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Please read these instructions completely before operating this oven and keep for future reference.

Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie diesen Herd bedienen und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf.

Veuillez lire ces instructions dans leur intégralité avant d’utiliser le four et conservez-les pour référence.

Leest u s.v.p. eerst deze handleiding in zjin geheel door, voordat u de oven in gebruik neemt.

Lea las instrucciones detenidamente antes de empezar a usar el horno. Conserve este manual para futura referencia.

Leggere a fondo queste istruzioni prima di utilizzare il forno e conservarle per riferimento futuro.

Läs noggrant igenom denna bruksanvisning i sin helhet innan du använder denna ugn och behåll som en framtida referens.

Man skal læse disse instruktioner fuldstændigt igennem førend man betjener denne ovn, og gemme instruktionerne til fremtidig brug.

Les nøye igjennom disse instruksjonene før du tar i bruk denne ovnen, og ta vare på veiledningen for fremtidig referanse.

Lue nämä ohjeet kokonaan ennen uunin käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.

E
n

g
lish

D
eu

tsch
S

u
o

m
i

N
o

rsk
D

an
ski

F
ran

çaisi
S

ven
ska

Italian
o

i
N

ed
erlan

d
s

E
sp

añ
o

li



- 198 -

1.Instruktioner om jordforbindelse
VIGTIGT: AF HENSYN TIL DEN PERSONLIGE
SIKKERHED SKAL DETTE APPARAT VÆRE
KORREKT JORDFORBUNDET.
Når en stikkontakt ikke er jordforbundet, så er det
kundens eget ansvar og forpligtelse at få det
udskiftet med en korrekt jordforbundet stikkontakt. 

ADVARSEL OM SPÆNDING OG STRØM
Spændingen, der anvendes, skal være den
samme som specificeret på ovnen. Det er farligt at
anvende højere spænding end den, der er
specificeret, og det kan resultere i en ildebrand
eller anden form for ulykke, der kan forårsage
skade.

OVNENS PLACERING
Placér ovnen på en flad og stabil overflade. Placér
ikke ovnen på et varmt eller fugtigt sted, fx tæt ved
et gaskomfur eller elkomfur. Betjen ikke ovnen, når
rumtemperaturen er over 40 °C (104 °F) og/eller
luftfugtigheden er højere end 85%. Det er vigtigt,
at der er fri luftstrømning rundt om ovnen. 
Hvis ovnen er placeret for tæt på en radio eller et
TV, så kan der muligvis opstå en lille interferens til
svage sendesignaler.
For sikker og effektiv drift skal der være
tilstrækkelig luftstrømning rundt om ovnen til
lufthullerne, dvs. 5 cm (2 tommer) i siderne og
bagved og 20 cm (8 tommer) ovenover.
Denne ovn skal placeres således, at der er fri
adgang til stikket.

2.Spænding og strøm
Spændingen, der anvendes, skal være den
samme som specificeret på ovnen. Det er farligt at
anvende højere spænding end den, der er
specificeret, og det kan resultere i en ildebrand
eller anden form for ulykke, der kan forårsage
skade.

3.Service
Det er farligt for enhver, der ikke er servicetekniker
og uddannet af fabrikanten, at udføre
servicereparationer.
Fjern ikke ovnens udvendige hus.
Der er højspænding til stede under kabinettet.
Reparationer og justeringer bør kun udføres af
kvalificeret servicepersonale. Kontakt fabrikanten.

Lågens tætninger
Forsøg ikke at pille ved eller foretage nogen som
helst justeringer eller reparationer på låge,
kontrolpanelskab, kontakter til
sikkerhedsblokeringsanordninger eller på nogen af
de øvrige dele på ovnen. Fjern ikke ovnens
udvendige panel.
Lågens tætninger og området omkring lågens
tætninger bør altid holdes rene - brug en fugtig
klud.

4.Betjening af tom ovn
Apparatet må ikke betjenes med MIKROBØLGER
eller KOMBINATION, UDEN AT DER ER MAD I
OVNEN. Betjening af tom ovn vil beskadige
apparatet.

5.Ledning
Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes
af fabrikanten eller fabrikantens servicefirma eller
af en lignende uddannet person, så man undgår
en farlig situation.
Sænk ikke ovnen ned i vand. Hold ledningen væk
fra opvarmede overflader. Lad ikke ledningen
hænge ud over kanten på et bord eller en
bordplade. Apparatets bagside bliver varm under
brug. Lad ikke ledningen få kontakt med bagsiden
af apparatet eller kabinettets overflade.

6.Varme overflader
Udvendige overflader på ovnen, inklusive lufthuller
i kabinettet, og ovnlågen bliver varme under brug.
(Grill, varmeluft og kombination) Udvis forsigtighed
når du åbner eller lukker lågen, og når du sætter
mad ind eller tager mad ud samt tilbehør.
Ovnen har varmelegemer placeret øverst og
bagerst i ovnen. Efter brug er loft, vægge og gulv
meget varme.

7.Slukke for ovnen.
I tilfælde af en elektronisk fejl kan der kun slukkes
for ovnen på stikkontakten.

Dette produkt opfylder den europæiske standard EN 55011 for EMC forstyrelser (EMC = Elektromagnetisk
Compatibilitet). I henhold til denne standard er dette produkt et apparat i gruppe 2, klasse B og opfylder
kravene for dette. Gruppe 2 betyder, at radio-frekevent energi danes i form af elektromagnestiske bølger,
med henblik på opvarmning af føde. Klasse B betyder, at dette produkt, må anvendes i almindelige
husholdninger.

Sikkerhedsoplysninger
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Når du pakker ovnen ud første gang

Ovnens placering

1.Lufthuller
Denne ovn kræver fri luftstrømning bag ved ovnen
for at få maksimal afkølingseffekt.
LUFTHULLERNE MÅ IKKE BLOKERES.

2.Maksimum rumtemperatur
Betjen ikke ovnen, når rumtemperaturen er over
40 °C (104 °F) og/eller luftfugtigheden er højere
end 90%. Det er vigtigt, at der er fri luftstrømning
rundt om ovnen.

3.Udendørs brug
Anvend den ikke udendørs.

4.Opbevaring af tilbehør
Når ovnen ikke bruges, skal man ikke opbevare
andre ting end ovnens tilbehør inde i ovnen i
tilfælde af, at der ved et uheld tændes for ovnen. I
tilfælde af en elektronisk fejl kan der kun slukkes
for ovnen på stikkontakten.

Betjening

1.Kontrollér ovnen
Pak ovnen ud, gem al indpakning, kontrollér ovnen
for eventuelle skader så som buler, brækkede
lågehængsler eller revner i lågen. Underret straks
leverandøren, hvis enheden er beskadiget.
BEMÆRK: LAD VÆRE MED AT installere
enheden, hvis den er beskadiget.

2.Lågens tætninger
Apparatet bør undersøges for skader på
lågetætningerne og området omkring lågens
tætninger, og hvis disse områder er beskadiget, så
bør apparatet ikke betjenes, førend det er blevet
repareret af en servicetekniker, der er udlært af
fabrikanten.

3.Garantikort
Udfyld og indsend det allerede adresserede
garantikort.

4.Fjernelse af beskyttelsesfilm
Der er anvendt en beskyttelsesfilm, så man under
transporten undgår skrammer udvendigt på ovnen.
Denne film skal pilles af før installation eller brug.

1.Ovnens placering
Ovnen skal placeres på en flad, stabil overflade.
For korrekt betjening skal ovnen have tilstrækkelig
luftstrømning. 
Der skal være en afstand på mindst 5 cm
(2 tommer) på venstre og højre side af ovnen samt
bagved ovnen. 
Der skal være en afstand på mindst 20 cm
(8 tommer) ovenover ovnen og til de
2 udluftningshuller bag på ovnen.

2.Hylder
Placér ikke ovnen på en hylde direkte over eller
ved siden af et gas- eller elektrisk kogested, et
komfur eller en frituregryde. Ovnen beskadiges
muligvis. Det er farligt at placere denne ovn på en
hylde, der sidder så højt, at madvarer og tilbehør
ikke kan fjernes på sikker vis af brugeren.

3.Stabling
FORSØG IKKE at stable disse ovne.

1.Forud for betjening
Forud for brug af funktionen VARMELUFT,
KOMBINATION, GRILL, GRILL VARMELUFT
ELLER VIFTEGRILL for første gang, skal ovnen
betjenes uden madvarer med VARMELUFT
250 °C i 20 minutter. Herved brændes olien, der er
anvendt som rustbeskyttelse, væk. Fjern alt
tilbehør fra ovnen.

