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Tack
för ditt förtroende och för köpet av vår produkt. Denna bruksanvisning medföljer för att
hjälpa dig att använda produkten. Med hjälp av instruktionerna kan du lära dig om din
nya produkt så snabbt som möjligt.
Kontrollera att produkten du har tagit emot är oskadad. Om du upptäcker en
transportskada, var vänlig kontakta återförsäljaren som du köpte produkten av, eller
den lokala butiken som levererade den.
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Garanti
Konsumentgaranti för produktens kvalitet gäller.
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SÄKERHET
Läs instruktionerna noga innan du installerar och använder produkten. Spara instruktionerna och förvara dem nära
produkten för framtida bruk. Alla garantier förlorar sin giltighet om dessa instruktioner inte efterlevs.

Varningar

VARNING!
Används när det finns risk för personskada.

VAR FÖRSIKTIG!
Används när det finns risk för skada på produkten.

OBS!
Allmän information som du bör känna till.

Hjälpsamma tips som du kan ha nytta av.

Avsedd användning
Denna produkt är avsedd
• att användas i hushållsmiljö,
• att installeras som en inbyggnadsenhet och
• för att värma och tillaga olika livsmedel.

Denna produkt är inte avsedd
• att användas på platser med särskilda villkor som frätande eller explosiva atmosfärer (damm, ånga eller gas),
• för användning utomhus eller
• för rumsuppvärmning eller liknande syften.

Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättningar
VARNING!
• Den här produkten får användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk

förmåga, nedsatt hörsel/syn, nedsatt mental förmåga eller som saknar erfarenhet, förutsatt att de
övervakas eller får instruktioner om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår alla faror. Barn
får inte leka med produkten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

VARNING!
Låt inte barn under 8 år komma nära produkten eller nätsladden.

VARNING!
• Denna enhets åtkomliga komponenter kan bli varma under användning. Var försiktig så att du inte

kommer i kontakt med värmeelementen. Barn under 8 år får endast befinna sig nära produkten under
övervakning av vuxen person.
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Allmän säkerhet
VARNING!
• Produkten är avsedd att användas i hushåll och miljöer som personalkök (till exempel i butiker och kontor),

av kunder på hotell och motell samt i andra typer av bostadsmiljöer (till exempel bondgårdar och bed and
breakfast-boenden).

• Produkten är avsedd att användas för inbyggnads- eller undermontering.
• Stäng av eller koppla bort produkten från nätspänningen omedelbart om rök uppstår (öppna inte luckan –

det kan leda till att lågor flammar upp).
• Var försiktig så att du inte flyttar den roterande tallriken när du tar ut behållare ur produkten.
• Förvaringslådornas ytor kan bli varma.
• Produkten blir varm under användning. Var försiktig så att du inte kommer i kontakt med värmeelementen

inuti ugnen.
• Kylning med produktluckan öppen: Lämna endast tillagningsutrymmet på kylning med luckan stängd.

Ställ inte upp dörren med något. Även om dörren bara är lätt öppen kan fronterna på intilliggande
enheter skadas med tiden.

• Stå inte på och lägg inget på produktens öppna lucka. Placera inte ugnseldfast gods eller tillbehör på
produktens lucka.

• Transportera produkten: Bär och håll inte produkten i luckans handtag. Luckans handtag kan inte bära
upp produktens vikt och kan gå sönder.

VARNING!
• Häll aldrig vatten i tillagningsutrymmet när det är varmt. Det bildar ånga. Temperaturändringen kan

orsaka skador.
• Förvara inte fuktiga livsmedel under lång tid i det stängda tillagningsutrymmet.

VAR FÖRSIKTIG!
Använd inte produkten för att förvara livsmedel. Det kan orsaka korrosion.

Mikrovågssäkerhet
VARNING!
• Försök inte använda ugnen när luckan är öppen (det finns risk för exponering för skadliga mikrovågor).

Gör inga ingrepp på säkerhetsförreglingar.
• Använd inte ugnen om luckan eller dess tätningar är skadade (försäkra dig om att ugnen repareras av

behörig tekniker innan du använder den igen).
• Endast behörig tekniker får utföra service eller reparationer där skyddet som skyddar mot exponering för

mikrovågor avlägsnas.

VARNING!
• Placera inga föremål mellan ugnens frontyta och luckan (försäkra dig också om att tätningsytorna är fria

från smuts och rester av rengöringsmedel).
• Använd endast redskap som är avsedda för mikrovågsugn.
• Metallbehållare får inte placeras i mikrovågsugnen.
• Mikrovågsugnen är endast avsedd för uppvärmning av mat och dryck. Torkning av mat eller kläder och

uppvärmning av värmedynor, tofflor, svampar, fuktiga trasor och liknande kan leda till personskada,
antändning eller brand.

VARNING!
• Vid uppvärmning av dryck i mikrovågsugn finns det risk för fördröjd eruptiv kokning. Var försiktig när du

hanterar behållaren.
• Placera inte oskalade eller hårdkokta ägg i mikrovågsugnen (de kan explodera – även efter att

uppvärmningen har avslutats).
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VAR FÖRSIKTIG!
Poppa popcorn i mikrovågsugnen: Ställ aldrig in mikrovågseffekten på för hög nivå. Använd en
effektinställning på högst 600 watt. Lägg alltid popcornpåsen på en glastallrik. Skivan kan hoppa om den
överbelastas.

Akrylamid i livsmedel
Tips för att minimera akrylamid vid matlagning.
Akrylamid uppkommer vanligtvis i produkter som innehåller spannmål och potatis och som värms upp till hög temperatur
(till exempel potatischips, rostbröd, frallor, bröd och bageriprodukter som småkakor, pepparkakor och kex).

Livsmedel Tips för att minimera akrylamid

Allmänt Minimera tillagningstiderna. Laga livsmedel så att de blir
gyllenbruna, men inte för mörka. Stora och tjocka stycken
av livsmedel innehåller mindre mängd akrylamid.

Småkakor Max. 180 °C för 3D-varmluftsfunktionen.

Pommes frites i ugn Max. 170 °C för 3D-varmlufts- eller varmluftsfunktionen.
Äggvita och äggula minskar uppkomsten av akrylamid.
Fördela tunt och jämnt över plåten. Tillaga minst 400 g åt
gången på en bakplåt så att dina pommes frites inte torkar
ut.

Säkerhet under installation
VARNING!
• Böj inte strömsladden.
• Ugnens strömsladd ska anslutas till ett jordat uttag. Följ alltid lokala lagar och föreskrifter som avser

elektriska installationer.
• Byte av strömsladd får endast utföras av behörig elektriker som följer relevanta förordningar. Använd

endast jordade kablar och kontakter. Använd inte grenuttag eller förlängningskablar. Överbelastning
medför brandrisk.

• Luftspalten mellan arbetsytan och ugnen får inte täckas med list eller liknande.
• Produkten får inte installeras bakom en dekorlucka (risk för överhettning).

VAR FÖRSIKTIG!
Håll och bär inte ugnen i luckans handtag. Luckans handtag kan inte bära upp ugnens vikt och kan brytas
loss.
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Säkerhet under användning
VARNING!
• Täck inte ventilationsspringorna. Annars kan ugnen överhettas.
• Kontrollera att alla förpackningsrester har avlägsnats från tillagningsutrymmet.
• Värm aldrig mat eller vätska i förslutna behållare eftersom den kan explodera.
• Titta till ugnen regelbundet när du värmer mat i behållare av plast eller papper eftersom det finns risk för

antändning av dessa material.
• Rör om eller skaka barnmatsflaskor och kontrollera temperaturen på innehållet innan du ger ditt barn

mat/dryck som har värmts upp i mikrovågsugnen (annars finns det risk för brännskada).
• Om vätska kokar över kan den rinna ned genom den roterande tallrikens drivenhet och in i produkten.

Övervaka tillagningsprocessen. Börja med kortare tillagningstid och öka vid behov.
• Använda mikrovågsugnen utan mat: Att använda produkten utan mat i tillagningsutrymmet kan leda till

överbelastning. Slå aldrig på produkten om det inte finns någon mat i tillagningsutrymmet. Ett undantag
till den här regeln är ett kort matlagningstest.

VAR FÖRSIKTIG!
• Gnistbildning: Försäkra dig om att föremål av metall, till exempel skedar, är placerade minst 2 cm från

ugnens väggar och luckans insida. På så sätt förhindras att gnistbildning uppstår. Eventuella gnistor kan
orsaka irreparabel skada på glaset på luckans insida.

• Använd aldrig ugnen som mikrovågsugn utan den roterande tallriken.
• Den klarar maximalt 5 kg vikt.
• Se till att den roterande tallriken aldrig hindras från att rotera.
• Normalt ska du aldrig slå på mikrovågsuppvärmning utan att det finns mat i ugnen. Ett test av

tillagningskärl är det enda undantaget till den här regeln.

