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DIN UGN
Introduktion
Vi gratulerar till att du valt denna ASKO ugn.
Denna produkt är utformad för enkel användning och optimal
användarvänlighet. Ugnen har en rad olika inställningar så att du varje
gång kan välja rätt tillagningsmetod.
Denna handbok visar hur du bäst använder ugnen. Förutom information
om hur du ska använda den, hittar du även bakgrundsinformation som
kan vara nyttig när du använder den.

Läs noggrant de separata
säkerhetsinstruktionerna innan du
använder apparaten!
Läs denna bruksanvisning innan du använder apparaten och
förvara den på ett säkert ställe för framtida användning.
Installationsinstruktioner ges separat.
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DIN UGN
Kontrollpanel
2 3 4 5 1 6 7 8 9

10

13
14
15
16
17
12
1. Funktionsreglage (i ”Av”-läge)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

11

18

19

Upptining
Program & favoriter
Snabb förvärmning
Ugn
ECO varmluft
Uppvärmning av tallrik
Uppvärmning
Rengöring
Display
Valreglage
På/av-knapp och stopp-knapp (avbryt)
Ljusknapp
Tidsknapp
Navigeringsknapp vänster
Navigeringsknapp höger
Plus-knappen
Knappen för barnspärr (låsknapp)
Knapp för bekräfta

Obs:
Knapparna ger bäst gensvar om du rör dem med en stor yta på
fingertoppen. Varje gång du trycker på en knapp under användning,
hörs en kort ljudsignal.
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DIN UGN
Beskrivning
1.
2.
3.
4.

1

Kontrollpanel
Ugnsplan
Ugnslucka
Luckhandtag

Nivå 5
Nivå 4
Nivå 3

2

Nivå 2
Nivå 1

3
4

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.
Obs: ta ut styrskenorna/de teleskopiska styrskenor ur ugnen när
du ska använda pyrolysfunktionen!
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DIN UGN
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.
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.

Culisensor; kan användas för att mäta kärntemperaturen på rätten.
När önskad temperatur är uppnådd, stoppas tillagningsprocessen
automatiskt.
Styrskenor för pyrolys; använd endast dessa styrskenor för att
rengöra en emaljerad bakplåt under pyrolys (ersätt styrskenorna/
de teleskopiska styrskenorna med dessa speciella styrskenor
för pyrolys).
• Observera: den höga temperaturen under pyrolysen kan förorsaka
missfärgning av styrskenorna.
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DIN UGN
Lucka
• Luckans kontakter avbryter driften av ugnen när luckan öppnas
under användning. Ugnen fortsätter arbeta när luckan stängs.
• Denna ugn har ett ”mjukt luckstängningssystem”. När man stänger
ugnens lucka dämpar systemet från en viss vinkel rörelsen så att
luckan stängs tyst.

Kylfläkt
• Apparaten är utrustad med en fläkt som kyler hölje och kontrollpanel.

Huvudfunktioner
Med funktionsreglaget kan du välja huvudfunktionerna för ugnen.
Inställning

Beskrivning
Av/standby-läge

Ugn
Varmluft
Varmluft + undervärme
Över- och undervärme
Stor grill
Liten grill
Stor grill + fläkt
Övervärme
Undervärme
Undervärme + fläkt
Pro grillning
Snabb förvärmning

ECO varmluft

Program och favoriter
Favoriter
Program
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DIN UGN
Inställning

Beskrivning
Upptining
Manuell upptining

Uppvärmning av tallrik

Uppvärmning
Varmhållning

Rengöring
Pyrolys
Aqua clean

Knappar
I tabellen nedan beskrivs de olika knapparna.
Knappar

Beskrivning av knappar
På/av-knapp och stopp-knapp
- Tryck kort: avbryt operationen eller gå ett steg
tillbaka i menyn.
- Tryck länge: Sätt på och stäng av apparaten.
Ljusknapp
- Slå av och på ugnslampan.

Äggklocka
- Äggklockan kan användas oberoende av
ugnsfunktionen.
- Längsta möjliga timerinställning är 23:59.
Navigeringsknapp vänster
- Flyttar det aktiva området till vänster.

Navigeringsknapp höger
- Flyttar det aktiva området till höger.
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Knappar

Beskrivning av knappar
Plus-knappen
- Öppnar och stänger inställningsmenyn
(i standby-läge).
- Öppnar och stänger plusmenyn med de extra
alternativ som är möjliga för ögonblicket
(i aktivt läge).
Knapp för barnspärr
- Tryck och håll låsknappen för att låsa apparaten.

Knapp för bekräfta
- Bekräftar alla vita inställningar/element på skärmen.

Navigering
aktivt område

funktionsreglage

stoppknapp

navigeringsknappar

knapp för bekräfta valreglage

När man vrider funktionsreglaget från sin 0-position tänds ikonen för
den valda huvudfunktionen. Displayen visar ikonen och namnet på den
aktiverade funktionen under ungefär 1,5 sekunder. Därefter kommer
du att se vald huvudfunktion och underfunktion överst på displayen
i feedback-fältet. Läget för funktionsinställningar aktiveras också
(grå bakgrund). I detta aktiverade område kan du välja dina inställningar
med hjälp av valreglaget.
UGN l VARMLUFT

