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Inledning

Grattis till köpet av denna spis. Denna produkt är utformad för att ge optimal användarvänlighet. 

Ugnen har ett stort antal inställningar som gör att du alltid kan välja rätt tillagningssätt. 

Läs bruksanvisningen för att kunna utnyttja apparaten på bästa sätt. Förutom information om 

hur du ska använda ugnen hittar du även bakgrundsinformation som kan vara nyttig vid 

användning av apparaten. 

Läs de separata säkerhetsinstruktionerna noga innan 
du använder apparaten! 

Läs denna bruksanvisning innan du använder apparaten och förvara den på ett säkert 

ställe för framtida användning.

DIN SPIS
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DIN SPIS

Kontrollpanel

1. Kontrollknapp till vänster främre kokzon

2. Kontrollknapp till vänster bakre kokzon

3. Ugnsfunktionsknapp

4. Skärm (tillagningsinformation och timer)

A. Barnspärrsymbol

B. ECO-ugnsfunktion

C. Ugnstermostatssymbol

D. Tillagningstidssymbol

E. Sluttidsymbol

F. Kökstimersymbol

G. Klocksymbol

H. Spissymbol (beroende på modell)

I. Ugnsfunktionssymbol

J. Ugnstemperaturvisning

K. Timervisning

L. Köttermometersymbol (beroende på modell)

5. Barnspärrknapp (till ugnen)

6. Knapp för ugnslampa

7. Temperaturknapp

8. Timerknapp

9. Start/Stopp-knapp

10. Inställningsknapp

11. Kontrollknapp för höger bakre kokzon

12. Kontrollknapp till höger främre kokzon

För bästa pekrespons pekar du på knapparna med huvuddelen av din fingertopp. 

Varje gång du trycker på en knapp under användning, hörs en kort ljudsignal.
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Keramikhäll beskrivning

3 4

1 2

1. Kokzon bak vänster, 1,2 Kw / Ø 145 mm

2. Kokzon (dubbel) bak höger, 0,7/1,7 Kw / Ø 120/180 mm

3. Kokzon (dubbel) fram vänster, 0,7/2,1 Kw / Ø 120/210 mm 

4. Kokzon fram höger, 1,8 Kw / Ø 180 mm

DIN SPIS
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Beskrivning av ugnen

6

0 1

3

NIvå 1

Nivå 2

Nivå 3
Nivå 4

2

4
5

Styrskenor/Teleskopiska styrskenor 

• Ugnen har fyra eller fem styrskenor (nivå 1 till 4/5), beroende på modell. Nivå 1 används 

huvudsakligen i kombination med undervärme. De två övre nivåerna används i huvudsak 

för grillfunktionen.

• Placera ugnsgallret, bakplåten eller ångplåten i utrymmet mellan styrskenorna.

• Ett antal hyllnivåer kan ha fullt indragbara teleskopskenor, beroende på modell.

• Dra ut de teleskopiska styrskenorna helt ur ugnsutrymmet och placera ugnsgallret/

bakplåten/ångplåten på dem. Skjut sedan tillbaka ugnsgallret/bakplåten/ångplåten, på 

de teleskopiska styrskenorna, in i ugnsutrymmet.

• Stäng bara ugnsluckan när de teleskopiska styrskenorna befinner sig helt i ugnsutrymmet 

igen.

Kylfläkt

• Apparaten är utrustad med en kylfläkt som kyler ner höljet och kontrollpanelen.

• Fläkten kommer att fortsätta gå ett tag efter att ugnen har stängts av för att kyla ugnen.

DIN SPIS

1. Kontrollpanel

2. Nivåer för ugnsgaller

3. Ugnslucka

4. Handtag

5. Förvaringslåda/lucka 

(beroende på modellen)

6. Justeringsben
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Tillbehör

För din apparat finns en rad tillbehör tillgängliga, beroende på modell. 

Använd endast original-tillbehör som är speciellt lämpade för att användas med din apparat. 

Vissa tillbehör är inte lämpliga/tillgängliga för alla apparater (det kan också variera 

beroende på land). Alla tillbehör som används måste tåla apparatens högsta temperatur. 

Vid köp av tillbehör, uppge alltid exakt identifieringsnummer för din apparat. 

Se försäljningsbroschyren eller online-resurser för mer information om valfria tillbehör.

Tillbehör som kan levereras med din apparat (beroende på modell)

Bakplåt; för bakelser och kakor.

Ugnsgaller; används huvudsakligen till grillning. En ångplåt eller 

panna med mat kan också placeras på ugnsgallret. Ugnsgallret är 

utrustat med en säkerhetssprint. Lyft gallret något i framändan för 

att dra ut det ur ugnen.