2.Røg/ild
Hvis der observeres røg under madlavning med
funktionen MIKROBØLGER, skal ovnlågen holdes
lukket, og der skal slukkes for ovnen eller stikket til
ovnen skal tages ud af stikkontakten. Hvis
materialer inde i ovnen bryder i brand, skal
ovnlågen holdes lukket, og man skal trykke på
knappen STOP/RESET (stop/genindstil). Sluk på
stikkontakten. Man skal om muligt slukke for
strømmen på sikringspanelet eller relæpanelet.

3.Interferens
Hvis ovnen er placeret for tæt på en radio eller et
TV, så kan der muligvis opstå en lille interferens til
svage sendesignaler.

4.Brug af varmeelementer
Ved brug af funktionerne HIGH, MEDIUM, LOW
og HOLDE VARME kører de halve grillelementer
og VARMELUFTS-ventilatoren for at reducere
opbygningen af kondens. Sørg for IKKE AT
BERØRE LOFTET I OVNEN.

5.Rengøring
Rengør ikke dette produkt med en vandstråle. Hvis
man ikke vedligeholder ovnen, så den fremstår
ren, kan det føre til nedbrydning af ovnens
overflade, og kunne få negativ indvirkning på
apparatets levetid og muligvis resultere i en farlig
situation.

Forsigtig
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Vigtige oplysninger - Bør læses omhyggeligt

1.Opvarmningstider
Da opvarmningstiderne for MIKROBØLGER og
KOMBINATION er meget kortere end for andre
madlavningsmetoder, er det vigtigt, at de
anbefalede opvarmningstider ikke overskrides,
uden at man først har kontrolleret maden.
Madlavningstiderne i oversigterne er omtrentlige.
Følgende faktorer kan påvirke madlavningstiden:
starttemperatur, volumen, størrelse og form på de
anvendte madvarer og skåle.

2.Små mængder madvarer
Små mængder madvarer med lavt fugtindhold kan
brænde, udtørre eller antændes, hvis de tilberedes
i for lang tid.

3.Fødevarekomponenter
Madvarer med højt indhold af sukker, salt,
fedtstoffer og vand opvarmes hurtigere med
mikrobølger, fordi disse egenskaber ‘tiltrækker’
mikrobølgeenergien. Faste madvarer med højt
protein- og fiberindhold absorberer
mikrobølgeenergien langsommere, hvilket betyder
en længere opvarmningstid.

4.Fødevarer med højt fedt-/sukkerindhold
Det er vigtigt, at man får indstillet den korrekte
opvarmningstemperatur for madvarer med et højt
indhold af fedt, alkohol og sukker. Hvis disse
madvarer opvarmes med mikrobølger i for lang tid,
så kan de antændes. LAD ALDRIG FØLGENDE
MADVARER VÆRE UDEN OPSYN UNDER
OPVARMNING: fx doughnuts, sukkerbrødsdej
med sirup, Christmas puddings (“frugtkage til jul”)
og mince pies (“frugttærter”).

5.Æg
Kog ikke æg med skal med MIKROBØLGER. Der
opbygges muligvis et tryk, og så eksploderer
æggene.

6.Gennemhulning af skind
Eksempler på madvarer med ikke-porøst skind:
Kartofler, æbler, æggeblommer, hele grøntsager
og pølser. Disse skal gennemhulles med en gaffel
forud for tilberedning med MIKROBØLGER for at
undgå, at skindet sprænger.

7.Friturestegning
Forsøg ikke at friturestege i ovnen.

8.Kontrol af temperaturen indvendigt
For at madvarebakterier så som listeria og
salmonella destrueres fuldstændigt, skal du sikre
dig, at temperaturen i maden når op på mindst
72 °C , når du genopvarmer maden. Brug et
passende termometer med en vedhæftet sonde til
at kontrollere temperaturen i slutningen af
opvarmningstiden. Brug længere opvarmningstid,
hvis den korrekte opvarmningstemperatur ikke er
opnået. BRUG IKKE et almindeligt termometer til
kød - brug kun korrekt kalibreret udstyr.

9.Væsker
Ved opvarmning af væsker med MIKROBØLGER,
fx suppe, sovs og drikke, kan overopvarmning af
væsken udover kogepunktet forekomme, uden at
der har vist sig bobler. Dette kan resultere i, at
varme væsker pludselig koger over. For at undgå
dette bør man følge disse trin:
a. Undgå brug af beholdere med lige sider og smal

hals.
b. Lad være med at overopvarme.
c. Rør i væsken, før du placerer beholderen i

ovnen og rør igen halvvejs igennem
opvarmningstiden.

d. Lad beholderen stå i ovnen et kort stykke tid
efter opvarmning, rør igen og tag så forsigtigt
beholderen ud.

10.Papir, plastik
Ved opvarmning af mad i plast- eller
papirbeholdere skal du holde øje med ovnen, da
denne type beholdere kan antændes, hvis de
overopvarmes. (Se side 204.) 
Anvend ikke produkter af genbrugspapir, da de
kan indeholde urenheder, der kan danne gnister
og/eller antændes under brug, med mindre
indpakningen er mærket som specifikt designet til
brug med mikrobølger.

11.Genopvarmning
Det er vigtigt, at genopvarmet mad serveres
“rygende varm” (72 °C). Kontroller altid dette før
servering, og hvis du er i tvivl, så sæt maden i
ovnen for yderligere opvarmning.

12. Hviletider
Hviletider er vigtige for madvarer, der er tilberedt
eller genopvarmet med MIKROBØLGER eller
KOMBINATION. Under hviletiden vil varme sprede
sig til midten, så maden er fuldstændig
gennemstegt. Jo fastere en konsistens maden har,
desto længere hviletid skal den have.
Genopvarmet mad kræver også hviletid.

Ild!
Hvis materialer inde i ovnen skulle bryde i brand,
skal ovnlågen holdes lukket, og man skal trykke
på knappen STOP/RESET (stop/genindstil). Man
skal om muligt slukke for strømmen på
stikkontakten eller slukke for strømmen på
sikringspanelet eller relæpanelet.

Ild!
Hvis de anbefalede opvarmningstider
overskrides, så vil maden blive ødelagt, og i
ekstreme situationer kan den blive antændt og
muligvis beskadige ovnen indvendigt. Det er
vigtigt, at ovnen rengøres regelmæssigt og
holdes fri for overskydende fedtstoffer. Se
Vedligeholdelse og rengøring af ovn.
(Se side 220-221.)
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Vigtige oplysninger - Bør læses omhyggeligt

Skitsediagram

Medfølgende tilbehør
(8) Luftfilter

SØRG FOR AT MONTERE LUFTFILTRE, FØR
DU BRUGER OVNEN.
Ved betjening uden luftfiltre vil snavs og
fedtstoffer blokere lufthullerne og få ovnen til at
overophede.
Se side 222 med hensyn til installation.

(12) Keramisk isoleringsbakke
Styknr. A06033230BP
Når du bruger metalskåle med KOMBINATION,
skal du placere den keramiske isoleringsbakke
mellem beholderen med mad og trådhylden.
Den keramiske isoleringsbakke bør forblive i
ovnen under forvarmning på et
kombinationsprogram.
Hvis maden placeres direkte på den keramiske
isoleringsbakke, skal man sørge for, at den er
fri for overskydende fedtstoffer.
AFKØL den keramiske isoleringsbakke før
rengøring, så den ikke går i stykker. Den
keramiske isoleringsbakke bør placeres i
bunden af ovnen, så den fanger dryp under
grilning.

(13) Trådhylde
Styknr. A06023C50BP
Hylden kan bruges på funktionerne
VARMELUFT, KOMBINATION, GRILL
VARMELUFT, GRILL og VIFTEGRILL.
EFTERLAD ikke hylden i ovnen KUN på
funktionen MIKROBØLGER.
PLACÉR IKKE METALBEHOLDERE DIREKTE
PÅ TRÅDHYLDEN ved brug af funktionen
KOMBINATION.
Brug den keramiske isoleringsbakke.

Montering af trådhylde

Isætningsretning mod hulrum

(13) SD-hukommelseskort
Styknr. RP-SD016BCS0
Der følger et SD hukommelseskort med ovnen
med Excel-filer, så du er i stand til at
programmere via din PC. Du kan lagre op til 99
af dine egne madlavningsprogrammer via SD
hukommelseskortet. Hvis du mister SD-
hukommelseskortet, eller hvis der opstår fejl, så
skal du kontakte en servicetekniker.
Der henvises til “Lagre programdata på SD-
hukommelseskort” for oplysninger om brug af
SD-kortet og softwaren til
hukommelsesprogrammering.

FORAN

Der er ikke en TIP-STOP sikkerhedslås på
hylden –– pas på, når du tager maden ud.