Säkerhet under underhåll
VARNING!
• Risk för elstötar! Inträngande fukt kan orsaka elstötar. Använd inte högtryckstvätt eller

ångrengöringsmaskin.
• Risk för brännskada! Rengör aldrig mikrovågsugnen direkt efter att den har stängts av. Låt ugnen svalna.
• Risk för allvarlig hälsoskada! Mikrovågsenergi kan tränga ut om tillagningsutrymmets lucka eller luckans

tätningslister skadats. Använd aldrig mikrovågsugnen om tillagningsutrymmets lucka eller luckans
tätningslister skadats. Kontakta kundservice.

• Risk för skållning! Det finns risk för fördröjd kokning när en vätska värms upp. Det innebär att vätskan når
kokpunkten utan att de vanliga ångbubblorna stiger till ytan. Även om behållaren bara rör sig lite kan den
heta vätskan plötsligt koka över och stänka ut. Placera alltid en sked i behållaren när du värmer vätskor.
Det hindrar fördröjd kokning.

• Om strömsladden är skadad ska den bytas av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller personer
med samma behörighet (skadad strömsladd utgör en fara).

• Innan du byter glödlampan måste du se till att produkten är avstängd för att undvika risken för elstöt.
• Använd alltid en grytlapp eller ugnsvantar när du tar ut tillbehör eller ugnseldfast gods ur

tillagningsutrymmet.

VARNING!
Risk för skållning när du poppar popcorn!

• Öppna popcornpåsen försiktigt eftersom det kan tränga ut het ånga.
• Ställ aldrig in mikrovågsugnen på full effekt.
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VARNING!
• Produkten måste hållas ren (annars kan ytan försämras, vilket påverkar enhetens livslängd och leder till

farliga situationer).
• Rengör ugnen regelbundet (avlägsna alla matrester).
• Håll alltid ugnen ren (om du inte gör det kan följden bli slitage på ytor som i sin tur leder till att produkten

livslängd förkortas och till farliga situationer).
• Produkten får inte rengöras med ångrengöringsmaskin.
• Använd inte vassa metallskrapor eller rengöringsmedel/rengöringsprodukter som innehåller slipmedel för

att rengöra glaset på ugnsluckan (det kan repas och splittras).
• Om tätningen är mycket smutsig gå det inte längre att stänga produktens lucka under drift.

Frontpanelerna på andra enheter intill kan skadas. Håll alltid tätningslisten ren.

VAR FÖRSIKTIG!
Försäkra dig om att föremål av metall, till exempel skedar, är placerade minst 2 cm från ugnens väggar och
luckans insida. På så sätt förhindras att gnistbildning uppstår. Eventuella gnistor kan orsaka irreparabel skada
på glaset på luckans insida.

Avfallshantering
Avfallshantera förpackningen på ett miljövänligt sätt. Återvinn förpackningen i enlighet med lokala lagar och
föreskrifter, för att reducera förbrukningen av råmaterial och mark som används för deponering av avfall.
Denna maskin är märkt i enlighet med WEEE-direktivet 2012/19/EU för avfall som utgörs av eller innehåller
elektriska eller elektroniska produkter. Symbolen på produkten eller dess förpackning anger att produkten
inte ska hanteras som vanligt hushållsavfall. Istället ska den lämnas till ett lämpligt insamlingsställe för
återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
Genom att avfallshantera maskinen på ett korrekt sätt förhindrar du att den inverkar negativt på miljön och
människors hälsa, vilket kan vara fallet om den avfallshanteras på ett felaktigt sätt. Kontakta lokala
myndigheter som ansvarar för avfallshantering eller butiken där du köpte produkten, för mer information om
hur du återvinner maskinen.
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SNABBSTART

Snabbstart av ugnen

Använda ugnen

Efter att du har använt ugnen

Snabbstart av mikrovågsugnen

Tillagning med mikrovågsugnen
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Efter tillagning med mikrovågsugnen
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KOMMA IGÅNG

Installation
Se avsnitt "Installation", sida 28.

Lär känna ugnen

Reglage
Använd styrvreden och peksymbolerna för att styra ugnen.

A. Effekt/vikt
B. Display
C. Temperatur/automatprogram
D. Funktionsväljare
E. Snabbförvärmning
F. På/av
G. Start/paus
H. Tid
I. Inställningsväljare

Använd barnlåset
Slå på barnlåset för att hindra barn från att slå på ugnen. När barnlåset är på kan endast timern och klockan ställas.

OBS!
Barnlåset kan inte slås på om en tillagningstid har ställts in eller om funktionsväljaren är inställd på en
funktion.

1. Håll in och i cirka 3 sekunder.
visas. Barnlåset är nu påslaget.

2. Håll in och i cirka 3 sekunder för att stänga av barnlåset.

Kylfläkt
Ugnen har en kylfläkt. Kylfläkten slås på under drift. Het luft slipper ut över luckan. Kylfläkten fortsätter att arbeta ett tag
efter att enheten har stängts av.

VARNING!
Täck inte ventilationsspringorna. Annars kan ugnen överhettas.

Tillbehör
Ugnen levereras med en del användbara tillbehör för att förbättra tillagningsupplevelsen.
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Roterande tallrik Används för att placera livsmedel på direkt eller som en yta för trådskenorna.
Livsmedel som behöver extra mycket värme underifrån kan tillagas direkt på den
roterande tallriken. Den roterande tallriken kan rotera medurs eller moturs.

VAR FÖRSIKTIG!
• Använd aldrig ugnen som mikrovågsugn utan den roterande

tallriken.
• Den klarar max. 5 kg vikt.
• Se till att den roterande tallriken aldrig hindras från att rotera.

Nedre trådskenor Används vid ugnsbakning och ugnsstekning samt när ugnen används som
mikrovågsugn.

Övre trådskenor Används vid grillning, till exempel av biffar eller korvar, eller vid rostning av bröd. Som
stöd för bakplåtar.

Innan första användning

Ställ in tiden
När du först ansluter ugnen till en strömkälla ombeds du ställa in tiden.
1. Vrid till aktuell tid.
2. Tryck på .

Tiden är nu inställd.

Förbered tillbehören
1. Använd en mjuk disktrasa och varmt tvålvatten för att rengöra tillbehören noga innan du använder dem.
2. Placera den roterande tallriken på drivenheten i mitten av tillagningsutrymmet. Se till att den sitter fast ordentligt.

Värm upp ugnen
Värm upp ugnen utan livsmedel i den för att bli av med lukten av ny ugn.

VARNING!
Kontrollera att alla förpackningsrester har avlägsnats från tillagningsutrymmet.
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1. Vrid till .
2. Vrid till .
3. Tryck på och vrid till 230 °C.
4. Tryck på och ställ in tillagningstiden på 60 minuter.
5. Tryck på .

Ugnen börjar värmas upp och stängs av efter 60 minuter.
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TILLAGNING

Starta tillagning

Starta tillagning med mikrovågsugnen
1. Placera maten i ugnen.
2. Tryck på i avstängt läge.

Mikrovågsfunktionen startas, den förvalda mikrovågseffekten 900W visas och den förvalda tillagningstiden blinkar.
3. Ändra effektinställningen genom att trycka på och vrida till önskad effekt.
4. Ändra tiden genom att trycka på och vrida till önskad tid.
5. Tryck på för att starta.

Ugnen startar. Tillagningstiden räknas ner på displayen.

När tiden gått ut slutar ugnen att värma och en ljudsignal hörs.

Starta tillagning med ugnen
1. Placera maten i ugnen.
2. Tryck på för att starta ugnen.
3. Vrid till .
4. Vrid till önskad ugnsfunktion.
5. Tryck på och vrid till önskad temperatur.

Förvald temperatur är 180 °C.
6. Tryck på och vrid till önskad tid.
7. Tryck på för att starta.

Ugnen startar. Tillagningstiden räknas ner på displayen.

När tiden gått ut slutar ugnen att värma och en ljudsignal hörs.

Förvärm ugnen
Använd funktionen FastPreheat för att snabbt värma upp ugnen till önskad temperatur.
FastPreheat är tillgängligt för följande typer av uppvärmning:
• 3D-varmluft
• Grill med fläkt
• Pizza
• Mikrovågor + varmluft
• Mikrovågor + Grill med fläkt
• Mikrovågor + pizza

1. Ställ in önskad tillagningsfunktion och -temperatur.
2. Tryck på .
3. Tryck på .

Ugnen börjar värmas upp. blinkar och en signal hörs när ugnen når den inställda temperaturen.

OBS!
Vänta på att ugnen värms upp innan du lägger livsmedel i ugnen för att få bästa möjliga tillagningsresultat.

Tryck på eller öppna ugnsluckan för att stoppa förvärmningsprocessen.
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Starta tillagning med mikrovåg- och ugnskombination
Detta innefattar samtidig användning av grill- och mikrovågsfunktion. Med mikrovågsugnen tillagar du maten snabbare,
samtidigt som du får en fin brynt yta på rätterna.
1. Placera maten i ugnen.
2. Vrid till .
3. Vrid till önskad ugnsfunktion.
4. Tryck på och vrid till önskad temperatur.

Förvald temperatur är 180 °C.
5. Tryck på och vrid till önskad mikrovågseffekt.

Förvald mikrovågseffekt är 300 W.
6. Tryck på och vrid till önskad tid.
7. Tryck på för att starta.

Ugnen startar. Tillagningstiden räknas ner på displayen.

