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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.
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1.Instruksjoner om jording
VIKTIG: AV HENSYN TIL PERSONLIG
SIKKERHET MÅ DETTE APPARATET VÆRE
JORDET. Dersom en stikkontakt ikke er jordet, er
det forbrukerens eget ansvar og plikt å erstatte
denne med en jordet stikkontakt. 

ADVARSEL OM SPENNING OG STRØM
Spenningen som brukes må være den samme
som det som står spesifisert for ovnen. Dersom en
høyere spenning benyttes, er dette farlig, og kan
føre til brann eller andre uhell som forårsaker
skade. 

OVNENS PLASSERING
Plasser ovnen på en flat og stabil overflate. Ikke
plasser ovnen på en varm eller fuktig overflate,
f.eks. i nærheten av uttak for gass eller elektrisk
strøm. Ikke bruk ovnen når romtemperaturen er
høyere enn 40˚C (104˚F) og/eller fuktigheten i
rommet er over 85 %. Fri lufttilførsel rundt ovnen
er viktig. Det kan være en liten sjanse for
forstyrrelser med svake kringkastingssignaler
dersom ovnen står for nær en radio eller TV. For
sikker og effektiv betjening, må ovnen ha
tilstrekkelig luftstrøm til luftventilene dvs., 5 cm
(2 tommer) på siden og bak, 20 cm (8 tommer) på
toppen. Ovnen må plasseres slik at stikkontakten
er lett tilgjengelig.

2.Spenning og strøm. 
Spenningen som benyttes, må være den samme
som det som står spesifisert for ovnen. Dersom en
høyere spenning benyttes er dette farlig, og kan
føre til brann eller andre uhell som forårsaker
skade. 

3.Vedlikehold
Vedlikehold utført av andre enn en servicetekniker
opplært av produsenten, er farlig. 
Ikke fjern ovnens ytre kabinett. 
Det finnes høye spenninger inne i kabinettet.
Reparasjoner og justeringer bør kun gjøres av
kvalifisert servicepersonell. Kontakt produsenten
dersom dette er nødvendig. 
Dørpakninger. 
Ikke gjør noen justeringer eller reparasjon på
døren, kontrollpanelhuset, sikkerhetslåsebrytere
eller noen andre deler av ovnen. Ikke fjern den
ytre knappen. Dørpakningene og områder rundt
bør alltid holdes rene. Bruk en fuktig klut. 

4.Operasjon når ovnen er tom. 
Apparatet må ikke brukes med innstillingen
“MICROWAVE” (Mikrobølger) eller
“COMBINATION” (Kombinasjon) UTEN MAT I
OVNEN. Dersom ovnen brukes når den er tom
kan dette skade apparatet. 

5.Ledning
Dersom strømledningen er skadet, utgjør den en
potensiell fare og må skiftes ut av produsenten, en
serviceagent eller en lignende kvalifisert person.
Ikke senk ovnen ned i vann. Hold ledningen unna
varme overflater. Ikke la ledningen henge over
kanten på et bord eller kjøkkenbenk. Baksiden av
apparatet varmes opp under bruk. Ikke la
ledningen komme i kontakt med baksiden av
apparatet eller kabinettoverflaten. 

6.Varme overflater
Utvendige overflater på ovnen, inkludert luftventiler
i kabinettet og døren vil bli varme under bruk.
(“Grill” (Grill), “Convection” (Varmluft) og
“Combination” (Kombinasjon)). Vær forsiktig når
døren åpnes eller lukkes, og når du setter inn eller
tar ut mat og tilbehør. Ovnen har varmeelementer
plassert i toppen og bak i ovnen. Etter bruk kan
taket, vegger og gulv være varme. 

7.Skru av 
Ved elektrisk feil kan ovnen kun slås av ved å dra
ut kontakten. 

Dette produktet opfyller den europeiske standard EN 55011 for EMC forstyrrelser (EMC = Elektromagnetisk
kompatibilitet). I henhold til denne standard er dette produkt et apparat i gruppe 2, klasse B og opfyller
kravene for dette. Gruppe 2 betyr at radio-frekvent energi dannes i form av elektromagnetiske bølger, med
henblikk på oppvarming av mat. Klasse B betyr at dette produkt kan benyttes i almindelige husholdninger.

Sikkerhetsinformasjon
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Når du først pakker ut ovnen

Ovnens plassering

1.Luftventiler
Denne ovnen krever fri luftsirkulering på baksiden
for maksimal nedkjøling. IKKE BLOKKER
LUFTVENTILENE.

2.Maksimal romtemperatur.
Ikke bruk ovnen når romtemperaturen er høyere
enn 40˚C (104˚F) og/eller fuktigheten er høyere
enn 85%. Fri luftsirkulering rundt ovnen er viktig. 

3.Utendørs bruk
Ikke bruk ovnen utendørs. 

4.Lagring av tilbehør
Ikke lagre andre objekter i ovnen enn de som
fulgte med, når ovnen ikke er i bruk. Ved elektrisk
feil kan ovnen kun slås av ved å dra ut kontakten. 

Bruk

1.Undersøk ovnen
Pakk ut ovnen, ta vare på emballasjen, og
undersøk ovnen for skader, som bulker, knekte
dørhengsler eller sprekker i døren. Dersom
enheten er skadet, meld fra til leverandøren med
en gang. N.B. IKKE installer enheten dersom den
er skadet. 

2.Dørpakninger
Apparatet bør inspiseres for skade i
dørpakningene og områdene rundt. Dersom disse
områdene er skadet bør apparatet ikke tas i bruk
før det har blitt reparert av en servicetekniker
opplært av produsenten. 

3.Garantikort
Fyll ut og returner det forhåndsadresserte
garantikortet. 

4.Fjerning av beskyttelsesfilm
En beskyttelsesfilm brukes for å forhindre
oppskraping av den ytre kassen under transport.
Dra av denne filmen før installasjon eller bruk. 

1.Ovnens plassering
Ovnen må plasseres på en flat, stødig overflate.
For at ovnen skal fungere slik den skal, må den ha
tilstrekkelig lufttilførsel. Det må være et mellomrom
på minst 5 cm (2 tommer) på høyre og venstre
side og bak ovnen. Det må være en
minimumsavtand på 20 cm (8 tommer) over ovnen
og de to utslipsventilene på baksiden. 

2.Hyller
Ikke plasser ovnen i en hylle rett over eller ved
siden av en gasskokeplate eller elektrisk
kokeplate, komfyr eller frityrsteker.  Ovnen kan ta
skade av dette. Det er farlig å plassere denne
ovnen på en hylle som er så høyt oppe at mat og
tilbehør ikke kan fjernes av brukeren på en sikker
måte. 

3.Stabling
Disse ovnene må IKKE stables oppå hverandre. 

1.Før bruk
Før du bruker CONVECTION (Varmluft),
COMBINATION (Kombinasjon), GRILL (Grill),
GRILL CONVECTION (Grill varmluft) eller FAN
GRILL (Grill/Vifte) funksjonene for første gang,
start denne ovnen uten mat på CONVECTION
(Varmluft) 250˚C i 20 minutter. Dette vil gjøre at
oljen som blir brukt til rustbeskyttelse brenner av.
Fjern alt tilbehør fra ovnen. 

2.Røyk/ild
Under matlaging på MICROWAVE (Mikrobølger),
dersom røyk blir observert, hold ovnsdøren lukket
og skru av strømmen eller trekk ut stikkontakten.
Dersom materialer inni ovnen skulle ta fyr, hold
døren lukket og trykk STOP/RESET. Slå av ved å
trekke ut stikkontakten. Hvis mulig, slå av
strømmen med sikringen eller med
overbelastningsbryteren. 

3.Forstyrrelser
Det er en liten sjanse for forstyrrelser med svake
kringkastingssignaler dersom ovnen står for nær
en radio eller TV. 

4.Betjening av oppvarmeren
Når du bruker strømnivåene HIGH (Høy),
MEDIUM (Medium), LOW (Lav) og SIMMER
(Holde varm), vil halve grillelementet og
CONVECTION-viften  (Varmluft) gå for å redusere
oppsamlingen av damp. Pass på at du IKKE
BERØRER TAKET I OVNEN. 

5.Rengjøring
Ikke rengjør dette apparatet med en vannstråle.
Dersom ovnen ikke holdes ren, kan det føre til at
ovnens interiør forfaller. Dette kan forkorte
apparatets levetid og føre til farlige situasjoner.