13.Tilbehør
Følg de specifikke instruktioner i denne vejledning
for korrekt brug af ovnens tilbehør og kogegrej.
Undlades dette, kan det beskadige ovnen.
Vær forsigtig når du tager mad og/eller tilbehør ud
af ovnen. Den medfølgende trådhylde HAR IKKE
en tip-stop lås – pas på, når du trækker den ud for
at tage maden ud.

14.Skåle og fade
Før brug med MIKROBØLGER og KOMBINATION
skal du altid kontrollere, om skåle og fade er
velegnede. 
(Se side 204.)
BRUG IKKE forseglede beholdere med
MIKROBØLGER, da de eksploderer.

15. Betjening af ventilatormotor
Efter brug med MIKROBØLGER, VARMELUFT,
KOMBINATION, GRILL, VIFTEGRILL eller GRILL
VARMELUFT kører ventilatormotoren altid rundt i
ca. 5 minutter for at køle de elektriske
komponenter ned. Dette er normalt, og du kan
tage maden ud, selv om ventilatormotoren kører.

16.Sutteflasker/glas med babymad
Flaskesutter og låg på babymad skal tages af før
opvarmning, og indholdet skal omrøres eller
omrystes før servering for at undgå forbrænding.

17.Når børn anvender ovnen
Giv kun børn lov til at betjene ovnen uden opsyn,
efter at de har fået tilstrækkelige instruktioner om
den, så de er i stand til at anvende ovnen på
sikker vis og forstår farerne ved ukorrekt brug.
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Skitsediagram

Beskrivelse af ovnen
(1) Ovnlysdæksel
(2) Kvarts grillelementer
(3) Varmeluftsventilator og 

-varmeelement
(4) Lågens håndtag
(5) Display
(6) Kontrolpanel
(7) SD-kort dæksel
(9) Ovnens lufthuller
(10) Keramisk bund
(11) Hyldebeslag (foroven, forneden)

Kontrolpanel
(15) Nummertastatur
(16) Programknap
(17) Mikrobølgeknap
(18) Grillknap
(19) Viftegrillknap
(20) Varmeluftsknap
(21) Stop/nulstil knap

Før opvarmning: 
Ét tryk nulstiller displayet.

Under opvarmning: 
Ét tryk stopper opvarmningscyklussen og
to tryk nulstiller displayet.

NB: Se side 216 vedr. betjening samtidig med
Programlås.

(22) Programlåsknap
(23) Forvarmningsknap
(24) Kombinationsknap
(25) Afkølingsknap
(26) Ovnlysknap

Ovnlyset slukkes, når lågen lukkes. Hvis du vil
kontrollere maden, skal du trykke på knappen
for lys, hvorefter lyset tændes i 10 sekunder.
Der tændes for ovnlyset, hver gang lågen
åbnes.

(27) Startknap
Gentagefunktion:
Du kan gentage det samme
opvarmningsprogram, hvis du trykker på
knappen START indenfor 1 minut efter, at det
forrige program er slut.
Hvis du ikke trykker på knappen START efter
1 minut, så bliver displayet blankt, hvis
ovnlågen lukkes.
Efter 30 minutter går det tilbage til “0”, hvis
ovnlågen åbnes.

Displayvindue
Markøren lyser op og indikerer det indstillede
program. Kontrollér altid markørens position, førend
du trykker på knappen START.

(28) Mikrobølger
(29) Grill
(30) Viftegrill
(31) Varmeluft
(32) Forvarmning
(33) Afkøling
(34) Mikrobølge-effektniveau
(35) Indikator for tilberedningsniveau
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SD-hukommelseskort
●Der følger et SD-hukommelseskort med den købte enhed. Du kan lagre op til 99 hukommelsesprogrammer i

ovnen.
●Brug kortet, når du skal lagre eller genfremkalde hukommelsesprogrammerne.
※Du kan optage hukommelsesprogramdata over på dit SD-hukommelseskort ved brug af din PC.

Der henvises til “Lagre programdata på SD-hukommelseskort”.

Sådan isætter / fjerner du et SD-hukommelseskort

※Før du isætter / fjerner et SD-hukommelseskort, skal du altid tage stikket til ovnen ud af
vægkontakten. Ellers er det muligt, at du får et blankt display, eller at dataene på SD-
hukommelseskortet beskadiges.

1. Skru dækslet til SD-kortet af og læg det til side.

2. Skub til SD-hukommelseskortet med en finger for at trække det ud.
Tag det nu ud.

1. Isæt et SD-hukommelseskort med mærkatet opad som vist på ▲, indtil det
klikker på plads.

2. Sæt venstre kant af SD-kortdækslet på.
Skru dækslet på med skruen i højre side.

Sådan fjerner du kortet

Sådan isætter du kortet

Forsigtig:
1. Hold altid SD-kortdækslet lukket bortset fra, når du isætter/fjerner et SD-hukommelseskort, så du undgår,

at der kommer vand eller støv ind.
2. Isæt kun et SD-hukommelseskort, der er specificeret for denne ovn. Brug ikke andre typer kort og udskift

ikke SD-hukommelseskortet.
3. Hold det udtagne SD-hukommelseskort væk fra statisk elektricitet.
4. Lad være med at skille enheden ad eller ændre på SD-hukommelseskortene.
5. Lad være med at udsætte SD-hukommelseskortene for stød. Lad være med at bøje, tabe og gøre dem

våde.
6. Rør ikke metalterminalerne på et SD-hukommelseskort med hænderne eller metal.
7. Fjern ikke mærkatet. Sæt ikke et andet mærkat henover SD-hukommelseskortet.
8. Efterlad ikke SD-hukommelseskortene på steder med høje temperaturer eller direkte sollys.
9. Efterlad ikke SD-hukommelseskortene på steder med ætsende gasser.

10. Hvis du mister SD-hukommelseskortet, eller hvis der opstår fejl, så skal du kontakte en servicetekniker og
få et nyt.
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Denne type beholder kan bruges

MIKROBØLGER
1. Glas
KAN BRUGES: 

Ildfast glas som fx Pyrex
KAN IKKE BRUES:

Spinkelt glas, krystal med bly som kan revne
eller slå gnister.

2. Porcelæn/keramik
KAN BRUGES: 

Glaserede porcelænsskåle, porcelæns- og
keramikskåle velegnede til madlavning.

KAN IKKE BRUGES:
Fint benporcelæn med metalmønstre. Krus
med pålimet hank.

3. Lertøj/fajance/stentøj
KAN BRUGES: 

Hvis det er fuldstændigt glaseret.
KAN IKKE BRUGES:

Hvis det er uglaseret - disse skåle kan
absorbere vand som igen absorberer energi.
Dette gør skålen varm og forøger
opvarmningstiden.

4. Folie/metal
KAN BRUGES: 

Kun til genopvarmning:
Enkelte portioner, foliebakker, der er åbne
foroven. Sørg for at bakkerne ikke berører
ovnens VÆGGE eller LÅGEN. Lav ikke mad i
foliebakker.
Små stykker aluminiumsfolie kan bruges til at
beskytte kødstykker under optøning - pas på
at folien ikke berører ovnens sider eller låge.

KAN IKKE BRUGES:
Metaltallerkener, trådhylde, køkkengrej med
METALMØNSTRE eller UDSMYKNING.
KØDNÅLE AF METAL. GENBRUG IKKE
FOLIEBAKKER - der kan opstå GNISTER,
når bakkerne får BULER/går ITU. Brug ikke
Le Crueset køkkengrej (støbejern dækket
med emalje). Disse kan bruges med
varmeluft eller grill.

5. Plastik
KAN BRUGES: 

Højtemperaturplastik så som Durable
Polysulfon plastik i stedet for bløde, bøjelige
beholdere. (Fjern alle metalclipse.)

KAN IKKE BRUGES:
Melamin, polypropylen, phenol, urea - og
brug heller ikke opbevaringsplastikposer og -
beholdere fx fra margarine, yoghurt og
mayonnaise.

6. Dækfilm
KAN BRUGES: 

Ikke-plastik film designet til brug med
mikrobølger. Lad ikke filmen berøre maden.
For at undgå alvorlige forbrændinger fra
dampen skal du prikke hul i filmen, så
dampen kan slippe ud, og forsigtigt fjerne
filmen fra beholderen.

KAN IKKE BRUGES:
Køkkenfilm udelukkende beregnet til
overdækning af madvarer.

7. Træ/fletkurve
KAN BRUGES: 

BRUG ALTID træskeer designet til
madlavningsbrug.

KAN IKKE BRUGES:
Fletkurve, træskåle (efter lang tids brug kan
de tørre ud og antændes).

8. Papir
KAN BRUGES: 

Éngangs-, polyesterovertrukne
papirbeholdere, hvis de er beregnet til
mikrobølger.

KAN IKKE BRUGES:
Papirlommetørklæder (kan antændes),
voksovertrukne kopper, genbrugsprodukter
(med mindre fabrikanten oplyser, at de er
velegnede).