När tiden gått ut slutar ugnen att värma och en ljudsignal hörs.

Börja tillagningen med ett automatiskt tillagningsprogram
1. Placera maten i ugnen.
2. Vrid till .
3. Tryck på .
4. Vrid till önskat programnummer. Se avsnitt "Automatiska tillagningsprogram", sida 22.
5. Tryck på .
6. Vrid på för att ställa in vikten.

Tillagningstiden visas.
7. Tryck på .

Programmet startar

Vissa program använder förvärmning. Under förvärmning pausas tillagningstiden och visas. När förvärmningen har
slutförts ljuder en ljudsignal och blinkar.
När programmet har slutförts slutar ugnen att värma och en ljudsignal hörs.

OBS!
Se alltid till att ugnen är kall innan du startar ett automatprogram.

Starta ett upptiningsprogram
Du kan använda de två upptiningsprogrammen för att tina upp kött, fågel och bröd.
1. Placera maten i ugnen. Använd de nedre trådskenorna.
2. Vrid till .
3. Vrid till önskat upptiningsprogram.
4. Tryck på och vrid till vikten hos det livsmedel som ska tinas.
5. Tryck på för att starta.

Upptiningen startar. Upptiningstiden räknas ner på displayen.

Under tillagning

Tillagningstiden har gått
En signal hörs och värmningen av ugnen avbryts automatiskt. Det innebär att du inte behöver avbryta annat arbete för att
stänga av ugnen. På så sätt undviker du att du glömmer bort att stänga av ugnen i tid.
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Avbryt tillagningen
1. Tryck på för att stoppa tillagningsfunktionen.

Pausa tillagningen
1. Tryck på för att pausa drift.
2. Tryck på igen för att återuppta drift.

Öppna ugnsluckan
Luckan kan öppnas under drift.
1. Öppna dörren.

Driften pausas.
2. När du har stängt, tryck på igen för att återuppta drift.

Om ugnsluckan öppnas under tillagning kan fläkten ibland fortsätta att arbeta.

Ändra temperatur
1. Tryck på .
2. Vrid till önskad temperatur.

Temperaturen kan inte ändras när du använder ett automatprogram.

Ändra tillagningstid
1. Tryck på och vrid till önskad tid.

Tillagningstiden kan inte ändras när du använder ett automatprogram.

Ändra mikrovågseffekt
1. Tryck på och vrid till önskad effekt.

Mikrovågseffekten kan inte ändras när du använder ett automatprogram.

Mikrovågsöversikt
Mikrovågor omvandlas till värme i livsmedel. Mikrovågsfunktionen kan användas självständigt eller i kombination med
annan uppvärmningstyp.

OBS!
• Ugnen förblir sval under mikrovågsdrift, men kylfläkten slås på ändå. Fläkten kan fortsätta att gå även när

mikrovågsdriften har avslutats.
• Det kan bildas kondens på luckans fönster samt på ugnens innerväggar och botten. Detta är normalt och

påverkar inte mikrovågsdriften. Torka bort kondensen efter tillagningen.

Mikrovågseffektnivåer
Välj den effektnivå som passar bäst för det som du vill göra.
Här är några exempel på hur olika effektnivåer kan användas.
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Effektinställning Använd för

100 W Tina känsliga livsmedel
Tina livsmedel med oregelbunden form
Mjuka upp glass
Jäsa deg

300 W Upptining
Smälta choklad och smör

450 W Koka ris och soppa

700 W Uppvärmning
Tillaga svamp och skaldjur
Tillaga rätter som innehåller ägg och ost

900 W Koka vatten, uppvärmning
Tillaga kyckling, fisk, grönsaker

Mikrovågseffekten kan ställas in på 900 W i maximalt 30 minuter. För alla andra effektinställningar kan max. 1 timme och
30 minuter tillagningstid ställas in.

Tillagningskärl som är lämpliga för mikrovågsuppvärmning
Se till att tillagningskärlen är lämpliga innan du värmer upp dem med mikrovågsfunktionen.
Tillagningskärl som är lämpliga för mikrovågor är värmetåliga behållare av följande material.
• Glas
• Keramik
• Glaskeramik
• Porslin
• Värmetålig plast

Du kan också använda dig av serveringskärl så att du slipper flytta livsmedel från ett kärl till ett annat. Använd endast
tillagningskärl med guld- eller silverdetaljer om tillverkaren garanterar att de är lämpliga för användning i mikrovågsugn.
Tillagningskärl av metall är olämpliga. Metall släpper inte igenom mikrovågor. Mat som placeras i metallbehållare värms
inte upp.

VAR FÖRSIKTIG!
Försäkra dig om att föremål av metall – till exempel skedar – är placerade minst 2 cm från ugnens väggar
och luckans insida. På så sätt förhindras att gnistbildning uppstår. Eventuella gnistor kan förstöra glaset på
luckans insida.

Test av tillagningskärl
Utför följande test om du är osäker på om det tillagningskärl som du tänkt använda är lämpligt för uppvärmning i
mikrovågsugn.

VAR FÖRSIKTIG!
Normalt ska du aldrig slå på mikrovågsuppvärmning utan att det finns mat i ugnen. Följande test av
tillagningskärl är det enda undantaget till den här regeln.

1. Värm det tomma tillagningskärlet på maximal effekt i 0,5 till 1 minut och kontrollera tillagningskärlets temperatur då
och då under den tiden.
Lämpliga tillagningskärl blir inte varmare än att de går att vidröra. Om det blir varmt eller om gnistor bildas är
tillagningskärlet olämpligt.
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Tillagningslägen

Automatiska tillagningsprogram
Ugnen har 13 tillagningsprogram. Typ av uppvärmnings och tillagningstid ställs in efter vikt. Se avsnitt
"Automatiska tillagningsprogram", sida 22.

Upptiningsprogram
Det finns två upptiningsprogram. Se avsnitt "Upptiningsprogram", sida 22.

3D-varmluft
Används vid bakning av sockerkaka i bakform, pajskal och cheesecake liksom för kakor, tårtor, pizza och
mindre bakverk på bakplåt. Varmhållning vid 50 °C i 1–2 timmar kan bibehålla smaken på maten.

Grill
Välj mellan nivåerna hög, medel och låg. Detta är idealiskt om du vill grilla flera biffar, korvar, fiskbitar eller
brödskivor.

Grill med fläkt
Fågel får en brynt och frasig yta. Vi rekommenderar denna inställning för gratinerade och grillade rätter.

Pizza
För frysta produkter och rätter som kräver mycket undervärme.

Mikrovågor
Upptining, uppvärmning och tillagning.

Mikrovågor + varmluft
Använd den här funktionen för att steka mat snabbt och samtidigt kunna utnyttja funktionen
3D-varmluft.

Mikrovågor + grill
Använd denna funktion för att tillaga mat snabbt samtidigt som maten blir brynt.
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Mikrovågor + Grill med fläkt
Vi rekommenderar denna inställning för gratinerade och grillade rätter och fågel får en brynt och
frasig yta. Använd den här funktionen för att ge livsmedel jämn stekning.

Mikrovågor + pizza
Använd den här funktionen för att steka mat snabbt och samtidigt kunna utnyttja pizzafunktionen.

Tillagningsprogram

Automatiska tillagningsprogram
Använd de automatiska tillagningsprogrammen för att förenkla tillagningsprocessen.
Ugnen ställer automatiskt in rätt inställningar. Du behöver bara välja ett program och ställa in vikten på maten.

Program Anmärkningar Kategori Punkt

P 01 Endast
mikrovågor

Grönsaker Färska grönsaker

P 02 Endast
mikrovågor Smårätter

Skalad/tillagad potatis

P 03 Förvärmning Stekt potatis

P 04 Fågel/fisk Kycklingbitar

P 05 Förvärmning

Bakverk

Kaka

P 06 Förvärmning Äppelpaj

P 07 Förvärmning Matpaj

P 08 Endast
mikrovågor

Uppvärmning

Dryck/soppa

P 09 Endast
mikrovågor

Upplagd måltid

P 10 Endast
mikrovågor

Sås, gryta, varmrätt

P 11 Förvärmning

Färdigrätter

Fryst pizza

P 12 Förvärmning Pommes frites i ugn (en ljudsignal hörs när det är dags att
vända om maten)

P 13 Förvärmning Lasagne

Upptiningsprogram
Använd de automatiska upptiningsprogrammen för att tina livsmedel. Ugnen ställer automatiskt in rätt inställningar för
upptining. Du behöver bara välja ett program och ställa in vikten på maten.

Program Upptining Vikt

d 01 Kött, fågel, fisk 0,2–1,0 kg

d 02 Bröd, kakor, frukt 0,1–0,5 kg
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Vid tining av hel kyckling och kycklingbitar (program d 01) hörs en ljudsignal som indikerar när det är dags att vända
maten.

Förbered maten
• Plocka fram portionsförpackad mat som har varit infryst (−18 °C). Vi rekommenderar att du fryser in maten så tunt som

möjligt. Ta ut maten som ska tinas upp ur förpackningarna och väg den. Du måste känna till vikten för att ställa in
programmet.