Vær oppmerksom
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Viktig informasjon, les nøye igjennom

1.Oppvarmingstider
Ettersom oppvarmingstidene MICROWAVE
(Mikrobølger) og COMBINATION (Kombinasjon)
er mye kortere enn ved vanlige
matlagingsmetoder, er det viktig at anbefalt tid ikke
overstiges uten at du først sjekker maten. 
Matlagingstider gitt i grafen er omtrentlige verdier.
Faktorer som kan påvirke matlagingstidene er:
utgangstemperatur, mengde, størrelse og fasong
på maten og beholderne du bruker. 

2.Små porsjoner mat
Små porsjoner mat eller mat med lav fuktighet
innvendig kan brenne, tørke ut eller ta fyr dersom
den kokes for lenge.

3.Mat komponenter
Mat som inneholder mye sukker, salt, fett og
væske, varmes raskere opp av mikrobølgeovnen,
fordi egenskapene ved maten tiltrekker seg
mikrobølgeenergi. Kompakt mat som inneholder
mye protein og fiber, fanger opp mikrobølgeenergi
langsommere, noe som betyr lengre
oppvarmingstid. 

4.Mat med et høyt innhold av fett/sukker
Det er viktig å sette korrekt oppvarmingstid for mat
som inneholder mye fett, alkohol og sukker.
Dersom denne typen mat blir varmet opp for lenge
kan de ta fyr. Smultringer, sirupsukkerbrød
pudding, engelsk Christmas-pudding og kjøttpai
MÅ ALDRI VARMES OPP UTEN TILSYN. 

5.Egg
Ikke kok egg med skall med MICROWAVE
(Mikrobølger). Trykket kan bygge seg opp og
eggene kan eksplodere. 

6.Hull i skinnet
Poteter, epler, eggeplommer, hele grønnsaker og
pølser er eksempler på mat med porefri skinn.
Disse må du stikke et hull i med en gaffel før de
kokes med MICROWAVE (Mikrobølger), ellers kan
de eksplodere. 

7.Frityrsteking
Denne ovnen må ikke brukes til frityrsteking.

8.Kontrollere den indre temperaturen
For å sikre ødeleggelse av matforgiftende
bakterier som lysteria og salmonella, må den indre
temperaturen i maten nå minst 72˚C ved
gjenoppvarming. Bruk et passende termomenter
med sensor for å sjekke temperaturen på slutten
av oppvarmingstiden. Dersom korrekt temperatur
ikke er oppnådd, må maten varmes mer. IKKE
bruk et husholdningstermometer (av typen som
brukes i kjøtt) – bruk kun korrekt innstilt
måleutstyr.  

9.Væsker
Når væsker varmes opp med MICROWAVE
(Mikrobølger), f.eks. supper, sauser og drinker,
kan væsken nå kokepunktet uten at væsken
bobler. Dette kan resultere i spontan koking av
den varme væsken. For å forhindre dette, bør man
gjøre følgende: 
a. Unngå bruk av rettsidede beholdere hvor

toppen smalner inn.
b. Ikke overopphet.
c. Rør i væsken før du plasserer beholderen i

ovnen, og gjenta når væsken har stått inne i
halvparten av den totale koketiden.

d. Etter oppvarming, la væsken stå i ovnen i en
kort periode. Rør igjen før du forsiktig fjerner
beholderen.

10.Papir, plastikk
Når mat varmes opp i plastikk- eller
papirbeholdere, må ovnen kontrolleres ofte, da
beholdere av denne typen kan ta fyr ved
overoppheting. 
(Se side 232.) 
Ikke bruk resirkulerte papirprodukter, da disse kan
inneholder urenheter som kan forårsake gnister
og/eller brann, med mindre det fremgår av
emballasjen at den er spesielt utviklet for bruk i
mikrobølgeovn.

11.Gjenoppvarming
Det er særdeles viktig at oppvarmet mat blir
servert “rykende varm” (72˚C). Sjekk alltid maten
før den serveres, og dersom det er tvil om maten
er varm nok, sett den inn i ovnen igjen.  

12.La maten hvile
Det er viktig at mat, som blir kokt eller oppvarmet
med MICROWAVE (Mikrobølger) eller
COMBINATION (Kombinasjon), får stå og hvile før
den serveres. Mens maten hviler vil varmen
fortsette å gjennomtrenge midten av maten, slik at
maten kokes fullstendig. Jo mer
ugjennomtrengelig maten er, desto lengre hviletid
trenger den. Oppvarmet mat trenger også en viss
hviletid.  

Brann! 
Dersom materialer inni ovnen skulle ta fyr, hold
døren lukket og trykk STOP/RESET. Trekk ut
stikkontakten hvis mulig, eller slå av strømmen
med sikringen eller knappen for
overbelastningsbryteren. 

Brann! 
Dersom anbefalte oppvarmingstider overstiges,
vil maten bli ødelagt, og i ekstreme tilfeller ta fyr
og muligens skade innsiden av ovnen. Det er
viktig at ovnen rengjøres ofte og holdes fri for
overflødig fett. Les mer under “Pleie og
rengjøring av ovnen”.
(Se sidene 248 - 249.) 
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Viktig informasjon, les nøye igjennom

Konturdiagram

Tilbehør som følger med
(8) Luftfilter 

KONTROLLER AT LUFTFILTRE ER
MONTERT FØR DU BRUKER OVNEN.
Bruk av ovnen uten luftfiltre fører til at smuss og
fett tetter luftventilene, noe som igjen kan føre
til at ovnen overopphetes.
Se side 250 for installasjon.

(12) Keramisk isoleringsbrett 
Deler nr A06033230BP
Når metallfatet brukes med COMBINATION
(Kombinasjon), plasser den keramiske platen
mellom matbeholderen og risten. 
Det keramiske brettet må være i ovnen under
forvarming med COMBINATION-programmet
(Kombinasjon). 
Dersom mat plasseres direkte på den
keramiske isoleringsplaten, pass på at den er
ren og fettfri. 
KJØL NED den keramiske platen før rengjøring.
Den keramiske platen foran må plasseres på
bunnen av ovnen for å fange opp væske under
grilling.

(13) Rist
Deler nr A06023C50BP
Hyllen kan brukes med CONVECTION
(Varmluft), COMBINATION (Kombinasjon),
GRILL CONVECTION (Grill varmluft),GRILL
(Grill) og FAN GRILL (Grill/Vifte). 
IKKE la hyllen stå i ovnen ved bruk av
MICROWAVE ONLY (kun mikrobølger).
IKKE PLASSER METALLBEHOLDERE
DIREKTE PÅ RISTEN når du bruker
COMBINATION (Kombinasjon). 
Bruk det keramiske brettet.

Montering av rist

Sett risten inn i denne retningen

(14) SD-minnekort
Deler nr RP-SD016BCS0
Et SD-minnekort følger med ovnen. Dette
inneholder Excel-filer som lar deg programmere
ovnen med PC-en din. Du kan lagre opptil
99 kokeprogrammer på SD-minnekortet.
Dersom du mister SD-kortet eller det ikke
fungerer, kontakt reparatør.
Se “Lagre programdata på et SD-kort” for
informasjon om bruk av SD-kortet og
programvaren for programmering av minnet.

FRONT

Det finnes ingen sikkerhetslås som hindrer at
hyllen tipper over. 

13.Tilbehør
Følg spesifikke instruksjoner i denne veiledningen
for bruk av tilbehør og beholdere til ovnen. Dersom
instruksjonene ikke følges, kan dette skade ovnen.
Vær forsiktig når du fjerner mat og/eller tilbehør fra
ovnen. Risten som følger med HAR IKKE en egen
lås for å unngå at den tipper over. Vær forsiktig
når du trekker den ut for å fjerne maten. 

14.Beholdere som brukes for matlaging
Før du bruker MICROWAVE (Mikrobølger) og
COMBINATION (Kombinasjon), sjekk alltid at
beholderne egner seg til denne typen bruk 
(Se side 232.) 
IKKE bruk MICROWAVE (Mikrobølger) til
forseglede beholdere, da disse vil eksplodere.

15. Bruk av viften
Etter bruk av MICROWAVE (Mikrobølger),
CONVECTION (Varmluft), COMBINATION
(Kombinasjon), GRILL (Grill), FAN GRILL
(Grill/Vifte) eller GRILL CONVECTION (Grill
varmluft) vil viftemotoren alltid rotere i ca.
5 minutter for å kjøle ned elektriske komponenter.
Dette er normalt, og du kan ta ut mat selv om
viftemotoren kjører. 