14:30

180 °C
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DIN UGN
Navigeringen går till som följer i alla menyer:
• Använd navigeringsknapparna eller tryck på valreglaget för att flytta
det aktiva området (grå bakgrund).
• Inställningen i det aktiva området kan ändras genom att vrida
valreglaget (vänster = minska, höger = öka). Inställningen
sparas automatiskt.
• När alla delar på skärmen har ställts in, bekräfta inställningarna
genom att trycka på knappen för bekräfta (denna knapp börjar
blinka när det är möjligt att starta programmet).
• Tryck på stoppknappen för att gå tillbaka ett steg i menyn.
Överst i displayen finns ett feedback-fält. Detta fält informerar dig om
var du befinner dig i menyn och vilken inställning du ändrar. Funktioner
är separerade med en lodrät linje.
INSTÄLLNINGAR l ALLMÄNT l LJUD l KNAPPLJUD
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INLEDANDE ANVÄNDNING
Vad man skall göra först
• Rengör insidan av ugnen och tillbehör med varmt vatten och
diskmedel. Använd inte kraftiga rengöringsmedel, tvättsvampar med
slipeffekt eller liknande.
• Ugnen ger ifrån sig en konstig lukt när den används för första
gången; det är normalt. Du bör se till att du har god ventilation
under inledande användning.
När apparaten först ansluts till elnätet eller när den ansluts igen efter
att ha varit bortkopplad under en längre tid måste man ställa in ”Språk”,
”Datum” och ”Tid”.
Ställa in språk
SPRÅK

Engelska
Tyska

Om språket på displayen inte passar dig, kan du välja ett annat språk.
Standardinställningen är ”Engelska”.
1. Vrid valreglaget och välj önskat språk från listan som visas.
2. Bekräfta inställningen genom att trycka på knappen för bekräfta.
Nästa skärm kommer att visas.
Ställa in datum
DATUM l DAG

01

01

2015

02

1. Vrid valreglaget och ändra den första inställningen (Dag).
2. Bekräfta inställningen genom att trycka på höger navigeringsknapp
eller genom att trycka på valreglaget.
3. Vrid valreglaget och ändra nästa inställning (Månad).
4. Bekräfta inställningen genom att trycka på höger navigeringsknapp
eller genom att trycka på valreglaget.
5. Vrid valreglaget och ändra sista inställningen (År).
6. Bekräfta denna inställning genom att trycka på knappen för bekräfta.
Nästa skärm kommer att visas.
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Ställa in tid
TID l TIMMA

11

:

12

00

13

1. Vrid valreglaget och ändra timmar.
2. Bekräfta inställningen genom att trycka på höger navigeringsknapp
eller genom att trycka på valreglaget.
3. Vrid valreglaget och ändra minuter.
4. Bekräfta denna inställning genom att trycka på knappen för bekräfta.
Alla startinställningar har gjorts och apparaten visar standby-skärmen.
Språk, datum och tid kan också ställas in i inställningsmenyn.
Inställningsmenyn är endast tillgänglig med plus-knappen när
apparaten är i standby-läge (se kapitlet ”Inställningsmenyn”).
Standby-skärmen
Standby-skärmen visar tid, datum, ugnens innertemperatur (om denna
är högre än 80 °C) och timern (om den aktiverats). Apparaten går till
standby-läge efter:
• Funktionsreglaget har ställts på 0 (”av”);
• Att man tryckt upprepade gånger på stopp-knappen (djupare i menyn).
03

•

05

•

2015

12 : 00
Av-läge
• Standard är att apparaten stängs av automatiskt efter att inga
åtgärder vidtagits under en tidsperiod av 30 minuter.
• Tryck och håll stoppknappen för att stänga av apparaten manuellt.
Sätta på apparaten
• Tryck och håll stoppknappen för att sätta på apparaten.
• Apparaten kan också sättas på genom att man vrider
funktionsreglaget till en funktion.
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Funktionsval
Välj en funktion som passar för måltiden du skall laga. Använd tabellen
i kapitlet ”Tabell över funktioner” för att se vilka funktioner som
finns tillgängliga.
• Gå direkt till förloppsläge genom att trycka på knappen för bekräfta
(denna knapp blinkar om det är möjligt att starta programmet).
När du har valt en huvudfunktion, aktiveras läget för funktionsinställningar
(grå bakgrund). I detta aktiverade område är det nu möjligt att ändra
inställningarna för denna funktion.

Läget för funktionsinställningar
Exempel (Ugn/Varmluft + undervärme/40 minuter)
1. Välj en huvudfunktion genom att vrida på funktionsreglaget.
Inställningen för den första underfunktionen är aktiv.
UGN l VARMLUFT

14:30

180 °C
Nu kan inställningarna ändras såsom önskas. Det finns möjlighet att
ställa in:
• Funktion (se tabellen i kapitlet ”Tabell över funktioner”).
• Temperaturen (beror på apparaten).
• Tid.
2. Vrid valreglaget och ändra inställningen.
UGN l VARMLUFT + UNDERVÄRME

14:30

200 °C
3. Bekräfta inställningen genom att trycka på höger navigeringsknapp
eller genom att trycka på valreglaget.
Inställningen för nästa underfunktion blir aktiv.
UGN l TEMPERATUR

14:30
195

200°C°C
200
205

4. Vrid valreglaget och ändra inställningen.
UGN l TEMPERATUR

14:30
205

200°C°C
210
215
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5. Bekräfta inställningen genom att trycka på höger navigeringsknapp
eller genom att trycka på valreglaget.
Inställningen för nästa underfunktion blir aktiv.
UGN l TILLAGNINGSTID

14:30

210 °C
▷ Timer-ikonen visar att det ingen timer krävs för denna funktion.
Tryck på knappen bekräfta för att starta programmet direkt med
de valda inställningarna (se steg 7).
▷ För att ställa in timern, gå till steg 6.
▷ Om en timer krävs för den aktuella funktionen, visas
standardinställningen för timern i stället för timer-ikonen.
6. Vrid valreglaget och ändra inställningen.
UGN l TILLAGNINGSTID

14:30

210 °C

0:39

0:40 H:M
0:41

▷ H:M-notation.
7. Om så önskas, välj ytterligare inställningar genom att använda
plusmenyn (t.ex. snabb förvärmning). För ytterligare information,
se kapitlet ”Plusmenyn”.
8. Starta programmet: tryck på knappen för bekräfta för att gå till
förloppsläge.
Programmet startar med de valda inställningarna; ugnen kommer att
ställa om till förloppsläge och den skärmen visas.
VARMLUFT + UNDERVÄRME

