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Redaktören har ordet

Kära kund,

Du har just blivit ägare till en ugn av märket SMEG och det vill vi tacka dig för.

Våra forsknings- och utvecklingslag har tagit fram en ny generation av appara-
ter vars kvalitet, estetiska design, funktion och tekniska utveckling gör dem till
exceptionella produkter som visar vårt kunnande.

Med rena linjer och modern estetik passar din nya ugn från SMEG in i ditt kök
på ett harmoniskt sätt och förenar fullkomligt teknisk kompetens, tillred-
ningsprestanda och estetisk lyx.

Du finner även i SMEGs produktutbud ett vidsträckt sortiment av integrerbara
spishällar, köksfläktar, diskmaskiner, tvättmaskiner, mikrovågsugnar och
kylskåp som du kan passa ihop med din nya ugn från SMEG.

Vi är naturligtvis angelägna om att våra produkter på bästa sätt motsvarar dina
krav och vår kundservice står till tjänst för att svara på frågor eller ta emot
förslag. 

Med dessa “nya värdesobjekt” som står som landmärken i vår vardag, inbjuder
SMEG, med sina enastående produkter, en helt ny levnadskonst.

SV
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• Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk för tillagning, uppvärmning och
upptining av livsmedel. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar vid all annan användning
av apparaten.
• Före användning, kontrollera att faten och redskapen är lämpliga att användas i
mikrovågsugnen (till exempel: ugnsfast glas, porslin, m.m.)
• För att inte skada apparaten, låt den aldrig gå tom eller utan platta.
• Utför inga ingrepp på öppningarna vid låset på framsidan; detta kan skadas och
fordra ingreppet av en serviceman.
• Vid upvärmning av livsmedel i engångsbehållare av plast, papper eller andra antänd-
ningsbara material, håll ugnen under uppsikt då det finns risk för att materialen fattar
eld.
• Användningen av metallbehållare, gafflar, skedar, knivar samt band och häftklam-
mer av metall för fryspåsar avråds.
Det går dock bra, i enstaka fall, att värma rätter som är förpackade i låga aluminiumlå-
dor (max 4 cm) utan lock. Emellertid blir uppvärmningstiden något längre. Se i dessa
fall till att lådan placeras mitt på ugnsbottnen och att den aldrig hamnar mindre än 1
cm från ugnens metallväggar eller lucka.
• För barn är det ytterst viktigt att: 

- värma nappflaskorna utan nappen, skaka om innehållet och testa temperaturen på
handens ovansida innan barnet dricker innehållet.
- blanda och kontrollera temperaturen av barnmaten före förtäring för att undvika
risk för allvarliga inre brännskador.
VARNING: Låt barn använda ugnen utan tillsyn endast om lämpliga anvisningar
givits för säker användning och om barnen förstår farorna som felaktig användning
kan medföra.

• I de flesta fall rekommenderas att täcka över maten; på så vis bevaras livsmedlens
smak och ugnen hålls ren. Innan mat tillreds eller vätska värms upp i en flaska eller en
hermetiskt tillsluten behållare, skall emellertid korken eller locket tas bort för att undvi-
ka explosionrisk.
• Använd aldrig mikrovågsfunktionen för att värm upp eller tillreda ägg; varken i sina
skal, i en gryta eller på ett fat. Dessa kan explodera och orsaka svåra brännskador
och/eller definitivt skada ugnen.
• Vid uppvärmningen av vätskor, kan kokpunkten nås utan att de typiska ång-
bubblorna flyter upp till ytan. För att undvika spill och eventuella brännskador, vänta i
20 sekunder innan behållaren tas ut ur ugnen eller innan något läggs i behållaren för
att undvika att vätskan plötsligt bubblar upp eller skvätter.
• Vid mindre mängder mat (en korv, en bulle, m.m.) placera ett glas vatten bredvid
matbiten.
• Vid för långa uppvärmningstider kan maten torka ut och brännas vid. För att undvi-
ka detta, sätt aldrig in matvaror i mikrovågsugnen lika lång tid som rekommenderas för
tillagningen i en traditionell ugn.
• Vid rökutveckling, håll ugnsluckan stängd, stäng av ugnen eller dra ur kontakten

