved hjelp av en kombinasjon av
mikrobølger og varmluft. Dette forkorter koketiden,
men maten blir noe brun og sprø på toppen.
• Denne funksjonen brukes til å steke kjøtt, fjærkre
og grønnsaker. Men også til gryteretter, kaker og
brød.
• Sett glass-stekebrettet på nivå 1.
• Temperaturforslag: 160 °C
• Effektforslag: 600 W

NO 30

1

BRUK

Funksjon

Beskrivelse
Grill + vifte + mikrobølgeovn
• Maten tilberedes med en kombinasjon av
mikrobølgeovn, grill og vifte. Dette forkorter
koketiden, men maten blir noe brun og sprø på
toppen.
• Denne innstillingen egner seg for å koke små
porsjoner eller tynne biter fisk, kjøtt eller fjærkre.
• Sett glass-stekebrettet på nivå 1.
• Temperaturforslag: 200 °C
• Effektforslag: 600 W

Ekstra funksjoner
Fast preheat (Rask forvarming)
• Med denne funksjonen varmes ovnen raskt opp til
ønsket temperatur. Ikke bruk denne innstillingen
når du har en rett i ovnen.
• Temperaturforslag: 180 °C
Plate warming (Oppvarming av plate)
• Denne funksjonen brukes til å varme servise, slik
at maten holder seg varm lengre.
• Temperaturforslag: 60 °C
Defrost (Tining)
• Denne funksjonen bruker mikrobølger. Rettene
tines raskt og effektivt.
• Effektforslag: 90 W
Keep warm (Holde varm)
• Denne funksjonen brukes til å holde ferdiglagede
retter varme.
• Temperaturforslag: 60 °C
Steam clean (Rengjøring med damp)
• Med denne funksjonen og en fuktig klut kan du
enkelt fjerne fett og smuss fra ovnens vegger.
• Bruk denne funksjonen kun når ovnen er helt kald.
Hell 0,15 liter vann inn i bunnen av ovnen før du
begynner rengjøringsprosessen.
• Etter at den er fuktig kan du fjerne matrester med
en fuktig klut.
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Delayed start (Forsinket start)
Bruk funksjonen «Delayed start» (Forsinket start) hvis du vil at stekingen
skal starte senere. Forsinket start kan kun velges fra «Pluss»-menyen
når man bruker en ovn- eller kombifunksjon. Se kapitlet «Bruk av
«Pluss»-menyen».
Stille inn en forsinket starttid
1. Velg funksjon, temperatur og still eventuelt inn en steketid (se
kapitlet «Funksjonsinnstillingsdisplay»).
En forsinket starttid kan også stilles inn uten å angi steketid.
2. Trykk på plusstegnet for å åpne «Pluss»-menyen.
3. Trykk på «DELAYED START» (Forsinket start) for å åpne funksjonen.

FORSINKET START

10:45

4. Velg en starttid (se kapitlet «Funksjonsinnstillingsdisplay»).
5. Bruk bekreftelsestasten for å bekrefte den angitte starttiden.
Ikonet for «forsinket starttid» vises under plusstegnet for å indikere
at funksjonen er aktivert. Du kan fjerne den forsinkede starttiden
ved å gå tilbake og angi nåværende klokkeslett.
6. Bruk bekreftelsestasten for å starte stekingen.
Stekingen starter automatisk på det angitte tidspunktet. Hvis du har
angitt en steketid i tillegg, vil stekingen også stoppe automatisk.
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10 15

10:45
11:15

180 °C

• Følgende verdier kan nå leses i displayet:
▷ angitt temperatur (180 °C)
▷ starttid (10:45)
▷ sluttid (11:15) (vises kun hvis du har angitt en steketid!)