210 °C

14:30

0:40

15:10
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Förloppsläge
• På vänster sida av skärmen visas temperatur (om den inställda
temperaturen inte har uppnåtts växlar den mellan faktisk
innertemperatur (grå) och inställd temperatur (vit)). När inställd
temperatur nås visas ett popup-fönster ”Den inställda temperaturen
är nådd”.
• På höger sida av skärmen visas timern (räknar ner) eller åtgången
tid för förloppet (räknas upp om ingen tid har angetts). Du kan se
färdigtiden bredvid tillagningstiden.
VARMLUFT + UNDERVÄRME

14:30

0:40

210 °C

15:10

• Om förvärmning väljs, visas i förloppsläget först displayen för
förvärmning (förvärmning i feedback-fältet och förvärmningsikonen).
Alla inställningar visas, endast färgerna ändras. Innertemperatur
är vit och de valda inställningarna är grå. När inställd temperatur
nås visas ett popup-fönster: ”Den inställda temperaturen är nådd.
Sätt in tallrik.”
VARMLUFT + UNDERVÄRME

210 °C

14:30

0:40

15:10

Slutföringsskärm
När timern är färdig, visas slutföringsskärmen.
Nu är det möjligt att:
• Stoppa förloppet.
• Lägga till extra tid.
• Gratäng (om möjligt).
• Spara som favorit.
SLUTFÖR l NJUT

14:30

Stoppa förloppet
1. Tryck på knappen bekräfta.
Slutföringsskärmen stängs och standby-skärmen visas.
▷ Om inga åtgärder vidtas inom 10 minuter, kopplar displayen om
till standby-läge.
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Lägga till extra tid
1. Tryck på höger navigeringsknapp för att välja ”Lägg till extra tid”.
2. Tidsinställningen blir aktiv och kan ändras direkt genom att vrida
på valreglaget.
3. Bekräfta med knappen för bekräfta.
Föregående process aktiveras igen.
Gratäng
1. Tryck på höger navigeringsknapp för att välja ”Gratäng”.
Grill-inställningar visas.
2. Temperatur (standard 200 °C) och tid kan ställas in eller så kan
programmet startas direkt genom att man trycker på knappen
bekräfta (tiden börjar räkna upp).
Efter bekräftelse med knappen bekräfta visas förloppsskärmen.
Spara som favorit
1. Tryck på höger navigeringsknapp för att välja ”Spara som favorit”.
Nästa skärm visar 10 positioner där programmet kan placeras.
2. Välj en position för ditt recept genom att vrida valreglaget och tryck
på knappen bekräfta för att spara den.
3. Ange ett namn för receptet. Vrid valreglaget för att välja bokstav,
tryck på valreglaget för att bekräfta och gå till nästa bokstav.
▷ Du kan ta bort ett tecken med hjälp av backstegsfunktionen
i teckenlistan (pil).
4. Tryck på knappen bekräfta för att spara receptet.

Ändring av inställningarna under förloppet
• Under förloppet kommer det aktiva området visas när man trycker
på navigeringstangenterna. Den valda inställningen kan nu ändras,
se kapitlet ”Läget för funktionsinställningar”.
• Efter bekräftelse med knappen bekräfta visas förloppsskärmen med
ändrade inställningar.
• Efter 5 sekunder utan åtgärd avbryts förloppsinställningarna och
displayen återgår till förloppsskärmen.
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Tabell över funktioner
Använd tabellen för att välja önskad funktion. Läs även instruktionerna
för tillagning på rättens förpackning.
Funktion

Beskrivning

Ugnsfunktioner
Varmluft
• Uppvärmning med hjälp av varmluft från bakre
delen av ugnen.
• Detta läge ger en jämn uppvärmning och är
perfekt för bakning.
• Placera bakplåten eller ungsgallret i mitten av
ugnen.
• Föreslagen temperatur: 180 °C
• Förvärmning rekommenderas.
Varmluft + undervärme
• Uppvärmning med hjälp av varmluft från bakre
delen av ugnen och nedre värmeelement.
• Detta läge kan användas för att baka pizza, fuktiga
bakelser, frukttårtor, syrad deg och mördeg.
• Placera bakplåten eller ungsgallret i mitten av
ugnen.
• Föreslagen temperatur: 200 °C
• Förvärmning rekommenderas.

2

2

Över- och undervärme
• Uppvärmning med hjälp av övre och nedre
värmeelement.
• Detta läge kan användas för traditionell bakning
och grillning.
• Placera bakplåten eller ungsgallret i mitten av
ugnen.
• Föreslagen temperatur: 200 °C
• Förvärmning rekommenderas.
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Funktion

Beskrivning
Stor grill
• Uppvärmning med hjälp av övre element och
grillelement.
• Detta läge kan användas med rätter och bakverk
som kräver en distinkt bottenskorpa eller bryning.
Använd precis innan tiden för bakning eller
grillning går ut.
• Placera ugnsgallret i den övre delen av ugnen och
bakplåten i mitten av ugnen.
• Maximalt tillåten temperatur: 240 °C
• Övervaka tillagningen hela tiden. Rätten kan
snabbt brännas vid på grund av den höga
temperaturen.
• Förvärmning rekommenderas.

4
2

Grill
• Uppvärmning med hjälp av grillelement.
• Detta läge kan användas för att grilla en mindre
mängd smörgåsar, ölkorv och för att rosta bröd.
• Placera ugnsgallret i den övre delen av ugnen och
bakplåten i mitten av ugnen.
• Maximalt tillåten temperatur: 240 °C
• Övervaka tillagningen hela tiden. Rätten kan
snabbt brännas vid på grund av den höga
temperaturen.
• Förvärmning rekommenderas.