Djup emaljerad bakplåt; för användning vid grillning av kött och 

bakning av fuktiga bakverk. Placera aldrig den djupa bakplåten på 

den första nivån under tillagningsprocessen, förutom när du grillar 

mat eller använder grillspettet och du endast använder den djupa 

bakplåten som dropptråg.

Termometer; kan användas för att mäta rättens kärntemperatur. 

När önskad temperatur är uppnådd, stoppas tillagningsprocessen 

automatiskt.

Rådfråga tillagningsanvisningarna i denna bruksanvisning för att välja korrekt 

tillbehör för dina rätter.

När baktillbehör värms upp, kan deras form förändras. Detta påverkar inte deras 

funktion och deras ursprungliga form kommer att återställas när de svalnar.

• Gallret eller bakplåten bör alltid vara inskjutna i skåran mellan de två trådprofilerna.

• Sätt i gallret så att det lilla räcket befinner sig inne i ugnen (i riktning mot ugnens baksida).

DIN SPIS
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Lucka

• Luckans kontakter avbryter driften av ugnen när luckan öppnas under användning. 

Ugnen fortsätter arbeta när luckan stängs.

• Vissa spisar har ett ”lucksystem med mjuk stängning” (beroende på modellen). 

När ugnsluckan stängs, dämpar systemet rörelsen, från en viss vinkel, och stänger 

ugnsluckan tyst.

Utdragbar knapp 

Vissa modeller är försedda med utdragbara knappar.

• Dra ut knappen en bit tills den hoppar fram. Nu kan knappen användas.

• Vrid tillbaka knappen till läget ”av” och tryck in den efter varje användning. 

• Den utdragbara knappen kan endast skjutas in om reglaget är i läget ”av”.

Låda

Apparaten är försedd med en låda för förvaring av tillbehör som t.ex. brickor, hyllor, galler, 

små kastruller och kokkärl.

Varning! Lådans insida kan bli varm under användning.

Förvara inte livsmedel, plast eller brännbara föremål i lådan.

DIN SPIS

2

3

4
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Lucklås 

Vissa modeller är försedda med ett lucklås. Detta förhindrar barn från att öppna luckan.

• När lucklåset är aktiverat:

 ▷ Öppna luckan något och flytta spärren överst i mitten av luckan till höger.

 ▷ Öppna luckan helt.

Inaktivera lucklåset

1. Öppna ugnsluckan.

2. Skjut spärren till höger 90º tills du känner ett klick (A).

 ▷ Lucklåset är inaktiverat.

Aktivera lucklåset

1. Öppna ugnsluckan.

2. Dra spärren mot dig (B).

 ▷ Lucklåset är aktiverat.

90°

click

A B

DIN SPIS
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Första användningen

Ställ in aktuell tid

Displayen tänds när enheten för första gången ansluts till ett eluttag. 

Efter tre sekunder tänds klocksymbolen och "12:00" blinkar på displayen.

1. Vrid på inställningsvredet för att ställa in önskad tid.

 ▷ Efter tre sekunder, kommer inställningen att sparas.

 ▷ Du kan ställa in värden på displayen snabbare genom att hålla inställningsvredet 

i den maximal högra eller vänstra positionen längre.

 ▷ Inställningen sparas automatiskt efter 5 sekunder.

Du kan alltid ställa in aktuell tid genom att trycka på "tidtagarknappen" två gånger 

(ugnsfunktionsknappen måste vara i position Av (0)). Klocksymbolen tänds och 

tiden blinkar på displayen. Ställ sedan in aktuell tid med inställningsvredet. 

Inställningen sparas automatiskt efter 5 sekunder.

Innan du använder ugnen

• Ta ut alla tillbehör ur ugnen och rengör dem med vatten och diskmedel. 

Använd inga slipande rengöringsmedel. 

• Ställ ugnen på högsta läge i en timme på över- och undervärme (se ”Använda ugnen”). 

Detta avlägsnar skyddande fett som använts vid tillverkningen.

• När du använder hällen för första gången kommer du att märka att den ”luktar nytt". 

Det är helt normalt och utgör inget problem. Sätt på köksfläkten vid behov.

• Rengör ugnen med varmt vatten när den har svalnat.

• Förvärm endast ugnen om detta anges i receptet. 

Innan du använder keramikhällen

• Rengör vattenbehållaren med en fuktig trasa och lite milt diskmedel. 

