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Takk
for at du valgte ett av våre produkter. Denne bruksanvisningen følger med produktet for
å forenkle bruken av det. Anvisningene gir deg informasjon om det nye produktet, slik at
du kan bli kjent med det så raskt som mulig.
Forsikre deg om at produktet du har mottatt, er uskadet. Hvis du oppdager en
transportskade, kontakter du selgeren du kjøpte produktet av eller lageret som
produktet ble levert fra.
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Garanti
Forbrukergarantien for produktets kvalitet gjelder.
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SIKKERHET
Les anvisningene nøye før du installerer produktet og tar det i bruk. Ta vare på anvisningene og oppbevar dem i nærheten
av produktet for fremtidig bruk. Alle garantier blir ugyldige hvis disse anvisningene ikke følges.

Advarsler

ADVARSEL!
Brukes hvis det er risiko for personskade.

OBS!
Brukes hvis det er risiko for skade på produktet.

NB:
Generell informasjon som du må være oppmerksom på.

Nyttige tips som kan være til hjelp.

Bruksområde
Dette produktet er ment
• for bruk i husholdninger,
• for montering som innebygd enhet og
• for oppvarming og tilberedning av ulike matvarer.

Dette produktet er ikke ment
• for bruk i miljøer der spesielle betingelser forekommer, for eksempel i korroderende eller eksplosjonsfarlige miljøer

(støv, damp eller gass),
• for bruk utendørs eller
• for oppvarming av rom eller lignende formål.

Sikkerhet for barn og personer med nedsatt funksjonsevne.
ADVARSEL!
• Ikke la barn oppholde seg nær produktet mens det er i bruk, spesielt når grillen er på.

ADVARSEL!
• Hold emballasjemateriell som plastposer, polystyren og spiker utenfor rekkevidde for barn. Disse

gjenstandene kan være farlige for dem.

ADVARSEL!
Følgende grupper skal kun bruke produktet hvis de er under tilsyn eller har fått anvisninger om hvordan
produktet brukes på en trygg måte. De må forstå farene som er involvert.

• Barn. (Barn under 8 år skal være under kontinuerlig tilsyn.)
• Personer med nedsatte fysisk, sansemessig eller mental kapasitet.
• Personer med manglende erfaring og kunnskap.

ADVARSEL!
• Ikke la barn leke med produktet.
• Ikke la barn rengjøre produktet uten tilsyn.
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Generell sikkerhet
ADVARSEL!
• Noen deler av produktet kan holde på varme i lang tid. Deler som er direkte eksponert for varme, må ikke

berøres før de er avkjølt.
• Hvis overflaten er sprukket, må produktet slås av for å unngå risiko for elektrisk støt.

OBS!
Ikke sett noe på døren til produktet mens den er åpen. Ikke sett noe på skuffen til produktet mens den er
åpen. Det kan føre til at produktet kommer i ubalanse eller at døren eller skuffen blir ødelagt.

NB:
Hvis du ikke skal bruke produktet på lang tid, anbefales det å trekke ut støpselet.

Sikkerhet under montering
ADVARSEL!
• Reparasjon eller utskifting av ovnens strømtilkobling skal kun utføres av en kvalifisert elektriker som tar

hensyn til gjeldende lover og bestemmelser.
• Kontroller at ovnens spesifikasjoner (sikringsstørrelse, spenning og frekvens) samsvarer med

strømtilførselen. Rådfør deg med en kvalifisert elektriker hvis du er i tvil.
• Strømledningen til ovnen skal kobles til en jordet stikkontakt.
• Elektriske deler skal være helt isolert.
• Unngå knekk på strømledningen.
• Alle beskyttelsesinnretninger skal sitte fast på plass, slik at det ikke er mulig å fjerne dem uten

spesialverktøy.

OBS!
Ikke løft eller hold ovnen etter dørhåndtaket. Dørhåndtaket tåler ikke ovnens vekt, og kan brekke.

Sikkerhet under bruk

ADVARSEL!
Forsikre deg om at all emballasje er fjernet fra stekeovnen.