4
2

Grill + Fläkt
• Uppvärmning med hjälp av översta
värmeelement. Värmen fördelas av fläkten.
• Detta läge kan användas för att grilla kött, fisk
och grönsaker.
• Placera ugnsgallret i den övre delen av ugnen och
bakplåten i mitten av ugnen.
• Föreslagen temperatur: 170 °C
• Övervaka tillagningen hela tiden. Rätten kan
snabbt brännas vid på grund av den höga
temperaturen.
• Förvärmning rekommenderas.

4
2
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Funktion

Beskrivning
Övervärme
• Uppvärmning med enbart övre värmeelementet.
• Detta läge kan användas när du vill baka/grilla den
övre delen av din maträtt.
• Placera bakplåten eller ungsgallret i mitten av
ugnen.
• Föreslagen temperatur: 150 °C

2

Undervärme
• Uppvärmning med enbart lägre värmeelementet.
• Detta läge kan användas med rätter och bakverk
som kräver en distinkt bottenskorpa eller bryning.
• Placera bakplåten eller ungsgallret i nedre delen
av ugnen.
• Använd precis innan tiden för bakning eller
grillning går ut.
• Föreslagen temperatur: 160 °C
Fläkt + undervärme
• Uppvärmning med lägre värmeelementet. Värmen
fördelas av fläkten.
• Detta läge kan användas för bakning av
lågsyrade tårtor såväl som för bevarandet 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
Pro grillning
• Uppvärmning med hjälp av övre värmeelement
i kombination med värmeelementet för grillning
och varmluft.
• Detta läge kan användas för grillning av alla typer
av kött.
• Föreslagen temperatur: 180 °C
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Funktion

Beskrivning

ECO varmluft
ECO varmluft
• Uppvärmning med hjälp av varmluft. ECO varmluft
använder mindre energi men ger samma resultat
som inställningen varmluft. Tillagningen tar några
minuter längre.
• Detta läge kan användas för att grilla kött och
bakning av bakverk.
• Placera bakplåten eller ungsgallret i mitten av
ugnen.
• Föreslagen temperatur: 180 °C
• Den här inställningen använder sig av restvärme
(uppvärmning är inte på hela tiden) för att
uppnå låg energiförbrukning (enligt energiklass
EN 60350-1). I det här läget visas inte den faktiska
temperaturen i ugnen.

2

Extra funktioner
Uppvärmning av tallrik
• Uppvärmning av tallrik: denna funktion används
för att värma bordsartiklar så att den serverade
maten håller sig varm längre.
Uppvärmning
• Varmhållning: denna funktion används för att hålla
redan tillagade rätter varma.
Rengöring
Pyrolys
• Denna funktion är avsedd för automatisk rengöring
av ugnen. Ugnen värms upp till en temperatur som
ligger långt över normal användning så att rester
av fett och annan smuts reduceras till aska.
• Innan du använder denna process, ta bort alla
tillbehör och lösa matrester från ugnens kammare.
Under den pyrolytiska självrengöringsprocessen
låses ugnsluckan automatiskt över en viss
temperatur. Utsidan av ugnen blir varmare än
vanligt.
• När ugnen har kallnat helt kan insidan torkas ren
med en fuktig trasa.
Aqua clean
• Fett och smuts kan enkelt tas bort från ugnens
väggar med en fuktig trasa.
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Funktion

Beskrivning
Upptining
• Med denna funktion cirkulerar luften med hjälp
av fläkten.
• Luften kommer att värmas upp till en temperatur
av 30 °C.
• Använd denna funktion för att tina frysta rätter.
Program och favoriter
• Använd ”Program” för bakning och grillning
genom att välja en maträtt från en lista med
förprogrammerade rätter.
• Favoriter: du kan välja dina egna lagrade recept.
Snabb förvärmning
• Med denna funktion når ugnen snabbt önskad
temperatur. Använd inte den här inställningen när
du har en maträtt inne i ugnen.

Culisensor
Om culisensor är inkopplad, kommer culisensorskärmen att visas
och en liten culisensorikon visas intill tiden. Ugnen arbetar till dess
matkärnan når den inställda temperaturen. Kärntemperaturen mäts med
hjälp av en temperatursond.
1. Skruva loss metallskyddet från anslutningspunkten (främre övre
hörnan av väggen till höger)
2. Sätt in culisensor-kontakten i anslutningen och placera culisensorn
helt i maten.

Displayen visar culisensorskärmen och -ikonen.
3. Ställ in funktion och temperatur. Istället för tiden måste du ställa in
kärntemperaturen (mellan 30 och 100 °C).
4. Starta förloppet genom att trycka på knappen bekräfta.
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• Under tillagningen visas den stigande temperaturen i kärnan
(den önskade kärntemperaturen kan justeras under tillagningen).
• När den inställda kärntemperaturen uppnås kommer tillagningen att
stoppas. En ljudsignal hörs, som du kan stänga av genom att trycka
på valfri knapp. Efter en minut stängs den akustiska signalen av
automatiskt. Aktuell tid visas i displayen.
• 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.

Inställningsmenyn
Inställningsmenyn är endast tillgänglig med plus-knappen när
apparaten är i standby-läge.
Inställning