• Använd inga aggressiva rengöringsmedel, till exempel slipande rengöringsmedel som 

kan orsaka report, grova disksvampar eller fläckborttagningsmedel. 

DIN SPIS
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ANVÄNDNING

Använda ugnen

Energimedveten användning av ugnen

• Öppna ugnsdörren så lite som möjligt.

• Tillaga rätter med liknande tillagningstider (t.ex. äppelpajer och ugnsrätter) samtidigt 

på samma gallerhylla, eller ovanpå varandra om du använder varmluftsfunktionen. 

Du kan också koka kött samtidigt.

• Tillaga flera rätter i följd, till exempel en ugnsrätt efter en kaka. Tillagningstiden för 

den andra rätten blir ofta 10 minuter kortare, eftersom ugnen fortfarande är varm.

• På grund av ugnens isolering kommer ugnens restvärme fortsätta tillagningen av rätter 

med längre tillagningstider (från och med 1 timme). Stäng av ugnen 10 minuter tidigare, 

men låt dörren vara stängd.

• Förvärmning behövs vanligen inte, utom för rätter med kortare tillagningstid än 30 minuter 

eller om receptet anger förvärmning.

• Avlägsna alla tillbehör som inte krävs för rätten ur ugnen.

• Stäng av ugnen innan du tar ut den färdiga rätten.

Kärl

• Du kan i princip använda alla värmetåliga formar.

• Skölj inte glasformar med kallt vatten direkt efter användning. 

Den plötsliga temperaturskillnaden kan få glaset att spricka.

• Använd svarta eller mörka bakkärl. De leder värmen bättre och tillåter maten att 

tillagas jämnare.

Täck inte botten av ugnen

• Om du täcker botten på ugnen, t.ex. med aluminiumfolie eller en bakplåt kan detta leda 

till överhettning och skada emaljen.

• Du kan undvika att fjädrande formar läcker på ugnsbotten genom att vika en behållare 

av aluminiumfolie och placera den på gallret under formen, eller genom att lägga 

bakplåtspapper under den.

Steka kött

• Stora bitar kött som väger mer än 1 kg är mest lämpliga. Köttet får en regelbunden, 

knaprig yta och förlorar nästan ingen vikt.

• Gnid in köttet med salt och kryddor en kvart i förväg. Använd 80 till 100 g smör eller 

fett (eller en blandning) per 500 g kött för stekning.

Tillagningstider

• Platta, tunna bitar kräver ca. 5 minuter kortare tillagningstid än tjocka eller rullade köttbitar. 

Större bitar kött kräver 15 till 20 minuters längre tillagningstid per 500 g extra vikt.
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• Lägg köttet i en ugnsform och häll varmt smör och fett över det. Lägg köttet i formen 

med fettsidan upp. Ös kött som inte har fettlager en gång var 15:e minut. 

• Kött som saknar fettlager bör ösas var 30:e minut.

• Om spadet blir för mörkt tillsätter du ett par skedar vatten då och då under stekning.

• Täck köttet löst med folie och låt det stå i 10 minuter före servering.

Tabell över ugnsfunktioner

För din apparat finns en rad tillbehör tillgängliga, beroende på modell.

Använd tabellen för att välja önskad funktion. Läs även instruktionerna för tillagning på 

rättens förpackning. 

Ugnens funktioner (symbolerna finns på ugnsfunktionsknappen)

Symbol Beskrivning

Snabb förvärmning
• Använd denna funktion för att värma upp ugnen till önskad temperatur så snabbt 

som möjligt. 
• Denna funktion bör inte användas för tillagning. När ugnen värmts upp till önskad 

temperatur är uppvärmningsprocessen slutförd.

Övervärme + Bottenvärme
• Uppvärmning med hjälp av övre och nedre värmeelement.
• Detta läge kan användas för traditionell bakning och stekning.
• Placera bakplåten eller ugnsgallret på nivå 2.
• Förvärmning rekommenderas.

Grill
• Maximalt tillåten temperatur: 230 °C 
• Uppvärmning med hjälp av enbart grillelementet. 
• Detta läge kan användas för stekning av en mindre mängd öppna smörgåsar, 

ölkorvar och för brödrostning. 
• Placera ugnsgallret på nivå 4 och bakplåten på nivå 3.
• Övervaka alltid tillagningsprocessen. Rätten kan snabbt brännas på grund av den 

höga temperaturen.

Stor grill

• Maximalt tillåten temperatur: 230 °C 
• Uppvärmning med hjälp av övre element och grillelement. 
• Detta läge kan användas för rätter och bakverk som kräver en speciell underskorpa 

eller bryning. Använd strax före slutet av baknings- eller stekningstiden.
• Placera ugnsgallret på nivå 4 och bakplåten på nivå 3.
• Övervaka alltid tillagningsprocessen. Rätten kan snabbt brännas på grund av den 

höga temperaturen.

