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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.

Language: sv-SE, Publication date: 2021-03-12

This document and its content, including written material and images, are the property of Elon Group AB. You may not
copy, reproduce, modify, republish or distribute this document or any of its content without express written permission

from Elon Group AB. © 2020, Elon Group AB. All rights reserved.
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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) eller
• för användning utomhus.

Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättningar
VARNING!
Låt endast följande grupper använda produkten om de övervakas eller har instruerats om hur man använder
maskinen på ett säkert sätt. De måste ha förstått de faror som är förknippade därmed.

• Barn. (Barn under 8 års ålder måste ständigt övervakas.)
• Personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga.
• Personer som saknar erfarenhet eller kunskap.

VARNING!
• Barn får inte leka med maskinen.
• Barn får inte rengöra maskinen utan tillsyn.

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

• Mikrovågsugnen är endast avsedd för inbyggd installation.
• Produkten blir varm under användning. Var försiktig så att du inte kommer i kontakt med värmeelementen

inuti ugnen.
• Förvaringslådornas ytor kan bli varma.

VARNING!
• Stäng av eller koppla bort produkten från nätspänningen omedelbart om rök uppstår (öppna inte luckan –

det kan leda till att lågor flammar upp).
• Placera inga föremål mellan ugnens frontyta och luckan (försäkra dig också om att tätningsytorna är fria

från smuts och rester av rengöringsmedel).
• Använd inte ugnen om luckan eller dess tätningar är skadade (försäkra dig om att ugnen repareras av

behörig tekniker innan du använder den igen).

VAR FÖRSIKTIG!
Var försiktig så att du inte flyttar den roterande tallriken när du tar ut behållare ur produkten.

Säkerhet under installation
Följ alltid lokala lagar och föreskrifter som avser elektriska installationer.

VARNING!
• Produkten måste installeras och driftsättas av en behörig tekniker och i enlighet med lokala lagar och

bestämmelser. Tillverkaren och återförsäljaren ansvarar inte för eventuella skador som kan orsakas av
felaktig placering och installation av obehörig personal.

• Endast behörig elektriker får installera uttaget eller byte nätsladden.
• Ugnen får endast anslutas till ett korrekt installerat jordat uttag.
• Böj inte nätsladden.

VARNING!
• Skåpet där ugnen installeras får inte ha en bakre panel.
• Ventilationsspringor och insug får inte vara täckta.
• Min. installationshöjd: 850 mm.

Säkerhet under användning
VARNING!
• Metallbehållare får inte placeras i mikrovågsugnen.
• Använd endast redskap som är avsedda för mikrovågsugn. Se avsnitt "Material som kan användas i

mikrovågsugn", sida 21.
• Om du värmer upp ett redskap på maximal effekt för att testa om det är säkert att använda i

mikrovågsugn ska du inte köra längre än 1 minut.
• Försök inte använda ugnen när luckan är öppen (det finns risk för exponering för skadliga mikrovågor).

Gör inga ingrepp på säkerhetsförreglingar.
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VARNING!
• Ugnen ska inte startas tom.
• 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.
• Vid uppvärmning av dryck i mikrovågsugn finns det risk för fördröjd eruptiv kokning. Var försiktig när du

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

uppvärmningen har avslutats).
• 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.

Säkerhet under underhåll
VARNING!
• Risk för elstöt. Undvik att röra vid interna komponenter. Det finns risk för elstöt, vilket kan leda till allvarlig

personskada eller dödsfall. Demontera inte denna produkt.
• Endast behörig tekniker får utföra service eller reparationer där skyddet som skyddar mot exponering för

mikrovågor avlägsnas.

VARNING!
• Koppla från ugnen från nätspänningen innan du rengör den.
• Använd inte vassa metallskrapor eller rengöringsmedel/rengöringsprodukter som innehåller slipmedel för

att rengöra glaset på ugnsluckan (det kan repas och splittras).
• Håll alltid ugnen ren (om du inte gör det kan följden bli slitage på ytor som i sin tur leder till att ugnens

livslängd förkortas och till farliga situationer).

VAR FÖRSIKTIG!
Ugnen får inte rengöras med ångrengöringsmaskin.