Beskrivning
Allmänt
Språk
Tid
Datum
Ljud
Display
Ljusstyrka
Klockstorlek
Nattläge
Apparat till standby-läge
Tillagning
Standard programintensitet
Förvärmningsinställningar
System
Information om apparaten
Fabriksinställningar
Ugnslampa
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Allmänt
Du kan ange följande från denna meny:
• Språk (språk på displayen)
• Tid (alltid i 24-timmarsformat)
• Visning av tid (format med 24-timmar eller 12 timmar)
• Datum (alltid format dag-månad-år)
• Visning av datum (ddmmyyyy anges eller mmddåååå)
• Ljud (volym för allmänna ljud och larm)
• Knappljud (på/av)
• Välkomstljud (ljud vid start/avstängning på/av)
Display
Du kan ange följande från denna meny:
• Ljusstyrka (låg, medel, hög)
• Nattläge (start och sluttid för lägre ljusstyrka på displayen: första
displayen anger starttid, andra displayen anger sluttid)
• Klockstorlek (liten / stor)
• Standby (automatisk avstängning / manuell avstängning)
Energiförbrukningen ökas om man ändrar till manuell avstängning.
Om ugnen stängs av manuellt (eller när ett avbrott
i strömförsörjningen sker) återställs denna funktion
(displayen stängs av automatiskt).
Tillagningsinställningar
Du kan ange följande från denna meny:
• Standard programintensitet (låg / medium / hög)
• Förvärmningsinställningar (sätt standard för förvärmning till på eller av)
System
Du kan ange följande från denna meny:
• Information om apparaten (begär information om apparaten)
• Fabriksinställningar (tillbaka till fabriksinställningarna)
• Ugnslampa (automatisk avstängning efter 1 min / manuell)
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Plusmenyn
Beroende på anordning och funktion finns det en möjlighet att välja
extra funktionalitet (när du har valt en huvudfunktion och inställningar
i ”Läget för funktionsinställningar”) genom att trycka på ”plusknappen”.
• En liten ikon bredvid världstid indikerar den aktiverade plusmenyns
funktioner. Ikonens färg indikerar om den är aktiv (vit) eller inaktiv (grå).
• För att lämna plusmenyn, tryck på ”stoppknappen” eller
”plusknappen”; displayen visar åter föregående display.
• Om du vill stänga av en extra funktion, välj ”Avbryt” (ikonen med en
röd linje).
+ Meny

Beskrivning

Ikon

Tillagningsinformation
Begär mer information om den valda
funktionen.
Snabb förvärmning
Värm snabbt ugnen till önskad temperatur
(inte tillgänglig i kombination med
fördröjd start).
Fördröjd start
Tillagningen startar automatiskt vid den
tid du angett. Endast tillgänglig om en
tillagningstid har ställts in, inte tillgänglig
i kombination med förvärmning.
Gratäng
För att lägga till grillfunktionen i slutet
av förloppet; gratängtid läggs till i slutet
av förloppet.
Lägg till i favoriter
Lägga till inställningarna för den lagade
rätten till dina favoriter (se kapitel
”Slutföringsskärm”).
Tillagning i steg
Kombineras upp till tre funktioner i ett
tillagningsförlopp.
Gå till manuell tillagning
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Tillagningsinformation
Informationsskärmen för tillagning ger ytterligare information om den
valda funktionen, som vilken utrustning som behövs och för vilken typ
av ändamål funktionen används.

Snabb förvärmning
Det finns två olika sätt att använda snabb förvärmning:
Aktivera snabb förvärmning i inställningsmenyn (till att
standardmässigt vara på eller av)
1. Tryck på plusknappen när apparaten är i standby-läge. Gå till
”Tillagningsinställningar” och välj om snabb förvärmning skall vara
på eller av som standard.
2. Tryck på knappen bekräfta.
▷ Om snabb förvärmning sätts till ”på som standard” kommer
den lilla ikonen för förvärmning att visas för att indikera att
förvärmningsfunktionen är aktiverad.
▷ Detta alternativ är endast tillgängligt för ugnens funktioner.
Aktivera snabb förvärmning i plusmenyn.
1. Tryck på plusknappen (i ”Läget för funktionsinställningar”).
2. Välj ”Snabb förvärmning” genom att trycka på höger navigeringsknapp.
3. Tryck på knappen bekräfta för att aktivera snabb förvärmning.
Den lilla ikonen för förvärmning visas bredvid aktuell tid.
▷ När förvärmningen är aktiverad, är fördröjd start gråtonad då
dessa funktioner inte fungerar tillsammans.
▷ När fördröjd start aktiveras är förvärmningen gråtonad.
▷ För att ta bort förvärmning: tryck åter igen på knappen bekräfta.
Starta med snabb förvärmning
• Om ett program startas och det börjar med snabb förvärmning,
visas ett popup-fönster. Popup-fönstret försvinner automatiskt efter
15 sekunder. Förloppsskärmen kommer att visa ikonen för snabb
förvärmning, tiden kommer att vara gråtonad.
• När inställd temperatur nås visas ett popup-fönster: ”Den inställda
temperaturen är nådd. Sätt in fatet”. Sätt in fatet och stäng luckan,
programmet startar automatiskt.
▷ Att trycka på knappen bekräfta (utan att öppna luckan) gör att
apparaten håller den inställda temperaturen. Situationen kommer
att förbli sådan tills luckan öppnas.
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Fördröjd start
Använd funktionen ”Fördröjd start” om du vill börja laga mat vid ett
senare tillfälle.
1. Tryck på plusknappen (i ”Läget för funktionsinställningar”).
2. Välj ”Fördröjd start” med höger navigeringsknapp.
3. Tryck på knappen bekräfta.
Displayen visar symbolen för fördröjd start, tillagningstid och sluttid.
4. Ändra sluttid genom att vrida valreglaget och bekräfta med knappen
bekräfta.
En liten ikon visas för att indikera att funktionen aktiverats.
▷ För att avbryta fördröjd start: gå till ”Fördröjd start” och välj
”Avbryt fördröjd start” (ett popup-fönster visas för att bekräfta
annulleringen av fördröjd start).
5. Starta programmet: tryck på knappen för bekräfta för att gå till
förloppsläge.
Funktionen startar automatiskt vid inställd tid. Om en tillagningstid
ställts in, kommer funktionen också att stänga av automatiskt.

Gratäng
För att lägga till grillfunktionen i slutet av förloppet (tid för gratinering
läggs till i slutet av tillagningsförloppet).
1. Tryck på plusknappen (i ”Läget för funktionsinställningar”).
2. Välj ”Gratäng” med höger navigeringsknapp.
3. Tryck på knappen bekräfta.
Den lilla ikonen för förvärmning visas bredvid aktuell tid.
▷ Att avbryta gratäng: Välj ”Avbryt gratäng” i plusmenyn.