16.Tåteflasker/glass
Tåteflasker og glass med babymat må være åpne
når de varmes opp, og innholdet må røres i eller
ristes før bruk. Temperaturen må også sjekkes før
maten inntas. 

17.Når barn bruker ovnen
Barn må bare få bruke ovnen hvis man er helt
sikker på at de virkelig skjønner betjeningen og
forstår farene ved feil bruk.



- 230 -

Konturdiagram

En forklaring av din ovn
(1) Deksel for ovnslampen
(2) Grillelementer i kvarts
(3) Varmluftsvifte og varmeapparat
(4) Dørhåndtak
(5) Vindu
(6) Kontrollpanel
(7) Deksel for SD-kort
(9) Ovnens utblåsingsventiler
(10) Keramisk bunn
(11) Hylleknekter (øvre, nedre)

Kontrollpanel
(15) Tallknappene
(16) Program-knapp
(17) Microwave (Mikrobølger)-knapp
(18) Grill (Grill)-knapp
(19) Fan Grill (Grill/Vifte)-knapp
(20) Convection (Varmluft)-knapp
(21) Stop/Reset-knapp 

Før oppvarming: 
Ett trykk nullstiller skjermen.

Under oppvarming: 
Ett trykk stopper oppvarmingssyklusen og
to trykk nullstiller skjermen. 

N.B Se ide 244 for betjening mens Prog Lock
(Programlås) er aktivert. 

(22) Prog Lock (Programlås)-knapp
(23) Preheat (Forvarme)-knapp
(24) Combination (Kombinasjon)-knapp
(25) Cooling (Kjøling)-knapp
(26) Knapp for ovnslampen

Ovnslampen slår seg av når døren blir lukket.
Dersom du vil sjekke maten, trykk på LAMP-
knappen, og lampen vil lyse opp i 10 sekunder.
Ovnslampen slår seg på når døren blir åpnet. 

(27) Start-panelet 
Repetisjonsfunksjon: 
Du kan repetere samme oppvarmingsprogram
dersom du trykker på START-knappen innen
1 minutt etter at forrige program ble avsluttet. 
Slukkes etter ett minutt, dersom START-
knappen ikke trykkes og ovnsdøren er lukket.
Etter 30 minutter går skjermen tilbake til “0” når
ovnsdøren åpnes.

Skjermen
Pekeren vil lyse opp for å indikere valgt program.
Sjekk alltid pekerens posisjon før du trykker på
START-knappen. 

(28) Microwave (Mikrobølger)
(29) Grill (Grill)
(30) Fan Grill (Grill/Vifte)
(31) Convection (Varmluft)
(32) Preheat (Forvarme)
(33) Cooling (Kjøling)
(34) Microwave-strømnivå (mikrobølger) 
(35) Indikator for trinn i matlagingen 
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SD-minnekort
●Et SD-minnekort følger med denne enheten. Det lar deg lagre opp til 99 minneprogrammer i ovnen. 
●Bruk kortet når du skal lagre eller hente frem minneprogrammer. 
※Du kan lagre minneprogrammer på SD-minnekortet ved bruk av datamaskinen din. 

Se “Lagre programdata på et SD-kort”.

Sette inn / fjerne et SD-minnekort

※Trekk alltid ut ovnens stikkontakt før du setter inn / fjerner SD-minnekortet. Displayet skal være
slukket. Ellers kan dataene på SD-minnekortet bli skadet.

1. Skru av dekslet foran SD-kortet og fjern det. 

2. Trykk inn SD-minnekortet med fingeren din for å trekke det ut. 
Fjern så kortet. 

1 Sett inn et SD-minnekort med etiketten vendt oppover slik det er angitt med
▲-merket, helt til det klikker på plass.

2. Sett inn venstre kant av dekslet for SD-kortet. 
Skru igjen høyre side. 

Fjerning av kortet

Sette inn kortet

Forsiktig: 
1. Når du ikke fjerner eller setter inn et SD-minnekort må dekslet alltid være lukket for å forhindre at vann eller

skitt kommer inn. 
2. Bruk kun SD-minnekort av den typen som er spesifisert for denne ovnen. Andre typer eller uoriginale SD-

minnekort må ikke brukes.
3. Hold SD-minnekortet vekk fra statisk elektrisitet. 
4. Ikke demonter eller endre SD-minnekortene. 
5. Ikke utsett SD-minnekortene for fysiske støt. Ikke brett, slipp eller utsett kortene for væsker. 
6. Ikke berør metallterminalene på SD-minnekortet med hånden din eller metall. 
7. Ikke fjern etiketten. Ikke fest en annen etikett på minnekortet. 
8. Ikke utsett SD-minnekortene for høye temperaturer eller direkte sollys. 
9. Ikke utsett SD-minnekortene for etsende gasser. 

10. Hvis du mister SD-minnekortet eller det blir skadet, kontakt reparatør for nytt minnekort.
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Typer beholdere du kan bruke

MICROWAVE (Mikrobølger)
1. Glass
BRUK: Varmebestandig glass, f.eks. Pyrex 
IKKE BRUK: Svakt glass, krystallglass som kan

sprekke eller bøye seg. 

2. Porselen/keramisk
BRUK: Glasert porselen, porselen og

keramiske fat designet for matlaging.
IKKE BRUK: Fine porselensfat med mønster i

metall. Mugger med limte håndtak.

3. Keramikkvarer/Leirvarer/Steintøy
BRUK: Hvis det er fullstendig glasert. 
IKKE BRUK: Hvis det ikke er glasert – disse

platene kan absorbere vann som
absorberer energi. Dette gjør platen
varm og øker oppvarmingstiden. 

4. Folie/Metall
BRUK: Kun for gjenoppvarming: 

Individuell del, foliebeholdere med
åpen topp. Pass på at beholderne
ikke kommer i kontakt med
VEGGENE eller DØREN. Ikke kok
mat i foliebeholdere. Små mengder
folie kan brukes for å beskytte
kjøttbiter under opptinning – pass på
at folien ikke kommer i kontakt med
veggene eller døren. 

IKKE BRUK: Metalliske fat, rist, enhver plate med
MØNSTER AV METALL eller
UTSMYKNING.
METALLGRILLSPYD. IKKE
GJENBRUK FOLIEBEHOLDERE -
ELEKTRODEOVERSLAG kan
oppstå hvis de blir
BULKET/SKADET. Ikke bruk plater
av stilen Le Crueset (Støpejern dekt
av emalje) Disse kan kun brukes på
CONVECTION (Varmluft) eller
GRILL (Grill). 

5. Plastikk
BRUK: Varmebestandig plastikk, som

Durable Polysulfon, heller enn myke
plastikktallerkener. (Fjern eventuelle
metallknuter.) 

IKKE BRUK: Melamin, Polypropilen, Fenol urea,
bruk heller ikke plastikkposer og
beholdere som brukes for
oppbevaring, f.eks. margarin,
yoghurt og majonesbokser. 

6. Plastfolie
BRUK: Ikke-plastiserende plastfolie designet

for bruk i mikrobølgeovner. Ikke la
plastfolien komme i kontakt med
maten. For å forhindre alvorlige
brannskader fra varm damp, stikk
hull i folien for å la luft slippe ut, og
vær forsiktig når du fjerner folien fra
platen. 

IKKE BRUK: Folie designet bare for å dekke til
mat.

7. Tre/kurv
BRUK: Grillspyd lagd i tre som er designet

for bruk med mat. 
IKKE BRUK: Kurver, treskåler (etter en periode

har disse en tendens for å tørke ut
og kan ta fyr)

8. Papir
BRUK: Engangs, polyesterbelagt

kartongplater hvis de er designet for
mikrobølgeovner. 

IKKE BRUK: Papirservietter (disse kan ta fyr),
voksbelagte kopper, resirkulerte
produkter (med mindre produsenten
har oppgitt at de kan brukes i
mikrobølgeovner)

COMBINATION (Kombinasjon)
Combination (Kombinasjon)-programmene bruker
mikrobølger og varme (CONVECTION (Varmluft)
eller GRILL (Grill)), derfor må du være nøye med
valget av beholderen. 
BRUK: Metallbeholdere, sjekk at de ikke har

hakkete metallsømmer. Keramiske
beholder som ikke har
metallmønstre. Varmbestandig glass
og porselen. 

IKKE BRUK: Emaljerte gjenstander (som kan ha
gull/metall mønster). Emaljert
støpejern, f.eks. Le Creuset. Enhver
beholder som ikke er varmestandig,
f.eks. som er laget av plastikk og
plastfolie. 