Stage cooking (Stegvis steking)
• Åpne menyen «Stage cooking» (Stegvis steking) fra «Pluss»menyen. Se kapitlet «Bruk av «Pluss»-menyen».
• Denne funksjonen gjør at du kan kombinere opptil tre funksjoner
i én kokeprosess.
• Velg ulike funksjoner og innstillinger for å få en stekeprosess som er
tilpasset dine preferanser.
1. Trykk på plusstegnet for å åpne «Pluss»-menyen.
2. Trykk på «STAGE COOKING» for å åpne funksjonen (kan kun åpnes
hvis ingen stekeprosesser har blitt startet). Innstillingene for steg 1
vises. Disse kan justeres ved behov.
00:10

18

°C
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W

10:15

0:10

T:M

Stegvis steking

3. Velg en funksjon (se kapitlet «Funksjonsinnstillingsdisplay»).
4. Velg en temperatur (se kapitlet «Funksjonsinnstillingsdisplay»).
5. Velg et effektnivå (se kapitlet «Funksjonsinnstillingsdisplay»).
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6. Velg en steketid (se kapitlet «Funksjonsinnstillingsdisplay»).
7. Bruk bekreftelsestasten for å bekrefte innstilling for steg 1.

1

160 °C

600 W

00:10 H:M

2
3
00:10

8. Trykk på «2» for å vise innstillingene for steg 2.
9. Hvis du vil, kan du endre standardverdiene for steg 2 (funksjon,
temperatur/effekt og steketid) (se punkt 3–6.
00:30

200 °C

10:15

0:20

T:M

Stegvis steking

10.Bruk bekreftelsestasten for å bekrefte innstilling for steg 2.

1

160 °C

2

200 °C

600 W

00:10 H:M
00:20 H:M

3
00:30

11.Ved behov kan du trykke på «3» for å vise innstillingene for steg 3.
12.Hvis du vil, kan du endre standardverdiene for steg 3 (funksjon,
temperatur/effekt og steketid) (se punkt 3–6).
13.Bruk bekreftelsestasten for å bekrefte innstilling for steg 3.
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Trykk på krysset ved siden av innstillingene for å slette et steg.
Et steg kan kun slettes dersom det ikke har startet enda.
14.Hvis du trykker en gang til på bekreftelsestasten, vil ovnen begynne
på steg 1 (det aktiverte steget er uthevet i hvitt). Når den angitte
tiden har gått, vil neste steg bli aktivert, altså steg 2 og deretter
steg 3 hvis også dette steget er angitt.
De valgte innstillingene kan lagres i «Favoritter».
Åpne «ADD TO FAVOURITES» (LEGG TIL FAVOIRITTER) fra «Pluss»menyen (Se «Lagre en stekemetode» i kapitlet «Tilleggsfunksjoner»).
00:18

185 °C
200 °C

10 27

17:32
10:45

• Følgende verdier kan nå leses i displayet:
▷ aktivt steg (2)
▷ total steketid (00:18)
▷ nåværende temperatur (185 °C)
▷ angitt temperatur for det aktive steget (200 °C)
▷ statusindikator med tid for det aktive steget (ytre sirkel)
▷ statusindikator med temperatur for det aktive steget (indre sirkel)
▷ steketid for det aktive steget (17:32)
▷ total sluttid (10:45)

Grateng
For å legge til grillfunksjonen på slutten av fremdriften (gratineringstid
vil bli lagt til på slutten av matlagingsprosessen).
1. Trykk på plusstegnet for å åpne «Pluss»-menyen.
2. Trykk på «GRATENG» for å åpne funksjonen.
3. Temperaturen og tiden kan innstilles eller programmet startes
direkte ved å trykke på bekreft-knappen.
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Tilleggsfunksjoner
Du kan velge flere tilleggsfunksjoner eller -programmer.
1. Trykk på «EXTRAS» (Tilleggsfunksjoner) for å vise
tilleggsfunksjonene til apparatet.
PROGRAMMER