Tillagning i steg
Med denna funktion kan du kombinera upp till tre funktioner i en
tillagning. Välj olika funktioner och inställningar för att komponera
tillagningen efter dina önskemål.
1. Tryck på plusknappen (i ”Läget för funktionsinställningar”).
2. Välj ”Tillagning i steg” genom att trycka på höger navigeringsknapp.
3. Tryck på knappen bekräfta.
Den lilla ikonen visas bredvid aktuell tid. Det första steget är redan
ifyllt med de aktuella inställningarna för funktionen. Om ingen tid
ställts in, används den förinställda tiden för det första steget.
▷ Till exempel: ugnsläge och varmluft 180 °C har valts;
standardtiden på 30 minuter läggs då till i det första steget.
4. För att lägga till ett steg, välj den andra funktionen genom att trycka
på navigeringsknapparna eller trycka på valreglaget.
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5. Tryck på knappen bekräfta.
Displayen växlar till inställningsskärmen.
6. Välj önskad funktion, ange temperatur och tid.
7. Spara steget och återvänd till översikten för tillagning i steg genom
att trycka på knappen bekräfta.
▷ Om stopp-knappen trycks upphävs inställningen och displayen
återgår till att visa föregående display.
8. Om så önskas, lägg till ett tredje steg. Upprepa steg 4, 5, 6 och 7.
9. Efter bekräftelse visar displayen de inställda stegen, med en ikon för
redigering och borttagning.
10.Om alla steg är inställda enligt dina önskemål, återgå till
inställningsskärmen för ugnen. Tryck på ”plusknappen” för att
stänga plusmenyn.
Skärmen visar de normala inställningarna för ugnen med
inställningarna för det första steget (steg 1-ikon vit).
11.Starta processen genom att trycka på knappen bekräfta.
▷ Om stoppknappen trycks, avslutas den stegvisa tillagningen och
ugnen återvänder till normalläge.

Gå till manuell tillagning
• I läget för manuell tillagning kan ett standardprogram från
funktionen ”Program och favoriter” väljas och redigeras som
i ”Tillagning i steg”-läge.
• Genom att välja manuell funktion i plusmenyn visas en popupmeny: ”Växla till ugnsläge?” Efter bekräftelse växlar displayen till
läget för tillagning i steg om det valda programmet har flera steg.

Program och favoriter
Automatiska program
• Du kan använda ”automatiska program” för bakning och grillning
genom att välja en maträtt från en lista med förprogrammerade
rätter. Välj först typ av rätt och sedan själva rätten från den
tillgängliga listan.
• Alla programkategorierna har en bild. När en maträtt har valts visas
programmets inställningar. Namnet på rätten och namnet på det
aktiva valet visas i textfältet.
• I inställningarna visas först en bild på rätten (kan inte redigeras),
vikt (beroende på maträtt) (om den är redigerbar), intensitet (inte
alltid redigerbar) och tillagningstid. Om nödvändigt, justera intensitet
och/eller vikt.
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Favoriter (se kapitlet ”Slutföringsskärm”)
• Du kan välja dina egna lagrade recept i ”favoriter”.
• Om det inte finns några sparade recept, visas ett popup-fönster:
”Ingen maträtt har sparats”.
• Namnet på receptet visas i textfältet och de sparade inställningarna
för ugnen visas.

Äggklocka
Äggklockan kan användas oberoende av ugnsfunktionen.
1. Tryck på knappen timerknappen.
2. Ändra tiden genom att vrida valreglaget.
▷ Längsta möjliga timerinställning är 23:59.
3. Bekräfta inställningen genom att trycka på knappen för bekräfta.
Äggklockan startas.
▷ Om du vill avbryta timern, ställ tillbaka tiden till 0:00 och bekräfta
genom att trycka på knappen bekräfta
▷ Om du vill stänga menyn för äggklockan, tryck på timerknappen
eller på stoppknappen.
4. När äggklockan fyrar av, visas ett popup-fönster med texten
”Äggklocka går ut” och en ljudsignal hörs. Tryck på stoppknappen
för att stänga av signalen och stänga popup-menyn.
▷ Ljudet stannar automatiskt efter ungefär 2 minuter.

Barnspärr
Ugnens kontrollpanel kan låsas med hjälp av Barnspärren, för att
skydda ugnen mot oavsiktlig användning.
1. Tryck och håll låsknappen.
Apparaten går in i knapplåst läge. Ett popup-fönster visas.
Efter 3 sekunder stängs popup-fönstret ”Knapplås är aktiverat”.
Apparatens aktuella läge kommer att visas.
▷ Om knapplåset har aktiverats under en tillagningsprocess,
fortsätter processen.
▷ Om en knapp trycks när knapparna är låsta kommer popupfönstret ”Knapplås är aktiverat” att visas igen.
▷ Stoppknappen är fortfarande aktiv i låst läge. Om apparaten
stängs av, avbryts processen. Om du vill aktivera apparaten
igen, inaktivera knapplåsningen.
2. För att inaktivera knapplåsningen, tryck och håll åter på låsknappen.
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Uppvärmning av tallrik
▷ Denna funktion används när du vill ha varma bordsartiklar (tallrikar,
koppar) så att den serverade maten håller sig varm längre.
▷ För den här funktionen kan du ställa in uppvärmningstemperatur
och varaktighet.

Uppvärmning
• Varmhållning
▷ Använd denna funktion för att hålla redan lagad mat vid temperatur.
▷ För den här funktionen kan du ställa in matens
värmningstemperatur och varaktighet.