KOMBINATION
Kombinationsprogrammer bruger mikrobølger og
varme (VARMELUFT eller GRILL), og derfor skal
du omhyggeligt vælge køkkengrejet. 
KAN BRUGES: 

Metalbeholdere - kontroller at der ikke er
revner i kanten. Keramik uden metalmønstre.
Ildfast glas og porcelæn.

KAN IKKE BRUGES:
Køkkengrej med emalje (med mønstre af
guld/metal). Emaljeret støbejern fx Le
Creuset. Alt køkkengrej der ikke er ildfast, fx.
plastikting og overtræksfilm.

VARMELUFT / GRILL VARMELUFT
KAN BRUGES: 

Alle beholdere der er velegnede til
konventionelle ovne, fx metal, keramik, lertøj,
emaljeret støbejern osv.

KAN IKKE BRUGES:
Plastikbeholdere, køkkenfilm til madvarer,
træ/fletkurve, glas, papir.

GRILL / VIFTEGRILL
KAN BRUGES: 

Alle beholdere, der er velegnede til kraftig
grilning fx rustfri stål, Le Creuset, keramik,
bageplader osv.

KAN IKKE BRUGES:
Plastikbeholdere, fin keramik, køkkenfilm osv.
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1 Åbn lågen.
Sæt maden
ind.
Luk lågen.

Ovnlyset tændes.

Ovnlyset slukkes.

2 Vælg
effektniveau.

Tryk på knappen
MIKROBØLGER for at vælge
korrekt effekt, 
fx HØJ — se herunder.

3 Vælg tid. Tryk på knappen NUMMER
for at indstille
opvarmningstiden.
fx 4 min. 30 sek.
Tryk på knap nr. 4, 3 og 0.
Maks. tid du kan indstille:
HØJ 15 min.
Andre 60 min.

4 Tryk på knappen
START.

I displayet vises
nedtællingstiden.
Der tændes for køleblæseren.

I slutningen af
opvarmningsprogrammet
bipper ovnen 3 gange, og “0”
blinker i displayet, indtil lågen
åbnes.

Tag maden ud.
I displayet vises det forrige
program.

5 Åbn lågen. Programmet er færdigt

Åbn lågen

OPLYSNINGERHANDLING DISPLAY TILBEHØR, DER SKAL BRUGES

Brug ikke trådhylden eller den
keramiske isoleringsbakke under
madlavning med MIKROBØLGER.

Én gang

To gange

3 gange

4 gange

5 gange

6 gange

1350

650

420

240

180

0

TRYK WATT

Sådan betjener du ovnen med mikrobølger

HØJ

MEDIUM

LAV

HOLDE VARME

OPTØNING

EFTERVARME

EFFEKTNIVEAU

• Multiniveau (i rækkefølge) opvarmning
Ovnen kan programmeres med op til 3 forskellige betjeningsniveauer i rækkefølge.
Disse kan være funktionerne MIKROBØLGER, GRILL, VARMELUFT, VIFTEGRILL, GRILL
VARMELUFT eller KOMBINATION. Hvis en ønsket opvarmningstid er længere end 15 minutter på HØJ
effekt, så brug 2-niveau programmering.
2-niveau programmering:
Følg trin 1-3 og indtast så det næste opvarmningsprogram og tryk på START.
3-niveau programmering:
Følg 2-niveau programmeringen og indtast et tredje opvarmningsprogram, før du trykker
på START.

• Varme overflader
Du skal være meget forsigtig, når du tager varm mad ud. Brug grydelapper.

• Gentagefunktion
Se side 202.
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• Varme overflader
Du skal være meget forsigtig, når du tager varm mad ud. Brug grydelapper.

• Multiniveau (i rækkefølge) opvarmning
Se side 205.

• Sådan genfremkalder du varmeluftstemperaturen
Du kan kontrollere den valgte temperatur i 3 sekunder ved at trykke på knappen VARMELUFT.
Temperaturen bliver vist kortvarigt i displayet, førend den går tilbage til visning af den resterende
opvarmningstid.
Temperaturen kan ikke ændres i løbet af et program.

• Forvarmning
For at få de bedste resultater med varmeluft bør ovnen forvarmes.
(Se side 218.)

• Gentagefunktion
Se side 202.

Sådan betjener du ovnen med varmeluft

OPLYSNINGERHANDLING DISPLAY
1 Åbn lågen.

Sæt maden
ind.
Luk lågen.

Ovnlyset tændes.

Ovnlyset slukkes.

2 Tryk på
knappen
VARMELUFT*

Vælg den ønskede
ovntemperatur, fx 180 °C
Fortsæt med at trykke på
knappen VARMELUFT, indtil
den ønskede temperatur
vises i displayet.
Temperaturen tæller opad
med 10 °C fra 100 °C-250 °C

3 Vælg tid. Tryk på knappen NUMMER
for at indstille
opvarmningstiden.
fx 18 min.
Tryk på knap nr. 1, 8, 0 og 0.
Maks. opvarmningstid er:
99 min. 99 sek.

4 Tryk på
knappen
START.

I displayet vises
nedtællingstiden.
Varmeluftsventilatoren
starter.

I slutningen af
opvarmningsprogrammet
bipper ovnen 3 gange, og “0”
blinker i displayet, indtil lågen
åbnes.

Tag maden ud.
I displayet vises det forrige
program.

5 Åbn lågen. Programmet er færdigt

Åbn lågen

TILBEHØR, DER SKAL BRUGES

For at få det bedste resultat skal du
placere køkkengrejet på trådhylden
i NEDERSTE position. Maden kan
placeres direkte på trådhylden, hvis
den er grundigt rengjort før brug.

Forsigtig:
Der er ikke en TIP-STOP
sikkerhedslås på trådhylden.
Pas på, når du tager maden ud.

* Ovnen lagrer den sidst anvendte
VARMELUFTS-temperatur, hvis
du ønsker at bruge den samme
igen.
Tryk på knappen VARMELUFT,
når madlavningen er færdig,
hvorefter den sidst anvendte
temperatur vil blive vist.
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Sådan betjener du ovnen med grill-varmeluft

OPLYSNINGERHANDLING DISPLAY
1 Åbn lågen.

Sæt maden
ind.
Luk lågen.

Ovnlyset tændes.

Ovnlyset slukkes.

3 Tryk på
knappen
VARMELUFT.*

Vælg den ønskede
ovntemperatur, fx 180 °C
Fortsæt med at trykke på
knappen VARMELUFT, indtil
den ønskede temperatur vises
i displayet.
Temperaturen tæller opad
med 10 °C fra 100 °C - 250 °C

4 Vælg tid. Tryk på knappen NUMMER for
at indstille opvarmningstiden.
fx 18 min.
Tryk på knap nr. 1, 8, 0 og 0.
Maks. opvarmningstid er:
99 min. 99 sek.

5 Tryk på knappen
START.

I displayet vises
nedtællingstiden.
Varmeluftsventilatoren
starter.

I slutningen af
opvarmningsprogrammet
bipper ovnen 3 gange, og “0”
blinker i displayet, indtil lågen
åbnes. 

Tag maden ud.
I displayet vises det forrige
program.

6 Åbn lågen. Programmet er færdigt

Åbn lågen

2 Tryk på
knappen
GRILL.

Du kan vælge Høj eller Lav
niveau, men grillniveauet
fastsættes automatisk, efter
at du har trykket på knappen
VARMELUFT.

TILBEHØR, DER SKAL BRUGES

For at få det bedste resultat skal du
placere køkkengrejet på trådhylden
i NEDERSTE position. Maden kan
placeres direkte på trådhylden, hvis
den er grundigt rengjort før brug.

Forsigtig:
Der er ikke en TIP-STOP
sikkerhedslås på trådhylden.
Pas på, når du tager maden ud.

• Varme overflader
Du skal være meget forsigtig, når du tager varm mad ud. Brug grydelapper.

• Multiniveau (i rækkefølge) opvarmning
Se side 205.

• Sådan genfremkalder du varmeluftstemperaturen
Du kan kontrollere den valgte temperatur i 3 sekunder ved at trykke på knappen VARMELUFT.
Temperaturen bliver vist kortvarigt i displayet, førend den går tilbage til visning af den resterende
opvarmningstid.
Temperaturen kan ikke ændres i løbet af et program.
Du kan ikke genfremkalde grillniveau.

• Forvarmning
For at få de bedste resultater med varmeluft bør ovnen forvarmes. (Se side 218.)

• Gentagefunktion
Se side 202.

* Ovnen lagrer den sidst anvendte
GRILL VARMELUFTS-
temperatur, hvis du ønsker at
bruge den samme igen.
Tryk på knappen VARMELUFT,
når madlavningen er færdig,
hvorefter den sidst anvendte
temperatur vil blive vist.