ADVARSEL!
• Plasser ovnsristen riktig mellom skinnene, for å sikre at ovnen er trygg i bruk.
• Sett inn ovnsristen i riktig retning. Dette sikrer at varme matvarer ikke glir ut når risten eller stekebrettet tas

ut.
• Døren på produktet skal åpnes så lite som mulig under tilberedning.
• Produktet blir svært varmt under bruk. Ikke berør varmeelementene inne i produktet.
• Bruk produktet i et åpent miljø.

Sikkerhet under vedlikehold
ADVARSEL!
• Hvis ledningen blir skadet, må den skiftes av fabrikanten, fabrikantens servicerepresentant eller en

tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.
• Vent til ovnen er avkjølt eller bruk beskyttelse for å unngå å brenne deg hvis du skal skifte lyspæren.
• Forsikre deg om at ovnen er slått av før lyspæren i ovnen skiftes, for å unngå fare for elektrisk støt.
• Hengselfjærene kan løsne og forårsake personskade når ovnsdøren monteres eller demonteres.
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OBS!
• Ikke bruk dampvasker.
• Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe metallskraper til rengjøring av glasset i ovnsdøren, da

det kan ripe opp overflaten slik at glasset kan briste.
• Ikke trekk ut døren med makt. Glasset kan briste.
• Ikke bær ovnsdøren etter dørhåndtaket.

Kassering
Kast emballasjen på en miljøvennlig måte. Gjenvinning av emballasje i henhold til gjeldende bestemmelser
kan redusere forbruket av råmaterialer og avfallsmengden.
Dette produktet er merket i samsvar med EU-direktiv 2012/19/EU om kassering av elektriske og elektroniske
produkter (WEEE). Symbolet på produktet eller på emballasjen angir at produktet ikke skal behandles som
husholdningsavfall. Det skal i stedet leveres til et egnet returpunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk
utstyr.
Ved å sørge for at produktet kasseres som det skal, bidrar du til hindre eventuell skade på miljø og
mennesker, noe som kan skje hvis du kasserer det på annen måte. Kontakt lokale myndigheter med ansvar
for avfallshåndtering, renovasjonsselskapet eller butikken der du kjøpte produktet hvis du ønsker mer
informasjon om resirkulering av dette produktet.
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HURTIGSTART

Hurtigstart

Bruke ovnen

Etter bruk av ovnen
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KOMME I GANG

Installering
Se del "Installering", side 21.

Bli kjent med ovnen

Kontrollpanel
Bruk betjeningsknottene og berøringssymbolene til å betjene ovnen.

A. Påminnelse
B. Display
C. Start
D. Funksjonsvelger
E. Tid
F. Stopp
G. Innstillingsvelger

Bruke barnesikringen
Bruk barnesikringen for å hindre at ovnen betjenes ved et uhell.
1. Hold inne i 3 sekunder for å slå på barnesikringen.

Barnesikringen slås på, og vises.
2. Hold inne i 3 sekunder for å slå av barnesikringen.

Barnesikringen slås av, og forsvinner.

Du trenger bare å trykke én gang på for å stoppe tilberedningen når barnesikringen er slått på.

Tilbehør
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Lave stekeplater Til baking av kaker eller som dryppbrett.

Dypt brett Til steking av store mengder grønnsaker og kjøtt eller konservering av mat.

Ovnsrist Til grilling eller steking av mat, enten direkte på risten eller i en bakeform. Ovnsristen
har en løftet kant for å sikre at maten ikke glir av risten når du tar den ut av ovnen.

Steketermometer Til overvåking av den innvendige temperaturen i maten under tilberedning.

Roterende stekespidd med rist For jevn steking av store stykker kjøtt eller fjærfe.

Kjølevifte
Ovnen er utstyrt med en kjølevifte. Kjøleviften slås på under bruk. Den varme luften slippes ut over døren. Kjøleviften
fortsetter å gå en stund etter bruk.

Før første gangs bruk

Stille inn tid
Første gang du kobler ovnen til en strømkilde, blir du bedt om å stille klokken.
1. Trykk .