Stor grill + Fläkt
• Uppvärmning med hjälp av de övre värmeelementen. Fläkten fördelar värmen. 
• Detta läge kan användas för grillning av kött, fisk och grönsaker.
• Placera bakplåten eller ugnsgallret på nivå 2.
• Övervaka alltid tillagningsprocessen. Rätten kan snabbt brännas på grund av den 

höga temperaturen.

ANVÄNDNING
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Varm luft + fl äkt + undervärme
• Det nedre värmeelementet och varmluftsfunktionen fungerar. 
• Det kan användas för att baka pizza, fuktiga bakverk, fruktkakor, jästdeg och småkakor 

eller pajdeg.
• Placera bakplåten eller ugnsgallret på nivå 2.

Varm luft + fl äkt
• En fläkt i den bakre väggen fördelar den varma luften i ugnen. 
• Du kan använda flera nivåer samtidigt till olika bakverk, vilket sparar energi. 
• Värmefläktsystemet är en utmärkt lösning när du bakar mjuka kakor, småkakor och 

äppelpajer.
• Placera bakplåten eller ugnsgallret på nivå 2.
• Förvärmning rekommenderas.

ECO ECO
• Uppvärmning med hjälp av varm luft. ECO varmluft använder mindre energi men ger 

samma resultat som inställningen för varm luft. Tillagningen tar några minuter längre.
• Detta läge kan användas för att grilla kött och bakning av bakverk.
• Sätt plåten på nivå 2. 
• Denna inställning använder restvärmen (värmen är inte på hela tiden) för att uppnå låg 

energiförbrukning (i enlighet med energiklass EN 60350-1).

Undervärme + fl äkt
• Denna funktion används när du bakar jästa bakverk med låg jäsnivå och vid konservering 

av frukt och grönsaker.
• Placera bakplåten eller ugnsgallret på nivå 2.

Uppvärmning av tallrik
• Använd denna funktion för att värma upp porslin (tallrikar, koppar) före servering, 

så att maten håller sig varm längre.

Upptining
• Med denna funktion cirkulerar luften med hjälp av fläkten. Använd denna funktion för 

upptining av frysta rätter. 
• Placera bakplåten eller ugnsgallret på nivå 3.

Aqua clean
• Endast undervärmen avger värme. Använd denna funktion för att avlägsna fläckar och 

matrester ur ugnen. Programmet tar 30 minuter.

Använda keramikhällen

• Värmezonen uppnår snabbt den inställda effekten eller temperaturen, medan ytan kring 

de heta kokzonerna förblir kall.

• Hällen tål temperaturskillnader.

• Om glaskeramikhällen används som förvaringsplats kan den få repor eller andra skador.

• Använd inga kokkärl av aluminium eller plast på heta kokzoner. Placera inga plastföremål 

eller aluminiumfolie på glaskeramikhällen.

• Använd inte glaskeramikhällen om den är sprucken eller skadad. Om ett vasst föremål 

faller ned på hällen kan den spricka. Följderna av denna händelse märks eventuellt inte 

förrän efter en tid. Om du upptäcker en spricka i hällen måste du omedelbart koppla från 

strömförsörjningen till apparaten.

ANVÄNDNING
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Styrning av kokzonen med två ringar:

• Området med kokzonen med två ringar kan anpassas till storleken och formen på ditt

• kokkärl. För att aktivera den större zonen vrider du kokzonsknappen så långt det går 

(det hörs ett klick). Ställ sedan in önskad effektnivå.

Restvärmeindikering

• Varje kokzon har en varningslampa som tänds när kokzonen är varm. 

• När kokzonen svalnar slocknar ljussignalen. 

• Restvärmeindikatorn tänds även om en varm kastrull eller ett varmt kokkärl placeras 

på en kall kokzon.

Kokkärl

• Använd kokkärl av god kvalitet med en jämn och stabil botten.

• Kokkärlets botten bör motsvara kokzonens diameter.

• Ett kokkärl av härdat glas med särskild botten får användas på kokzonerna om dess 

diameter motsvarar kokzonens. Kokkärl med större diametrar kan spricka på grund av 

temperaturspänningen.

• Placera kokkärlet eller kastrullen mitt på kokzonen.

• Om du använder en tryckkokare måste du hålla den under uppsikt tills rätt tryck uppnåtts. 