• Vätska bildas när du tinar upp kött och fågel. Häll bort denna vätska när du vänder köttet eller fågeln. Du får absolut
inte förtära denna vätska eller låta den komma i kontakt med andra livsmedel.

Ugnseldfast gods
• Lägg maten på ett lågt kärl som är lämpligt för mikrovågsuppvärmning, till exempel en porslins- eller glastallrik, men

täck inte över den. Se även avsnitt "Tillagningskärl som är lämpliga för mikrovågsuppvärmning", sida 20.

Vilotid
Låt den upptinade maten stå ytterligare 10 till 30 minuter tills temperaturen har jämnats ut. Större köttbitar måste stå
längre än mindre bitar. Platta köttbitar och köttfärsbitar ska skiljas från varandra innan du låter dem ligga.
När tiden gått kan du fortsätta att förbereda maten även om tjockare köttbitar fortfarande kan vara frysta i mitten.
Inkråmet kan tas bort från fågel vid det här tillfället.

Spara energi
Här är några tips om hur du kan spara energi.
• Förvärm endast ugnen om detta anges i receptet eller i instruktionstabellerna.
• Använd mörka, svartlackerade eller emaljerade bakformar. De absorberar värmen extra bra.
• Öppna ugnsluckan så sällan som möjligt när du lagar mat i ugnen eller bakar.
• Det är bäst att baka fler kakor i följd medan ugnen fortfarande är varm. Detta förkortar gräddningstiden för den andra

kakan. Du kan även placera två brödformar intill varandra.
• Vid längre tillagningstider kan du stänga av ugnen 10 minuter innan tillagningstiden är slut och avsluta tillagningen

med restvärmen.
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RENGÖRING
Mikrovågsugnen ser bättre ut och bibehåller ett gott funktionsskick om den sköts om och rengörs enligt anvisningar. Se
information nedan om hur du på bästa sätt sköter om och rengör ugnen.

VARNING!
Risk för elstötar!

Inträngande fukt kan orsaka elstötar. Använd inte högtryckstvätt eller ångrengöringsmaskin.

VARNING!
Risk för brännskada!

Rengör aldrig mikrovågsugnen direkt efter att den har stängts av. Låt ugnen svalna.

VARNING!
Risk för allvarlig hälsoskada!

Mikrovågsenergi kan tränga ut om tillagningsutrymmets lucka eller luckans tätningslister skadats. Använd
aldrig mikrovågsugnen om tillagningsutrymmets lucka eller luckans tätningslister skadats. Kontakta
kundservice.

OBS!
• Små skillnader i färgen på ugnens front orsakas av att olika material används som glas, plast och metall.
• Skuggor på luckpanelen som ser ut som strimmor orsakas av speglingar från ugnslampan.
• Dålig lukt (till exempel från fisk) är enkel att avlägsna. Häll i vatten och några droppar citronsaft i en kopp.

Ställ en sked i koppen för att undvika fördröjd kokning. Värm vattnet i 1 till 2 minuter på maximal
mikrovågseffekt.

Rengöringsmedel
Följ informationen i listan för att se till att de olika ytorna inte skadas genom att fel rengöringsmedel används. Använd inte:
• starka eller slipande rengöringsmedel,
• metall eller glasskrapor för att rengöra glaset i ugnsluckan.
• metall eller glasskrapor för att rengöra luckans tätningslist,
• hårda skursvampar,
• rengöringsmedel med hög koncentration av alkohol.

Skölj ur nya disktrasor innan du använder dem.
Låt alla ytor torka ordentligt innan du använder ugnen igen.

Rengör fronten
Använd varmt vatten med diskmedel.
Rengör med en disktrasa och torka därefter med en mjuk duk. Använd inte glasrengöringsmedel eller metall- eller
glasskrapor vid rengöringen.

Rengör fronten av rostfritt stål
Använd varmt vatten med diskmedel.
Rengör med en disktrasa och torka därefter med en mjuk duk. Ta bort kalkfläckar, fett, stärkelse och albumin (till exempel
äggvita) omedelbart. Det kan bildas korrosion under sådana rester. Särskilda rengöringsmedel för rostfritt stål kan
beställas från kundservice eller från specialistbutiker. Använd inte glasrengöringsmedel eller metall- eller glasskrapor vid
rengöringen.
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Rengör tillagningsutrymmet
Använd varmt vatten med diskmedel eller vinägerlösning.
Rengör med en disktrasa och torka därefter med en mjuk duk. Om ugnen är mycket smutsig: Använd inte ugnsspray eller
andra starka ugnsrengöringsmedel eller rengöringsprodukter som innehåller slipmedel. Skursvampar, grova disksvampar
och stålull är också olämpligt. De repar ytan. Låt innerytorna torka helt.

Fördjupningar
Använd en fuktad duk.
Se till att inget vatten rinner ner i den roterande tallrikens drivenhet och in i ugnen.

Rengör trådskenorna
Använd varmt vatten med diskmedel.
Rengör med rengöringsmedel för rostfritt stål eller i diskmaskinen.

Rengör luckpanelerna
Använd glasrengöringsmedel.
Rengör med en disktrasa. Använd inte en glasskrapa.

Rengör tätningslisten
Använd varmt vatten med diskmedel.
Rengör med en disktrasa, skura inte. Använd inte metall- eller glasskrapor vid rengöringen.
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FELSÖKNING
Fel har ofta enkla förklaringar. Se felsökningstabellen innan du ringer kundservice.
Om en måltid inte blir som du hade förväntat dig rekommenderar vi att du tittar i avsnittet Experttillagningsguide (som
innehåller många bra tips).

VARNING!
Risk för elstötar!

Felaktiga reparationer är farliga. Reparationer får endast utföras av våra utbildade servicetekniker.

Felsökningstabell
Använd den här tabellen för att lösa problem med ugnen.

Problem Orsak Åtgärd

Ugnen fungerar inte. Fel på en kretsbrytare. Titta i proppskåpet och kontrollera att
kretsbrytaren för ugnen fungerar som
den ska.

Kontakten är inte inkopplad. Koppla i kontakten.

Strömavbrott. Kontrollera om köksbelysningen
fungerar.

Ugnen fungerar inte. visas på
displaypanelen.

Barnlåset är aktiverat. Avaktivera barnlåset (se avsnitt
"Använd barnlåset", sida 14).

0:00 visas på displaypanelen. Strömavbrott. Återställ klockan.

Mikrovågsfunktionen slås inte på. Luckan är inte ordentligt stängd. Kontrollera om matrester eller skräp
fastnat i luckan.

Det tar längre tid än förut att värma
mat i mikrovågsugnen.

För låg mikrovågseffektnivå är inställd. Välj en högre effektnivå.

En större mängd än vanligt har
placerats i ugnen.

Dubbla mängden = nästan dubbla
tillagningstiden.

Maten var kallare än vanligt. Rör om eller vänd maten under
tillagningen.

Den roterande tallriken gnisslar och
låter.

Smuts eller skräp i området runt
drivenheten för den roterande tallriken.

Rengör rullarna under den roterande
tallriken och fördjupningen i ugnens
botten noga.

Ett specifikt driftläge eller en effektnivå
kan inte ställas in.

Temperaturinställningen, effektnivå
eller den kombinerade inställningen är
inte möjlig i detta driftläge.

Välj tillåtna inställningar.

E1 visas på displaypanelen. Avstängningsfunktionen för termisk
säkerhet har aktiverats.

Ring kundservice.

E4 visas på displaypanelen. Avstängningsfunktionen för termisk
säkerhet har aktiverats.

Ring kundservice.

E11 visas på displaypanelen. Fukt i kontrollpanelen. Vänta tills kontrollpanelen torkat.

E17 visas på displaypanelen. Snabbuppvärmning misslyckades. Ring kundservice.

Ställ in tiden
Du kan ställa klockan om ugnen inte visar korrekt tid.
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1. Håll in i cirka 3 sekunder.
Tiden börjar blinka.

2. Vrid till aktuell tid.
3. Tryck på .

Tiden är nu inställd.
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INSTALLATION
Installera ugnen enligt instruktionerna i detta avsnitt.
• Ugnen är endast avsedd för fast installation i kök.
• Ugnen är inte utformad för att användas som bänkugn eller i ett skåp.
• Skåpet där ugnen monteras får inte ha en bakre vägg.
• Försäkra dig om att avståndet mellan väggen och enhetens stomme eller bakre plåt är minst 45 mm.
• Det monterade skåpet ska ha en ventilationsöppning på 250 cm2 framtill. Du kan åstadkomma detta genom att kapa

baspanelen eller sätta in ett ventilationsgaller.
• Ventilationsspringor och insug får inte vara täckta.
• Säker drift för ugnen kan endast säkerställas om den installeras enligt dessa installationsanvisningar.
• Installatören ansvarar för eventuell skada som uppstår på grund av felaktig installation.
• De ytor där ugnen installeras måste vara värmebeständiga (de måste klara temperaturer upp till 90 °C).

Ugnens placering
Placera ugnen enligt måtten och andra faktorer som beskrivs i det här avsnittet.

Installera ugnen
Följ anvisningarna i det här avsnittet när du installerar ugnen.



Installation 29

© 2020, Elon Group AB. All rights reserved.