CONVECTION / GRILL CONVECTION
(Varmluft / Grill varmluft)

BRUK: Enhver beholder som passer til
konvensjonelle ovner, f.eks.
metalliske, keramiske, emaljert
støpejern, o.l.

IKKE BRUK: Plastikkbeholdere, trefilmer, tre/kurv,
glass, papir.

GRILL / FAN GRILL (Grill / Grill/Vifte)
BRUK: Enhver beholder passende for intens

grilling, f.eks., rustfritt stål, Le
Creuset, keramisk, bakepapir, o.l.

IKKE BRUK: Plastikkbeholdere, fin keramisk,
plastfolie, o.l.
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1 Åpne døren. 
Sett inn
maten. 
Lukk døren. 

Ovnslampen vil slås på.

Ovnslampen slås av. 

2 Trykk
strømnivå.

Trykk på MICROWAVE
(Mikrobølger) for å velge
strøm.
f.eks. HIGH (Høy) – se under.

3 Velg tid. Trykk på nummerknappene
for å stille inn
oppvarmingstiden.
f.eks. 4 min. 30 sek.
Trykk 4, 3 og 0.
Maks tid du kan stille inn:
HIGH (Høy) 15 min
Annen 60 min

4 Trykk START-
knappen.

Skjermvinduet vil telle ned
tiden. 
Kjøleviften vil slå seg på.

Ved slutten av
oppvarmingsprogrammet vil
ovnen pipe 3 ganger, og “0”
vil blinke på skjermen til
døren blir åpnet. 

Fjern maten. 
Skjermen vil indikere forrige
program. 

5 Åpne døren. Slutten av programmet

Åpne døren

INFORMASJONHANDLING SKJERM AKTUELT TILBEHØR

Ikke bruk risten eller den keramiske
isolasjonsplaten når du bruker
funksjonen MICROWAVE
(Mikrobølger).

Én gang

To ganger

3 ganger

4 ganger

5 ganger

6 ganger

1350

650

420

240

180

0

TRYKK WATT

Bruk av funksjonen “Microwave (Mikrobølger)”

HØY

MEDIUM 

LAV

HOLDE VARM

TINE

ETTERVARME

STRØMNIVÅ

• Flertrinns (Sekvens) oppvarming
Ovnen kan programmeres opp til 3 ulike trinn for å betjene i sekvens. Disse kan være MICROWAVE
(Mikrobølger), GRILL (Grill), CONVECTION (Varmluft), FAN GRILL (Grill/Vifte), GRILL CONVECTION
(Grill varmluft) eller COMBINATION (Kombinasjon). Dersom oppvarmingstiden er lenger enn
15 minutter på HIGH (Høy) effekt, bruk 2-trinns programmering.
For 2 trinns programmering: 
Følg trinn 1-3 når du går inn i neste oppvarmingsprogram, og trykk START. 
For 3 trinns programmering: 
Følg 2 trinns programmering og gå inn i et 3. oppvarmingsprogram før du trykker START.

• Varme overflater 
Vær forsiktig når du tar ut varm mat. Bruk ovnshansker. 

• Repeteringsfunksjon 
Se side 230.
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• Varme overflater 
Vær forsiktig når du tar ut varm mat. Bruk ovnshansker. 

• Flertrinns (Sekvens) oppvarming
Se side 233.

• Hente frem igjen CONVECTION (Varmluft)-temperatur
Valgt temperatur vises i 3 sekunder ved å trykke CONVECTION (Varmluft)-knappen.
Temperaturen vil vises i en kort periode i vinduet før gjenværende oppvarmingstid vises igjen. 
Temperaturen kan ikke endres i løpet av et program. 

• Forvarme
For best resultater for CONVECTION (Varmluft) bør ovnen forvarmes.
(Se side 246.)

• Repeteringsfunksjon 
Se side 230.

Bruk av funksjonen “Convection (Varmluft)”

INFORMASJONHANDLING SKJERM
1 Åpne døren. 

Sett inn
maten. 
Lukk døren. 

Ovnslampen vil slås på.

Ovnslampen slås av. 

2 Trykk
CONVECTION
(Varmluft).*

Velg ovnstemperaturen.
f.eks. 180°C
Trykk CONVECTION
(Varmluft) igjen til
temperaturen vises på
skjermen. 
Temperaturen teller opp i
10°C fra 100°C-250°C. 

3 Velg tid. Trykk på nummerknappene
for å stille inn
oppvarmingstiden.
f.eks. 18 min. 
Trykk inn 1, 8, 0 og 0. 
Makstid er: 99 min. 99 sek. 

4 Trykk
START-
knappen.

Skjermen vil telle ned tiden. 
Kjøleviften slår seg på.

Ved slutten av
oppvarmingsprogrammet vil
ovnen pipe 3 ganger, og “0”
vil blinke på skjermen til
døren blir åpnet.

Fjern maten. Skjermen vil
indikere forrige program. 

5 Åpne døren. Slutten av programmet

Åpne døren

AKTUELT TILBEHØR

For best resultat, plasser fatet på
rist NEDERST i ovnen. Mat kan
legges direkte på risten, dersom
den rengjøres godt før bruk.

Forsiktig: 
Det finnes ingen sikkerhetslås
som hindrer at risten tipper over. 
Vær forsiktig når du tar ut mat.

* Ovnen vil huske forrige
temperatur du bruke for
CONVECTION (Varmluft) hvis du
skulle ønske å bruke denne igjen. 
Når matlagingen er ferdig, trykk
CONVECTION (Varmluft) igjen
for å starte samme temperatur
om igjen.
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Bruk av funksjonen “Grill Convection (Grill varmluft)”

INFORMASJONHANDLING SKJERM
1 Åpne døren. 

Sett inn
maten. 
Lukk døren. 

Ovnslampen vil slås på.

Ovnslampen slås av. 

3 Trykk
CONVECTION
(Varmluft).*

Velg ovnstemperatur.
f.eks. 180°C
Trykk CONVECTON (Varmluft)
igjen til temperaturen vises på
skjermen. 
Temperaturen teller opp i 10°C
fra 100°C-250°C. 

4 Velg tid. Trykk på nummerknappene
for å stille inn
oppvarmingstiden. 
f.eks. 18 min. 
Trykk inn 1, 8, 0 og 0. 
Makstid er: 99 min. 99 sek. 

5 Trykk START-
knappen.

Skjermen vil telle ned tiden. 
Kjøleviften slår seg på.

Ved slutten av
oppvarmingsprogrammet vil
ovnen pipe 3 ganger, og “0”
vil blinke på skjermen til
døren blir åpnet.

Fjern maten. 
Skjermen vil indikere forrige
program. 

6 Åpne døren. Slutten av programmet

Åpne døren

2 Trykk GRILL
(Grill).

Høy eller lav nivå kan velges,
men grilltemperaturen settes
automatisk når du trykker
CONVECTION (Varmluft)-
knappen.

AKTUELT TILBEHØR

For best resultat, plasser fatet på
rist NEDERST i ovnen. Mat kan
legges direkte på risten, dersom
den rengjøres godt før bruk.

Forsiktig: 
Det finnes ingen sikkerhetslås
som hindrer at risten tipper over.
Vær forsiktig når du tar ut mat.

• Varme overflater 
Vær forsiktig når du tar ut varm mat. Bruk ovnshansker. 

• Flertrinns (Sekvens) oppvarming
Se side 233.

• Hente frem igjen CONVECTION (Varmluft)-temperatur
Valgt temperatur vises i 3 sekunder ved å trykke CONVECTION (Varmluft)-knappen. 
Temperaturen vil vises i en kort periode i vinduet før gjenværende oppvarmingstid vises igjen. 
Temperaturen kan ikke endres i løpet av et program. 
Fremhenting av grilltemperatur er ikke tilgjengelig.

• Forvarme
For best resultater for CONVECTION (Varmluft) bør ovnen forvarmes. (Se side 246.)

• Repeteringsfunksjon 
Se side 230.

* Ovnen vil huske forrige
temperatur du bruke for GRILL
CONVECTION (Grill varmluft)
hvis du skulle ønske å bruke
denne igjen. 
Når matlagingen er ferdig, trykk
CONVECTION (Varmluft) igjen
for å starte samme temperatur
om igjen.
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Bruk av funksjonen “Grill (Grill)”

INFORMASJONHANDLING SKJERM
1 Åpne døren. 

Sett inn
maten. 
Lukk døren. 

Ovnslampen vil slås på.

Ovnslampen slås av. 