OPPVARMING

10:15

KOMBI

RASK FORVARMING

RENGJØRING

Følgende tilleggsfunksjoner og -programmer kan nå velges:
• Warming (Oppvarming):
▷ Plate warming (Oppvarming av plate)
▷ Defrost (Tining)
▷ Keep warm (Holde varm)
• Programs (Programmer):
▷ Favourites (Favoritter)
▷ Automatic programs (Automatiske programmer)
Warming (Oppvarming)
• Plate warming (Oppvarming av plate)
▷ Denne funksjonen brukes til å varme servise (tallerkener, kopper),
slik at maten holder seg varm lengre.
▷ Når du velger denne funksjonen kan du stille inn
oppvarmingstemperatur og varighet.
• Defrost (Tining)
▷ Denne funksjonen bruker mikrobølger. Rettene tines raskt og
effektivt. Bruk denne funksjonen til sakte tining av frosne retter
(kaker, kjeks, brød, rundstykker og frossen frukt).
▷ Når du velger denne funksjonen kan du stille inn tiningens
effektnivå og varighet.
▷ Snu maten over på den andre siden etter halve tiningstiden
har gått, rør maten eller bryt fra hverandre større stykker som
eventuelt er frosset fast i hverandre.
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• Keep warm (Holde varm)
▷ Bruk denne funksjonen for å holde ferdiglaget mat varm.
▷ Når du velger denne funksjonen kan du stille inn
oppvarmingstemperatur og varighet.
Velge oppvarmingsfunksjoner
1. Trykk på «EXTRAS» (Tilleggsfunksjoner) for å vise
tilleggsfunksjonene til apparatet.
2. Trykk på «WARMING» (Oppvarming) for å åpne
oppvarmingsfunksjonsmenyen.
PROGRAMS (PROGRAMMER):

60 °C

1:00

10:15

T:M

Oppvarming av plate

3. Velg ønsket oppvarmingsfunksjon (platevarming, tining eller
holde varmt). Juster innstillingene ved behov (se kapitlet
«Funksjonsinnstillingsdisplay»)
4. Bruk bekreftelsestasten for å starte funksjonen.
Programs (Programmer):
• Favourites (Favoritter)
▷ Du kan velge dine egne lagrede oppskrifter i «FAVOURITES»
(FAVORITTER). Se også «Lagre en stekemetode».
• Automatic programs (Automatiske programmer)
▷ Du kan bruke «automatiske programmer» for steking ved
å velge en rett fra en liste med forhåndsprogrammerte
retter. Programmene er delt inn i underkategorier (KJØTT,
GRØNNSAKER osv.).
▷ Velg først en kategori og deretter selve retten fra listen.
Velge programfunksjoner
1. Trykk på «EXTRAS» (Tilleggsfunksjoner) for å vise
tilleggsfunksjonene til apparatet.
2. Trykk på «PROGRAMS» (Programmer) for å åpne programmenyen.
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FAVORITTER
KJØTT
FISK OG KREPSDYR
GRØNNSAKER

PROGRAMMER

3. Trykk på «FAVOURITES» (FAVORITTER) eller en av de automatiske
programkategoriene.
▷ Velg en av rettene som er lagret i «FAVOURITES» (FAVORITTER).
▷ Velg en rett fra listen i de automatiske programmene.

KJØTT
SVIN
BIFF
FJÆRKRE
Lam - ribber

PROGRAMMER

PROGRAMMER

1,0

10:15

1:00

KG

T:M

INTENSITET

Lam - ribber

4. Juster intensitet og/eller vekt ved behov.
Intensitet og vekt kan ikke justeres i alle automatiske programmer.
5. Bruk bekreftelsestasten for å starte det valgte programmet.
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• Bruk informasjonsfanen hvis du ønsker å få opp informasjon om
det valgte programmet. Her finner du informasjon om tilbehøret
som kreves og hyllenivået i ovnen. Det hender også at det vises
informasjon om tilbereding av retten i denne fanen.
• Innstillingene til mange av de automatiske programmene kan
justeres manuelt. Åpne «Pluss»-menyen og trykk på «MANUAL»
(MANUELT) for å justere innstillingene.
Lagre en stekemetode
En funksjon/stekemetode er aktiv (ovnen har startet).