Upptining
• Denna funktion använder varmluft (30 ºC). Använd denna funktion
för långsam upptining av frysta rätter (tårtor, kakor, bröd, frallor och
fryst frukt).
• För den här funktionen kan du ställa in varaktighet.
• Vänd på maten efter att halva tiden för upptining har förflutit; rör om
i maten eller bryt isär stora bitar om de är sammanfrysta.
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Rengöring av apparaten
Rengör regelbundet ugnen för att förhindra att fett och överbliven mat
samlas, särskilt på inre och yttre ytor, luckan och förseglingen.
• Aktivera knapplåset (för att förhindra att apparaten slås på
av misstag).
• Rengör utsidan med en mjuk trasa och varmt vatten med tvål.
• Torka därefter med en ren, fuktig trasa och torka ytorna.
• Ta bort fläckar och stänk på ugnens insida med en trasa
med diskmedel.
• Torka därefter med en ren, fuktig trasa och torka ytorna.
Viktigt
• Se till att inget vatten kommer in i ventilationsöppningar.
• Använd aldrig slipande rengöringsmaterial eller kemiska lösningsmedel.
• Se alltid till att luckans försegling är ren. Detta förhindrar ansamling
av smuts och gör att du kan stänga luckan ordentligt.

Pyrolys
Istället för att göra det för hand, kan du också rengöra ugnen eller en
emaljerad bakplåt genom att använda ugnens ”pyrolys”-funktion. Under
pyrolysen värms ugnen upp till mycket hög temperatur. Existerande
föroreningar bränns bort vid denna höga temperatur och endast
aska kvarstår.
Vid genomsnittlig användning av ugnen rekommenderar vi att
pyrolysfunktionen körs en gång per månad.
Varning!
• Ta först ut alla tillbehör och styrskenor/teleskopiska styrskenor
ur ugnen (se ”Borttagning och rengöring av styrskenorna”).
• Avlägsna sedan matrester som finns kvar i ugnen och torka ur
ugnen med en fuktig trasa. Matrester och fett kan antändas under
pyrolysprocessen. Brandrisk!
Obs! Ugnen och en emaljerad bakplåt kan inte rengöras samtidigt
med hjälp av pyrolysfunktionen. Om du vill rengöra en emaljerad
bakplåt med pyrolys, gör det förs (ugnen kan bli smutsig när bakplåten
rengörs). Sätt in en bakplåt åt gången. Efter det, kan ugnen rengöras.
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Varning! Rengör INTE bakplåten i glas med hjälp av
ugnens pyrolysfunktion.
Starta pyrolysfunktionen
1. Se till att ugnen är helt tom och att inga matrester och inget fett
finns kvar!
2. Om du först vill rengöra en emaljerad bakplåt, placera de speciella
styrskenorna för pyrolys i rätt läge. Torka av bakplåten med en
fuktig trasa och skjut in bakplåten i ugnen på nivå 2.
▷ Ta bort dessa speciella styrskenor för pyrolys efter att
rengöringsprocessen har slutförts.
3. Välj ”Pyrolys” med funktionsreglaget.
4. Välj önskad rengöringsintensitet:
▷ Låg: cirka 3 timmar
▷ Medel: cirka 3,5 timmar
▷ Hög: cirka 4 timmar
Endast rengöringsintensitet kan väljas. Tiden är fast och beror på den
valda rengöringsintensiteten.
5. Tryck på knappen bekräfta för att starta pyrolysrengöringen.
• Efter en viss tid låses ugnsluckan automatiskt för din egen säkerhet
(när temperaturen når 250 °C).
En obehaglig lukt kan spridas från ugnen under rengöringsprocessen.
• Ugnsluckan kan öppnas när apparaten har svalnat (efter att
pyrolysreningen avslutats).
• När ugnen har svalnat, kan du lätt torka bort nästan alla rester med en
fuktig trasa. Beroende på hur smutsig ugnen är kan det finnas synliga
avlagringar på luckan och inne på ugnsbottnen. De är bäst att ta
bort med hjälp av en icke-slipande svamp och milt rengöringsmedel
eller varmt vatten och diskmedel. Endast varmt vatten och diskmedel
räcker normalt sett för att rengöra tätningslisten eftersom där endast
finns damm. Torka av ugnsluckan och längs med sidorna runt luckans
tätning med en fuktig trasa. Gnugga inte tätningen.

Aqua clean
Med aqua clean och en fuktig trasa kan du enkelt ta bort fett och smuts
från ugnens väggar.
Med aqua clean
Använd bara aqua clean när ugnen har svalnat helt. Det är svårare att ta
bort smuts och fett om ugnen är varm.
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Programmet tar 30 minuter.
Matrester på emaljväggarna kommer att vara tillräckligt blöta efter
30 minuter så att de kan tas bort med en fuktig trasa.
1. Ta ut alla tillbehör ur ugnen.
2. Häll 0,15 liter vatten i ugnens botten.
3. Välj ”Rengöring” med funktionsreglaget.
4. Ändra till inställningen ”Aqua clean”.
5. Tryck på knappen bekräfta för att starta aqua clean.
Observera: Öppna inte luckan under rengöringsprogrammet.

Att ta bort och rengöra ledskenor
Använd konventionella rengöringsmedel för att rengöra ledskenor.
• Ta bort skruven med en skruvmejsel.
• Ta bort ledskenor från hålen i bakre väggen.

Borttagning och montering av ugnsluckan
Håll fingrarna borta från gångjärnen på ugnsluckan. Gångjärnen
är fjäderbelastade och kan orsaka skador om de fjädrar tillbaka.
Se till att gångjärnens spärrhakar placeras korrekt så de låser
gångjärnen.
Ta bort ugnsluckan
1. Öppna luckan till fullt öppet läge.
2. Lyft både gångjärnens spärrhakar (A) och dra dem mot ugnsluckan (B).
Gångjärnen kommer att vara låsta i 45° vinkel.
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3. Stäng försiktigt luckan tills den når 45° vinkel.
4. Ta bort luckan genom att lyfta och luta den mot ugnen (C).
Gångjärnen måste komma ut ur spåren i ugnen.