2 Trykk GRILL
(Grill).

Velg grillnivå.
f.eks Hi.

Skjerm Kraft
1. trykk Hi (Høy) 1840 W
2. trykk Lo (Lav) 1500 W

3 Velg tid. Trykk på nummerknappene
for å stille inn
oppvarmingstiden. 
f.eks. 10 min. 
Trykk inn 1, 0, 0 og 0. 
Makstid er: 60 min.

4 Trykk START-
knappen.

Skjermen vil telle ned tiden. 
Varmluftsviften skrus på.

Ved slutten av
oppvarmingsprogrammet vil
ovnen pipe 3 ganger, og “0”
vil blinke på skjermen til
døren blir åpnet.

Fjern maten. 
Skjermen vil indikere forrige
program. 

5 Åpne døren.

AKTUELT TILBEHØR

For best resultat, plasser
beholderen på risten i ØVRE
posisjon. 
Den keramiske isolasjonsplaten må
plasseres på bunnen for å fange
opp drypp fra maten. Små matbiter
som kan falle gjennom risten kan
kokes på den keramiske
isolasjonsplaten med risten i ØVRE
posisjon. 
Tørk ofte for å unngå spruting.
Dype skåler kan fullføres under
grillen plassert på risten i NEDRE
posisjon eller direkte på den
keramiske platen.

Slutten av programmet

Åpne døren

Forsiktig: 
Det finnes ingen sikkerhetslås
som hindrer at risten tipper over. 
Vær forsiktig når du tar ut mat.

• Varme overflater 
Vær forsiktig når du tar ut varm mat. Bruk ovnshansker. 

• Flertrinns (Sekvens) oppvarming
Se side 233.

• Hente frem igjen GRILL (Grill)-temperatur
Grilltemperaturen vises i 3 sekunder ved å trykke GRILL (Grill)-knappen.
Grillnivået vil vises på skjermen før gjenværende tid vises igjen.

• Forvarme
For best resultater for CONVECTION (Varmluft) bør ovnen forvarmes.
(Se side 246.)

• Repeteringsfunksjon 
Se side 230.
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Bruk av funksjonen “Fan Grill (Grill/Vifte)”

INFORMASJONHANDLING SKJERM
1 Åpne døren. 

Sett inn
maten. 
Lukk døren.

Ovnslampen vil slås på.

Ovnslampen slås av. 

2 Trykk FAN
GRILL
(Grill/Vifte).*

Velg ønsket Fan Grill
(Grill/Vifte)-temperatur, 
f.eks. 180 °C
Trykk FAN GRILL (Grill/Vifte)
igjen til temperaturen vises på
skjermen. 
Temperaturen teller opp i 10°C
fra 100°C-250°C. 

3 Velg tid. Trykk på nummerknappene for
å stille inn oppvarmingstiden. 
f.eks. 20 min. 
Trykk inn 2, 0, 0 og 0. 
Makstid er: 99 min. 99 sek. 

4 Trykk
START-
knappen.

Skjermen vil telle ned tiden.
Varmluftsviften skrus på.

Ved slutten av
oppvarmingsprogrammet vil
ovnen pipe 3 ganger, og “0”
vil blinke på skjermen til
døren blir åpnet. 

Fjern maten. 
Skjermen vil indikere forrige
program. 

5 Åpne døren.

AKTUELT TILBEHØR

Slutten av programmet

Åpne døren

• Varme overflater 
Vær forsiktig når du tar ut varm mat. Bruk ovnshansker. 

• Flertrinns (Sekvens) oppvarming
Se side 233.

• Richiamare la temperatura Fan Grill (Grill/Vifte)
Valgt temperatur vises i 3 sekunder ved trykke FAN GRILL (Grill/Vifte)-knappen.
Temperaturen vil vises for en kort periode i vinduet før gjenværende oppvarmingstid vises igjen. 
Temperaturen kan ikke endres i løpet av et program. 

• Forvarme
For best resultater for Convection (Varmluft) bør ovnen forvarmes.
(Se side 246.)

• Repeteringsfunksjon 
Se side 230.

* Ovnen vil huske forrige
temperatur du brukte for FAN
GRILL (Grill/Vifte), hvis du skulle
ønske å bruke denne igjen. 
Når matlagingen er ferdig, trykk
FAN GRILL (Grill/Vifte) igjen for å
starte samme temperatur om
igjen.

For best resultat, plasser fatet på
rist NEDERST i ovnen. Mat kan
legges direkte på risten, dersom
den rengjøres godt før bruk.

Forsiktig: 
Det finnes ingen sikkerhetslås
som hindrer at risten tipper over. 
Vær forsiktig når du tar ut mat.
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Bruk av funksjonen “Combination (Kombinasjon)”

2 Trykk
COMBINATION
(Kombinasjon)-
knappen.

INFORMASJONHANDLING SKJERM

1 Åpne døren. 
Sett inn
maten. 
Lukk døren. 

Ovnslampen vil slås på.

Ovnslampen slås av. 

4 Trykk START-
knappen.

Skjermen vil telle ned tiden. 

Ved slutten av
oppvarmingsprogrammet vil
ovnen pipe 3 ganger, og “0”
vil blinke på skjermen til
døren blir åpnet. 

Fjern maten. 
Skjermen vil indikere forrige
program. 

5 Åpne døren.

AKTUELT TILBEHØR

For best resultat, plasser
beholderen på risten i NEDRE
posisjon. 
Den keramiske isolasjonsplaten må
brukes dersom beholderen er av
metall, plasser ALDRI en
metallbeholder direkte på risten når
du koker på COMBINATON
(Kombinasjon) da dette kan skade
beholderen/ovnen eller føre til
elektrodeoverslag. 

Slutten av programmet

Åpne døren

Velg forhåndsinnstilt
COMBINATION
(Kombinasjon) Nummer (1-5).
f.eks 1 – se under. 

Forhåndsinnstilt Combination (Kombinasjon)

3 Velg tid. Trykk på nummerknappene for
å stille inn oppvarmingstiden. 
f.eks. 3 min. 
Trykk inn 3, 0 og 0. 
Makstid er: 5 min. 

Forsiktig: 
Det finnes ingen sikkerhetslås
som hindrer at risten tipper over. 
Vær forsiktig når du tar ut mat.

1 gang

2 ganger

3 ganger

4 ganger

5 ganger

250˚C

250˚C

250˚C

250˚C

Høy

TRYKK GRILLNIVÅ ELLER
CONVECTION (VARMLUFT)

TEMPERATUR

5 min.

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

MAKSIMAL
OPPVARMINGSTID

MICROWAVE
(MIKROBØLGER) 

STYRKE

SKJERM

1*

2

3

4

5

HØY

LAV

TINE

LAV

LAV

Fan Grill (Grill/Vifte)

Fan Grill (Grill/Vifte)

Fan Grill (Grill/Vifte)

Grill Convection (Grill varmluft)

Grill 

INNSTILLING FOR GRILL
ELLER CONVECTION

(VARMLUFT)

*Combi 1 kan kun brukes som første trinn i et 2- eller 3-trinns oppvarmingsprogram.
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• Varme overflater 
Vær forsiktig når du tar ut varm mat. Bruk ovnshansker. 

• Flertrinns (Sekvens) oppvarming
Se side 233.

• Hente frem forhåndsinnstilt Combination (Kombinasjon)-nummer
Det forhåndsinnstilte Combination (Kombinasjon)-nummeret (1-5) som er valgt vises i 3 sekunder ved å
trylle COMBINATION (Kombinasjon)-knappen.
Det forhåndsinnstilte Combination (Kombinasjon)-nummeret vil vises i displayet før det skifter tilbake til
gjenstående oppvarmingstid.

• Forvarme
For best resultater for COMBINATION (Kombinasjon) bør ovnen forvarmes. 
(Se side 246.)

• Repeteringsfunksjon 
Se side 230.

Bruk av funksjonen “Combination (Kombinasjon)”
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Bruk av funksjonen “Combination (Kombinasjon)”

2 Trykk
strømnivå.**

INFORMASJONHANDLING SKJERM
1 Åpne døren. 

Sett inn
maten. 
Lukk døren. 

Ovnslampen vil slås på.

Ovnslampen slås av. 

Trykk på MICROWAVE
(Mikrobølger) for å velge
strøm. 
f.eks. LOW (lav).

Manuell Combination (Kombinasjon)

3 Trykk GRILL
(Grill).*

eller
FAN GRILL
(Grill/Vifte)***

eller
CONVECTION
(Varmluft)* ***

eller
GRILL (Grill)*

+

CONVECTION 
(Varmluft)* ***

MWO + GRILL
Velg grilltemperatur.