LEGG TIL FAVORITTER
Lagre nåværende innstillinger til favorittene
dine
NØKKELLÅS
Til å rengjøre panelet eller bruke som barnelås

1. Åpne «Pluss»-menyen og trykk på «ADD TO FAVOURITES» (LEGG
TIL FAVOIRITTER).

LEGG TIL FAVORITTER

2. Gi et navn til retten du tilbereder ved å velge bokstaver. Trykk på
«pil med kryss»-tegnet for å slette en bokstav.
3. Trykk på bekreftelsestasten for å lagre stekemetoden.

Automatiske programmer kan også lagres under «FAVORITES»
(FAVORITTER)
NO 39

BRUK
Innstillinger
1. Trykk på plusstegnet fra startdisplayet.
INNSTILLINGER
Gå til innstillingene for apparatet

STEGVIS STEKING
Kombiner opptil tre funksjoner på en gang
kokeprosess
NØKKELLÅS
Til å rengjøre panelet eller bruke som barnelås

2. Trykk på «SETTINGS» (INNSTILLINGER).
Denne menyen inneholder følgende alternativer:
• General (Generelt)
• Sound (Lyd)
• Display and light (Display og lys)
• Cooking (Matlaging)
• System
INNSTILLINGER
GENERELT
LYD
DISPLAY OG LYS
KOKING

3. Trykk på kategorien og innstillingen som skal justeres.
▷ trykk på ønsket valg fra en liste
▷ juster en verdi ved å trykke på pilene over og under verdien, eller
ved å sveipe over verdien
▷ eventuelt kan du slå en innstilling av eller på ved å trykke på
«ON» (PÅ) eller «OFF» (AV)
4. Trykk på bekreftelsestasten for å bekrefte.
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BRUK
GENERAL (GENERELT)
Du kan stille inn følgende fra denne menyen:
• Språk (språket på berøringsskjermen)
• Tid (nåværende klokkeslett)
• Tidsvisning (12 eller 24 timers klokke)
• Dato (nåværende dato)
• Datovisning (om datoen synes eller ikke i «hvilemodus»-displayet)
SOUND (LYD)
Du kan stille inn følgende fra denne menyen:
• Generelle lyder (lydstyrken på lydsignaler og alarmer)
• Tastaturlyder (lydstyrken på tastelydene)
• Lyd ved oppstart/avslåing (Lyd ved oppstart/avslåing)
DISPLAY AND LIGHT (DISPLAY OG LYS)
Du kan stille inn følgende fra denne menyen:
• Displayets lysstyrke (kan justeres til 5 ulike lysstyrkenivåer)
• Ovnslys (hvor lenge lyset er på etter aktivering)
• Apparat til hvilemodus (hvor lenge etter siste operasjon apparatet
skal gå over til hvilemodus)
• Avslåing av apparatet (hvor lenge apparatet er i hvilemodus før det
slår seg av)
• Animasjon ved oppstart/avslåing (merkevareanimasjonen ved
oppstart/avslåing)
• Nattmodus (start- og sluttid for redusert lysstyrke på displayet)
Når innstillingen «APPLIANCE SWITCH OFF» (APPARAT SLÅTT AV)
er valgt for «APPLIANCE SWITCH OFF» (SLÅ AV APPARATET), vil
apparatet ikke slå seg av automatisk. Denne innstillingen går tilbake
til fabrikkinnstillingene når enheten slås av manuelt. Dette er et krav
i henhold til forskrifter for maskimalt energiforbruk.
COOKING (MATLAGING)
Du kan stille inn følgende fra denne menyen:
• Hurtigstart av mikrobølgeovn (justere effektnivå og tid for hurtigstart)
• Standard programintensitet (intensiteten til automatiske programmer)
SYSTEM
Du kan stille inn følgende fra denne menyen:
• Informasjon om apparatetet (be om informasjon om apparatet)
• Fabrikkinnstillinger (gå tilbake til fabrikkinnstillingene)
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RENGJØRING
Rengjøring av apparatet
Rengjør ovnen jevlig for å hindre at fett og matpartikler samles opp,
spesielt på indre og utvendige flater, døren og tetningen.
•
•
•
•
•