1. Tryck i nätsladden i lådan och anslut den till strömförsörjningen.
2. Skjut försiktigt i ugnen i lådan.

VARNING! Böj inte strömsladden.
VAR FÖRSIKTIG! Håll och bär inte ugnen i luckans handtag. Luckans handtag kan inte bära upp ugnens vikt och
kan brytas loss.
Se till att den är centrerad.

3. Öppna luckan och fäst ugnen med de medföljande skruvarna.
VARNING! Luftspalten mellan arbetsytan och ugnen får inte täckas med list eller liknande.

VARNING!
• Ugnens strömsladd ska anslutas till ett jordat uttag. Följ alltid lokala lagar och föreskrifter som avser

elektriska installationer.
• Byte av strömsladd får endast utföras av behörig elektriker som följer relevanta förordningar. Använd

endast jordade kablar och kontakter. Använd inte grenuttag eller förlängningskablar. Överbelastning
medför brandrisk.
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BILAGA

Experttillagningsguide
I detta avsnitt hittar du ett urval av recept och optimala inställningar för dessa. Vi visar dig vilken typ av uppvärmning och
vilken temperatur eller inställning för mikrovågseffekt som passar din mat bäst.
Du kan även hitta information om lämpliga tillbehör och på vilken höjd de ska placeras. Det finns även tips om
ugnseldfast gods och tillagningsmetoder.

OBS!
• Värdena i tabellen gäller livsmedel som placeras i tomt och kallt tillagningsutrymme. Förvärm endast

ugnen om detta anges i tabellen. Avlägsna alla tillbehör som du inte ska använda från
tillagningsutrymme innan du använder ugnen.

• Lägg inte bakplåtspapper på tillbehören innan de har förvärmts.
• Tidsangivelserna i tabellen ska endast ses som rekommendationer. De varierar beroende på matens

kvalitet och sammansättning.
• Använd de medföljande tillbehören. Ytterligare tillbehör kan beställas från specialiståterförsäljare eller från

kundservice.

VARNING!
Använd alltid en grytlapp eller ugnsvantar när du tar ut tillbehör eller ugnseldfast gods ur tillagningsutrymmet.

Upptining, uppvärmning och tillagning med mikrovågsfunktionen
I nedanstående tabell finns många olika alternativ och inställningar som gäller när du använder ugnen som
mikrovågsugn.
Tidsangivelserna i tabellen ska endast ses som rekommendationer. De kan variera beroende på vilket ugnseldfast gods
som används, vilken temperatur som är inställd och matens konsistens. Tidsintervall anges ofta i tabellerna. Ställ in den
kortaste tiden först och öka sedan tiden vid behov.
Det kan vara så att du använder andra mängder än de i tabellerna. En tumregel kan användas: Dubbla mängden –
knappt dubbla tillagningstiden, halva mängden – halva tillagningstiden.

Upptining

OBS!
• Placera den frysta maten i en öppen behållare på de nedre trådskenorna.
• Känsliga delar som ben och vingar på kyckling eller feta ytterlager på stekar kan täckas med små bitar

aluminiumfolie. Folien får inte komma i kontakt med tillagningsutrymmets väggar. Du kan ta bort folien
efter halva upptiningstiden.

• Vänd eller rör om maten en eller två gånger under upptiningstiden.
• Större livsmedelsstycken ska vändas flera gånger. Avlägsna eventuell vätska från upptiningen när du

vänder på livsmedlen.
• Låt upptinade livsmedel ligga i rumstemperatur i ytterligare 10 till 60 minuter så att temperaturen kan

stabiliseras. Inkråmet kan tas bort från fågel vid det här tillfället.
• Placera livsmedlen direkt på den roterande tallriken.

Livsmedel Vikt Inställning för mikrovågseffekt, tillagningstid Anmärkningar

Hela köttstycken (nöt, kalv
eller fläsk – med eller utan
ben)

800 g 300 W, 15 min + 100 W, 10–20 min Vänd flera gånger

1 kg 300 W, 20 min + 100 W, 15–25 min

1,5 kg 300 W, 30 min + 100 W, 20–30 min
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Livsmedel Vikt Inställning för mikrovågseffekt, tillagningstid Anmärkningar

Köttstycken eller skivor av nöt,
kalv eller fläsk

200 g 300 W, 3 min + 100 W, 10–15 min Separera tinade delar när
du vänder köttet

500 g 300 W, 5 min + 100 W, 15–20 min

800 g 300 W, 8 min + 100 W, 15–20 min

Blandfärs 200 g 100 W, 10–15 min Frys livsmedel plant om
möjligt. Vänd flera gånger
(avlägsna eventuellt tinat
kött)

500 g 300 W, 5 min + 100 W, 10–15 min

800 g 300 W, 8 min + 100 W, 15–20 min

Fågel eller fågelportioner 600 g 300 W, 8 min + 100 W, 10–15 min Vänd under tillagningen.

1,2 kg 300 W, 15 min + 100 W, 25–30 min

Anka 2 kg 300 W, 20 min + 100 W, 30–40 min Vänd flera gånger

Fiskfiléer, tunnare eller
tjockare skivor av fisk

400 g 300 W, 5 min + 100 W, 10–15 min Separera tinade delar

Hel fisk 300 g 300 W, 3 min + 100 W, 10–15 min

600 g 300 W, 8 min + 100 W, 10–15 min

Grönsaker, till exempel ärtor 300 g 300 W, 10–15 min Rör försiktigt under
upptiningen.

600 g 300 W, 10 min + 100 W, 10–15 min

Frukt och bär (till exempel
hallon)

300 g 300 W, 7–10 min Rör försiktigt under
upptiningen och separera
tinade delar500 g

Smör, upptining 125 g 300 W, 1 min + 100 W, 2–4 min Avlägsna allt
förpackningsmaterial

250 g 300 W, 1 min + 100 W, 2–4 min

Limpa 500 g 300 W, 6 min + 100 W, 5–10 min Vänd under tillagningen

1 kg 300 W, 12 min + 100 W, 15–25 min

Torra kakor/tårtor (till
exempel sockerkaka)

500 g 100 W, 15–20 min Endast för kakor utan
glasyr, grädde eller
gräddbakelser. Skilj
kakbitarna från varandra.

750 g 300 W, 5 min + 100 W, 10–15 min

Fuktiga kakor/tårtor (till
exempel fruktpaj,
cheesecake)

500 g 300 W, 5 min + 100 W, 10–15 min Endast för kakor/tårtor
utan glasyr, grädde eller
gelatin750 g 300 W, 7 min + 100 W, 10–15 min

Tining, uppvärmning eller tillagning av frysta maten

OBS!
• Ta ut färdigrätter ur förpackningen. De värms snabbare och jämnare om de placeras i ugnseldfast gods

avsett för mikrovågsugn. De olika delarna i måltiden kanske inte tar lika lång tid att värma upp.
• Det går snabbare att tillaga livsmedel som ligger utspridda än om de ligger i hög. Fördela därför maten så

att den ligger så platt som möjligt i det ugnseldfasta godset. Placera inte olika livsmedel ovanpå varandra
i lager.

• Täck alltid maten. Om du inte har ett särskilt lock till det ugnseldfasta godset kan du täcka över med en
tallrik eller specialfolie för mikrovågsugn.

• Rör om eller vänd maten två till tre gånger under tillagningen.
• Låt maten stå 2–5 minuter efter uppvärmningen så att den får en jämn temperatur.
• Det hjälper maten att behålla sin inneboende smak och den behöver inte kryddas lika mycket.
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VARNING!
Använd grytlappar eller ugnsvantar när du lyfter ut föremål från ugnen.

Livsmedel Vikt Inställning för mikrovågseffekt, tillagningstid Anmärkningar

Meny, upplagd måltid,
färdigrätt

300-400 g 700 W, 10–15 min Ta ut rätten ur
förpackningen och täck
över den innan du värmer
den

Soppa 400-500 g 700 W, 8–10 min Ugnseldfast gods med lock

Grytor 500 g 700 W, 10–15 min Ugnseldfast gods med lock

1 kg 700 W, 20–25 min

Kött i skivor eller bitar i sås, till
exempel gulasch

500 g 700 W, 15–20 min Ugnseldfast gods med lock

1 kg 700 W, 25–30 min

Fisk, till exempel tjocka
filébitar

400 g 700 W, 10–15 min Övertäckt

800 g 700 W, 18–20 min

Tillbehör, till exempel ris eller
pasta

250 g 700 W, 2–5 min Ugnseldfast gods med lock
(fyll på vätska)

500 g 700 W, 8–10 min

Grönsaker, till exempel ärtor,
broccoli, morötter

300 g 700 W, 8–10 min Ugnseldfast gods med lock
(fyll på en matsked vatten)

600 g 700 W, 15–20 min

Stuvad spenat 450 g 700 W, 11–16 min Tillaga utan att tillsätta
vatten

Uppvärmning av mat

VARNING!
Risk för skållning!

Det finns risk för fördröjd kokning när en vätska värms upp.