Råd
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SV

Beskrivning av ugnen

Knapp: Start/Stopp

Inställning av tiden och 
temperaturen

Inställning av
temperaturen/styrkan

Tillredningstid

Tillredningens sluttid

Oberoende tidur

Funktionsväljare 

1

2

3

4

5

6

7

Detaljerad beskrivning av programverket

w

1 2

START
STOP

w

1 32 4 5 6 7

Symbol för tiduret

Symbol för tillredningens sluttid

Symbol för tillredningstiden 

5

6

1

2

3

4Styrkeindikator

Tids- och klockdisplay

Temperaturindikator

6 5 4 3
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Tillbehör

Vändbart galler

Gallret går att vända och erbjuder därmed extra
insättningshöjder.

Det skall endast användas för uppvärmning på
2 nivåer.

Gallret får endast användas tillsammans med behål-
lare eller fat av metall med funktionerna

.

Det går emellertid att värma mat i en aluminiumlå-
da om denna isoleras från gallret med en tallrik.

Glasfat

Det kan ställas på ugnsbottnen för att samla upp
stekskyn eller fettet från maten som tillreds på gall-
ret.

Det kan även användas med funktionen , .

För att undvika att smutsa ned ugnen när de olika tillrednings-
funktionerna används, kan glasfatet placeras på ugnsbottnen.

När en rätt tillagats i ugnen, ta inte i något av redskapen som
varit i ugnen utan att använda lämpligt skydd för händerna.

99634253_A_ML.qxp  03/10/2005  13:20  Page 160



161

SV

Installation av ugnen 

Anslutning

Elanslutningen måste utföras av en elektriker (se nedan). Denne skall se till att apparaten
är ansluten enligt monteringsanvisningarna och lokala bestämmelser.
Då apparaten inte är ansluten till nätet via en stickpropp, skall en allpolig brytanordning
(med ett kontaktavstånd på minst 3 mm) finnas installerad på försörjningssidan enligt gäl-
lande säkerhetsföreskrifter.
ANMÄRKNING: Vid spänningssättningen av ugnen, initieras apparatens elektronik, vilket
neutraliserar belysningen i några sekunder.
Om ugnen ansluts till ett eluttag, skall detta vara tillgängligt efter apparatens installation.
Vi frånsäger oss allt ansvar vid olyckor som sker till följd av att apparaten inte jordats eller
jordats felaktigt.

Arbetsspänning.........................................................................220-240 V ~ 50 Hz
Total effektförbrukning vid tillredning.......................................................3,561 kW
Grillens nominella effekt..............................................................................1,5 kW
Återgiven mikrovågseffekt ..........................................................................1000 W

Energiförbrukning
- för att uppnå 175° C ............................................................................0,29 kWh
- för att hålla 175° C i en timme..............................................................0,78 kWh
SAMMANLAGT ........................................................................................1,07 kWh

Ugnens praktiska dimensioner
Bredd.........................................................................................................42  cm
Höjd ..........................................................................................................21  cm
Djup ..........................................................................................................37  cm

Nyttovolym..............................................................................................32 liter

minsta elskydds-
Nätspänning anslutning tvärsnitt anordningens

på kabeln kaliber

230V~ 50 Hz 1 Fas + N 1,5 mm2 16 A

Vissa inre delar kan vara strömförande och innebära risker för stötar även efter att
strömmen slagits av. Att demontera skärmarna som skyddar mot ugnens mikrovågor
kan vara farligt; lämna detta åt kompetent personal. Om strömförsörjningssladden är
defekt, skall den bytas ut av kundservicen eller någon med likvärdig kompetens för
att undvika all fara.
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Praktiska mått för inbyggnaden av ugnen.