Först ställer du kokzonen på max. effekt; sedan följer du tillverkarens anvisningar om 

tryckkokaren och använder motsvarande sensor till att minska kokkraften vid rätt tillfälle.

• Se till att det finns tillräckligt med vätska i tryckkokaren. Samma sak gäller för alla sorters 

kokkärl. På grund av överhettning kan både kokkärlet och kokzonen skadas om du placerar 

ett tomt kärl på kokzonen.

• Följ alltid tillverkarens instruktioner när du använder särskilda kokkärl

Energispartips

• Kastrullernas och kokkärlens diameter bör motsvara kokzonernas diameter. Om kastrullen 

eller kokkärlet är för liten/litet går en del av värmen förlorad och kokzonen kan skadas.

• Använd ett lock om tillagningsprocessen tillåter.

• Kokkärlets storlek bör anpassas till den mängd mat som ska tillagas. Om du tillagar en 

liten mängd mat i en stor kastrull eller ett stort kokkärl slösar du mer energi.

• Om en rätt tar lång tid att tillaga bör du använda en tryckkokare.

• Grönsaker, potatis etc. kan kokas i en liten mängd vatten. Maten tillagas precis lika bra så 

länge kärlet täcks av ett tätt lock. När vattnet har börjat koka sänker du värmen till en nivå 

som gör att innehållet sjuder.

ANVÄNDNING
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ANVÄNDNING

Använda ugnen

1. Vrid ugnsfunktionsknappen till önskad ugnsfunktion. 

 ▷ Se tabellen i kapitlet ”Tabell över ugnsfunktioner” för att välja önskad funktion. 

Läs även instruktionerna för tillagning på rättens förpackning.

 När du har valt önskad ”funktion” behöver du trycka på touchkontrollens ”temperaturikon”  

 för att kunna ställa in temperaturen med ”inställningsvredet”.

2. Vrid på inställningsknappen för att ställa in ugnstemperaturen (mellan 30 och 275º C).

 ▷ Så länge som temperaturindikeringen blinkar, kan du ändra den med inställningsknappen.

 ▷ När temperaturindikeringen inte blinkar, tryck på temperaturknappen. 

Temperaturindikeringen börjar att blinka igen.

0 0

3. Tryck på ”start/stopp-knappen” i några sekunder för att starta tillagningen.  

Ugnstermostatssymbolen tänds.

0 0

Vid behov ska ugnen förvärmas innan du placerar rätten i ugnen.

Timer

0 0
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ANVÄNDNING

Ställa in klockslag

1. Tryck på timerknappen två gånger (ugnsfunktionsknappen måste vara i position Av (0)).

 ▷ Klocksymbolen tänds och tiden blinkar på displayen.

2. Vrid på inställningsvredet för att ställa in önskad tid.

 ▷ Inställningen sparas automatiskt efter 5 sekunder.

Inställning av ”tillagningstid” 

Med hjälp av denna inställning kan du bestämma hur länge ugnen ska vara på (tillagningstiden).

1. Välj en ugnsfunktion med hjälp av ”ugnsfunktionsknappen” och ställ in temperaturen med 

inställningsknappen. 

2. Tryck på ”timer-knappen” för att välja funktionen ”tillagningstid”.

 ▷ Symbolen för ”tillagningstid” tänds. 

3. Vrid på inställningsvredet för att ställa in tillagningstiden.

 ▷ Inställningen sparas automatiskt efter 5 sekunder.

0 0

4. Tryck på ”start/stopp-knappen” i några sekunder för att starta tillagningen. 

 ▷ Den tid som gått kommer att visas. 

 ▷ En ljudsignal hörs, som du kan stänga av genom att trycka på valfri knapp. 

 ▷ Efter en minut stängs den akustiska signalen av automatiskt.

Ställa in tillagningstid och sluttid

1. Välja en ugnsfunktion med hjälp av ”ugnsfunktionsknappen” och ställ in temperaturen. 

2. Tryck på ”timer-knappen” för att välja funktionen ”tillagningstid”.

 ▷ Symbolen för ”tillagningstid” tänds på displayen. 

3. Vrid på inställningsknappen för att ställa in tillagningstiden.

4. Tryck på ”timer-knappen” för att spara inställningen.

5. Tryck åter på ”timer-knappen” två gånger.

 ▷ Symbolen för ”sluttid” tänds på displayen.

6. Vrid på inställningsknappen för att ställa in sluttiden.
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0 0

7. Tryck på ”start/stopp-knappen” för att starta tillagningen. 

 ▷ Ugnen startar på det inställda klockslaget minus tillagningstiden. 