Det innebär att vätskan når kokpunkten utan att de vanliga ångbubblorna stiger till ytan. Även om behållaren
bara rör sig lite kan den heta vätskan plötsligt koka över och stänka ut. Placera alltid en sked i behållaren när
du värmer vätskor. Det hindrar fördröjd kokning.

VAR FÖRSIKTIG!
Försäkra dig om att föremål av metall, till exempel skedar, är placerade minst 2 cm från ugnens väggar och
luckans insida. På så sätt förhindras att gnistbildning uppstår. Eventuella gnistor kan orsaka irreparabel skada
på glaset på luckans insida.
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OBS!
• Ta ut färdigrätter ur förpackningen. De värms snabbare och jämnare om de placeras i ugnseldfast gods

avsett för mikrovågsugn. De olika delarna i måltiden kanske inte tar lika lång tid att värma upp.
• Täck alltid maten. Om du inte har ett särskilt lock till behållaren kan du täcka över med en tallrik eller

specialfolie för mikrovågsugn.
• Rör eller vänd maten flera gånger under uppvärmningen. Kontrollera temperaturen.
• Låt maten stå 2–5 minuter efter uppvärmningen så att den får en jämn temperatur.
• Använd grytlappar eller ugnsvantar när du lyfter ut föremål från ugnen.
• Placera livsmedlen direkt på den roterande tallriken.

Livsmedel Vikt Inställning för mikrovågseffekt, tillagningstid Anmärkningar

Meny, upplagd måltid,
färdigrätt

350-500 g 700 W, 5–10 min Ta ut rätten ur
förpackningen och täck
över den innan du värmer
den

Drycker 150 ml 900 W, 1–2 min Ställ en sked i glaset. Värm
inte alkoholhaltiga drycker
för mycket. Kontrollera
under uppvärmning

300 ml 900 W, 2–3 min

500 ml 900 W, 3–4 min

Barnmat, till exempel en
nappflaska

50 ml 300 W, cirka 1 min Ställ nappflaskor på golvet i
tillagningsutrymmet utan
napp och lock. Skaka eller
rör noga efter
uppvärmningen. Det är
mycket viktigt att du
kontrollerar temperaturen

100 ml 300 W, 1–2 min

200 ml 300 W, 2–3 min

Soppa 1 kopp 175 g 900 W, 2–3 min -

Soppa 2 koppar 175 g
vardera

900 W, 4–5 min

Soppa 3 koppar 175 g
vardera

900 W, 5–6 min

Kött i skivor eller bitar i sås, till
exempel gulasch

500 g 700 W, 10–15 min Övertäckt

Gryta 400 g 700 W, 5–10 min Ugnseldfast gods med lock

800 g 700 W, 10–15 min

Grönsaker 150 g 700 W, 2–3 min Fyll på lite vätska

300 g 700 W, 3–5 min

Tillaga mat

OBS!
• Det går snabbare att tillaga livsmedel som ligger utspridda än om de ligger i hög. Fördela därför maten så

att den ligger så platt som möjligt i det ugnseldfasta godset. Placera inte olika livsmedel ovanpå varandra
i lager.

• Placera livsmedlen direkt på den roterande tallriken.
• Tillaga maten i ugnseldfast gods med lock. Om du inte har ett lämpligt lock till det ugnseldfasta godset

kan du täcka över med en tallrik eller specialfolie för mikrovågsugn.
• Det hjälper maten att behålla sin inneboende smak och den behöver inte kryddas lika mycket.
• Låt maten stå 2–5 minuter efter tillagningen så att den får en jämn temperatur.
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VARNING!
Använd grytlappar eller ugnsvantar när du lyfter ut föremål från ugnen.

Livsmedel Vikt Inställning för mikrovågseffekt, tillagningstid Anmärkningar

Hel kyckling, färsk, inget
inkråm

1,5 kg 700 W, 30–35 min Vänd efter halva
tillagningstiden

Fiskfilé, färsk 400 g 700 W, 5–10 min -

Färska grönsaker 250 g 700 W, 5–10 min Skär i jämnstora bitar,
tillsätt 1 till 2 matskedar
vatten per 100 g och rör om
under tillagning

500 g 700 W, 10–15 min

Potatis 250 g 700 W, 8–10 min Skär i jämnstora bitar,
tillsätt 1 till 2 matskedar
vatten per 100 g och rör om
under tillagning

500 g 700 W, 11–14 min

750 g 700 W, 15–22 min

Ris 125 g 700 W, 7–9 min + 300 W, 15–20 min Fyll på dubbla mängden
vätska och tillaga i djupt
ugnseldfast gods med lock250 g 700 W, 10–12 min + 300 W, 20–25 min

Söta livsmedel, till exempel
blancmangé (pulver)

500 ml 700 W, 7–9 min Rör om två till tre gånger
med ballongvisp under
uppvärmning

Fruktkompott 500 g 700 W, 9–12 min -

Mikrovågspopcorn

OBS!
• Använd plant och värmebeständig platt ugnsform av glas (till exempel locket till ett ugnssäkert fat/kärl

eller en glastallrik eller glasform (Pyrex-typ)
• Placera alltid det ugnseldfasta godset på trådskenorna.
• Använd inte porslin eller mycket djupa tallrikar.
• Ställ in enligt tabellen. Du kan justera tiden efter produkt och mängd.
• För att dina popcorn inte ska bli brända rekommenderar vi att du tar ut påsen ur ugnen efter 1 minut och

30 sekunder och skakar den. Var försiktig eftersom påsen blir varm.

VARNING!
Risk för skållning!

• Öppna popcornpåsen försiktigt eftersom det kan tränga ut het ånga.
• Ställ aldrig in mikrovågsugnen på full effekt.

Livsmedel Vikt Tillbehör Inställning för mikrovågseffekt, tillagningstid

Mikrovågspopcorn 1 påse, 100
g

Ugnseldfast gods 700 W, 3–5 min
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Mikrovågstips

Du hittar ingen information om inställningarna för den
mängd livsmedel du vill tillaga.

Öka eller minska tillagningstiden enligt följande tumregel:
Dubbla mängden = lite kortare än dubbla tillagningstiden,
halva mängden = halva tillagningstiden

Maten har blivit för torr. Använd kortare tillagningstid nästa gång eller välj en
inställning för lägre mikrovågseffekt. Täck maten och lägg
till mer vätska.

När tiden har gått är maten inte upptinad, varm eller
tillagad.

Ställ in längre tid. Stora mängder mat och mat som
staplats på hög tar längre tid att tillaga.

När tiden har gått är maten överhettad i kanten, men inte
klar i mitten.

Rör om under tillagningen och ställ (vid nästa tillfälle) in
lägre mikrovågseffekt och längre tillagningstid.

Efter upptining är fågeln eller köttet upptinat på utsidan,
men inte i mitten.

Ställ in lägre mikrovågseffekt nästa gång. Om du tinar en
större mängd, vänd den flera gånger.

Kakor, tårtor och liknande bakverk

OBS!
• Angivna tider gäller livsmedel som placeras i en kall ugn.
• Temperaturen och gräddningstiden beror på smetens konsistens och mängd. Det är därför

temperaturområden anges i tabellerna. Börja med den lägre temperaturangivelsen och öka temperaturen
(vid behov) nästa gång (en lägre temperatur ger jämnare brun yta).

• Ytterligare information finns i avsnittet Gräddningstips efter tabellerna.
• Placera alltid kakformen i mitten av de nedre trådskenorna. Men livsmedel med ** ska placeras på den

roterande tallriken.

Bakformar
Bakverk Tillbehör Typ av

uppvärmning
Temperatur (˚C) Mikrovågseffekt

(W)
Tillagningstid
(minuter)

Sockerkaka,enkel Springform/kakfor
m

170-180 100 40-50

Spröd
sockerkaka*

Springform/kakfor
m

150-170 - 70-90

Kakbotten av
sockerkaka

Pajform 160-180 - 30-40

Spröd fruktpaj och
sockerkaka

Springform/ringfor
m

170-180 100 35-45

Sockerkaksbotten,
2 ägg

Pajform 160-170 - 20-25

Kakbotten av
sockerkaka, 6 ägg

Mörk springform 170-180 - 35-45

Mördegsbotten
med pajskal

Mörk springform 170-190 - 30-40

Frukttårta/cheese
cake med
mördegsbotten*

Mörk springform 170-190 100 35-45



36 Bilaga

© 2020, Elon Group AB. All rights reserved.

Bakverk Tillbehör Typ av
uppvärmning

Temperatur (˚C) Mikrovågseffekt
(W)

Tillagningstid
(minuter)

Sött pajskal** Mörk springform 190-200 - 45-55

Ringformad kaka Springform 170-180 40-50

Pizza, tunn botten,
lätt fyllning**

Rund pizzaform 220-230 - 15-25

Mjuka
fruktkakor**

Mörk springform 200-220 - 50-60

Nötkaka Mörk springform 170-180 100 35-45

Jäst deg med torrt
skal

Rund pizzaform 160-180 - 50-60

Jäst deg med
fuktigt skal

Rund pizzaform 170-190 - 55-65

Flätad limpa med
500 g mjöl

Rund pizzaform 170-190 - 35-45

Stollen (tysk
julkaka) med 500
g mjöl

Rund pizzaform 160-180 - 60-70

Strudel, söt Rund pizzaform 190-210 100 35-45

* Låt kakan svalna i ugnen i cirka 20 minuter.
**Livsmedlet ska placeras på den roterande tallriken.

