
  985

Ovn



Fig. 1

Fig. 2 Fig. 3

A

C F

G

E

H

I

B

L

D

N

M

Fig. 4



DA

- 1 -

VIGTIGE ADVARSLER
LÆS VEJLEDNINGERNE INDEN BRUG.
Når man bruger el-apparater skal man tage visse forholdsregler i brug, som blandt 
andet:

Vær sikker på at apparatets spænding svarer til den der findes i dit el-net.1. 
Efterlad ikke apparatet uovervåget når det er tilsluttet el-nettet; frakobl det efter 2. 
hvert brug.
Stil ikke apparatet ovenpå eller i nærheden af varmekilder.3. 
Apparatet skal, når det anvendes, stilles på en vandret flade, der er stabil og 4. 
godt belyst.
Placér ovnen på en arbejdsfalde eller et køkkenbord, der kan tåle temperaturer 5. 
på mindst 90°C og efterlad en smule fri plads ovenpå den. Den må under ingen 
omstændigheder indbygges i eller indsættes i et møbel.
Udsæt ikke apparatet for vejrmæssige påvirkninger (regn, sol, osv...).6. 
Sørg for at el-ledningen ikke kommer i kontakt med varme overflader.7. 
Apparatet må gerne bruges af børn over 8 år eller på de 8 år; personer med 8. 
nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende 
erfaring eller det nødvendige kendskab til dets brug, eller dem der ikke har 
modtaget vejledninger i hvorledes det bruges, skal overvåges af en person, der 
er ansvarlig for deres sikkerhed, eller også skal de forinden have en passende 
indlæring i hvorledes apparatet anvendes i sikkerhed og kende farerne der 
medfølger. Det er forbudt for børnene at lege med apparatet. Rengørings- og 
vedligeholdelsesoperationerne må ikke udføres af børn, medmindre de er over 
8 år og under alle omstændigheder under en voksens overvågning. 
Sørg for at holde apparatet og dets ledning udenfor børnenes rækkevidde, 9. 
såfremt de er under 8 år. 
DYP ALDRIG PRODUKTENHEDEN, STIKKET OG EL-LEDNINGEN I VAND 10. 
ELLER ANDRE VÆSKER, BRUG EN FUGTIG TIL DERES RENGØRING.
TRÆK OGSÅ STIKKET UD AF STIKKONTAKTEN SELV NÅR APPARATET 11. 
IKKE BRUGES, INDEN DU ISÆTTER ELLER FJERNER ENKELTE DELE, 
ELLER INDEN DU GØR APPARATET RENT.
Vær altid sikker på at have godt tørre hænder inden du bruger eller justerer 12. 
knapperne der findes på apparatet, eller inden du rører ved stikket og strømfor-
syningselementerne.
Fjern alt indre tilbehør, skyl dem grundigt derefter.13. 
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Transportér ikke apparatet når det er i funktion.14. 
Tildæk ikke ovnens indre dele med aluminiumspapir, for at undgå at skade ter-15. 
mostatfunktionen alvorligt.

16.  Metaldelene og glasset bliver varme under funktion: håndtér apparatet 
ved kun at berøre lågens håndtag.
Stil ikke noget på lågen når den er åben.17. 
Brug kun ovnen til tilberedning af mad.18. 
Læg hverken viskestykker eller tallerkner ovenpå apparatet.19. 
Stil apparatet ved en væg under brug.20. 

21.  Undgå at efterlade syrlige stoffer på overfladerne (citronsaft, eddike…). 
Syrlige stoffer, såsom citronsaft, tomatpuré, eddike og lignende, kunne angribe 
lakeringen og gøre denne mat, hvis de efterlades i længere tid.
For at trække stikket ud, skal man tage direkte om det og trække det ud af stik-22. 
kontakten på væggen. Træk det aldrig ud ved at hive det i ledningen.
Brug ikke apparatet hvis el-ledningen eller stikket er beskadigede, eller hvis 23. 
selve apparatet er defekt; i dette tilfælde skal det bringes til det nærmeste 
Autoriserede Assistancecenter.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den skiftes ud af fabrikanten eller af 24. 
en af dennes tekniske assistanceservice eller under alle omstændigheder af en 
person med lignende kvalifikationer, således at enhver risiko forhindres.  
Apparatet er UDELUKKENDE beregnet til HUSHOLDNINGSBRUG og må ikke 25. 
anvendes til kommercielt eller industrielt formål.
Apparatet er i overensstemmelse med direktiv 2006/95/EF og EMC 2004/108/26. 
EF.
Eventuelle ændringer på produktet, der ikke udtrykkeligt er autoriserede af fabri-27. 
kanten, kunne medføre forfald af de sikkerhedsmæssige forhold og af garantien 
for brugeren.
Såfremt man ønsker at bortskaffe apparatet som affald, anbefales det at gøre 28. 
dette ubrugeligt ved at skære el-ledningen over. Derudover anbefales det også 
at uskadeliggøre de dele af apparatet der kunne udgøre en fare, især for børn 
der kunne bruge apparatet til deres lege.
Emballageelementer må ikke efterlades indenfor børns rækkevidde, eftersom at 29. 
de udgør en potentiel farekilde.
Produktet må ikke forsynes gennem eksterne timere eller adskilte fjernstyrede 30. 
anlæg.
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GEM VEJLEDNINGERNE
BESKRIVELSE AF APPARATET (Fig. 1)
A Håndtag
B Modstande
C Rist
D Bageplade
E Tilberedningsniveau
F Apparatlegeme
G Termostatknap
H Knap til funktionsvalg
I Kontrollampe til klar temperatur
L Knap til tænding og timer
M Gaffel til udtrækning af rist og bageplade
N Krummebakke

VED FØRSTE BRUG
Foretag en “tom” tilberedning, således at de lugte og røgen, som de beskyttende stoffer der findes 
på metaldelene kunne danne, forsvinder:
-  tænd ovnen ved at dreje knappen (H) hen på symbolet , indstil temperaturen på maksimum og 

timeren på 15 minutter;
-  lad kun apparatet fungere med åben låge i et ventileret miljø.
Under denne handling er det normalt at der kommer røg ud fra metaldelene og fra ventilationshul-
lerne. Udluft rummet efter denne handling.