Säkerhetsetiketter
Följande säkerhetsetikett återfinns på produkten.

Varning – mikrovågsenergi. Avlägsna inte det här täcklocket.
Försiktighet: Varm yta.
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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

Innan mikrovågsugnen används

1

Använda mikrovågsugnen

Efter att du har använt mikrovågsugnen
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KOMMA IGÅNG

Installation
Se avsnitt

Lär känna ugnen

Reglage

A. Display
B. Pekknappar
C. Vred
D. Öppna ugnsluckan

Microwave Mikrovågsfunktion eller kontrollera den aktuella effektnivån under tillagning.

Grill / Combi. Grill/kombitillagning eller kontrollera den aktuella effektnivån under tillagning.

Weight Defrost Tina efter vikt.

Time Defrost Tina efter tid.

Kitchen Timer Clock Ställ in timern eller kontrollera aktuell tid under tillagningen.

STOP / Clear Avbryt tillagningen eller aktivera/avaktivera barnlåset.

START / +30Sec. / Confirm Börja tillagningen, lägg till 30 sekunder eller bekräfta aktuellt val.

Tillbehör

Glastallrik Används för att placera livsmedel på direkt eller som en yta för grillställningen.

Grillställning För att grilla livsmedel.
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Öppna ugnsluckan
1. Tryck på för att öppna ugnsluckan.

Starta tillagning
1. Tryck på START / +30Sec. / Confirm.

Ugnen tillagar i 30 sekunder på 100 % effekt.

Du kan trycka på samma knapp under tillagningen för att lägga till 30 sekunder till tillagningstiden.

OBS!
Ugnen startar inte om luckan är öppen. Om du öppnar luckan under tillagning avbryts tillagningen. Stäng
luckan och tryck på START / +30Sec. / Confirm för att fortsätta tillagningen

Använd barnlåset
Aktivera barnlåset för att förhindra att ugnen används av misstag.
1. Tryck och håll in STOP / Clear i 3 sekunder för att aktivera barnlåset.

Den aktuella tiden och visas.
2. Tryck och håll in STOP / Clear i 3 sekunder för att avaktivera barnlåset.

Innan första användning

Ställ in tiden
När du först ansluter ugnen till en strömkälla ombeds du ställa in tiden.
1. Tryck två gånger på Kitchen Timer Clock.

Timsiffrorna börjar blinka.
2. Vrid ratten till aktuell timme.
3. Tryck på Kitchen Timer Clock för att bekräfta.

Minutsiffrorna börjar blinka.
4. Vrid ratten till aktuell minut.
5. Tryck på Kitchen Timer Clock för att bekräfta.

Aktuell tid visas.

Mikrovågsmaterial
Bekanta dig med vilka material som är säkra och inte säkra att använda i mikrovågsugnar. Se avsnitt "Material som kan
användas i mikrovågsugn", sida 21
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TILLAGNING

Tillagning i mikrovågsugn
1. Tryck på Microwave.

P100 visas.
2. Vrid vredet för att ändra mikrovågseffekten.

Du kan även trycka på Microwave för att bläddra igenom mikrovågseffekterna.

3. Tryck på START / +30Sec. / Confirm för att bekräfta.
4. Vrid på vredet för att ställa in tillagningstiden.
5. Tryck på START / +30Sec. / Confirm för att starta tillagningen.

Du kan trycka på START / +30Sec. / Confirm under processen för att öka tiden.

Mikrovågseffekter
P100 Hög

P80 Medelhög

P50 Medel

P30 Medellåg

P10 Låg

Tina efter vikt
1. Tryck på Weight Defrost.

dEF1 visas.
2. Vrid vredet för att välja livsmedlets vikt.
3. Tryck på START / +30Sec. / Confirm för att starta upptining.

När halva upptiningstiden har gått hörs en ljudsignal två gånger och upptiningen fortsätter.

Du kan förbättra upptiningseffekten genom att öppna luckan och vända på maten efter halva tiden.
Stäng sedan luckan och tryck på START / +30Sec. / Confirm för att fortsätta upptiningen.