Timetallet begynner å blinke.
2. Drei til gjeldende time.
3. Trykk igjen.

Minuttallet begynner å blinke.
4. Drei til gjeldende minutt.
5. Trykk igjen.

Klokken er nå stilt.

Varme opp ovnen for første gang
Varm opp ovnen uten matvarer for å fjerne lukten av ny ovn.

ADVARSEL!
Forsikre deg om at all emballasje er fjernet fra stekeovnen.

1. Drei til .
2. Drei til 250 °C.
3. Trykk for å starte ovnen.
4. Drei til 90 minutter og trykk innen 3 sekunder for å bekrefte.

Ovnen begynner å varmes opp, og slås av etter 90 minutter.
Det er vanlig at det oppstår litt røyk og lukt første gang ovnen brukes. Hvis dette skjer, trenger du bare å vente til lukten
forsvinner før du setter mat i ovnen.
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TILBEREDNING

Skinner
Skinnene gjør det mulig å velge mellom 5 ulike nivåer når du setter en rist, en stekeplate eller annet tilbehør inn i ovnen.
Høydene telles nedenfra og opp.

Ovnen kan brukes trygt både med og uten skinnene.

Sette inn ovnsristen
ADVARSEL!
• Plasser ovnsristen riktig mellom skinnene, for å sikre at ovnen er trygg i bruk.
• Sett inn ovnsristen i riktig retning. Dette sikrer at varme matvarer ikke glir ut når risten eller stekebrettet tas

ut
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Starte tilberedningen
1. Drei til ønsket ovnsfunksjon.
2. Drei til ønsket temperatur for å endre fra standardtemperaturen.
3. Trykk for å starte tilberedningen.

Standard tilberedningstid er 9 timer.
4. Standard tilberedningstid kan endres ved å dreie til ønsket tilberedningstid og trykke innen 3 sekunder for å

bekrefte.
Tilberedningstiden begynner å telle ned. Summeren høres 5 ganger når nedtellingen er ferdig.
Trykk for å vise det gjeldende klokkeslettet mens stekenedtelling pågår.

Hvis du har stilt inn ovnsfunksjonen, men ikke trykker innen 5 minutter, går ovnen tilbake til standby.

Justere tilberedningstiden
1. Drei til ønsket tilberedningstid.
2. Trykk innen 3 sekunder for å bekrefte.

Justere temperaturen
1. Drei til ønsket temperatur.
2. Trykk innen 3 sekunder for å bekrefte.

Sette tilberedningen på pause
1. Trykk én gang for å sette tilberedningen på pause når tilberedningstiden er innstilt.

Varmen slås av, og nedtellingen av tilberedningstid settes på pause.
2. Trykk for å bekrefte.

Stoppe tilberedningen
1. Trykk to ganger for å stoppe tilberedningen.

Ovnsfunksjoner

Ovnslampe
Gjør det mulig å følge med på tilberedningen uten å åpne døren. Ovnslampen tennes automatisk for alle
ovnsfunksjoner unntatt ØKO-funksjonen og den pyrolytiske rengjøringsfunksjonen.

Defrost
Sirkulering av luft med romtemperatur bidrar til raskere opptining av frossen mat (uten varme). Det er en
skånsom, men rask måte å fremskynde opptiningen på, for eksempel for ferdigretter og kremfylte matvarer.

Undervarme
Et skjult element i bunnen av ovnen avgir varme. Det brukes hovedsakelig til å holde maten varm.
Temperaturen kan stilles inn i området 60-120 °C. Standardtemperaturen er 60 °C.
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Vanlig steking
Overvarmen og undervarmen brukes samtidig til vanlig steking. Temperaturen kan stilles inn i området
50-250 °C. Standardtemperaturen er 220 °C. Denne funksjonen kan brukes med motoren for roterende
stekespidd.

Vanlig steking med vifte
Kombinasjonen av viften og begge varmeelementene gir jevnere varmeinntrengning, og gir en
strømbesparelse på opptil 30–40 %. Rettene blir lett brunet på utsiden, og er fortsatt saftige på innsiden.
Denne funksjonen er egnet til grilling eller steking av store kjøttstykker ved høyere temperatur. Temperaturen
kan stilles inn i området 50-250 °C. Standardtemperaturen er 220 °C.