BRUGERVEJLEDNINGER
- Forbered enten madvarerne der skal tilberedes på risten (C) eller på bagepladen (D).
- Sæt stikket i stikkontakten og vælg, vha. knappen til funktionsvalg (H), den type tilberedning man 

ønsker:

  øvre tilberedning (for at gratinere);

 nedre tilberedning;

 tilberedning med fuld styrke (foroven og forneden samtidigt);

 øvre tilberedning med ventilation;

 nedre tilberedning med ventilation;

 tilberedning med fuld styrke (foroven og forneden samtidigt) med ventilation.
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Obs.: Takket være ventilationsfunktionen, sikrer den varme luft en ensartet temperaturfordeling og 
muliggør en ensartet tilberedning på flere niveau uden at sammenblande dufte.
- Drej termostatknappen (G) og indstil den tilberedningstemperatur man ønsker.
-  Placér risten (C) med de forinden forberedte madvarer, inden i ovnen på det tilberedningsniveau 

(E) man ønsker, ved brug af den dertil bestemte gaffel (M) (Fig. 2). Isæt også bagepladen (D) på 
et lavere niveau (E) i forhold til risten (C) således at fedtet opsamles. Det anbefales at hælde to 
glas vand på bagepladen (D) for at undgå røg, grimme lugte og aflejringer.

 I tilfælde hvor madvarerne er blevet forberedt på selve bagepladen (D), skal man forinden sætte 
risten (C) i ovnen, og derefter stille selve bagepladen (D) ovenpå denne (Fig. 3).

BEMÆRK: Placér madvarerne med en afstand på mindst 2 cm. fra de øverste modstande.
-  Vha. knappen (L) skal man indstille timeren efter den tilberedningstid man ønsker. 
 Nu starter ovnen sin tilberedning og kontrollampen til klar temperatur (I) tændes; den slukkes 

enten når temperaturen har nået den indstillede temperatur eller hvis knappen (L) manuelt stilles 
hen i position “0”.  

BEMÆRK: Hold øje med maden under tilberedning.
-  Når tilberedningstiden er slut, vil ovnen stoppe automatisk og udsende et akustisk signal.
- Tag stikket ud af stikkontakten, åbn lågen og for at undgå at brænde sig, skal man fjerne risten 

(C) eller bagepladen (D) ved brug af de dertil bestemte ovnhandsker eller den medfølgende gaffel 
(M).

RENGØRING
-  En hyppig rengøring forhindrer røgdannelse og grimme lugte under tilberedning.
- Ved brug af de dertil bestemte ovnhandsker, skal man trække krummebakken (N) ud og fortsætte 

med dens rengøring. Isæt den igen indeni apparatet igen, ved samtidig at sørge for at placere den 
korrekt under modstandene (B) (Fig. 4).

-  Bagepladen (D) og risten (C) kan opvaskes i lunkent sæbevand, eller i opvaskemaskinen, på den 
øverste hylde.

-  Brug altid en fugtig svamp til rengøring af den ydre overflade.
 Undgå brug af ridsende produkter, der kunne forårsage skade på lakeringen.
-  Man må aldrig bruge produkter der ætser aluminium (sprayrensemidler) til rengøring af de indre 

overflader og rids ikke indersiderne med spidse eller skarpe genstande. Rengør med en fugtig 
svamp efter hvert brug, efter at ovnen er fuldstændigt afkølet.

BEMÆRK: Samtlige lakerede overflader skal rengøres med sæbevand eller andre produkter der 
ikke ridser.
-  Når der er fedtpletter eller røgdannelse, anbefaler vi at fjerne fedtet med en svamp der er vædet 

med varmt sæbevand.
BEMÆRK: Tør helst med en blød klud. Syrlige stoffer, såsom citronsaft, tomatpuré, eddike og lig-
nende, kunne angribe lakeringen og gøre denne mat, hvis de efterlades i længere tid.
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Opskrifter/mængde  Grader Tid   Funk.

Steg af kød (1 Kg) 200°-230° 60-80 min.  

Steg af fisk (1 Kg.) 190°-210° 30-40 min. 

Grøntsager i ovnen (500 g.) 190°-210° 30-40 min. 

Spid, pølser, kødstykker (500 g.) 190°-210° 30-45 min. 

Kød, grøntsager, fisk i folie (500 g.) 190°-210° 30-45 min. 

Kød, grøntsager, gratineret fisk (500 g.) 230° 20-30 min. 

Pasta i ovnen (1 Kg) 200° 20-30 min. 

Brød, pizza og focacce (500 g.) 230° 20-35 min. 

Kager, tærter (500 g.) 170°-180° 25-40 min. 

Småkager, småt bagværk (200 g.) 170° 10-15 min. 
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