Tina efter tid
1. Tryck på Time Defrost.

dEF2 visas.
2. Vrid på vredet för att ställa in tid.
3. Tryck på START / +30Sec. / Confirm för att starta upptining.

När halva upptiningstiden har gått hörs en ljudsignal två gånger och upptiningen fortsätter.

Du kan förbättra upptiningseffekten genom att öppna luckan och vända på maten efter halva tiden.
Stäng sedan luckan och tryck på START / +30Sec. / Confirm för att fortsätta upptiningen.
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Du kan trycka på START / +30Sec. / Confirm under processen för att öka tiden.

Grill- eller kombitillagning
1. Tryck på Grill / Combi..

G visas.
2. Vrid på vredet för att välja program.
3. Tryck på START / +30Sec. / Confirm för att bekräfta.
4. Vrid på vredet för att välja tillagningstid.
5. Tryck på START / +30Sec. / Confirm för att starta tillagning.

För program G: När halva grilltiden har gått hörs en ljudsignal två gånger och tillagningen fortsätter.

Du kan förbättra tillagningseffekten genom att öppna luckan och vända på maten efter halva tiden.
Stäng sedan luckan och tryck på START / +30Sec. / Confirm för att fortsätta tillagningen.

Du kan trycka på START / +30Sec. / Confirm under processen för att öka tiden.

Kombitillagningsprogram
Program Mikrovågseffekt Grilleffekt

G 0% 100%

C-1 55% 45%

C-2 36% 64%

Tillaga i flera steg
Du kan ställa in ugnen på att automatiskt starta en typ av tillagning när den första har avslutats. I det här exemplet tinas
livsmedlet först i 5 minuter och tillagas därefter i 7 minuter med 80 % mikrovågseffekt.

OBS!
Ugnen kan ställas in så att maten tillagas i två steg. Om ett av stegen är upptining ska detta placeras som
steg 1.

OBS!
Automatisk meny och snabblagning kan inte ställas in som något av stegen.

1. Tryck på Time Defrost.
dEF2 visas.

2. Vrid på vredet för att välja 5 minuter.
3. Tryck på Microwave.

P100 visas.
4. Vrid på vredet för att välja P80.
5. Tryck på START / +30Sec. / Confirm för att bekräfta.
6. Vrid på vredet för att välja 7 minuters tillagningstid.
7. Tryck på START / +30Sec. / Confirm för att starta tillagning.

Efter det första steget hörs en ljudsignal.
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Använd den automatiska tillagningsfunktionen
1. Vrid vredet åt höger för att välja menyn Auto.
2. Tryck på START / +30Sec. / Confirm för att bekräfta.
3. Vrid vredet för att välja livsmedlets vikt.
4. Tryck på START / +30Sec. / Confirm för att starta tillagning.

Automatiska tillagningsprogram
Program Meny Vikt Effekt

A1 Pizza 200 g 100 %

400 g

A2 Kött 250 g 100 %

350 g

450 g

A3 Grönsaker 200 g 100 %

300 g

400 g

A4 Pasta 50 g (med 450 g kallt vatten) 80 %

100 g (med 800 g kallt
vatten)

A5 Potatis 200 g 100 %

400 g

600 g

A6 Fisk 250 g 80 %

350 g

450 g

A7 Dryck 1 kopp (cirka 120 ml) 100 %

2 koppar (cirka 240 ml)

3 koppar (cirka 360 ml)

A8 Popcorn 50 g 100 %

100 g

Ställ in timer
1. Tryck på Kitchen Timer Clock.

00:00 visas.
2. Vrid på vredet för att ställa in önskad tid.
3. Tryck på START / +30Sec. / Confirm för att bekräfta.

När tiden har nåtts hörs en ljudsignal 5 gånger.
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Kontrollera effektnivån
1. Under tillagningen trycker du på Microwave eller Grill / Combi..

Den aktuella effektnivån visas i 3 sekunder.

Kontrollera aktuell tid
1. Under tillagningen trycker du på Kitchen Timer Clock.

Den aktuella tiden visas i 3 sekunder.
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RENGÖRING
Rengör ugnen regelbundet för att se till att den varar länge och behåller sitt utseende.