Strålegrilling
Det indre grillelementet slås på og av for å opprettholde temperaturen. Temperaturen kan stilles inn i
området 150-240 °C. Standardtemperaturen er 210 °C. Denne funksjonen kan brukes med motoren for
roterende stekespidd.

Dobbel grilling
Både det indre stråleelementet og toppelementet er på. Temperaturen kan stilles inn i området 150-240 °C.
Standardtemperaturen er 210 °C. Denne funksjonen kan brukes med motoren for roterende stekespidd.

Dobbel grilling med vifte
Det indre stråleelementet og toppelementet er på, sammen med viften. Temperaturen kan stilles inn i
området 150-240 °C. Standardtemperaturen er 210 °C.

ØKO-funksjon
Tilbereder de valgte ingrediensene på en skånsom måte med både over- og undervarme.

Konveksjon
Et element rundt konveksjonsviften utgjør en ekstra varmekilde ved vanlig steking. Når
konveksjonsfunksjonen brukes, slås viften automatisk på for å forbedre luftsirkulasjonen i ovnen og gi jevn
stekevarme. Temperaturen kan stilles inn i området 50-240 °C. Standardtemperaturen er 180 °C.

Sette inn og fjerne steketermometeret

OBS!
Hold steketermometeret lengst mulig borte fra varmekildene.

NB:
Bruk bare steketermometeret som er anbefalt for denne ovnen.
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1. Stikk steketermometeret inn i den tykkeste delen av maten.
NB: Unngå at steketermometeret treffer fett eller bein når du steker kjøtt.

2. Skru av dekselet.
3. Sett kontakten til steketermometeret i kontakten.
4. Fjern kontakten og sett på dekselet igjen når tilberedningen er ferdig.

Bruke steketermometeret
1. Stikk steketermometeret inn i maten i standby-tilstand, og koble det til ovnen (se del "Sette inn og fjerne

steketermometeret", side 14).
Displayet viser Prob, og tennes.

2. Drei til ønsket ovnsfunksjon.
Du kan velge følgende ovnsfunksjoner når steketermometeret brukes: , , , og .
Standard ovnstemperatur er 200 °C, og kan ikke endres.

3. Trykk for å bekrefte ovnsfunksjonen.
4. Drei til ønsket termometertemperatur.

Temperaturen kan stilles inn i området 50-150 °C, i trinn på 5 °C.
5. Trykk for å bekrefte temperaturen.

Tilberedningen starter. Displayet viser temperaturen og Prob. Steketiden kan ikke stilles inn når steketermometer
brukes.

6. Trykk én gang for å sette stekingen på pause.
Trykk to ganger for å stoppe stekingen.

Når den innstilte temperaturen nås, høres summeren 5 ganger og temperaturinnstillingen lyser. Hvis steketermometeret
kobles fra ovnen, går ovnen tilbake til standby-tilstand.
Hvis du kobler fra steketermometeret mens stekingen pågår, stopper stekingen.
Hvis displayet viser Er-3 etter at stekingen har startet, er det kortslutning i temperaturføleren. Få sensoren kontrollert nøye
av en autorisert tekniker.

Steke med roterende stekespidd
Bruk det roterende stekespiddet til å steke store stykker kjøtt og fjærfe.
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1. Sett inn risten med det roterende stekespiddet på tredje (midtre) skinnehøyde.
2. Sett inn et lavt fat eller et dryppbrett for å samle opp dråper fra risten med roterende stekespidd.
3. Fjern det fremre stekespiddet ved å løsne vingemutteren og trekke gaffelen av spiddet.
4. Skyv maten inn på spiddet og fest den med stekegaflene.

Husk å feste gaflene ved å stramme vingemutrene.
Pass på at maten er balansert rundt midten av stekespiddet for å sikre jevn rotering.