- 208 -

Sådan betjener du ovnen med grill

OPLYSNINGERHANDLING DISPLAY
1 Åbn lågen.

Sæt maden
ind.
Luk lågen.

Ovnlyset tændes.

Ovnlyset slukkes.

2 Tryk på
knappen
GRILL.

Vælg det ønskede grillniveau.
fx Højt

Visning Effekt
1 tryk Hi (Høj) 1840 W
2 tryk Lo (Lav) 1500 W

3 Vælg tid. Tryk på knappen NUMMER
for at indstille
opvarmningstiden.
fx 10 min.
Tryk på knap nr. 1, 0, 0 og 0.
Maks. opvarmningstid er:
60 min.

4 Tryk på
knappen
START.

I displayet vises
nedtællingstiden.
Varmeluftsventilatoren
starter.

I slutningen af
opvarmningsprogrammet
bipper ovnen 3 gange, og “0”
blinker i displayet, indtil lågen
åbnes.

Tag maden ud.
I displayet vises det forrige
program.

5 Åbn lågen.

TILBEHØR, DER SKAL BRUGES

For at få det bedste resultat skal du
placere maden på trådhylden i
ØVERSTE position.
Den keramiske isoleringsbakke kan
placeres i bunden af ovnen for at
fange sprøjt og dryp. Små stykker
mad, som kan falde igennem
trådhylden, kan tilberedes direkte
på den keramiske isoleringsbakke
på trådhylden i ØVERSTE position.
Tøm bakken ofte, så du undgår for
meget rengøring. Mad i dybe skåle
kan færdigtilberedes under grillen,
hvis den er placeret på trådhylden i
den LAVE position eller hvis den er
placeret direkte på den keramiske
bund.

Programmet er færdigt

Åbn lågen

Forsigtig:
Der er ikke en TIP-STOP
sikkerhedslås på trådhylden. 
Pas på, når du tager maden ud.

• Varme overflader
Du skal være meget forsigtig, når du tager varm mad ud. Brug grydelapper.

• Multiniveau (i rækkefølge) opvarmning
Se side 205.

• Sådan genfremkalder du grillniveau
Du kan kontrollere det valgte grillniveau i 3 sekunder ved at trykke på knappen GRILL.
Grillniveauet vises i displayet, førend den går tilbage til visning af den resterende opvarmningstid.

• Forvarmning
For at få de bedste resultater med varmeluft bør ovnen forvarmes.
(Se side 218.)

• Gentagefunktion
Se side 202.
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Sådan betjener du ovnen med viftegrill

OPLYSNINGERHANDLING DISPLAY
1 Åbn lågen.

Sæt maden
ind.
Luk lågen.

Ovnlyset tændes.

Ovnlyset slukkes.

2 Tryk på
knappen
VIFTEGRILL.*

Vælg den ønskede
viftegrilltemperatur, 
fx 180 °C
Fortsæt med at trykke på
knappen VIFTEGRILL, indtil
den ønskede temperatur vises
i displayet.
Temperaturen tæller opad
med 10 °C fra 100 °C - 250 °C

3 Vælg tid. Tryk på knappen NUMMER
for at indstille
opvarmningstiden, fx 20 min.
Tryk på knap nr. 2, 0, 0 og 0.
Maks. opvarmningstid er: 99
min. 99 sek.

4 Tryk på
knappen
START.

I displayet vises
nedtællingstiden.
Varmeluftsventilatoren
starter.

I slutningen af
opvarmningsprogrammet
bipper ovnen 3 gange, og “0”
blinker i displayet, indtil lågen
åbnes.

Tag maden ud.
I displayet vises det forrige
program.

5 Åbn lågen.

TILBEHØR, DER SKAL BRUGES

Programmet er færdigt

Åbn lågen

• Varme overflader
Du skal være meget forsigtig, når du tager varm mad ud. Brug grydelapper.

• Multiniveau (i rækkefølge) opvarmning
Se side 205.

• Sådan genfremkalder du viftegrilltemperaturen
Du kan kontrollere den valgte temperatur i 3 sekunder ved at trykke på knappen VIFTEGRILL.
Temperaturen bliver vist kortvarigt i displayet, førend den går tilbage til visning af den resterende
opvarmningstid.
Temperaturen kan ikke ændres i løbet af et program.

• Forvarmning
For at få de bedste resultater med varmeluft bør ovnen forvarmes.
(Se side 218.)

• Gentagefunktion
Se side 202.

* Ovnen lagrer den sidst anvendte
VIFTEGRILL-temperatur, hvis du
ønsker at bruge den samme igen.
Tryk på knappen VIFTEGRILL,
når madlavningen er færdig,
hvorefter den sidst anvendte
temperatur vil blive vist.

For at få det bedste resultat skal du
placere køkkengrejet på trådhylden
i NEDERSTE position. Maden kan
placeres direkte på trådhylden, hvis
den er grundigt rengjort før brug.

Forsigtig:
Der er ikke en TIP-STOP
sikkerhedslås på trådhylden. 
Pas på, når du tager maden ud.
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Sådan betjener du ovnen med kombination

2 Tryk på knappen
KOMBINATION.

OPLYSNINGERHANDLING DISPLAY

1 Åbn lågen.
Sæt maden
ind.
Luk lågen.

Ovnlyset tændes.

Ovnlyset slukkes.

4 Tryk på
knappen
START.

I displayet vises
nedtællingstiden.

I slutningen af
opvarmningsprogrammet
bipper ovnen 3 gange, og “0”
blinker i displayet, indtil lågen
åbnes.

Tag maden ud.
I displayet vises det forrige
program.

5 Åbn lågen.

TILBEHØR, DER SKAL BRUGES

For at få det bedste resultat skal du
placere maden på trådhylden i
NEDERSTE position. Den
keramiske isoleringsbakke SKAL
anvendes, hvis beholderen til
madlavning er af metal. Placér
ALDRIG en metalbeholder direkte
på TRÅDHYLDEN, når du
anvender KOMBINATION, da der
kan opstå gnister, som kan
ødelægge beholderen/ovnen.

Programmet er færdigt

Åbn lågen

Vælg et forudindstillet
KOMBINATIONS-nummer
(1-5).
fx 1 – se herunder.

Forudindstillet kombination

3 Vælg tid. Tryk på knappen NUMMER
for at indstille
opvarmningstiden.
fx 3 min.
Tryk på knap nr. 3, 0 og 0.
Maks. opvarmningstid er:
5 min.

Forsigtig:
Der er ikke en TIP-STOP
sikkerhedslås på trådhylden.
Pas på, når du tager maden ud.

Én gang

To gange

3 gange

4 gange

5 gange

250˚C

250˚C

250˚C

250˚C

Høj

TRYK GRILLNIVEAU ELLER
VARMELUFTS-
TEMPERATUR

5 min.

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

MAKS.
OPVARMNINGSTID

MIKRO-
BØLGEEFFEKT

DISPLAY

1*

2

3

4

5

HØJ

LAV

OPTØNING

LAV

LAV

Viftegrill

Viftegrill

Viftegrill

Grill varmeluft

Grill

INDSTILLING PÅ
GRILL ELLER
VARMELUFT

*Combi 1 kan kun bruges som første niveau i et 2- eller 3-niveau madlavningsprogram.
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• Varme overflader
Du skal være meget forsigtig, når du tager varm mad ud. Brug grydelapper.

• Multiniveau (i rækkefølge) opvarmning
Se side 205.

• Sådan genfremkalder du et forudindstillet kombinationsnummer
Du kan kontrollere det valgte forudindstillede kombinationsnummer (1-5) i 3 sekunder ved at trykke på
knappen COMBINATION.
Det forudindstillede kombinationsnummer vises i displayet, førend den går tilbage til visning af den
resterende opvarmningstid.

• Forvarmning
For at få de bedste resultater med kombination bør ovnen forvarmes.
(Se side 218.)

• Gentagefunktion
Se side 202.

Sådan betjener du ovnen med kombination
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Sådan betjener du ovnen med kombination

2 Vælg
effektniveau.**

OPLYSNINGERHANDLING DISPLAY
1 Åbn lågen.

Sæt maden
ind.
Luk lågen.

Ovnlyset tændes.

Ovnlyset slukkes.

Tryk på knappen
MIKROBØLGER for at vælge
korrekt effekt.
fx LAV.

Manuel kombination

3 Tryk på
knappen
GRILL.*

eller
knappen
VIFTEGRILL***

eller
knappen
VARMELUFT* ***

eller
knappen
GRILL*

+

knappen
VARMELUFT* ***

MWO + GRILL
Vælg grillniveau.

Display (visning) Effekt
1 tryk Hi (Høj) 1840 W
2 tryk Lo (Lav) 1500 W
fx Hi.