VARNING!
Håll alltid ugnen ren (om du inte gör det kan följden bli slitage på ytor som i sin tur leder till att ugnens
livslängd förkortas och till farliga situationer).

VARNING!
Använd inte vassa metallskrapor eller rengöringsmedel/rengöringsprodukter som innehåller slipmedel för att
rengöra glaset på ugnsluckan (det kan repas och splittras).

VAR FÖRSIKTIG!
Ugnen får inte rengöras med ångrengöringsmaskin.

Rengör ugnen

VARNING!
Koppla från ugnen från nätspänningen innan du rengör den.

• Rengör ugnens insida med fuktig trasa efter användning.
• För enklare rengöring av ugnens insida (där tillagad mat kan fastna): Placera en halv citron i en skål och fyll på 300 ml

vatten. Ställ därefter in ugnen på 100 % mikrovågseffekt och kör den i 10 minuter. Torka av ugnen med en mjuk, torr
trasa.

• Rengör alla tillbehör som vanligt i tvålvatten.
• Rengör luckans ram, tätningslist och intilliggande delar noga med en fuktig trasa.
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FELSÖKNING

Felsökning
Problem Orsak Åtgärd

Ugnen startar inte. Strömsladden är inte korrekt ansluten. Koppla från kabeln, vänta i 10
sekunder och anslut den igen.

En propp har gått eller en kretsbrytare
har utlösts.

Byt säkringen eller återställ
kretsbrytaren.

Eluttaget fungerar inte. Testa eluttaget med en annan
elapparat.

Ugnen blir inte varm Luckan har inte stängts ordentligt. Stäng luckan ordentligt.

Normalt ugnsbeteende
Tv-mottagningen störs av mikrovågsugnen. Det kan uppstå störningar i radio- och tv-mottagning när

mikrovågsugnen används. Det liknar störningar från små
elektriska enheter som mixers, dammsugare och elektriska
fläktar.

Svag belysning i ugnen Ugnsbelysningen kan lysa svagt vid tillagning i
mikrovågsugn med låg effektnivå.

Ånga ansamlas på luckan och varmluft kommer ut ur
ventilationsöppningarna

Det kan komma ut ånga under tillagningen. Det mesta
ventileras ut, men lite kan ansamlas på svala områden
som ugnsluckan.
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INSTALLATION
Installera ugnen enligt instruktionerna i detta avsnitt.
• Ugnen är endast avsedd för hushållsbruk.
• Ugnen är endast avsedd att användas som inbyggnadsugn. Den är inte avsedd att användas placerad på köksbänk

eller inuti skåp.
• Ugnen kan installeras i ett 60 cm brett väggmonterat skåp.
• Försäkra dig om att nätspänningen överensstämmer med den spänning som anges på märkskylten.
• Adaptrar, grenuttag eller förlängningssladdar får inte användas. Överlast kan leda till brandrisk.

VARNING!
Produkten måste installeras och driftsättas av en behörig tekniker och i enlighet med lokala lagar och
bestämmelser. Tillverkaren och återförsäljaren ansvarar inte för eventuella skador som kan orsakas av felaktig
placering och installation av obehörig personal.

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

VARNING!
• Skåpet där ugnen installeras får inte ha en bakre panel.
• Ventilationsspringor och insug får inte vara täckta.
• Min. installationshöjd: 850 mm.

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

VARNING!
Endast behörig elektriker får installera uttaget eller byte nätsladden.
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1. Anslut strömsladden till strömförsörjningen.
VARNING! Ugnen får endast anslutas till ett korrekt installerat jordat uttag.

2. Skjut försiktigt in ugnen i utrymmet.
VARNING! Böj inte nätsladden.
OBS! Skjut ugnen så långt åt höger som möjligt för att hindra luckan från att slå i när den öppnas.

3. Öppna luckan och fäst ugnen med de medföljande skruvarna.