 ▷ Efter att den inställda tiden har löpt ut, kommer ugnen att stängas av automatiskt 

(slutet för tillagningstiden). 

 ▷ En ljudsignal hörs, som du kan stänga av genom att trycka på valfri knapp. 

 ▷ Efter en minut stängs den akustiska signalen av automatiskt.

Minuträknarfunktion

Minuträknaren kan användas oberoende av ugnsfunktion (‘ugnsfunktionsknappen’ är 

i position ‘0’). 

1. Tryck på timerknappen för att välja minuträknaren.

2. Ställ in tiden genom att vrida på inställningsknappen.

 ▷ Längst möjliga inställning är 23:59 timmar.

0 0

 ▷ Inställningen sparas automatiskt efter 5 sekunder.

 ▷ Under den sista minuten, visas minuträknaren i sekunder.

Du kan avbryta alla tidtagarfunktioner genom att sätta timern på ”0”.

Om apparaten inte används övergår den till standby efter några minuter. 

Lokaltiden visas och den timer-funktion som valts tänds.

ANVÄNDNING
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ANVÄNDNING

Välja tillvalsfunktioner

Vissa inställningar kan inte göras med alla program; i så fall avges en ljudsignal för 

att meddela dig.

Barnspärr

Med ugnens barnspärr kan du låsa kontrollpanelen och på så sätt skydda ugnen mot 

oavsiktlig användning.

För att aktivera barnspärren trycker du på knappen ”barnspärr” och håller den intryckt 

i några sekunder.

• Displayen kommer att visa symbolen 'låst spärr'. Detta indikerar att alla funktioner är spärrade.

• För att aktivera barnspärren trycker du åter på knappen i några sekunder. 

När barnspärren aktiverats och om ingen timer-funktion har valts (endast klockan visas) 

fungerar inte spisen. Om barnspärren aktiveras när en timer-funktion har ställts in 

kommer ugnen att fungera; du kan emellertid inte ändra några inställningar.

När barnspärren är aktiverad kan du inte ändra några ugns- eller extrafunktioner. 

Du kan endast stoppa tillagningen genom att vrida ”ugnsfunktionsknappen” till ”0”. 

Barnspärren är aktiverad även när ugnen stängts av. Du måste avaktivera barnspärren 

innan du kan välja ett nytt program.

Ugnslampa

Ugnslampan tänds automatiskt när du väljer en ugnsfunktion och trycker på knappen Av/på. 

Ugnslampan kan tändas eller släckas genom att trycka på "lampknappen".

Ljudsignal

Ljudsignalens volym kan justeras om ingen timer-funktion är aktiverad (om endast tiden visas). 

1. Tryck på temperaturknappen och håll inne i 5 sekunder. 

 ▷ Två helt upplysta staplar kommer att visas på displayen. 

• Vrid inställningsknappen för att välja en av de tre volymnivåerna (en, två eller tre staplar). 

Efter tre sekunder kommer inställningen att sparas automatiskt och aktuellt klockslag 

kommer att visas.

Minska kontrasten på displayen 

• "Ugnsfunktionsknappen" bör vara i position "0". 

• Tryck på "lampknappen" och håll inne i 5 sekunder. 

 ▷ Två helt upplysta staplar kommer att visas på displayen. 

• Vrid inställningsknappen för att justera displaykontrasten (en, två eller tre staplar). 

Efter tre sekunder, kommer inställningen att sparas automatiskt.
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Efter ett strömavbrott sparas extra inställningar för funktioner endast i några minuter. 

Alla inställningar med undantag av ljudsignalen och barnspärren återgår 

till standardinställningarna.

Displaybelysning

Displaybelysningen kan stängas av om den inte används.

1. Tryck på 'barnspärrknappen" + "timerknappen" och håll nere i 5 sekunder för att stänga 

av displayen. 

Om en timerfunktion har aktiveras kommer ikonen "AV" och "TIMER" att visas på displayen 

för att påminna dig om den aktiverade funktionen.

2. Tryck på 'barnspärrknappen" + "timerknappen" och håll nere i 5 sekunder för att starta 

displayen på nytt.

Köttermometer

Om köttermometern är inkopplad visas skärmen för köttermometer med en liten symbol med en 

köttermometer bredvid tiden. Ugnen arbetar till dess matkärnan når den inställda temperaturen. 

Kärntemperaturen mäts med hjälp av en temperatursond.

1. Skruva loss metallskyddet från anslutningspunkten (främre övre hörnan av väggen till vänster).

2. Sätt in köttermometerns kontakt i anslutningen och stick in köttermometern fullständigt i maten.

 ▷ Displayen visar köttermometerns display och symbol.