5. Tørk av tuppen av stekespiddet og kontroller at det er rent.
6. Skyv motorspaltedekselet til siden og sett spiddet diagonalt på risten med roterende stekespidd, mens tuppen på

stekespiddet settes inn i motorspalten.
Kontroller at den andre enden av stekespiddet hviler på risten med roterende stekespidd.

7. Fjern håndtaket fra stekespiddet.
8. Lukk ovnsdøren og start stekingen med en egnet ovnsfunksjon. Se del "Vanlig steking", side 14, del "Strålegrilling",

side 14 og del "Dobbel grilling", side 14.
Det roterende stekespiddet begynner å rotere automatisk.

ADVARSEL!
Fest håndtaket til stekespiddet før maten fjernes fra ovnen, for å unngå å brenne deg.

Bruke timerfunksjonen
Timerfunksjonen kan brukes til å starte tilberedningen automatisk. Still inn et klokkeslett der tilberedningen skal starte, en
ovnsfunksjon, en tilberedningstid og en temperatur.
Klokken må være stilt på forhånd.
1. Angi starttidspunkt:

a. Trykk og drei til ønsket starttime.
b. Trykk igjen og drei til ønsket startminutt.

NB: Ikke trykk igjen.

2. Drei til ønsket ovnsfunksjon.
Du kan velge alle ovnsfunksjoner unntatt , og  .

3. Trykk for å bekrefte starttidspunktet og ovnsfunksjonen.
4. Drei til ønsket tilberedningstid.
5. Drei til ønsket temperatur.
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6. Trykk for å bekrefte tilberedningstiden og temperaturen.
Timeren er nå innstilt, og displayet viser gjeldende klokkeslett og .

7. Du kan gjøre følgende før starttidspunktet nås:
• Trykk for å vise innstilt starttidspunkt.
• Trykk for å vise innstilt tilberedningstid og temperatur.

Trykk for å gå tilbake til timerstatus.
• Trykk to ganger for å avbryte timeren.

Når starttidspunktet er innstilt, starter tilberedningen automatisk. Dette indikeres med en summerlyd, og forsvinner.
Ovnen fungerer som normalt under tilberedning.

NB:
Du kan ikke bruke påminnelsesfunksjonen og timerfunksjonen samtidig.

Stille inn en påminnelse
Still inn en påminnelse for å telle ned tiden eller hjelpe deg å huske noe. Du kan bare stille inn en påminnelse i
standby-modus.
1. Trykk og drei til antall timer (0–9 timer).
2. Trykk igjen og drei til antall minutter (0–59 minutter).
3. Trykk for å bekrefte.

Tiden begynner å telle ned. Når den når 0, høres et lydsignal 10 ganger.
Trykk for å vise det gjeldende klokkeslettet mens nedtelling til en påminnelse pågår.

Du kan avbryte påminnelsen ved å trykke under innstillingen. Når påminnelsen er innstilt, kan du avbryte den ved å
trykke to ganger.

Bruke strømsparefunksjonen
Bruk strømsparefunksjonen til å slå av displayet umiddelbart.

NB:
Displayet slås av automatisk etter 10 minutter uten aktivitet i standby-modus eller når en påminnelse er aktiv.

1. Strømsparefunksjonen kan aktiveres umiddelbart ved å holde på i 3 sekunder.
Displayet slås av umiddelbart, og går til strømsparemodus.

2. Strømsparefunksjonen kan slås av ved å trykke et hvilket som helst symbol eller dreie på en betjeningsknapp.
Displayet tennes.
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RENGJØRING
Rengjør ovnen regelmessig slik at det varer lenger og beholder utseendet.

OBS!
• Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe metallskraper til rengjøring av glasset i ovnsdøren, da

det kan ripe opp overflaten slik at glasset kan briste.
• Ikke bruk dampvasker.