Installera den roterande tallriken
• Placera glastallriken på stödet (aldrig upp och ned). Försäkra dig om att glastallriken inte hindras från att rotera.
• Både glastallrik och roterande ring måste användas vid tillagning.
• Placera livsmedel och behållarna på glastallriken vid tillagning.
• Kontakta auktoriserat servicecenter om glastallriken eller den roterande ringen är sprucken eller skadad.
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BILAGA

Testa ett redskap
Använd det här testet för att se om ett redskap är säkert att använda i mikrovågsugn.
1. Fyll en mikrovågssäker behållare med 1 kopp kallt vatten (250 ml).
2. Placera redskapet i vattnet i behållaren.
3. Kör på maxeffekt i 1 minut.

VARNING! Överskrid inte 1 minuts tillagningstid.
4. Känn på redskapet (var försiktig – det kan vara varmt). Om redskapet är varmt ska du inte använda det i

mikrovågsugnen.

Material som kan användas i mikrovågsugn

Stekfat Följ tillverkarens instruktioner. Stekfatets undersida måste
vara minst 5 mm ovanför den roterande tallriken. Vid
felaktig användning kan den roterande tallriken spricka.

Tallrikar och koppar Endast produkter som är säkra för användning i
mikrovågsugn får användas. Följ tillverkarens instruktioner.
Använd inte sprucket eller kantstött glas.

Glasburkar Skruva av locket från burken. Glasburkar kan användas vid
uppvärmning av mat, men maten får inte bli för varm. De
flesta typer av glasburkar är inte värmebeständiga (de kan
gå sönder).

Glas Använd endast värmebeständigt glas avsett för
mikrovågsugn. Försäkra dig om att glaset inte har
metalldekor. Använd inte sprucket eller kantstött glas.

Stekpåsar Följ tillverkarens instruktioner. Förslut inte med metalltråd.
Snitta påsen så att ånga kan pysa ut.

Papperstallrikar och -muggar Endast kortare tillagning/värmning. Lämna inte
mikrovågsugnen utan uppsikt under tillagning.

Pappershanddukar Använd för att täcka över maten vid uppvärmning och för
att absorbera fett. Får endast användas under kortare
tillagning och under övervakning.

Bakplåtspapper Använd som skydd mot stänk eller för att täcka över vid
ångkokning.

Plast Endast produkter som är säkra för användning i
mikrovågsugn får användas. Följ tillverkarens instruktioner.
Använd endast produkter avsedda för användning i
mikrovågsugn. Vissa plastbehållare mjuknar när de blir
varma. Snitta, gör hål i eller ventilera matlagningspåsar
och tätt sittande plastpåsar (se anvisningar på
förpackningen).

Plastfolie Endast produkter som är säkra för användning i
mikrovågsugn får användas. Används för att skydda
maten under tillagning och för att bevara fukt. Plastfolien
får inte komma i kontakt med maten.
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Termometrar Endast produkter som är säkra för användning i
mikrovågsugn får användas (kött- och sockertermometer).

Smörpapper Använd som skydd mot stänk eller för att bevara fukt.

Material som inte kan användas i mikrovågsugn
Aluminiumform Kan orsaka ljusbåge. Placera livsmedel på fat avsett för

användning i mikrovågsugn.

Matlåda med metallhandtag Kan orsaka ljusbåge. Placera livsmedel på fat avsett för
användning i mikrovågsugn.

Redskap av metall eller med metalldekor Metall skärmar av maten från mikrovågorna. Metalldekor
kan orsaka ljusbåge.

Påsförslutare som innehåller metall Kan orsaka ljusbåge och brand i ugnen.

Papperspåsar Kan orsaka brand i ugnen.

Skumplast Behållare av skumplast som utsätts för höga temperaturer
kan smälta eller förorena eventuell vätska som förvaras i
den.

Trä Trä som används i mikrovågsugn torkar ut och kan splittras
eller spricka.

Specifikationer
Produktkod CMI4208V

Höjd 387 mm

Bredd 594 mm

Djup 314 mm

Vikt 16,5 kg

Ugnsvolym 20 l

Maximal uteffekt (mikrovågor) 800 W

Maximal uteffekt (grill) 1000 W

Strömförsörjning 220–240 V, 50–60 Hz

Märkeffekt för elanslutning 1 270 W
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