ELLER 
MWO + VIFTEGRILL
Tryk på knappen viftegrill,
indtil den ønskede temperatur
vises i displayet.
fx 200 °C.

ELLER 
MWO + VARMELUFT
Tryk på knappen varmeluft,
indtil den ønskede temperatur
vises i displayet.
fx 200 °C.

ELLER 
MWO + GRILL VARMELUFT
Du kan vælge Høj eller Lav
niveau, men grillniveauet
fastsættes automatisk, efter
at du har trykket på knappen
varmeluft.

+

Tryk på knappen varmeluft,
indtil den ønskede temperatur
vises i displayet.
fx 200 °C.

TILBEHØR, DER SKAL BRUGES

For at få det bedste resultat skal du
placere maden på trådhylden i
NEDERSTE position. Den
keramiske isoleringsbakke SKAL
anvendes, hvis beholderen til
madlavning er af metal. Placér
ALDRIG en metalbeholder direkte
på TRÅDHYLDEN, når du
anvender KOMBINATION, da der
kan opstå gnister, som kan
ødelægge beholderen/ovnen.

Forsigtig:
Der er ikke en TIP-STOP
sikkerhedslås på trådhylden.
Pas på, når du tager maden ud. 

(HANDLING 5-6 fortsætter på næste side.)

* Mulig kombination af mikrobølger
og grill og varmeluft.

** Kombinationsindstillinger ved
brug af HØJ effekt kan kun
bruges som 1 niveau af et 2-
eller 3-niveau
madlavningsprogram og i maks.
5 min. opvarmningstid.

*** Ovnen lagrer den sidste
temperatur med VARMELUFT,
GRILL VARMELUFT eller
VIFTEGRILL, der blev brugt
med KOMBINATION, hvis du
ønsker at bruge den samme
temperatur igen.
Tryk på knappen VARMELUFT
eller VIFTEGRILL, når
madlavningen er færdig,
hvorefter den sidst anvendte
temperatur vil blive vist.

4 Vælg tid. Tryk på nummerknapperne
for at indstille en
opvarmningstid. 
fx MWO + GRILL 18 min.
Tryk på knap 1,8,0 og 0
Maks. opvarmningstid er:
60 min.
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Sådan betjener du ovnen med kombination

• Varme overflader
Du skal være meget forsigtig, når du tager varm mad ud. Brug grydelapper.

• Multiniveau (i rækkefølge) opvarmning
Se side 205.

• Sådan genfremkalder du grillniveau (kun grillkombination)
Du kan kontrollere det valgte grillniveau i 3 sekunder ved at trykke på knappen GRILL.
GRILL-niveauet vises i displayet, førend den går tilbage til visning af den resterende opvarmningstid.

• Sådan genfremkalder du varmeluftstemperaturen
Du kan kontrollere den valgte temperatur i 3 sekunder ved at trykke på knappen VARMELUFT.
Temperaturen bliver vist kortvarigt i displayet, førend den går tilbage til visning af den resterende
opvarmningstid.
Temperaturen kan ikke ændres i løbet af et program.

• Sådan genfremkalder du viftegrilltemperaturen
Du kan kontrollere den valgte temperatur i 3 sekunder ved at trykke på knappen VIFTEGRILL.
Temperaturen bliver vist kortvarigt i displayet, førend den går tilbage til visning af den resterende
opvarmningstid.
Temperaturen kan ikke ændres i løbet af et program.

• Forvarmning
For at få de bedste resultater med kombination bør ovnen forvarmes.
(Se side 218.)

• Gentagefunktion
Se side 202.

OPLYSNINGERHANDLING DISPLAY

I slutningen af
opvarmningsprogrammet
bipper ovnen 3 gange, og “0”
blinker i displayet, indtil lågen
åbnes.

Tag maden ud.
I displayet vises det forrige
program.

6 Åbn lågen. Programmet er færdigt

Åbn lågen

5 Tryk på knappen
START.

I displayet vises
nedtællingstiden.
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OPLYSNINGERHANDLING DISPLAY
1 Åbn lågen. Ovnlyset tændes.

2 Tryk på knappen PROG.

Hold lågen åben.

Hold knappen nedtrykket i 2 sekunder, indtil “P”
vises.

3 Tryk på programnummer. fx for at indstille ovnen på program 03: HOLDE
VARME 20 min.
Tryk på NUMMER-knap 0 og 3.
Hvis programmet tidligere er indstillet herpå, så
vises det i displayet.
Hvis programhukommelsen er tom, så vises
programnummeret i displayet.

5 Vælg tid. fx tryk på NUMMER-knap 2, 0, 0 og 0.

Efter 3 sekunder går displayet tilbage til “0”.6 Tryk på knappen PROG.

4 Vælg effekt. fx tryk 4 gange på knappen MIKROBØLGER.

• Programlås
Det er IKKE muligt at indtaste et program, når programlåsen er indstillet.
(Se side 216.)

• Multiniveau (madlavning i rækkefølge)
Det er muligt at programmere et 2- eller 3-niveau program ind i hukommelsen ved brug af
MIKROBØLGER, VARMELUFT, GRILL, VIFTEGRILL, GRILL VARMELUFT eller KOMBINATION.

• Ændre et hukommelsesprogram
For at ændre et program skal du ganske enkelt følge trin 1-6 på forrige side og indtaste dit nye program.

Sådan indstiller du hukommelsesprogrammer

Sørg for at SD-hukommelseskortet isættes i ovnen.
Din ovn har 99 tomme hukommelsesprogrammer til brug for dine egne opvarmningskrav.
Alle 99 hukommelsesprogrammer kan indstilles manuelt ved brug af knappen program på kontrolpanelet. Men
disse programmer kan lagres på SD-hukommelseskortet ved brug af din PC (se “Lagre programdata på SD-
hukommelseskort”).
Alle programoplysninger, der er lagret direkte på SD-hukommelseskortet, tilsidesætter alle tidligere indstillede,
manuelle programmer.
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Sådan bruger du hukommelsesprogrammer

OPLYSNINGERHANDLING
1 Åbn lågen.

Sæt maden ind.

Luk lågen.

Ovnlyset tændes.

Ovnlyset slukkes.

2 Tryk på knappen NUMMER. fx for program 03:
Tryk på NUMMER-knap 0 og 3. Dette eksempel
er et forudindstillet hukommelsesprogram: 
HOLDE VARME-effekt 20 min.

3 Tryk på knappen START. I displayet vises nedtællingstiden.

DISPLAY

• Programlås
Hvis programlåsen er aktiveret, så starter programmet straks, og derfor er det ikke nødvendigt at trykke
på knappen START.

Sørg for at SD-hukommelseskortet er isat i ovnen.
Sådan bruger du de 99 hukommelsesprogrammer.
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OPLYSNINGERHANDLING DISPLAY
1 Åbn lågen. Ovnlyset tændes.

2 Tryk på knappen PROG LÅS. “P” vises.

HOLD LÅGEN ÅBEN.

Efter 2 sekunder....

Efter 3 sekunder....

Ét-tryks betjeningsfunktion
Når programlåsen er aktiveret, så kører ovnen i “ÉT-TRYKS” mode, dvs. du skal trykke på det krævede
hukommelsesprogramnummer, hvorefter ovnen straks starter. 
Du behøver ikke trykke på knappen START.

• Afbrudt program
Hvis lågen åbnes i løbet af et program, så annulleres den resterende opvarmningstid.

• Gentagefunktion
Når et manuelt opvarmningsprogram er afsluttet, viser ovnen automatisk programmet igen for et
gentageprogram, også selv om programlåsen er aktiveret.

• Sådan indstiller du nye programmer
Når programlåsen er aktiveret, er det ikke muligt at indtaste et hukommelsesprogram eller ændre bip-
tonen.
(Se side 219.)

• Knappen stop/nulstil
Under opvarmning kan du med ét tryk stoppe opvarmningscyklussen, programmet nulstilles og “0” vises
i displayet.

Sådan aktiverer du programlåsen



- 217 -

D
an

ski

OPLYSNINGERHANDLING
1 Åbn lågen. Ovnlyset tændes.

2 Tryk på knappen PROG. Hold knappen nedtrykket i 2 sekunder, indtil “P L”
vises.

HOLD LÅGEN ÅBEN.

Efter 2 sekunder....

Efter 3 sekunder...

DISPLAY

• To-tryks betjeningsfunktion
Ovnen går tilbage til 2-TRYKS BETJENINGS-mode, når du deaktiverer programlåsen.
Tryk på det ønskede NUMMER-tastatur og tryk så på knappen START.

• Afbrudt program
Hvis lågen åbnes i løbet af et program, når programlåsen er deaktiveret, så lagres den resterende
opvarmningstid i displayet, indtil lågen lukkes og du trykker på knappen START.