Ugnen erbjuder en optimal luftcirkulation som ger enastående resultat vid matlagning och
rengöring, förutsatt att följande föreskrifter efterföljs:

Ugnen kan installeras under ett arbetsbord eller i en möbelkolonn med lämpliga dimen-
sioner för inbyggnad. Skär ut en bit på 50 mm x 50 mm i den bakre panelen för förörj-
ningssladden (se bilden nedan).

Centrera ugnen i möbeln så att ett mellanrum på minst 2 mm skiljer den från möblerna
intill.

Materialet i möbeln som ugnen skall byggas in i måste vara värmebeständigt (eller vara
klätt i sådant material)

För att placera ugnen i nischen måste dess elsladd vara urkopplad.

För bättre stabilitet, fäst ugnen i möbeln med 2 skruvar genom avsedda hål på de ver-
tikala skenorna på sidorna (se bild). Borra först upp ett hål på Ø 3 mm i möbelns vägg för
att undvika att virket spricker.
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310
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Inställning av tiden

Om temperaturen inte bekräftas med knappen , registreras
den automatisk efter några sekunder.

Användning av ugnen

Inställning av klockan

• Tryck samtidigt på knapparna och 
i några sekunder tills displayen blinkar.

•  Ställ in tiden med knapparna + och –.

• Tryck på knappen . för att bekräfta.

Vid spänningssättningen

• Displayen blinkar.

• Ställ in tiden med knapparna + och – (håll
knappen nedtryckt för att bläddra snabbare)

Exempel: 12:30.

• Tryck på knappen START/STOP för att
bekräfta.

163
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STSTARART
STSTOPOP

START
STOP

START
STOP

START
STOP

START
STOP

STSTARART
STSTOPOP

START
STOP

START
STOP

START
STOP
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STSTARART
STSTOPOP

START
STOP

START
STOP

START
STOP

START
STOP

STSTARART
STSTOPOP
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Funktionerna ,

Observera: När någon av de två funktioner-
na används får ugnen aldrig vara tom.

Med knappen , välj funktionen .

Inställning av tillredningstiden: 

- Knappen blinkar
- Ställ in tiden med knapparna + och – 

exempel: 30 sekunder

Inställning av styrkan:

- Tryck på knappen , blinkar.
- Ställ in styrkan med knapparna
+ och –

exempel: 800 W
- Kontrollera att luckan är stängd.

Bekräfta valet med knappen START/STOP.
Ugnen startar och tiduret räknar ned tiden
sekundvis.

Om nödvändigt, stoppa tillredningen med ett
tryck på START/STOP i 1 sekund.

w

W

Användning av mikrovågsfunktionen

Användning av ugnen

Funktionen fordrar inte att styrkan ställs in.

ÖPPNING AV LUCKAN UNDER TILLREDNINGEN
När luckan öppnas medan ugnen går, avbryts pågående tillredning.
När luckan stängs, återupptas tillredningen efter ett tryck på START/STOP.
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UGNEN ERBJUDER 2 MIKROVÅGSFUNKTIONER
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Automatisk upptining med mikrovågen

Med denna nya mikrovågsugn behöver man inte längre vänta i timmar för att tina upp
maten! Mikrovågen är frysboxens bästa partner och tinar maten upp till tio gånger snabba-
re än vid rumstemperatur.

Råd:

- Upptiningstiden varierar med livsmedlens form, storlek, utgångstemperatur och kvalitet.

- Var noggrann och ta bort eventuella band och klämmor av metall från fryspåsen innan
maten tinas upp direkt i påsen.

- Om det finns iskristaller på maten, avlägsna dessa med en kniv, i annat fall bildar isen en
skärm som försenar upptiningen.