Rengjøre stekeovnen
Rengjør ovnsrommet regelmessig. Ovnen har et moderne design som krever minimalt med vedlikehold.
• Koble fra strømmen før vedlikehold eller rengjøring utføres.
• Sett alle betjeningselementer i av-stilling.
• Vent til ovnsrommet ikke er varmt innvendig, bare lunkent.
• Rengjør overflaten i ovnsrommet med en fuktig klut, en myk børste eller en fin svamp, og tørk av.
• Bruk varmt vann med et ikke-slipende rengjøringsprodukt til å fjerne vanskelig smuss.
• Etterlat aldri syreholdige stoffer (sitronsaft, eddik) på deler av rustfritt stål.
• Rengjør stekebrettene med et mildt vaskemiddel.
• Rengjør ristene med et vanlig vaskemiddel.

Rengjøre ovnen med pyrolytisk rengjøring
Bruk den pyrolytiske rengjøringsfunksjonen til å rengjøre ovnsrommet grundig.
Fjern eventuelt søl og forsikre deg om at ovnen er tom før den pyrolytiske rengjøringsfunksjonen aktiveres. Fjern skinnene
og alt tilbehør (for eksempel panner og brett). De kan bli alvorlig skadet av den pyrolytiske rengjøringen.
1. Drei til PyR.

Displayet viser PyR.
2. Trykk for å starte den pyrolytiske rengjøringen.

Standardtemperaturen er 450 °C. Standard varighet er 2 timer.
Når ovnstemperaturen er høyere enn 320 °C, blokkeres startknappens funksjon og displayet viser Cool og PyR.

3. Endre tidsinnstillingen ved å dreie til ønsket tid.
Tiden kan stilles inn på 1:30 eller 2:00 timer.

4. Trykk for å stoppe den pyrolytiske rengjøring eller sette den på pause.
Hvis ovnstemperaturen blir høyere enn 200 °C, stopper den pyrolytiske rengjøringen umiddelbart.
Hvis ovnstemperaturen blir lavere enn 200 °C, settes den pyrolytiske rengjøringen og nedtellingen på pause. Trykk

igjen for å stoppe.
5. Når den pyrolytiske rengjøringen er ferdig, må strømmen ikke slås av på én time.

Hvis du åpner døren mens den pyrolytiske rengjøringsfunksjonen er aktiv, viser displayet door og summeren høres
kontinuerlig til du lukker døren eller trykker .
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FEILSØKING
Finn ut hvordan du fjerner og monterer lyspæren, ovnsdøren og glassrutene i ovnsdøren.

Skifte lyspæren
Du kan enkelt skifte en defekt lyspære selv.

ADVARSEL!
Vent til ovnen er avkjølt eller bruk beskyttelse for å unngå å brenne deg når du fjerner den gamle lyspæren.

1. Trekk støpselet ut av kontakten eller slå av sikringen til vegguttaket.
ADVARSEL! Forsikre deg om at ovnen er slått av før lyspæren i ovnen skiftes, for å unngå fare for elektrisk støt.

2. Skru løs lampedekselet i glass ved å dreie det mot klokken.
3. Skift pæren med en ny pære av samme type.

NB: Bruk bare 25-40W/220V-240V, T300 °C halogenpærer.
4. Skru lampedekselet i glass på igjen.

Fjerne og montere glassruten
Fjern ovnsdøren for å erstatte den med en ny dør eller for å fjerne glassrutene i ovnsdøren (se del "Skifte glassrutene i
ovnsdøren", side 20).
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1. Åpne døren helt.
2. Trekk spennen på dørhengslet oppover og deretter mot døren. Gjenta på det andre dørhengslet.

ADVARSEL! Hengselfjærene kan løsne og forårsake personskade.
3. Lukk døren til en vinkel på ca. 30°.
4. Hold døren med én hånd på hver side. Løft den opp og trekk døren langsomt ut fra ovnen.

OBS! Ikke trekk ut døren med makt. Glasset kan briste.
OBS! Ikke bær ovnsdøren etter dørhåndtaket.

Monter i motsatt rekkefølge.

Skifte glassrutene i ovnsdøren
Fjern ovnsglassrutene for å rengjøre dem eller skifte ødelagte ruter.

1. Fjern døren fra ovnen (del "Fjerne og montere glassruten", side 19).
2. Åpne dørens roteringsbrakettenhet.
3. Løft opp det ytre dørglasset og trekk det ut.
4. Løft opp det midtre dørglasset og trekk det ut.