3. Ställ in funktion och temperatur. Istället för tid måste du ställa in kärntemperatur (mellan 

30 och 100 °C). Tryck på "timerknappen" två gånger och välj kärntemperaturen med 

"inställningsknappen".

0 00

ANVÄNDNING
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4. Starta förloppet genom att trycka på knappen start/stopp.

5. Under tillagningen visas den stigande temperaturen i kärnan (den önskade kärntemperaturen 

kan justeras under tillagningen). 

 ▷ När den inställda kärntemperaturen uppnås kommer tillagningen att stoppas. 

En ljudsignal hörs, som du kan stänga av genom att trycka på valfri knapp. 

Efter en minut stängs den akustiska signalen av automatiskt. Aktuell tid visas i displayen. 

Stick alltid in köttermometerns metallsensor fullständigt i rätten. 

Observera! Efter tillagningsprocessen ska du alltid sätta tillbaka metallocket på 

köttermometerns kontakt. Använd endast köttermometern i ugnen. Se till att 

köttermometern inte kommer i kontakt med värmeelementet under tillagning. 

Köttermometern är mycket het efter tillagningsprocessen. 

Var försiktig! Undvik brännskador.

Rekommenderade kärntemperaturer

Nötkött

Filé/oxstek medium 55 - 58 ºC

Rostbiff medium 55 - 60 ºC

Ytterlår genomstekt 85 - 90 ºC

Rostbiff genomstekt 80 - 85 ºC

Köttgryta genomstekt 90 ºC

Fläsk

Fot/ben genomstekt 75 ºC

Fot/ben något rosa 65 - 68 ºC

Fläskkarré något rosa 65 - 70 ºC

Fläskbog genomstekt 75 ºC

Sidfl äsk/fyllt genomstekt 75 - 80 ºC

Sidfl äsk genomstekt 80 - 85 ºC

Stekta grisfötter genomstekt 80 - 85 ºC

Grisfot genomstekt 80 - 85 ºC

Kokt skinka väldigt mört 64 - 68 ºC

Revben genomstekt 65 ºC

Panerad skinka  65 - 68 ºC

Kalvkött

Kalvkotlett något rosa 58 - 65 ºC

Kalvfötter/kalvben genomstekt 78 ºC

Stekta njurar genomstekt 75 - 80 ºC

Stekt kalv/bog genomstekt 75 - 80 ºC

Kalvben genomstekt 75 - 78 ºC

ANVÄNDNING
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ANVÄNDNING

Fårkött

Fårkotlett rosa 65 - 70 ºC

Fårkotlett genomstekt 80 ºC

Fårfötter rosa 70 - 75 ºC

Fårben 82 - 85 ºC

Lamm

Lammben rosa 60 - 62 ºC

Lammben genomstekt 68 - 75 ºC

Lammkotlett rosa 54 - 58 ºC

Lammkotlett genomstekt 68 - 75 ºC

Lammbog genomstekt 78 - 85 ºC

Fågel

Kyckling genomstekt 85 ºC

Gås/Anka genomstekt 90 - 92 ºC

Kalkon genomstekt 80 - 85 ºC

Bakelser osv.

Bakelser 72 - 85 ºC

Grytor 60 - 70 ºC

Fisk:

Lax mjuk 60 ºC

Fiskfi lé 62 - 65 ºC

Hel fi sk 65 ºC

Gryta 62 - 65 ºC

Använda keramikhällen

5
4

3

6

7

8

2 9

1
0

1. Vrid kontrollknappen till den kokzon som du vill använda till önskad inställning.

Se ”Använda keramikhällen”.

 ▷ Inställning 9 är den högsta nivån

 ▷ Inställning 1 är den lägsta nivån

2. För att aktivera den större zonen i den dubbla kokzonen vrider du kokzonsknappen 

till symbolen med dubbla ringar (det hörs ett klick). Ställ sedan in önskad effektnivå.
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Observera!

Koppla bort apparaten från elnätet innan du vidtar reparationsåtgärder. 

Koppla helst ur apparaten, slå från säkringarna eller ställ omkopplaren 

i elskåpet på noll.

Använd inte ångrengöringsmaskiner eller högtryckstvätt för att rengöra enheten.

Allmänt

Framsidan av enheten

• Rengör ytan med ett flytande icke slipande rengöringsmedel för glatta ytor och en mjuk 

trasa. Applicera rengöringsmedel på trasan och torka bort smutsen; skölj sedan med vatten. 