- Vid upptiningen av kött och fisk, lägg maten på en uppochnedvänd assiett placerad i en
tallrik för att evakuera vätskan, som annars kan börja koka maten.
- För att få en homogen upptining, separera kött- och fiskbitarna så fort det blir möjligt och
fortsätt upptiningen.
- Vänd eller rör om maten efter halva upptiningstiden.
- Låt maten ligga en stund efter upptiningen. Regel: låt maten stå lika länge som det tar för
att tina upp den.
- Frys aldrig om mat utan att först bereda den.

SV
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Upptining
bröd och pasta

Livsmedel

baguette

runt bröd
mör- eller smördeg

Mängd

100 g
200 g
400 g
300 g

Tid

45 s till 55 s
1 till 1 min 30 s
2 min till 2 min 30 s
1 min

Livsmedel

pilgrimsmusslor (köttet)
skalade räkor
hela rosa räkor
gambasräkor (10)
havskräftor

Mängd
500 g
100 g
200 g
500 g
1000 g

Tid
5 min
1 min 30 s till 2 min
5 till 7 min
11 till 13 min
10 till 11 min

Livsmedel

torsk- eller koljafiléer
vitling, kummel
sjötunga, spätta (2)
sejskivor
lyrtorsk, lax
forell (3)

Mängd

400 g
500 g
300 g
1 skiva
4 skivor
540 g

Tiden

3 till 4 min
3 till 4 min
2 min till 2 min 30 s
1 min 30 s till 2 min
4 till 5 min
4 till 5 min

Livsmedel

kyckling, duva
kycklingschnitzel (2)
kycklinglår (4)
hel höna
kalvkotlett
oxstek
köttfärsbiff (4)
köttärningar

Mängd
500 g till 600 g

200 g
1000 g
1000 g
600 g
1000 g
360 g
600 g

Tid
5 till 7 min
3 till 4 min
7 till 9 min
11 till 13 min
5 min
10 min
3 till 4 min
6 till 7 min

Livsmedel

jordgubbar
hallon, moreller
röda vinbär, blåbär,
svarta vinbär

Mängd
250 g
250 g
250 g

Tid
2 till 3 min
2 till 3 min
2 min 3 s till 4 min

Upptining
skaldjur

Upptining
fisk

Upptining
kött

Upptining
frukt

lägg i glasfatet
placerat på
ugnsbottnen

lägg i glasfatet
placerat på
ugnsbottnen

..........vänd efter halva tiden

lägg i glasfatet
placerat på
ugnsbottnen

lägg i glasfatet
placerat på
ugnsbottnen

lägg i glasfatet
placerat på
ugnsbottnen

Automatisk upptining i mikrovågen
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Ugnen har 2 funktioner som kombinerar traditionell tillredning och mikrovåg

, 
Observera: När någon av de två funktioner-
na används får ugnen aldrig vara tom.

Med knappen , välj funktionen .

Inställning av tillredningstiden: 

- Symbolen blinkar
- Ställ in tiden med knapparna + och – 

exempel: 30 sekunder

Inställning av styrkan: 

- Tryck på knappen °C/W, 200 W blinkar.
- Ställ in styrkan med knapparna + och – 

exempel: 100 W

Inställning av temperaturen: 

- Tryck på knappen °C/W, °C blinkar
- Ställ in med knapparna + och – 

exempel: 200° C
- Kontrollera att luckan är väl stängd.
Bekräfta valet med knappen START/STOP.
Ugnen startar och tiduret räknar ned tiden sekundvis.

När som helst under tillagningen är det möjligt att justera tillredningtiden, styrkan och tem-
peraturen.
Om nödvändigt, avbryt tillredningen med ett tryck på START/STOP i 1 sekund.

ÖPPNING AV LUCKAN UNDER TILLREDNINGEN

När luckan öppnas medan ugnen går, avbryts pågående tillredning.
När luckan stängs, återupptas tillredningen efter ett tryck på START/STOP.