• Gentagefunktion
Når et manuelt opvarmningsprogram er afsluttet, viser ovnen automatisk programmet igen for et
gentageprogram med programlåsen deaktiveret.

• Sådan indstiller du nye programmer
Når programlåsen først er udløst, så kan du indtaste nye opvarmningsprogrammer.

Programliste
Du kan kontrollere de programmer, der er blevet indtastet på SD-hukommelseskortet. Tryk på
knappen START og NUMMER på samme tid med lukket låge. (Ovnen bipper bekræftende).
Efter 2 sekunder vises hvert enkelt, individuelle niveau for hvert hukommelsesprogram i
displayet i rækkefølgen 01, 02, 03 osv. Til sidst vises indstillingen for bip-tonen og symbolet for
programlåsen (P.L), tidsintervallet for rengøring af luftfilteret, før der nulstilles til “0”.

Sådan deaktiverer du programlåsen
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Bemærkninger til forvarmning og afkøling:
• Du kan kun vælge funktionerne FORVARMNING og AFKØLING, når displayet er tomt. Alle andre

programmer skal vise “0” i displayet.
• Du kan vælge funktionen FORVARMNING i løbet af en AFKØLINGS-funktion og vice versa.
• Efter at en opvarmningsfunktion er afsluttet, vil ovnen automatisk gå tilbage til funktionen FORVARMNING.
• * Ovnen lagrer den sidst anvendte FORVARMNINGS-temperatur, hvis du ønsker at bruge den samme igen.

Tryk på knappen FORVARMNING hvorefter den sidst anvendte temperatur vises.

Som en hjælp til hurtigere opvarmning og bruningsresultater er funktionen FORVARMNING designet således,
at din ovn holdes på en temperatur på 190 °C, 220 °C eller 240 °C for en varm start forud for brug af
funktionen GRILL, VARMELUFT, VIFTEGRILL, GRILL VARMELUFT eller KOMBINATION.

OPLYSNINGERHANDLING DISPLAY
1 Tryk på knappen

FORVARMNING* 
Vælg en ønsket forvarmningstemperatur, når
displayet er tomt eller “0” vises.
fx 220 °C
1 tryk 190 °C
2 tryk 220 °C
3 tryk 240 °C

2 Tryk på knappen START. Forvarmningstemperaturen bibeholdes på den
valgte temperatur. Forvarmningstemperaturen er
nået, når “P” blinker. Lågen skal forblive lukket.
Hvis ovnen ikke bruges, så slukkes der automatisk
for forvarmningen efter 4 timer.

3 Åbn lågen.

Luk lågen.

Tryk på knappen START.

Sæt maden ind i ovnen

Vælg program.
fx varmeluft 220 °C 15 min.

I displayet vises nedtællingstiden.

I slutningen af opvarmningsprogrammet lyder der
3 bip, og “0” blinker i displayet, indtil lågen åbnes.

4 Åbn lågen. I displayet vises det forrige program.

Hvis du ikke trykker på knappen START indenfor
1 minut, så går ovnen tilbage til den forrige valgte
FORVARMNINGS-temperatur.

Efter 1 minut

Sådan holder du ovnen varm
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Sådan afkøler du hurtigt ovnen

Panasonic Combi har en afkølingsknap, så du hurtigt kan afkøle ovnrummet. Afkølingsknappen kan bruges effektivt i
slutningen af en tilberedningstid, så ovnen afkøles med henblik på rengøring, eller hvis det kræves til optøning eller
opvarmning med MIKROBØLGER, samtidig med at den er i funktionen FORVARMNING.

OPLYSNINGERHANDLING
1 Tryk på knappen

AFKØLING. 
Du kan vælge afkøling, når displayet er tomt
(lukket låge) eller når “0” vises i displayet (åben
låge).

2 Tryk på knappen START.

3 Når ovnen er kølet ned.

• KØLEBLÆSEREN og VARMELUFTS-ventilatoren
starter.

• Ovnlågen kan åbnes eller lukkes.
Ovnen nedkøler hurtigst med åben låge.

• Ovnen køler ned på 3-30 minutter afhængig af
temperaturen.

Køleblæser og varmeluftsventilator stopper.

DISPLAY

Sådan ændrer du bip-tone

OPLYSNINGERHANDLING
1 Åbn lågen.

Hold lågen åben.

Ovnlyset tændes.

2 Tryk på knappen PROG. Hold knappen nedtrykket i 2 sekunder.

DISPLAY

3 Tryk på knappen START. Tryk på knappen START for at vælge den
ønskede lydstyrke. (fx to gange for Medium)

Nr. Tryk Visning Lydstyrke
1 b-3 Højeste
2 b-2 Mellemste
3 b-1 Laveste
4 b-0 Stille

Efter 3 sekunder

4 Tryk på knappen PROG. Efter 3 sekunder går displayet tilbage til “0”.

fx Displayet viser “0”
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OPLYSNINGERHANDLING
1 Åbn lågen. Ovnlyset tændes.

2 Lukke en dør samtidig med,
at du trykker på knappen
START, og åbne en dør.

Hold lågen åben.

Efter 3 sekunder går displayet tilbage til “0”.

DISPLAY

3 Tryk på knap NUMMER 3. Det aktuelt programmerede interval vises.
fx 500 timer.

4 Tryk på knappen NUMMER. Op til 9999 timer, 
fx 600 timer.
Tryk på NUMMER-knap 6, 0 og 0.

5 Tryk på knappen PROG.

Sådan ændrer du rengøringsinterval for luftfilteret

Advarslen “FILt” vises i displayet om, at luftfilteret skal rengøres.
Ovnen er programmeret til at vise advarslen “FILt” efter 500 timers brug.
Når “FILt” vises i displayet, skal du fjerne luftfilteret og rengøre det med varmt sæbevand.
Tryk på knappen STOP/NULSTIL for at nulstille displayet.

Sådan kontrollerer du det totale antal forbrugte timer:
1 Åbn lågen. Hold lågen åben.
2 Tryk på knap NUMMER “3” samtidig med at du trykker på knappen START.
3 Det totale antal af forbrugte timer vises i displayet, 

fx hvis ovnen har været brugt i 20 timer.

Efter 3 sekunder går displayet tilbage til “0”.
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Vedligeholdelse og rengøring af ovn

Det er vigtigt, at du følger disse punkter, for at få størst mulig brug af din ovn. Mikrobølger tiltrækker fugt og
fedtstoffer: Derfor fungerer en snavset ovn ikke EFFEKTIVT.

1. Før rengøring
Sluk for ovnen på stikkontakten.
Afkøl ovnen før rengøring. Brug AFKØLINGS-programmet.
(Se side 219.)
Lågen kan stå åben, så ovnen hurtigere afkøler.

2. Lågens tætninger
Sørg især for rengøring af lågens tætninger og områderne omkring lågens tætninger.
Aftør drypkanten med regelmæssige mellemrum, så en ophobning af fugt og fedtstoffer undgås.

3. Lågen
Hold glasset på den indvendige side af lågen rent ved at aftørre det med regelmæssige mellemrum med en
blød, fugtig klud. Små mængder ovnrens kan bruges.
- SPRAY DET IKKE DIREKTE på lågen - spray det på en klud og aftør så.
Brug ikke kraftige opløsningsmidler eller slibemidler.

4. Ovnens vægge
Væggene bør aftørres med en blød, fugtig klud med regelmæssige mellemrum. Små mængder ovnrens kan
bruges.
- SPRAY DET IKKE DIREKTE på væggene - spray det på en klud og aftør så. 
LAD DER IKKE KOMME OVNRENS TÆT PÅ HULLERNE I VÆGGENE I OVNEN. Hvis der kommer et
ætsende rengøringsmiddel bagved væggen, så kan ovnen blive beskadiget.
Lad ikke rengøringsmidler sive ind i åbninger.
Hold hyldekanterne fri for fedt og madrester.
Ovnens bagvæg har en varmeresistent overfladebelægning.
Rengør denne del af ovnen med et rengøringsmiddel på en klud og tør af.
Brug ikke ståluldspuder til rengøring af de indvendige sider i ovnen.

5. Gulv
Bølge-guiden er placeret under ovnens keramiske bund. Alt, der spildes, skal tørres op, så man får en ensartet
opvarmning. Brug ikke kraftige opløsningsmidler eller slibemidler.

6. Loft
I loftet sidder der 4 kvarts grillelementer. Før rengøring skal du sikre dig, at ovnen er afkølet, så du ikke
brænder dig.
Aftør loftet med regelmæssige mellemrum med en fugtig klud for at minimere en ophobning af fedtstoffer.

7. Kontrolpanel/SD-kortdæksel
Hvis kontrolpanelet og SD-kortdækslet bliver snavsede, skal de rengøres med en blød, tør eller hårdt opvredet
klud.
Brug ikke kraftige opløsningsmidler eller slibemidler på kontrolpanelet. BRUG IKKE en gennemvædet klud, da
den tiloversblevne fugt kan beskadige panelet.