Skjerm Kraft
1. trykk Hi (Høy) 1840 W
2. trykk Lo (Lav) 1500 W
F.eks. Hi.

ELLER
MWO + FAN GRILL
Trykk Fan Grill (Grill/Vifte)-
knappen til ønsket temperatur
vises i displayet.
F.eks. 200 °C.

ELLER
MWO + CONVECTION
Trykk Convection (Varmluft)-
knappen til ønsket temperatur
vises i displayet.
F.eks. 200 °C.

ELLER
MWO + 
GRILL CONVECTION
Nivåene Hi (Høy) eller Lo
(Lav) kan velges, men Grill
(Grill)-temperaturen settes
automatisk ved å trykke
Convection (Varmluft)-
knappen.

+

Trykk Convection (Varmluft)-
knappen til ønsket temperatur
vises i displayet.
F.eks. 200 °C.

AKTUELT TILBEHØR

For best resultat, plasser
beholderen på risten i NEDRE
posisjon. 
Den keramiske isolasjonsplaten må
brukes dersom beholderen er av
metall, plasser ALDRI en
metallbeholder direkte på risten når
du koker på COMBINATON
(Kombinasjon) da dette kan skade
beholderen/ovnen eller føre til
elektrodeoverslag.

Forsiktig: 
Det finnes ingen sikkerhetslås
som hindrer at risten tipper over. 
Vær forsiktig når du tar ut mat.

(HANDLING 5-6 fortsetter på neste side.)

* Kombinasjon av MICROWAVE
(Mikrobølger) og GRILL (Grill) og
CONVECTION (Varmluft) er
mulig.

** Combination (Kombinasjon)-
innstillinger som benytter
strømnivået HIGH (Høy), kan
kun brukes som første trinn av
et 2- eller 3-trinns
oppvarmingsprogram, og for
oppvarmingstider på maks
5 min.

***Ovnen vil huske forrige
temperatur du brukte for
CONVECTION (Varmluft),
GRILL CONVECTION (Grill
varmluft) eller FAN GRILL
(Grill/Vifte) sammen med
funksjonen COMBINATION
(Kombinasjon) i tilfelle du skulle
ønske å bruke denne igjen. 
Når matlagingen er ferdig, trykk
CONVECTION (Varmluft) eller
FAN GRILL (Grill/Vifte) når
matlagingen er ferdig, og den
sist brukte temperaturen vil
vises.

4 Velg tid. Trykk nummerknappene for å
angi oppvarmingstid.
F.eks. MWO + GRILL 18 min.
Trykk knappene 1, 8, 0 og 0
Maks oppvarmingstid er:
60 min.
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Bruk av funksjonen “Combination (Kombinasjon)”

• Varme overflater 
Vær forsiktig når du tar ut varm mat. Bruk ovnshansker. 

• Flertrinns (Sekvens) oppvarming
Se side 233.

• Hente frem igjen Grillnivå (Kun Grill Combination) 
Grilltemperaturen vises i 3 sekunder ved å trykke GRILL (Grill)-knappen.
Nivået vil vises på skjermen før gjenværende grilltid vises igjen.

• Hente frem igjen CONVECTION (Varmluft)-temperatur
Valgt temperatur vises i 3 sekunder ved å trykke CONVECTION (Varmluft)-knappen.
Temperaturen vil vises i en kort periode i vinduet før gjenværende oppvarmingstid vises igjen. 
Temperaturen kan ikke endres under et program. 

• Hente frem igjen FAN GRILL (Grill/Vifte)-temperatur
Valgt temperatur vises i 3 sekunder ved trykke FAN GRILL (Grill/Vifte)-knappen.
Temperaturen vil vises i en kort periode i vinduet før gjenværende oppvarmingstid vises igjen. 
Temperaturen kan ikke endres under et program. 

• Forvarme
For best resultater for Combination (Kombinasjon) bør ovnen forvarmes. 
(Se side 246.)

• Repeteringsfunksjon 
Se side 230.

INFORMASJONHANDLING SKJERM

Ved slutten av
oppvarmingsprogrammet vil
ovnen pipe 3 ganger, og “0”
vil blinke på skjermen til
døren blir åpnet.

Fjern maten. 
Skjermen vil indikere forrige
program. 

6 Åpne døren. Slutten av programmet

Åpne døren

5 Trykk START-
knappen.

Skjermen vil telle ned tiden. 
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INFORMASJONHANDLING SKJERM
1 Åpne døren. Ovnslampen slås på.

2 Trykk PROG-knappen.

Hold døren åpen. 

Hold knappen inne i 2 sekunder til “P” vises. 

3 Trykk inn programnummer. f.eks. for å sette program 03: HOLDE VARM i
20 min. 
Trykk inn 0 og 3. 
Dersom programmet allerede er valgt, vil dette
vises på skjermen. 
Dersom programminnet er tomt vil
programnummeret vises på skjermen. 

5 Velg tid. f.eks trykk inn 2, 0, 0, og 0 på tallknappen.

Etter 3 sekunder går skjermen tilbake til “0”. 6 Trykk PROG-knappen.

4 Velg styrke. f.eks. Trykk på MICROWAVE (Mikrobølger)-platen
4 ganger. 

• Programlås 
Det er IKKE mulig å gå inn i et program når Programlåsen er aktivert.
(Se side 243.)

• Flertrinns (sekvens-koking) 
Det er mulig å lagre i minnet 2 eller 3 trinns program ved bruk av MICROWAVE (Mikrobølger),
CONVECTION (Varmluft), GRILL (Grill), FAN GRILL (Grill/Vifte), GRILL CONVECTION (Grill varmluft)
eller COMBINATION (Kombinasjon). 

• Endre et minneprogram 
For å endre et program, følg trinn 1-6 på side, og tast inn det nye programmet.

Innstillin av minneprogrammer

Påse at SD-minnekortet er satt inn i ovnen. 
Ovnen din har 99 tomme minneprogrammer for dine egne oppvarmingskrav. 
Alle de 99 minneprogrammene kan stilles inn manuelt ved å bruke programknappen på kontrollpanelet. Disse
programmene kan også lagres på SD-minnekortet ved å bruke en PC (se “Lagre programdata på et SD-kort”).
All programinformasjonen som lagres direkte på SD-minnekortet vil overstyre alle tidligere manuelt innstilte
programmer.
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Bruk av minneprogrammer

INFORMASJONHANDLING
1 Åpne døren.

Sett inn maten. 

Lukk døren.

Ovnslampen slås på.

Ovnslampen slås av. 

2 Trykk på tallknappen. f.eks. for program 03.
Trykk inn 0 og 3. Dette eksemplet for et
forhåndsinnstilt minneprogram: 
Styrke; HOLDE VARM for 20 min.

3 Trykk START-knappen. Skjermen vil telle ned tiden. 

SKJERM

• Programlås
Dersom programlåsen er aktivert, vil programmet starte umiddelbart, derfor trenger man ikke trykke på
START-knappen. 

Pass på at SD-minnekortet har blitt satt inn i ovnen. 
Bruk de 99 minneprogrammene. 
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INFORMASJONHANDLING SKJERM
1 Åpne døren. Ovnslampen slås på.

2 Trykk PROG LOCK
(Programlås)-knappen. 

“P” vises.

HOLD DØREN ÅPEN. 

Etter 2 sekunder.....

Etter 3 sekunder.....

Ett-trykk-modus
Når programlåsen er aktivert vil ovnen operere i “Ett-trykk” modus. 
F.eks. trykk påkrevd minneprogramnummer og ovnen vil starte med en gang. 
Du trenger ikke trykke START-knappen.

• Avbrutt program 
Dersom døren åpnes under et program vil gjenværende oppvarmingstid annulleres. 

• Repeteringsfunksjon 
Når et manuelt innstilt oppvarmingsprogram er ferdig, vil ovnen automatisk vise programmet i displayet,
i tilfelle du ønsker å gjenta det, selv om programlåsen er aktivert.

• Stille inn nye programmer
Når programlåsen er aktivert er det ikke mulig å gå inn i et minneprogram eller endre pipetonen.
(Se side 247.)

• Stop/Reset-knapp
Under oppvarming, ett trykk stopper oppvarmingssyklusen, programmet blir nullstilt og skjermen går
tilbake til “0”. 

Hvordan aktivere programlåsen
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INFORMASJONHANDLING
1 Åpne døren. Ovnslampen slås på.