STSTARART
STSTOPOP

START
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START
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START
STOP

w

Användning av den kombinerade ugnsfunktionen
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STOP
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w
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Med detta funktionssätt utgör motstånden den enda energikällan.

Funktioner: 

• Välj tillredningssätt.

• Välj, med knappen , önskad funktion: 

Exempel: läge “ ”.

Håll knappen nedtryckt för att rulla fram

tillredningsfunktionerna.

Temperaturen visas :
Exempel: 200° C.
• Tryck på knappen START/STOP för att
starta tillredningen.

Ugnen föreslår den temperatur som används oftast.
Det är dock möjligt att ställa in temperaturen 

• Tryck på knappen °C/W.

Symbolen °C blinkar.

• Ställ in med knapparna

+ och –.

• Bekräfta valet med knappen °C (om temperaturen  inte bekräftas med knappen °C/W,
registreras den automatiskt efter några sekunder).

Under tillredningen blinkar den inställda temperaturen: när denna nås, slutar displayen att
blinka och ugnen avger en 3 sekunder lång ljudsignal.

Specialfall: Inställbar grill:

- Föreslagen styrka: turbogrill- = 66 %
- Inställning från - 1 - = 50 % till - 4 - = 100 %
- Avbryt tillredningen med knappen START/STOP i 1 sekund.

Det är inte nödvändigt att ange en tillredingstid med den traditionella ungnsfunktionen.

START
STOP

START
STOP

STSTARART
STSTOPOP
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Användning av den traditionella ugnsfunktionen
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Ändra tillredningstemperatur

Traditionell tillredning

Temperaturen går att ändra för traditionella
tillagningar vid valet av tillredingssätt eller då

ugnen redan är i gång: 

Tryck på knappen °C/W (i ca 2 sekunder)
tills temperatursiffrorna blinkar.

Ställ in önskad temperatur med knappar-
na + och –.

Bekräfta med ett tryck på knappen °C/W.

Vid nästföljande tillredningar kommer denna
temperatur att användas.
Temperaturen kan på detta vis ställas in god-
tyckligt många gånger.

Tillredning med mikrovågor

När mikrovågen används, går det att ändra
styrkan vid valet av tillredingssätt eller då
ugnen redan är i gång:

Tryck på knappen °C/W (ca 2 sekun-
der) tills siffrorna för styrkan blinkar.

Ställ in önskad styrka med knapparna +
och –.

Godkänn med ett tryck på knappen °C/W.

Vid nästföljande tillredningar kommer denna
styrka att användas.
Tillredningsstyrkan kan på detta vis ställas in
godtyckligt många gånger.
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Kombinerad tillredning Traditionell - Mikrovåg

När kombinerad tillredning används, går det att
ändra styrkan och tempertauren vid valet av
tillredingssätt eller då ugnen redan är i gång:

Tryck på knappen ° C/W (ca 2 sekunder)
tills siffrorna för styrkan blinkar.

Ställ in önskad styrka med knapparna +
och –.

Godkänn med ett tryck på knappen ° C/W.

Man kommer då till inställningen av tempera-
turen.

Temperatursiffrorna blinkar.

Ställ in önskad temperatur med knappar-
na + och –.

Bekräfta valet av styrka och temperatur med
ett tryck på START/STOP.

Vid nästföljande tillredningar kommer denna temperatur och styrka att användas.
Temperaturen och styrkan kan på detta vis ställas in godtyckligt många gånger.

STSTARART
STSTOPOP

START
STOP

START
STOP

START
STOP

START
STOP

w

Inga egna inställningar är möjliga vid användning av funktionen 
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Välj önskat tillredningssätt och justera even-
tuellt temperaturen. 

Exempel: roterande värme 
Temperatur 200° C.

Tryck på knappen “tillredningstid” 

Tillredningstiden 0:00 samt symbolen 
blinkar för att indikera att inställningen är
möjlig.