Mindre bakverk
Bakverk Tillbehör Typ av uppvärmning Temperatur (˚C) Tillagningstid (minuter)

Småkakor Rund pizzaform 150-170 25-35

Makroner Rund pizzaform 110-130 35-45

Maräng Rund pizzaform 100 80-100

Muffins Muffinsplåt på
trådskenor

160-180 35-40

Bakverk av petit-chou Rund pizzaform 200-220 35-45



Bilaga 37

© 2020, Elon Group AB. All rights reserved.

Bakverk Tillbehör Typ av uppvärmning Temperatur (˚C) Tillagningstid (minuter)

Bakverk av smördeg Rund pizzaform 190-200 35-45

Jästdeg Rund pizzaform 200-220 25-35

Bröd och frallor
Bakverk Tillbehör Typ av uppvärmning Temperatur (˚C) Tillagningstid (minuter)

Surdegsbröd med 1,2
kg mjöl

Rund pizzaform 210-230 50-60

Flatbread Rund pizzaform 220-230 25-35

Frallor Rund pizzaform 210-230 25-35

Frallor av söt jästdeg Rund pizzaform 200-220 15-25

Bakningstips

Du vill baka med ett eget recept. Använd liknande ingredienser i gräddningstabellerna som
guide.

Använd bakformar av silikon, glas, plast eller lergods. Bakformen måste vara värmetålig upp till 250 °C. Kakor i
dessa bakformar får mindre färg. När du använder
mikrovågsfunktionen blir tillagningstiden kortare än den
som visas i tabellen.

Följ detta tips för att fastställa om sockerkakan är färdig. Cirka 10 minuter innan receptets bakningstid har passerat
sticker du i kakan med en baksticka på kakans högsta
punkt. Om bakstickan är ren är kakan färdig.

Kakan sjunker ihop. Använd mindre vätska nästa gång eller ställ in ugnen på
10 grader lägre temperatur och förläng bakningstiden. Följ
de angivna blandningstiderna i receptet.

Kakan har stigit i mitten, men är lägre runt kanterna. Smörj bara botten på springformen. När kakan är klar
lossar du den försiktigt med en kniv.

Kakan är för mörk. Välj lägre temperatur och baka kakan lite längre.

Kakan är för torr. När kakan är klar gör du små hål i den med en
tandpetare. Häll sedan fruktjuice eller alkohol övre den.
Nästa gång du bakar, välj en temperatur som är 10 grader
högre och grädda kortare tid.

Brödet eller kakan (till exempel cheesecake) ser bra ut men
är degig på insidan (kladdig, lätt vattning).

Använd något mindre vätska nästa gång och grädda lite
längre med lägre temperatur. Vid bakning av kakor/tårtor
med fuktig topping rekommenderar vi att du bakar bottnen
först, täcker den med mandlar eller brödsmulor och
därefter lägger på toppingen. Följ receptet och
gräddningstiderna.
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Kakan lossnar inte från formen när den vänds upp och
ned.

Låt kakan svalna 5 till 10 minuter extra när den är
färdiggräddad så blir det lättare att lossa den från formen.
Om den fortfarande sitter fast lossar du kakan längs
kanten med hjälp av en kniv. Vänd formen upp och ned
och täck den flera gånger med en våt och kall handduk.
Nästa gång smörjer du formen ordentligt och sprider ut
ströbröd på den.

Ugnens temperatur uppmätt med din egen köttermometer
avviker från ugnens inställda temperatur.

Ugnens temperatur testas efter en förutbestämd tid av
tillverkaren med hjälp av en provningsutrustning som finns
mitt i ugnsutrymmet. Ugnseldfast gods och tillbehör
påverkar mätningen av temperaturen, vilket betyder att det
uppstår avvikelser om du mäter temperaturen själv.

Gnistor bildas mellan formen och trådskenorna. Kontrollera att formen är ren på utsidan. Flytta formen i
tillagningsutrymmet. Om det inte hjälper, fortsätt att
grädda, men utan mikrovågor. Gräddningstiden blir då
längre.

Stekning och grillning
Temperatur och ugnsstekningstid varierar beroende på typ av och mängden mat som ska tillagas. Det är därför
temperaturområden anges i tabellerna. Börja med lägre temperatur och använd vid behov en högre inställning nästa
gång. Läs mer i avsnittet Tips för grillning och stekning efter tabellerna.
Du kan använda valfritt ugnseldfast gods som är lämpligt för mikrovågsugnar. Stekgrytor av metall är inte lämpliga för
ugnsstekning i mikrovågsugn.
Kärlen kan bli mycket varma. Använd ugnsvantar när du tar ut det ugnseldfasta godset ur ugnen.
Placera heta ugnsformar av glas på en torr kökshandduk när du har tagit ut dem ur ugnen. Glaset kan spricka om det
placeras på en kall eller våt yta.

OBS!
• Använd en djup stekgryta vid ugnsstekning av kött och fågel.
• Kontrollera att formen passar i tillagningsutrymmet. Den ska inte vara för stor.
• Kött: Täck cirka två tredjedelar av formens botten med vätska. Fyll på något mer vätska för grytstekar.

Vänd köttstyckena efter halva tillagningstiden. När steken är klar stänger du av ugnen och låter den vila i
ytterligare 10 minuter. Det ger bättre fördelning av köttsafterna.

• Fågel: Vänd på köttstyckena när två tredjedelar av tillagningstiden har passerat.

OBS!
• Håll alltid ugnsluckan stängd under grillning och förvärm inte.
• Försök att se till att styckena av det livsmedel du lagar är ungefär lika tjocka. Stekar ska vara minst 2 till 3

cm tjocka.
• Det gör att de bryns jämnt och håller sig saftiga. Salta biffarna först när de är färdiggrillade.
• Använd en tång för att vända maten när du grillar. Om du sticker hål i maten med en gaffel rinner fukten

ut och det blir torrt.
• Mörkare kött (till exempel nötkött) bryns snabbare än kalvkött eller fläskkött. Ljusare kött och fisk blir

endast lite brynt på ytan vid grillning, men de är ändå tillräckligt tillagade och saftiga.
• Grillelementet stängs av och slås på igen automatiskt. Det är normalt. Grillinställningen avgör hur ofta det

händer.

OBS!
• Vänd grytstekar efter 1/3 och 2/3 av tillagningstiden. Låt vila i ytterligare 10 minuter.
• Vänd oxfilé och rostbiff efter halva tillagningstiden. Låt vila i ytterligare 10 minuter.
• Vänd stekar efter två tredjedelar av tillagningstiden.



Bilaga 39

© 2020, Elon Group AB. All rights reserved.

Nötkött

OBS!
• Vänd grytstekar efter 1/3 och 2/3 av tillagningstiden. Låt vila i ytterligare 10 minuter.
• Vänd oxfilé och rostbiff efter halva tillagningstiden. Låt vila i ytterligare 10 minuter.
• Vänd stekar efter två tredjedelar av tillagningstiden.

Livsmedel Tillbehör Typ av
uppvärmning

Temperatur (˚C) Mikrovågseffekt
(W)

Tillagningstid
(minuter)

Grytstek på nöt,
cirka 1 kg*

Ugnseldfast gods
med lock

180-200 - 120-143

Oxfilé (medium),
cirka 1 kg*

Ugnseldfast gods
utan lock

180-200 100 30-40

Rostbiff (medium),
cirka 1 kg*

Ugnseldfast gods
utan lock

210-230 100 30-40

Biff (medium), 3
cm tjock**

Övre trådskenor 3 - 30-40

* Nedre trådskenor
** Övre trådskenor

Kalv

OBS!
Vänd kalvstekar efter halva tillagningstiden. Låt vila i ytterligare 10 minuter.

Livsmedel Tillbehör Typ av
uppvärmning

Temperatur (˚C) Mikrovågseffekt
(W)

Tillagningstid
(minuter)

Kalvstek, cirka 1
kg*

Ugnseldfast gods
med lock

180-200 - 110-130

Kalvfransyska,
cirka 1,5 kg*

Ugnseldfast gods
med lock

200-220 - 120-130

* Nedre trådskenor

Fläsk

OBS!
• Vänd styckade bitar av magert fläskkött och styckade bitar utan svål efter halva tillagningstiden. Låt vila i

ytterligare 10 minuter.
• Placera den styckade biten med svålsidan upp i det ugnseldfasta godset. Skär snitt i svålen. Vänd inte den

styckade biten. Låt vila i ytterligare 10 minuter.
• Vänd inte på fläskfilé eller fläskkotletter. Låt vila i ytterligare 5 minuter.
• Vänd på fläskkarrén efter två tredjedelar av tillagningstiden.
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Livsmedel Tillbehör Typ av
uppvärmning

Temperatur (˚C) Mikrovågseffekt
(W)

Tillagningstid
(minuter)

Styckad del utan
svål (t.ex. karré),
cirka 750 g*

Ugnseldfast gods
med lock

220-230 100 40-50

Styckad del med
svål (t.ex. bog),
cirka 1,5 kg*

Ugnseldfast gods
utan lock

190-210 - 130-150

Fläskfilé, cirka 500
g*

Ugnseldfast gods
med lock

220-230 100 25-30

Fläskstek, mager
cirka 1 kg*

Ugnseldfast gods
med lock

210-230 100 60-80

Rökt fläsk med
ben, cirka 1 kg*

Ugnseldfast gods
utan lock

- 300 45-50

Fläskkarré, 2 cm
tjock**

3 Första sidan: cirka
15–20 Andra
sidan: cirka 10–15

* Nedre trådskenor
** Övre trådskenor

Lamm

OBS!
Vänd lammsteken efter halva tillagningstiden.