B

A
C

Installera ugnsluckan
1. Håll luckan i en vinkel på ca 45° framför ugnen.
2. För in gångjärnen i spåren och se till att de båda är rätt placerad.
3. Öppna luckan till fullt öppet läge.
4. Lyft båda gångjärnens spärrhakar och för dem mot ugnen.
5. Stäng försiktigt ugnsluckan och se till att den stänger korrekt.
Om luckan inte går att öppna eller stänga ordentligt, se till att
gångjärnen är korrekt placerade i sina spår.

Borttagning och montering av ugnsluckans glas
Insidan av glaset i ugnsluckan kan rengöras. För detta måste den tas
bort från ugnsluckan.
1. Lyft något (1) och flytta (2) klämmorna på nedre vänster och höger
del av luckan för att frigöra glaset (A).
2. Ta tag i glaset (A) längst ned och lyft försiktigt (3) och flytta (4) det
för att ta bort det från det övre stödet.
3. Innerglaset (B) (beroende på modell) kan avlägsnas genom att
försiktigt lyfta (5) och flytta (6) för att ta bort det från sitt lägre stöd.
Ta också bort mellanläggen av gummi (C) från innerglaset.
A

C

6
4
A
A
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Sätt tillbaka glaset i omvänd ordning.

Byte av ugnslampa
Lampan i denna hushållstillämpning passar endast för belysning av
denna applikation. Lampan är ej lämplig för rumsbelysning.
Glödlampan är en konsumentdel och täcks därför inte av garanti. Ersätt
den defekta glödlampan med den samma orginaltyp
• Koppla bort apparaten från elnätet genom att dra ut kontakten från
uttaget eller slå av kretsbrytaren i säkringslådan.
• Observera: glödlampan kan vara mycket het! Använd skydd för att
ta bort lampan.
1. Använd en platt skruvmejsel för att lossa glödlampans hölje,
och ta bort det.
OBS: Var noga med att inte repa emaljen.
2. Ta bort glödlampan och installera en ny.
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PROBLEMLÖSNING
Allmänt
Om du har problem med din ugn, använd översikten över fel nedan. Om
problemen kvarstår, kontakta kundtjänst.
Maten förblir rå
• Kontrollera om timern har ställts in och du har tryckt på
knappen bekräfta.
• Är luckan stängd ordentligt?
• Kontrollera om en säkring har gått och om en kretsbrytaren
har aktiverats.
Maten är överkokt eller dåligt tillagad
• Kontrollera att korrekt tillagningstid har ställts in.
• Kontrollera att korrekt effekt har ställts in.
Sensorerna ger inte gensvar; displayen är låst.
• Koppla bort apparaten från nätet några minuter (skruva ur säkringen
eller slå av huvudbrytaren); koppla åter in apparaten och slå på den.
Gnistbildning i ugnsutrymmet.
• Se till att alla täckpaneler för lamporna sitter fast och att alla
mellanlägg är placerade på ledskenorna.
Strömavbrott kan orsaka att displayen återställs.
• Ta bort kontakten från uttaget och sätt tillbaka den igen.
• Ställa in tiden på nytt.
Det förekommer kondens i ugnen.
• Det är normalt. Torka rent i ugnen efter användning.
Fläkten fortsätter gå efter att ugnen stängts av.
• Det är normalt. Fläkten fortsätter gå en stund efter att ugnen
stängts av.
Luftflöde kan kännas vid luckan och utsidan av apparaten.
• Det är normalt.
Ljuset reflekteras i luckan och utsidan av apparaten.
• Det är normalt.

SV 36

PROBLEMLÖSNING
Ånga kommer ut från luckan eller från ventilerna.
• Det är normalt.
Klickande ljud kan höras när ugnen är verksam, särskilt vid upptining.
• Det är normalt.
Säkringen slår av regelbundet.
• Kontakta en servicetekniker.
Displayen ger en felkod, FEL XX ...
(XX anger nummer för felet).
• Det finns ett fel i den elektroniska modulen. Koppla bort apparaten
från elnätet under några minuter. Koppla sedan in den igen och ställ
in aktuell tid.
• Kontakta en servicetekniker om felet kvarstår.
Förvaring och reparation av ugnen
Reparationer ska utföras av kvalificerade servicetekniker.
Om underhåll krävs ta ur kontakten från eluttaget och kontakta
ASKO kundservice.
Ha följande information till hands när du ringer:
• Modell- och serienummer (finns på insidan av ugnens lucka).
• Garantiinformation
• En tydlig beskrivning av problemet
Använd en ren, torr plats om du behöver förvara ugnen tillfälligt,
eftersom damm och fukt kan skada apparaten.
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DIN UGN OCH MILJÖN
Kassering av apparat och emballage
Den här produkten är tillverkad av hållbara material. Apparaten måste
dock kasseras på ett ansvarsfullt sätt när den är uttjänt. Myndigheterna
kan ge dig information om detta.
Apparatens förpackning kan återvinnas. Följande material har använts:
• kartong
• polyetenplast (PE)
• CFC-fritt polystyren (PS hårdskum)
Avyttra dessa material ansvarsfullt i enlighet med rättsliga bestämmelser.
Produkten har ett piktogram av en soptunna med ett kryss över den.
Detta indikerar att hushållsapparater måste kasseras separat.
Det betyder att apparaten inte kan bearbetas via den vanliga
sophanteringen när den har tjänat ut. Du bör ta den till en speciell
kommunal avfallshantering eller ett försäljningsställe som erbjuder
sig att göra detta åt dig.
Genom att hushållsutrustning samlas in separat förhindras skador
på miljön och folkhälsan. De material som använts för att tillverka
apparaten kan återvinnas, vilket ger betydande 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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Anordningens identitetskort finns på insidan av apparaten.

Ha det kompletta typnumret till hands när du tar kontakt
med serviceavdelningen.
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Adresser och telefonnummer till serviceorganisationen hittar du på garantikortet.