2 Trykk PROG-knappen. Hold knappen inne i 2 sekunder til “P L” vises.

HOLD DØREN ÅPEN. 

Etter 2 sekunder.....

Etter 3 sekunder.....

SKJERM

• To-trykk-modus 
Ovnen går tilbake til 2 TOUCH OPERASJON (2 TRYKKS OPERASJON) når du deaktiverer
programlåsen. 
Trykk påkrevd knapp, tallknapper og så START-knappen. 

• Avbrutt program
Dersom døren åpnes under et program straks programlåsen har blitt deaktivert, vil gjenværende
oppvarmingstid stå på skjermen til døren blir lukket og START trykkes. 

• Repeteringsfunksjon 
Når et manuelt innstilt oppvarmingsprogram er ferdig, vil ovnen automatisk vise programmet i displayet,
i tilfelle du ønsker å gjenta det, med deaktivert programlås.

• Stille inn nye programmer 
Når programlåsen er deaktivert kan du angi nye oppvarmingsprogrammer. 

Programliste
Det er mulig å sjekke at programmene er lagret på SD-minnekortet. Med døren åpen, trykk på
START og tallet 1 samtidig. (Ovnen vil lage en lyd.) Etter 2 sekunder vil skjermen vise hvert
individuelle trinn av hvert minneprogram i rekkefølgen 01, 02, 03 osv. Til slutt vil den vise
pipetoneinnstillingen og programlåssymbolet (P.L), samt tidsintervallet for rengjøring av
luftfilteret, før den  går tilbake til “0”.

Hvordan deaktivere programlåsen
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Merknader om Forvarming og Nedkjøling:
• Kun funksjonene PREHEAT (Forvarme) og COOLING (Kjøling) kan velges når skjermen er blank. Alle

andre programmer må ha “0” på skjermen. 
• Du kan velge PREHEAT (Forvarme)-funksjonen  mens COOLING (Kjøling) kjøres, og omvendt. 
• Etter en oppvarmingsfunksjon er fullført vil ovnen automatisk gå tilbake til PREHEAT (Forvarme)-

funksjonen. 
• * Ovnen vil huske sist brukte PREHEAT (Forvarme) temperatur dersom du skulle ønske å bruke den

samme om igjen. Trykk PREHEAT (Forvarme)-knappen, og forrige temperatur vil vises.

For å bidra til raskere oppvarmings- og brunstekingsresultater, er PREHEAT (Forvarme) funksjonen designet
for å holde ovnen på en bakgrunnstemperatur på 190˚C, 220˚C eller 240˚C for en varm start før bruk av GRILL
(Grill), CONVECTION (Varmluft), FAN GRILL (Grill/Vifte), GRILL CONVECTION (Grill varmluft) eller
COMBINATION (Kombinasjon). 

INFORMASJONHANDLING SKJERM
1 Trykk PREHEAT

(Forvarme)-knappen.*
Velg ønsket temperatur for forhåndsoppvarming
når displayet er tomt eller viser “0”.
f.eks. 220˚C 
1 trykk 190˚C 
2 trykk 220˚C 
3 trykk 240˚C

2 Trykk START-knappen. Forvarmingstemperatur vil holde seg på valgte
nivå. Forvarmingstemperaturen er nådd når “P”
blinker. Døren må holdes lukket. Dersom ovnen
ikke brukes, slå forvarmingen seg automatisk av
etter 4 timer. 

3 Åpne døren.

Lukk døren.

Trykk START-knappen.

Plasser mat i ovnen. 

Velg program. 
f.eks. CONVECTION (Varmluft) 220˚C 15 min. 

Skjermen vil telle ned tiden.

Ved slutten av oppvarmingsprogrammet vil ovnen
pipe 3 ganger, og “0” vil blinke på skjermen til
døren blir åpnet. 

4 Åpne døren. Skjermen vil indikere forrige program. 

Dersom START ikke blir trykt innen 1 minutt vil
ovnen gå tilbake til tidligere valgte PREHEAT
(Forvarme) temperatur. 

Etter 1 minutt

Hold ovnen varm
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Rask nedkjøling av ovnen

For å kjøle ned ovnen raskt har Panasonic Combi en Cooling (Kjøling)-knapp. Cooling (Kjøling)-knapp kan brukes på
slutten av koketiden for å kjøle ned ovnen for rengjøring eller dersom det kreves for avtinning eller oppvaring med
MICROWAVE (Mikrobølger) mens PREHEAT (Forvarme)-funksjonen brukes. 

INFORMASJONHANDLING
1 Trykk COOLING (Kjøling)-

knappen. 
Du kan velge COOLING (Kjøling) når skjermen
er blank (døren er lukket) eller når skjermen viser
“0” (døren er åpen). 

2 Trykk START-knappen.

3 Når ovnen er avkjølt. 

• COOLING (Kjøling)-viften og CONVECTION
(Varmluft)-viften vil slå seg på.

• Ovnsdøren kan åpnes eller lukkes. 
Men kjøles raskere ned når døren er åpen.

• Ovnen vil kjøles ned innen 3-30 min. avhengig av
temperaturen. 

COOLING (Kjøling)- og CONVECTION (Varmluft)-
viftene slår seg av. 

SKJERM

Hvordan endre pipetonen

INFORMASJONHANDLING
1 Åpne døren.

Hold døren åpen. 

Ovnslampen slås på.

2 Trykk PROG-knappen. Hold knappen inne i 2 sekunder. 

SKJERM

3 Trykk START-knappen. Trykk på START-knappen for å velge lydnivå.
(f.eks. to ganger for Medium) 

Trykk nr Skjerm Lydnivå 
1 b-3 Høyest 
2 b-2 Medium 
3 b-1 Stillest 
4 b-0 Stille

Etter 3 sekunder

4 Trykk PROG-knappen. Etter 3 sekunder går skjermen tilbake til “0”. 

f.eks. skjermen viser “0”
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INFORMASJONHANDLING
1 Åpne døren.

Hold døren åpen. 

Ovnslampen slås på.

2 Lukk døren mens du trykker
START-knappen og åpne
døren.

Hold døren åpen. 

Etter 3 sekunder går skjermen tilbake til “0”.

SKJERM

3 Trykk 3 på tallknappen. Det programmerte intervallet vil vises.
f.eks. 500 timer.

4 Velg med tallknappen. Opptil 9999 timer.
f.eks 600 timer. 
Trykk inn 6, 0 og 0.

5 Trykk PROG-knappen.

Hvordan endre rengjøringsintervall for luftfilter

En advarsel om at luftfilteret må rengjøres vil vises (“FILt”) i displayet.
Ovnen er programmert til å vises “FILt”-advarselen etter 500 brukstimer.
Når “FILt” vises i displayet, fjern luftfilteret og rengjør det med varmt såpevann.
Trykk STOP/RESET for å nullstille skjermen.

For å sjekke totalt antall brukstimer,
1 Åpne døren. Hold døren åpen. 
2 Trykk inn 3 på tallplaten mens du trykker inn START. 
3 Totalt antall bruktstimer vil vises på skjermen. 

f.eks. hvis ovnen er brukt i 20 timer:

Etter 3 sekunder går skjermen tilbake til “0”. 
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Pleie og vedlikehold av ovnen

Det er viktig at du følger disse punktene for å få det beste ut av ovnen din. Mikrobølger trekker til seg fuktighet
og fett. Derfor vil ikke en skitten ovn fungere som NORMALT. 

1. Før rengjøring
Skru av strømmen og kjøl ned ovnen før rengjøring. Bruk COOLING (Kjøling)-programmet.
(Se side 247.) 
Døren kan stå åpen for å la ovnen kjøle seg ned raskere.

2. Dørpakninger
Vær ekstra nøye med rengjøring av dørpakninger og områdene rundt disse. 
Tørk ofte over dryppkanten for å unngå oppbygning av fuktighet og fett. 

3. Dør
Hold innsiden av glasset på døren ren ved regelmessig tørke over døren med en myk, fuktig klut. Små menger
rengjøringsmiddel for ovner kan brukes - IKKE SPRAY DIREKTE på døren - spray på en klut og tørk over.
Ikke bruk grove vaskemidler eller skuremidler. 