Tryck på knappen + eller - för att reglera önskad tid.
exempel: 25 min tillredningstid.

Den justerade tiden registreras automatiskt efter några sekunder; den kan annars bekräf-
tas med ett tryck på knappen . Tiden visas då på displayen igen och symbolen slu-
tar att blinka.

Efter detta börjar ugnen värmas. Vid tillredningstidens slut hörs en serie ljudsignaler under
några minuter och symbolen blinkar. För att stänga av ljudsignalen, tryck på knappen
START/STOP i 1 sekund. När som helst går det att kontrollera eller ändra tillredningens slut-
tid med ett tryck på knappen . För att radera programmeringen, tryck på knappen
START/STOP.
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Programmera sluttiden för en tillredning

START
STOP

STSTARART
STSTOPOP

START
STOP

START
STOP

START
STOP

START
STOP

START
STOP

STSTARART
STSTOPOP

START
STOP

START
STOP
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Denna funktion är endast tillgänglig för följande tillredningssätt

- Gör som vid en programmerad tillredning
och, efter tillredningstiden,
- Tryck på knappen ”Sluttid för tillredningen”

, tillredningens sluttid visas och blinkar

med symbolen för att indikera att inställ-
ningen är möjlig.

Exempel: Klocka är 12:30.

En tillredningstid på 30 min har programme-
rats.
Sluttiden som visas för tillredningen är 13:00.

- Ställ in sluttiden för tillredningen med knap-
parna + och –.

Exempel: Sluttid 14:00.

När sluttiden väl programmerats, visar displayen tiden på nytt.
Efter detta, börjar uppvärmningen av ugnen så att tillredningen blir färdig till kl. 14:00.
När tillredningen är klar, hörs en serie ljudsignaler i några minuter. För att stänga av ljudsig-
nalerna, tryck på knappen START/STOP i en sekund.

När som helst går det att kontrollera eller ändra tillredningens sluttid
med ett tryck på knappen . För att radera programmeringen, tryck
på knappen START/STOP.

Programmerad tillredning med inställd sluttid

START
STOP

START
STOP

START
STOP

STSTARART
STSTOPOP

START
STOP

START
STOP

START
STOP

START
STOP

START
STOP

STSTARART
STSTOPOP
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Användning av barnsäkerheten

Användning av tiduret

STSTARART
STSTOPOP

START
STOP

STSTARART
STSTOPOP

• Tryck på knappen START/STOP tills en
lång ljudsignal låter.
Släpp inte upp knappen förrän ljudsig-
nalen upphört och en nyckel visas på
displayen.
• För att låsa upp kontrollerna, ta om samma
procedur. Tryck på knappen START/STOP
tills en lång ljudsignal låter. 
Släpp inte upp knappen förrän ljudsignalen
upphört och nyckeln försvunnit
fran displayen. Endast funktionen ”oberoende
tidur” fortsätter att fungera.

Tiden som återstår går att ändra med knappen och inställningen sker med
knapparna + och –. När som helst är det möjligt att radera programmeringen
genom att ställa tiden på 0:00 och trycka på knappen START/STOP.

Ugnen är utrustad med ett elektroniskt tidur
som är oberoende av ugnens övriga
funktioner och som kan användas för att
räkna ned en godtyckligt inställd tid. När detta
används, visas tidurets tid istället för klockan.

• Tryck på timglasknappen . Displayen
blinkar och symbolen för timglaset kommer
upp och blinkar.
• Tryck på knapparna+ eller - tills önskad tid
erhålls (max 59 minuter 50 sekunder).
Displayen slutar blinka efter några sekunder
och tiduret startar och räknar ned tiden
sekundvis. När tiden väl löpt ut, avger tiduret

en serie ljudsignaler och symbolen blinkar.

Tryck på knappen eller START/STOP för
att stänga av ljudsignalerna. Displayen
visar då tiden på nytt.