Overskydende fedtstoffer kan blødgøres, så det letter rengøringen, ved at hælde 4-5 dl varmt vand i en
beholder velegnet til mikrobølger sammen med en frisk citron, der er skåret i stykker. Opvarmes på HØJ
effekt i 10-15 minutter. Fugten på væggene kan nu aftørres med en klud med sæbevand.
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Vedligeholdelse og rengøring af ovn

8. Tilbehør
Tilbehøret bør rengøres med regelmæssige mellemrum for at maksimere ovnens effektivitet.

Keramisk bakke - Rengør den keramiske bakke efter hver brug, men SÆT IKKE EN VARM, KERAMISK
ISOLERINGSBAKKE direkte under den KOLDE hane - bakken kan gå i stykker. Du kan afvaske den
keramiske bakke i opvaskemaskinen eller i hånden i varmt sæbevand.

Trådhylde - Denne bør rengøres efter hver brug. Brug ikke kraftige slibemidler.

9. Luftfilter
Rengør luftfiltrene en gang imellem i henhold til følgende vejledning. Der opstår måske problemer med ovnen,
hvis filtrene bliver tilstoppede med snavs eller fedtstoffer. Hvis luftfilteret tilstoppes, vil det forårsage et
overophedningsproblem i ovnen.

a. Fjern det højre luftfilter fra den forreste kant forneden ved
at trække den højre pop-stift lige ud.
Skub så filteret til højre og løft det ud af holderen i midten.
Fjern det venstre luftfilter på samme vis.

b. Vask filtrene i varmt sæbevand.
c. For at udskifte filteret skal du rette filteret ind med

midterstolpen, og mens du holder forenden af pop-stiften
fremad skal du placere den bagerste del af stiften i hullet.
Tryk på den forreste del af stiften, hvorefter den falder på
plads. Sørg for at udskifte luftfiltrene, før du bruger ovnen.

Bemærk: Når “FILt” vises i displayet, så skal du fjerne luftfilteret og rengøre det med varmt sæbevand.
Tryk på knappen STOP / NULSTIL for at nulstille displayet.

10. Udskiftning af ovnlys
Hvis ovnlyset går ud, kan du selv udskifte det ved at følge disse enkle vejledninger:

a. Skru ovnlysets dæksel, der er placeret på venstre side af kabinettet, af
b. Udskift den gamle pære med en ny 240/220V 25W maks., E-14 pære.
c. Luk dækslet til ovnlyset og skru skruen på igen.

Skader
Hvis ovnen bliver beskadiget på nogen som helst måde, så skal du kontakte en servicetekniker, førend du
fortsætter med at bruge den.

FORSIGTIG:
Rengør ikke dette produkt med en vandstråle.

Brug ikke nogen ikke-specificerede rengøringsmidler eller spray ikke noget som helst direkte ind i
ovnrummet.

FORSIGTIG:
Sluk for elforsyningen før du udskifter ovnlyset.

Luftfilter

Pop-stift

Post
Pop-stift
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Hvis et “F” vises i displayet
Din Panasonic Combiovn er udstyret med et selvdiagnostisk
fejlkodesystem, hvilket betyder, at ovnen overvåger sin egen
funktion og viser en fejlkode i displayet i det usandsynlige tilfælde af
en fejlfunktion.
Hvis der vises en fejlkode i displayet (det vil blive vist som et “F” og
så et tal med to cifre), så skal du følge disse trin:
1. Luk lågen og sluk for ovnen på stikkontakten. Sørg for, at der er

fri adgang til alle luftventilationer.
2. Vent 1 minut og sæt så hovedstikket i igen.
3. Åben lågen og sæt maden eller et krus vand ind i ovnen og luk

lågen.
4. Prøv samme funktion, som du forsøgte tidligere, før du fik

fejlkoden i displayet.
Hvis fejlkoden viser sig igen, så skal du kontakte forhandleren, hvor
du købte ovnen, fabrikanten eller en velkendt, godkendt
servicetekniker.

Hvis der viser sig et “U” i displayet
En fejl i SD-hukommelseskortet vises også som en fejlkode i
displayet (det vil blive vist som et “U” og så et tal med to cifre). Følg
trinnene i følgende oversigt.:

Når du skal kontakte servicepersonale

KODE PROBLEM

U16

U17

U19

SD-
hukommelseskortet
er låst.

Der er ingen
programdata fra
denne ovn på SD-
hukommelseskortet.
Programdata på et
SD-
hukommelseskort
er beskadiget.
SD-
hukommelseskortet
er ikke isat.

SÅDAN GØR DU

Tag SD-hukommelseskortet ud og fjern
låsen. (Se herunder).
Isæt SD-hukommelseskortet.

Et SD-hukommelsekort bekræfter, at det er
tilsluttet til denne ovn. Du skal kontrollere, om
der er programdata fra ovnen på SD-
hukommelseskortet i din PC.
(Se “Lagring af programdata på et SD-
hukommelseskort”) 
Når programdata slettes, skal du kontakte en
servicetekniker.
Fjern SD-kortdækslet og isæt et SD-
hukommelseskort.

LO
C

K

Recipe
Card

Låsen fjernes, når
denne del
skubbes opad.
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NE-C1475

230 V / 50 Hz, Enkeltfaset

16 A

14,5A 3,3kW

2350 W

1950 W

1950 W

1350 W (IEC testprocedure)

1840 W

1800 W

2450 MHz

600 mm x 484 mm x 383 mm

406 mm x 336 mm x 217 mm

41 kg (inklusive tilbehør)

22

38
3

10.5 10.5579

600 61
484

430 54

379

944

Specifikationer kan ændres uden varsel.

Tekniske specifikationer

Modelnr.

Strømkilde

Stikkontakt

Strømkrav -  Maks.

- Mikrobølger

- Grill

- Varmelufts-varmeelement

Effekt: - Mikrobølger

Grill

Varmelufts-varmeelement

Frekvens

Udvendige dimensioner
(B x D x H)

Ovnrumsdimensioner
(B x D x H)

Nettovægt
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Oplysninger til brugerne om afhændelse af elektriske apparater og elektronisk
udstyr (private husholdninger)

Når produkter og/eller medfølgende dokumenter indeholder dette symbol, betyder det, at
elektriske apparater og elektronisk udstyr ikke må smides ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald.
For at sikre en korrekt behandling, indsamling og genbrug, skal du aflevere disse produkter på
dertil indrettede indsamlingssteder, hvor de vil blive modtaget uden ekstra omkostninger. I
nogle lande er der også mulighed for, at du kan indlevere dine produkter hos den lokale
forhandler, hvis du køber et nyt og tilsvarende produkt.
Hvis du afhænder dette produkt på korrekt vis, vil det være med at spare på de værdifulde

naturlige råstoffer og forhindre eventuelle negative påvirkninger på folkesundheden og miljøet, hvilket ellers
kunne blive følgerne af en forkert håndtering af affaldet. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere
oplysninger om, hvor du kan finde det nærmeste indsamlingssted.
I visse lande vil en forkert afhændelse af affaldet medføre en bødestraf i henhold til de gældende
bestemmelser på området.

Professionelle brugere i EU

Hvis du ønsker at smide elektriske apparater eller elektronisk udstyr ud, skal du kontakte din forhandler eller
leverandør for at få yderligere oplysninger.

Oplysninger om afhændelse i lande uden for EU

Dette symbol er kun gyldigt i EU.
Hvis du ønsker at afhænde dette produkt, skal du rette henvendelse til de lokale myndigheder eller din
forhandler. Her kan du få oplysninger om, hvordan du bedst kommer af med produktet.
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NE-C1475

Please read these instructions completely before operating this oven and keep for future reference.

Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie diesen Herd bedienen und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf.

Veuillez lire ces instructions dans leur intégralité avant d’utiliser le four et conservez-les pour référence.

Leest u s.v.p. eerst deze handleiding in zjin geheel door, voordat u de oven in gebruik neemt.

Lea las instrucciones detenidamente antes de empezar a usar el horno. Conserve este manual para futura referencia.

Leggere a fondo queste istruzioni prima di utilizzare il forno e conservarle per riferimento futuro.

Läs noggrant igenom denna bruksanvisning i sin helhet innan du använder denna ugn och behåll som en framtida referens.

Man skal læse disse instruktioner fuldstændigt igennem førend man betjener denne ovn, og gemme instruktionerne til fremtidig brug.

Les nøye igjennom disse instruksjonene før du tar i bruk denne ovnen, og ta vare på veiledningen for fremtidig referanse.

Lue nämä ohjeet kokonaan ennen uunin käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.
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