Livsmedel Tillbehör Typ av
uppvärmning

Temperatur (˚C) Mikrovågseffekt
(W)

Tillagningstid
(minuter)

Lammsadel med
ben, cirka 1 kg*

Ugnseldfast gods
med lock

210-230 - 40-50

Lammstek,
urbenad
(medium), cirka
1,5 kg*

Ugnseldfast gods
utan lock

190-210 - 90-95

* Nedre trådskenor

Övrigt

OBS!
• Efter tillagningen i ugnen, låt köttfärslimpan stå i cirka 10 minuter till.
• Vänd på korvarna efter två tredjedelar av tillagningstiden.
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Livsmedel Tillbehör Typ av
uppvärmning

Temperatur (˚C) Mikrovågseffekt
(W)

Tillagningstid
(minuter)

Köttfärslimpa,
cirka 1 kg*

Ugnseldfast gods
utan lock

180-200 700 + 100 -

4 till 6 korvar för
grillning (cirka 150
g per korv)**

- 3 - Varje sida: 10-15

* Nedre trådskenor
** Övre trådskenor

Fågel

OBS!
• Placera hel kyckling och kycklingbröst med bröstsidan ned. Vänd efter två tredjedelar av tillagningstiden.
• Lägg unghönan med bröstsidan nedåt. Vänd efter 30 minuter och ställ in mikrovågseffekten på 180 watt.
• Lägg kycklinghalvor och kycklingbitar med skinnsidan uppåt. Vänd inte.
• Vänd ank- och gåsbröst med skinnsidan uppåt. Vänd inte.
• Vänd gåslår efter halva tillagningstiden. Stick hål i skinnet.
• Lägg kalkonbröst och -lår med skinnsidan nedåt. Vänd efter två tredjedelar av tillagningstiden.

Livsmedel Tillbehör Typ av
uppvärmning

Temperatur (˚C) Mikrovågseffekt
(W)

Tillagningstid
(minuter)

Kyckling, hel, cirka
1,2 kg*

Ugnseldfast gods
med lock

220-230 300 35-45

Unghöna, hel,
cirka 1,6 kg*

Ugnseldfast gods
med lock

220-230 300 / 100 30 / 20-30

Kyckling, halvor,
500 g styck*

Ugnseldfast gods
utan lock

180-200 300 30-35

Kycklingbitar, cirka
800 g*

Ugnseldfast gods
utan lock

210-230 300 20-30

Kycklingbröst med
skinn och ben, två
stycken, cirka
350–450 g*

Ugnseldfast gods
utan lock

190-210 100 30-40

Ankbröst med
skinn, två stycken,
300–400 g
vardera**

Ugnseldfast gods
utan lock

3 100 20-30

Gåsbröst, två
stycken, 500 g
vardera*

Ugnseldfast gods
utan lock

210-230 100 25-30

Gåslår, fyra
stycken, cirka 1,5
kg*

Ugnseldfast gods
utan lock

210-230 100 30-40
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Livsmedel Tillbehör Typ av
uppvärmning

Temperatur (˚C) Mikrovågseffekt
(W)

Tillagningstid
(minuter)

Kalkonbröst, cirka
1 kg*

Ugnseldfast gods
med lock

200-220 - 90-100

Kalkonlår, cirka
1,3 kg*

Ugnseldfast gods
med lock

200-220 100 50-60

* Nedre trådskenor
** Övre trådskenor

Fisk

OBS!
• Placera hel fisk (till exempel forell) på mitten av det övre grillgallret.
• Smörj trådskenorna med olja i förväg.

Livsmedel Tillbehör Typ av uppvärmning Temperatur (˚C) Tillagningstid (minuter)

Fiskkotlett, t.ex. lax, 3
cm tjock, grillad

Övre trådskenor 3 20-25

Hel fisk, två till tre
bitar, 300 g vardera,
grillade

Övre trådskenor 3 20-30

Tips för stekning och grillning

Tabellen innehåller ingen information om stekens vikt. För mindre stekar, välj högre temperatur och kortare
tillagningstid. För större stekar, välj lägre temperatur och
längre tillagningstid.

Hur vet jag när steken är klar? Använd köttermometer (säljs i köksbutiker) eller gör
skedtestet. Tryck en sked mot steken. Om det känns fast är
den klar. Om steken ger efter för skeden behöver den mer
tid.

Steken ser god ut, men köttsaften är bränd. Nästa gång kan du använda en mindre ugnsform eller
tillsätta mer vätska.

Steken ser god ut, men saften är för klar och vattnig. Nästa gång kan du använda en större ugnsform och
tillsätta mindre vätska.

Steken är inte tillräckligt tillagad. Skär upp steken. Tillred såsen i stekgrytan och placera
skivorna av stekt kött i såsen. Avsluta tillagningen av köttet
med endast mikrovågsfunktionen.

Pajer, gratänger, varma smörgåsar

OBS!
• Värdena i tabellen gäller livsmedel som placeras i kall ugn.
• Använd ugnssäkert och värmebeständigt fat/kärl (4–5 cm djupt) avsett för användning i mikrovågsugn för

pajer potatisgratäng och lasagne.
• Placera pajen på de nedre trådskenorna.
• Låt pajer och gratänger vara kvar i ugnen ytterligare 5 minuter efter att den har stängts av.
• Varma smörgåsar: Rosta brödskivorna i förväg.
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Livsmedel Tillbehör Typ av
uppvärmning

Temperatur (˚C) Mikrovågseffekt
(W)

Tillagningstid
(minuter)

Söta pajer, cirka
1,5 kg*

Ugnseldfast gods
utan lock

140-160 300 25-35

Matpaj som
innehåller
tillagade
ingredienser, cirka
1 kg*

Ugnseldfast gods
utan lock

150-160 700 20-25

Lasagne, färsk* Ugnseldfast gods
utan lock

200-220 300 25-35

Potatisgratäng på
otillagade
ingredienser, cirka
1,1 kg*

Ugnseldfast gods
utan lock

180-200 700 25-30

Toast med
pålägg, 4 skivor**

3 - 8-10

* Nedre trådskenor
* Övre trådskenor

Färdigrätter, frusna

OBS!
• Följ anvisningarna på förpackningen.
• Värdena i tabellen gäller livsmedel som placeras i kall ugn.
• Lägg inte pommes frites, kroketter eller potatisplättar ovanpå varandra. Vänd efter halva tillagningstiden.
• Placera livsmedlen direkt på den roterande tallriken.

Livsmedel Tillbehör Typ av
uppvärmning

Temperatur (˚C) Mikrovågseffekt
(W)

Tillagningstid
(minuter)

Pizza med tunn
botten*

Roterande tallrik 220-230 - 10-15

Pizza med tjock
botten

Roterande tallrik -
220-230

700
-

3
13-18

Minipizza* Roterande tallrik 220-230 10-15

Pizzabaguette* Roterande tallrik -
220-230

700
-

2
13-18
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Livsmedel Tillbehör Typ av
uppvärmning

Temperatur (˚C) Mikrovågseffekt
(W)

Tillagningstid
(minuter)

Pommes frites Roterande tallrik 220-230 - 8-13

Kroketter* Roterande tallrik 210-220 13-18

Potatisplättar,
potatispiroger

Roterande tallrik 200-220 - 25-30

Förgräddat bröd
(frallor/baguette)

Nedre trådskenor 170-180 - 13-18

Fiskpinnar Roterande tallrik 210-230 - 10-20

Kycklingfingrar,
chicken nuggets

Roterande tallrik 200-220 - 15-20

Lasagne, cirka
400 g**

Nedre trådskenor 220-230 700 12-17

*Förvärm tillagningsutrymmet i 5 minuter.
**Placera maten i lämpligt ugnseldfast gods.

Specifikationer
Produktkod CKI4449S

Höjd 454 mm

Bredd 595 mm

Djup (utan handtag) 568 mm

Diameter för roterande tallrik 360 mm

Vikt 36 kg

Ugnsvolym 44 l

Strömförsörjning 230 V, 50 Hz

Maxeffekt 3350 W

Nominell uteffekt (mikrovågor) 900 W

Märkström 15 A

EU-direktiv och standarder
Denna produkt uppfyller kraven i tillämpliga EU-direktiv och EU-förordningar och är CE-märkt. EU-försäkran om
överensstämmelse är tillgänglig på begäran om den inte medföljer produkten.
Produktens prestanda har testats i enlighet med standarden EN 60350-1.
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