För att undvika olämplig start av ugnen, är det möjligt att låsa kontrollerna, för detta:

START
STOP

STSTARART
STSTOPOP
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Sätta displayen i standby

STSTARART
STSTOPOP

START
STOP

START
STOP

Tillredningssätt

Vid användning blir apparaten varm. Undvik all kontakt med vär-
memotstånden inuti ugnen.
Små barn bör hållas undan från ugnen.

För att begränsa strömförbrukningen då ugnen inte är i gång, går det att sätta displayen i
STANDBY.
För detta, följ proceduren nedan 

AKTIVERING AV STANDBYEN:
- Ugnens display skall visa tiden.
- Tryck samtidigt på knapparna

+ och – i 5 sekunder.
- Displayen visar “Lcd off”.
- Släpp knapparna.
- Efter 30 sekunder släcks displayen.

Ugnen är nu i standby, den släcks automatiskt
efter 30 sekunder då tiden visas.

AVAKTIVERING AV STANDBYEN:
- Ugnens display skall visa tiden.
- Tryck samtidigt på knapparna 

+ och – i 5 sekunder.
- Displayen visar ”Lcd on”.
- Släpp knapparna.
- Ugnen är inte längre i STANDBY-läge, display-
en förblir tänd.

START
STOP

STSTARART
STSTOPOP

START
STOP

STSTARART
STSTOPOP

START
STOP

START
STOP

START
STOP

START
STOP

STSTARART
STSTOPOP
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SV

FUNKTION Komponenter
som är aktiva

Energikällan utgörs av mikrovågor.
Fördelningen sker medels den kombinerade ver-
kan av

- 1 generator i den övre delen
- 1 generator i den nedre delen

Styrka
min / förinställd / max

100 W / 1000 W / 1000 W

Mikrovåg

1 till 4
100 W / 200W / 500 W

Kombinerad
grill

Temperatur
min / förinställd / max

40° / 200° / 250°

Roterande
värme

Förinställd 
temperatur

35°

Håll
varm

1 till 4 

Turbogrill

1 till 4 

Grill

Temperatur
min / förinställd / max

40° / 190° / 210°
Styrka

100 W / 200 W / 350 W

Kombinerad
mikrovåg

Auto
upptining

Denna funktion ger optimal upptining.

Detta läge kombinerar den roterande värmen
med mikrovågorna.
Den roterande värmen steker maten genom cir-
kulationen av den varma luften och mikrovågorna
snabbar upp tillredningen på djupet.

Detta läge kombinerar grillen och mikrovågorna.
Grillen bryner maten och mikrovågorna genoms-
teker den.

Detta läge kombinerar turbinens och grillens
effekter:
grillen strålar infraröd värme på maten och luftcir-
kulationen från turbinen dämpar dess effekt.
Med denna funktion går det att grilla och steka
utan att använda ett roterande spett.

Med denna funktion, kan man grilla/rosta:
skivat bröd, tjocka köttbitar, korv.

Maten hålls varm med hjälp av turbinen som cir-
kulerar uppvärmd luft kring rätten.
Temperaturen överstiger aldrig 50° C för att und-
vika att maten torkar ut.

Värmekällan utgörs av ett motstånd som är place-
rat längst in i ugnen, luften sugs upp av en turbin
i mitten som sedan sprider den på sidorna.
Förvärmning är inte nödvändigt, förutom för rät-
ter som fordrar väldigt korta tillagningar (mör-
degskakor) eller som skall brynas (oxstek).
Den roterande värmen är särskilt lämplig för:

- att bevara ljust kött mört
- grönsaker och fisk

BESKRIVNING AV
FUNKTIONEN 

Rekommen-
derad höjd

Tillredning

Uppvärmning
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• Lampan sitter i taket i ugnsutrymmet.

a) Tippa grillen.

a) Skruva loss lampglaset (se motstående figur).

b) Skruva loss lampan åt samma håll.