Aktiver barnelåsen (for å unngå at apparatet slår seg på ved et uhell).
Rengjør de ytre flatene med en myk klut og varmt såpevann.
Tørk deretter over med en ren og fuktet klut, og tørk flatene.
Fjern sprut og flekker på indre flater med en klut og såpevann.
Tørk deretter over med en ren og fuktet klut, og tørk flatene.

Viktig
• Pass på at det ikke kommer vann inn i luftehullene.
• Aldri bruk slipende rengjøringsmaterialer eller kjemiske løsemidler.
• Pass på at tetningen på døren alltid er ren. Dette hindrer at det
samles opp smuss, slik at døren kan lukkes uten problemer.

Steam clean (Rengjøring med damp)
Med rengjøring med damp-funksjonen og en fuktig klut kan du enkelt
fjerne fett og smuss fra ovnens vegger.
Bruke rengjøring med damp
Rengjøring med damp må kun brukes når ovnen er helt kald. Det er
vanskeligere å fjerne smuss og fett når ovnen er varm.
1. Ta ut alt tilbehør av ovnen.
2. Hell 0,15 liter med vann inn i bunnen av ovnen.
3. Trykk på «EXTRAS» (Tilleggsfunksjoner) for å vise
tilleggsfunksjonene til apparatet.
4. Trykk på «CLEANING» (Rengjøring) for å åpne rengjøringsfunksjonen.
5. Trykk på bekreftelsestasten for å starte damprengjøringen.
• Ikke åpne døren under rengjøringsprosessen.
• Prosessen tar 30 minutter.
Matrester på emaljerte vegger vil være tilstrekkelig fuktet etter
30 minutter, slik at de enkelt kan fjernes med en fuktet klut.
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RENGJØRING
Fjerne og rengjøre ledeskinnene
Bruk vanlige rengjøringsprodukter til å rengjøre ledeskinnene.
• Skru ut skruen med en skrutrekker.
• Ta ut ledeskinnene fra hullene på bakveggen. Legg avstandsstykkene
på et sted der de ligger trygt. Sett inn igjen avstandsstykkene etter
rengjøring. Dette vil hindre gnister under bruk.
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RENGJØRING
Bytte ovnslampen
Lyspærene (2 stk.) (halogen G9, 230 V, 25 W) er forbruksvarer, og
dekkes derfor ikke av garantien. Du må ta ut stekebrettet, stekeristen
og ledeskinnene før du kan skru ut lyspærene.
Lampen i dette husholdningsapparatet egner seg bare for
opplysning av dette apparatet. Lampen egner seg ikke for
rombelysning.
Koble apparatet fra strømforsyningen ved å fjerne støpselet fra
stikkontakten eller ved å skru hovedbryteren i sikringsskapet.
Obs! Lyspæren kan være svært varm! Bruk beskyttelsesutstyr når
du tar ut lyspæren.
1. Skru ut de fire skruene fra dekselet. Ta ut dekselet og glasset.
2. Ta ut den utbrente halogenpæren og bytt den med en ny.
Unngå brannskader ved å bruke beskyttelsesutstyr når du fjerner
lampen.
3. Ikke fjern tetningen fra dekselet.
Tetningen må ikke løsne fra dekselet. Tetningen må passe perfekt
i hakket i ovnsveggen.
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PROBLEMLØSNING
Generelt
Hvis du har problemer med ovnen din kan du se feiloversikten
nedenfor. Ta kontakt med kundeservice hvis problemene vedvarer.
Maten er fortsatt rå
• Sjekk at tidtakeren har blitt stilt inn, og om du har trykket på
bekreftelsestasten.
• Er døren ordentlig lukket?
• Sjekk om det har gått en sikring, og om automatsikringen har blitt
aktivert.
Maten blir overkokt eller underkokt
• Sjekk om du har stilt inn riktig koketid.