Monter i motsatt rekkefølge.
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INSTALLERING
Følg instruksjonene i denne delen for å installere ovnen.
• Ovnen er ment for innebygd montering i et kjøkken. Ovnen kan monteres enten under en benkeplate eller i et høyskap.
• Denne ovnen er ikke designet for å brukes som benkekomfyr eller monteres bak en dekorfront.
• Monteringsskapet skal ikke ha bakvegg bak ovnen.
• Det skal være minst 45 mm avstand mellom veggen og bunnen eller bakpanelet på enheten over.
• Ventilasjonsspaltene og -inntakene må ikke tildekkes.
• Sikker bruk av denne ovnen kan bare garanteres hvis den er montert i samsvar med disse monteringsanvisningene.
• Montøren er ansvarlig for eventuell skade som følge av feil montering.
• Enhetene som ovnen monteres i, må tåle varme på opptil 120 °C.

Plassering av ovnen
Pass på at ovnen plasseres i henhold til målene og de andre faktorene som er beskrevet i denne delen. Riktig plassering
sikrer tilstrekkelig ventilasjon.

NB:
Målene inkluderer ikke plass til en strømbryter eller en stikkontakt.

Montere ovnen
Anvisningene i denne delen må følges når ovnen monteres.

NB:
Ovnen må monteres og settes i drift av en autorisert tekniker og i samsvar med gjeldende lover og
bestemmelser. Produsenten og forhandleren er ikke ansvarlig for skade som kan skyldes feil plassering eller
montering utført av uautorisert personell.
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1. Monter strømledningen og koble den til et strømuttak.
ADVARSEL! Kontroller at ovnens spesifikasjoner (sikringsstørrelse, spenning og frekvens) samsvarer med
strømtilførselen. Rådfør deg med en kvalifisert elektriker hvis du er i tvil.
ADVARSEL! Strømledningen til ovnen skal kobles til en jordet stikkontakt.
ADVARSEL! Elektriske deler skal være helt isolert.

2. Skyv ovnen forsiktig inn i kjøkkenskapet.
ADVARSEL! Unngå knekk på strømledningen.
OBS! Ikke løft eller hold ovnen etter dørhåndtaket. Dørhåndtaket tåler ikke ovnens vekt, og kan brekke.
Pass på at den er midtstilt.

3. Åpne ovnsdøren og fest ovnen med de medfølgende avstandsholderne og skruene.

ADVARSEL!
• Alle beskyttelsesinnretninger skal sitte fast på plass, slik at det ikke er mulig å fjerne dem uten

spesialverktøy.
• Reparasjon eller utskifting av ovnens strømtilkobling skal kun utføres av en kvalifisert elektriker som tar

hensyn til gjeldende lover og bestemmelser.

NB:
Ovnen skal ikke brukes sammen med et eksternt tidsur eller separat fjernkontroll.
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TILLEGG

Spesifikasjoner
Produktkode CUI4724S

Høyde 595 mm

Bredde 595 mm

Dybde (uten håndtak) 575 mm

Vekt 41,4 kg

Ovnsrommets volum 70 l

Strømtilførsel 220-240 V, 50-60 Hz

Elektrisk tilkobling 3200 W

Energieffektivitet

Energieffektivitetsindeks (EEI) 94

Energieffektivitetsklasse A

Strømforbruk per syklus med vanlig varmefunksjon 0,99 kWh per syklus

Strømforbruk per syklus for varmefunksjon med tvungen
luftkonveksjon

0,79 kWh per syklus

EU-direktiver og standarder
Dette produktet oppfyller gjeldende EU-direktiver og reguleringer, og er utstyrt med CE-merke. En kopi av
EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på forespørsel hvis den ikke følger med produktet.
Produktets ytelse er testet i samsvar med standarden NEK-EN 60350-1.

Anbefalinger for øko-funksjonen
Mat Temperatur (°C) Høyde Tid (min) Forvarming

Potet- og ostegrateng 180 1 90-100 Nei

Ostekake 160 1 100-150 Nei

Kjøttpudding 190 1 110-130 Nei
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