4. Veggene i ovnen
Veggene bør regelmessig tørkes over en myk, fuktig klut. Små mengder rengjøringsmiddel for ovner kan
brukes.
- IKKE SPRAY direkte på veggene - spray på en klut og tørk over. 
IKKE LA RENGJØRINGSMIDDELET FOR OVNER KOMME NÆR HULLENE I VEGGEN PÅ OVNEN. 
Dersom etsende rengjøringsmiddel kommer bakom veggen, kan ovnen blir skadet. 
Ikke la rengjøringsvæsker renne inn i åpningene. 
Hold hyllerennene fri for fett og matavfall. 
Ovnens svarte vegg har et varmebestandig belegg.
Rengjør denne veggen med ovnsrens på en klut og tørk av.
Ikke bruk stålull eller liknende ved innvendig rengjøring av ovnen.

5. Gulv
Bølgeguiden er plassert under den keramiske platen Eventuelt søl må tørkes vekk for å sørge for jevn
oppvarming. Ikke bruk grove vaskemidler eller skuremidler.

6. Tak
Tak inneholder 4 grillelementer i kvarts. Før rengjøring, pass på at taket er nedkjølt. 
Tørk regelmessig av taket med en fuktet klut for å minimere oppsamlingen av fett. 

7. Kontrollpanel/Deksel for SD-kort
Dersom kontrollpanelet og dekslet foran SD-kortet blir skitten, rengjør med en myk, tørr eller godt oppvridd
klut. 
Ikke bruke sterke rengjøringsmidler eller slipemidler på kontrollpanelet. IKKE bruk en gjennomvåt klut, da
gjenværende fuktighet kan skade panelet.

Fett kan løses opp for enklere rengjøring ved å legge en oppkuttet, fersk, sitron i en egnet bolle med i
0,5-1,5 l varmt vann. Varm opp på HØY styrke i 10-15 minutter. Fuktigheten på veggene burde da kunne
tørkes av med en klut fuktet i såpevann. 
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Pleie og vedlikehold av ovnen

8. Tilbehør
Tilbehøret bør rengjøres regelmessig for å maksimere ovnens effektivitet. 

Keramisk plate - Rengjør den keramiske platen etter hvert bruk, men IKKE UTSETT DEN KERAMISKE
ISOLASJONSPLATEN for KALDT vann når den er VARM - platen kan sprekke. Du kan vaske den keramiske
platen i oppvaskmaskinen eller for hånd i varmt såpevann. 

Rist - Denne bør rengjøres etter hver økt. Ikke bruk sterke skuremidler. 

9. Luftfilter
Rengjør luftfiltrene jevnlig i henhold til følgende instruksjoner. Problemer kan oppstå dersom filtrene tettes av
smuss eller fett. Hvis luftfilteret tettes, vil ovnen overopphetes.

a. Fjern luftfilteret fra den fremre, nedre kanten ved å trykke
ut høyre låsepinne. 
Skyv så filteret til høyre og løft det av stolpen i midten. 
Fjern luftfilteret på samme måte.

b. Vask filteret i varmt såpevann. 
c. For å sette filteret på plass igjen, plasser filteret inntil

stolpen i midten, hold fronten av låsepinnen fremover,
plasser baksiden av stiften inn i tilhørende hull. Trykk inn
forsiden av stiften og den vil gå tilbake på plass. Sørg for
at du setter på filtrene igjen før du bruker ovnen.

Merk: Når “FILt”-symbolet vises i displayet, fjern luftfilteret og rengjør det med varmt såpevann.
Trykk STOP/RESET for å nullstille skjermen. 

10. Skifte ut ovnslampen
Dersom ovnslampen går kan du erstatte den selv etter følgende instruksjoner: 

a. Skru av dekslet foran ovnslampen, plassert på venstre side av kabinettet. 
b. Skift ut den gamle lampen med en ny 240/220V 25W Maks, E-14 lampe. 
c. Lukk dekslet for ovnslampen og sett på skruene igjen. 

Skade
Dersom ovnen skulle bli skadet, ta kontakt med en servicetekniker før du fortsetter å bruke ovnen. 

FORSIKTIG: 
Ikke rengjør dette apparatet med en vannstråle. 

Ikke bruk uspesifiserte kjemikalier for rengjøring, og ikke spray noe direkte på ovnens hulrom.

FORSIKTIG: 
Koble fra strømforsyningen før du skifter ut ovnslampen. 

Luftfilter

Låsepinne

Stolpe
Låsepinne



- 251 -

N
o

rsk

Dersom en “F” vises på skjermen
Din Panasonic Combi-ovn er utstyrt med et selvdiagnose
feilkodesystem; dette betyr at ovnen selv overvåker driften og vil
vise en feilkode på skjermen dersom en feil skulle oppstå. Dersom
en feilkode vises på skjermen (vises som en “F” med to tall), følg
disse trinnene: 
1. Lukk døren og skru av kontakten. Sørg for at alle luftekanaler er

åpne. 
2. La stå i 1 minutt og koble så ovnen til hovedstrømmen. 
3. Åpne døren og plasser mat eller en mugge med vann i ovnen,

lukk døren. 
4. Prøv samme funksjon som ble brukt før feilkoden vistes på

skjermen. 
Dersom feilkoden vises igjen, kontakt forhandleren du kjøpte ovnen
fra, produsenten eller en godkjent serviceagent. 

Dersom en “U” vises på skjermen
En feil ved SD-minnekortet vil også vises med en feilkode i
displayet (en “U” etterfulgt av et tosifret tall). Følg trinnene i tabellen
under.
.

Når du bør ringe et servicesenter

KODE PROBLEM

U16

U17

U19

SD-minnekortet er
låst.

Det finnes ingen
programmerbar
data fra denne
ovnen på SD-
minnekortet. 
Programdata på
SD-minnekortet er
skadet. 
SD-minnekortet er
ikke satt inn.

HANDLING

Ta ut SD-minnekortet og fjern låsen. (se
under). 
Sett inn SD-minnekortet.

Et SD-minnekort bekrefter at dette er koblet
til ovnen. Sjekk om det finnes programdata
fra ovnen på SD-minnekortet i din
datamaskin. 
(Se “Lagre programdata på SD-minnekort”) 
Når programdata blir slettet, kontakt en
servicetekniker. 

Fjern dekslet for SD-kortet og sett inn et SD-
minnekort. 

LO
C

K

Recipe
Card

Låsen fjernes når
denne delen
skyves oppover.
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NE-C1475

230 V / 50 Hz, énfaset

16 A

14,5A 3,3kW

2350 W

1950 W

1950 W

1350 W (IEC test prosedyre) 

1840 W

1800 W

2450 MHz

600 mm x 484 mm x 383 mm

406 mm x 336 mm x 217 mm

41 kg (inkludert tilbehør)

22

38
3

10.5 10.5579

600 61
484

430 54

379

944

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Tekniske spesifikasjoner

Modell nr.

Strømkilde

Uttak

Påkrevd styrke - maks 

- Microwave (Mikrobølger) 

- Grill (Grill)

- Convection (Varmluft) Heater

Uttak - Microwave (Mikrobølger)

Grill (Grill)

Convection (Varmluft) Heater 

Frekvens

Ytre dimensjoner
(V x H x D)

Indre dimensjoner 
(V x H x D)

Nettovekt
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Informasjon for brukerne om kassering av elektrisk og elektronisk utstyr (private
husholdninger)

Når et produkt og/eller medfølgende dokumenter er merket med dette symbolet, betyr det at
det elektriske eller elektroniske utstyret ikke bør kasseres sammen med vanlig
husholdningsavfall.
For at det kasserte utstyret skal bli behandlet, gjenvunnet og resirkulert på riktig måte, må du
bringe det til nærmeste innsamlingspunkt eller gjenvinningsstasjon. I enkelte land kan du
alternativt returnere produktene dine til den lokale forhandleren, eventuelt mot kjøp av et
tilsvarende nytt produkt.
Hvis du kasserer dette produktet på riktig måte, bidrar til du til å bevare verdifulle ressurser og

til å motvirke de negative virkningene på miljøet og den menneskelige helse som kan forårsakes av feilaktig
avfallsbehandling. Ta kontakt med de lokale myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon om ditt
nærmeste innsamlingspunkt.
Feilaktig kassering av dette utstyret kan kanskje bøtelegges, avhengig av nasjonale lover og regler.

For bedriftskunder i den Europeiske Union

Hvis du ønsker å kassere elektrisk og elektronisk utstyr, må du kontakte forhandleren eller leverandøren din for
å få mer informasjon.

Informasjon om kassering i land utenfor den Europeiske Union

Dette symbolet er kun gyldig i den Europeiske Union.
Hvis du ønsker å kassere dette produktet, må du ta kontakt med forhandleren eller de lokale myndigheter og
spørre dem om hvordan det skal kasseres på riktig måte.
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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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