• Sjekk om du har stilt inn riktig effekt.
Sensorene reagerer ikke, displayet er låst.
• Koble apparatet fra strømforsyningen i noen minutter (skru ut
sikringen eller slå av hovedsikringen). Koble så til apparatet igjen,
og slå det på.
Gnistdannelse i ovnen.
• Pass på at alle dekslene fra lampene er godt festet, og at alle
avstandsstykkene er på plass i ledeskinnene.
Strømbrudd kan føre til at displayet nullstilles.
• Fjern støpselet fra stikkontakten, og sett det inn igjen.
• Still in tid på nytt.
Det er kondens i ovnen.
• Dette er normalt. Tørk ren ovnen etter bruk.
Viften fortsetter å gå etter at ovnen er slått av.
• Dette er normalt. Viften vil fortsette å gå en stund etter at ovnen er
slått av.
Luftstrømmen kan føles ved døren og utsiden av apparatet.
• Dette er normalt.
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PROBLEMLØSNING
Damp slipper ut fra døren eller ventilene.
• Dette er normalt.
Man hører klikkelyder mens ovnen brukes, spesielt under tining.
• Dette er normalt.
Sikringen går ved jevne mellomrom.
• Rådføre deg med en servicetekniker.
Displayet viser en feilkode, ERROR XX …
(XX indikerer feilnummeret).
• Dette betyr at det er en feil i den elektriske modulen. Koble
apparatet fra strømnettet i noen minutter. Koble det deretter til igjen
og still inn klokkeslett.
• Rådføre deg med en servicetekniker hvis feilen vedvarer.
Lagring og reparasjon av ovnen
Reparasjoner må kun utføres av en kvalifisert servicetekniker.
Ved behov for vedlikehold må du koble ut støpselet fra stikkontakten og
kontakte kundeservice hos Asko.
Ha følgende informasjon klar når du ringer:
• Modellnummer og serienummer (er oppgitt på innsiden av
ovnsdøren)
• Garantibeviset
• En tydelig beskrivelse av problemet
Ved midlertidig lagring av ovnen må den plasseres på et rent og
tørt sted, da støv og fuktighet kan skade apparatet.
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OVNEN OG MILJØET
Avhending av apparatet og emballasje
Dette produktet er laget av bærekraftige materialer. Apparatet må
imidlertid avhendes på en ansvarlig måte ved slutten av livssyklusen
Regjeringen kan gi deg informasjon om dette.
Emballasjen til apparatet kan resirkuleres. Følgende materialer har
blitt brukt:
• papp
• polyetenfolie (PE)
• CFC-fri polystyren (PS hardskum).
Disse materialene må avhendes ansvarlig i henhold til juridiske forskrifter.
Dette produktet har et piktogram av en søppelkasse med et kryss over.
Dette indikerer at husholdningsapparater må avhendes separat. Dette
betyr at apparatet ikke kan behandles via det vanlige avfallet på slutten
av levetiden. Du må derfor levere det inn på et spesielt avfallsmottak
eller på et utsalgssted som tilbyr å gjøre dette for deg.
Separat innsamling av husholdningsutstyr forhindrer skade på miljøet
og offentlighetetens helse. Materialene som brukes for å produsere
dette apparatet kan resirkuleres, noe som innebærer betydelige
besparelser i energi og råvarer.
Samsvarserklæring
Vi erklærer herved at våre produkter er i samsvar med relevante
EU-direktiver, standarder og forskrifter, samt alle krav som er nevnt
i standardene.
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