Lampans specifikationer:
- 15 W 
- 220-240 V
- 300° C
- sockel E 14

d) Byt lampan, sätt sedan tillbaka lampglaset.

e) Sätt tillbaka grillen och koppla in ugnen igen.

Före varje ingrepp på lampan, koppla ur ugnen för att undvika risk för stö-
tar och låt, vid behov, apparaten först svalna.

Byte av lampan

Rengöring av ugnsutrymmet
Låt ugnen först svalna innan den rengörs för hand.
Använd aldrig skurpulver, stålull eller vassa föremål som riskerar att repa ugnen.

- Tippning av grillen: 
Grillen går att tippa för att rengöra grillens övre del.

a) Dra grillen en aning framåt
b) Tippa grillen
c) Taket blir tillgängligt

För att sätta tillbaka grillen, gör samma sak i omvänd ordning.

- Uttagning av ugnsstegarna: 
Stegarna kan plockas ut för rengöring

a) Lyft en aning
b) Rotera utan att ta i
c) Plocka ut.

- Håll alltid ytan kring luckan och ugnsytrymmet ren. Om ytan skadats pga. stora mängder
smuts, kontakta en kompetent tekniker innan apparaten används.
- Om ugnen luktar eller är nedsmutsad, koka upp vatten med citronjuice eller vinäger i en
kopp i 2 min i ugnen och rengör väggarna med lite diskmedel.

Sätt inte på ugnen med grillen i tippat läge.

För att skruva loss lampglaset och lampan, använd en gummi-
handske för att underlätta demonteringen.

Lampa

Skruva loss Lampglas
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Åtgärder vid problem

Om ugnen inte verkar fungera som den ska, behöver det inte innebära att det
är något fel. I vilket fall, kontrollera följande punkter:

Problem Möjliga orsaker Åtgärd

- Byt lampa.
- Koppla in ugnen eller byt
säkring.

- Lampan är sönder.
- Ugnen är inte inkopplad eller
säkringen har gått.

Ugnslampan fungerar inte
längre.

Ugnen blir inte varm.

- Ugnen är inte inkopplad.
- Säkringen har gått.
- Temperaturen som ställts in är för
låg.
- Andra orsaker.

- Koppla in ugnen.
- Byt säkringen och kontrollera
dess värde (16A).
- Höj den inställda temperaturen.
- Kontakta kundservicen.

Kylfläkten fortsätter att gå
efter att ugnen stoppat.

- Fläkten skall stoppa efter högst en
timme, eller då ugnstemperaturen
gått ned till ca 125° C.
- Om den inte stannar efter 1 timme.

- Det är helt normalt

- Kontakta kundservicen.

Ugnen avger gnistor. - Ett metalliskt föremål befinner sig för
nära en vägg eller gallret.

- Avlägsna alla metallföremål från
ugnsväggarna.
- Använd aldrig några metallföremål
med gallret.

Maten värms inte med
mikrovågsfunktionen.

- För hög tillredningstemperatur. - Minska tillredningstemperaturen 

Ugnslampan förblir tänd trots
att ugnen inte är på.

- Ugnsluckan är inte riktigt stängd.

- En mikrovågskomponent är defekt.

- Kontrollera att luckan är stängd.

- Kontakta kundservicen.

Rökutveckling under tillred-
ningen.

- Mikrovågorna når inte rätten.

- Luckan är inte riktigt stängd.

-Kontrollera att redskapen är lämp-
liga att användas i mikrovågsug-
nar.
- Kontrollera att luckan är stängd.

- Fläkten i ugnens övre parti (osynlig)
går (även i stoppläge)

- Det är normalt, ugnen är utrustad
med en fläkt som går tills ugnen
svalnat.

Ugnen låter efter tillredningen.

I varje fall, om ingreppet inte hjälper, kontakta kundservicen snarast.
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