• Applicera inte rengöringsmedlet direkt på ytan. Använd inte frätande eller slipande 

rengöringsmedel, vassa föremål eller stålull, eftersom dessa kan repa enhetens yta.

Frontpaneler av rostfritt stål

• Rengör ytan med ett milt rengöringsmedel (handdiskmedel) och en mjuk disksvamp 

som inte repar ytan. 

• Använd inte slipande rengöringsmedel eller rengöringsmedel med lösningsmedel. 

Om du inte följer dessa instruktioner kan höljet skadas.

Lackerade ytor och plastytor

• Rengör knapparna med en mjuk trasa och ett flytande rengöringsmedel som är avsett 

för glatta lackerade ytor. 

• Du kan även använda rengöringsmedel som är särskilt avsedda för denna sorts ytor. 

Följ i så fall tillverkarens anvisningar.

Emaljerade komponenter

• Hela ugnens insida är emaljerad, samt hela bakplåten och hela gallret. De rengörs bäst 

med varmt vatten och handdiskmedel.

Glas

• Rengör glaskomponenter med vatten och diskmedel. 

Rengöring av glaskeramikfältet

Låt glaskeramikfältet svalna efter varje användning och rengör det. Annars bränner alla kvarstående 

rester fast på ytan nästa gång du använder hällen. Använd särskilda skötselprodukter för regelbunden 

skötsel av glaskeramikhällen. Dessa bildar en hinna på ytan som förhindrar att smutsen fastnar.

RENGÖRING
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• Innan glaskeramikytan används måste du torka bort damm och andra föroreningar som 

kan repa ytan, både från hällen och kokkärlets undersida.

Stålull, grova tvättsvampar och slipande pulver kan repa ytan. Ytan kan även skadas 

av frätande rengöringsmedel i sprayflaskor eller olämpliga flytande rengöringsmedel.

• Markeringarna på hällen kan nötas bort om du använder frätande eller slipande 

rengöringsmedel eller kokkärl med grov eller skadad botten.

• Använd en mjuk trasa till att avlägsna mindre föroreningar. Torka sedan ytan torr.

• Avlägsna vattenfläckar med en mild ättikslösning. Använd emellertid inte denna blandning 

till att torka av ramen (gäller endast vissa modeller), eftersom den kan förlora sin glans. 

Använd inte aggressiva rengöringsmedel i sprayflaskor eller avkalkningsmedel. Använd 

särskilda produkter för rengöring av glaskeramikfält vid envis smuts. Följ tillverkarens 

instruktioner. Avlägsna alla rester av rengöringsmedel efter rengöringen, eftersom de kan 

skada glaskeramikfältet när kokzonerna upphettas.

• Avlägsna envisa och fastbrända rester med en skrapa. Var försiktig när du använder 

skrapan så att produkten inte skadas.

Använd endast skrapan om smutsen inte kan avlägsnas med en fuktig trasa eller med 

specialrengöringsmedel för glaskeramikfält. Håll skrapan i lämplig vinkel (45° till 60°). 

Tryck skrapan försiktigt mot glaset och låt den glida över spisens markeringar för att 

avlägsna smutsen. Se till att skrapans plasthandtag (på vissa modeller) inte kommer 

i kontakt med heta kokzoner.

• Tryck inte skrapan lodrätt mot glasytan och skrapa inte mot hällens yta med dess kant 

eller blad.

• Avlägsna omedelbart socker och sockerrika produkter från glaskeramikhällen med hjälp 

av en skrapa, även om hällen fortfarande är varm, eftersom socker kan orsaka permanenta 

skador på glaskeramikfältet.

Ytans funktioner eller stabilitet påverkas inte av missfärgningar på glaskeramikfältet. 

Dessa missfärgningar beror för det mesta på att matrester bränner fast i ytan, eller av 

vissa kokkärlsmaterial (t.ex. aluminium eller koppar). Det är svårt att avlägsna dessa 

missfärgningar helt. Obs: Missfärgningar och liknande defekter påverkar endast hällens 

utseende, inte funktionen. Reparationer av dylika skador omfattas inte av garantin.

RENGÖRING
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RENGÖRING

Rengöra ugnen

Rengör ugnen för att förhindra att fett och överbliven mat samlas, särskilt på inre och 

yttre ytor, på luckan och förseglingen.

• Rengör utsidorna med en mjuk trasa och varmt vatten med diskmedel. 

Torka därefter med en ren, fuktig trasa och torka ytorna.

• Ta bort fläckar och stänk på ugnens insida med en trasa med diskmedel. 

Torka därefter med en ren, fuktig trasa och torka ytorna.

• Rengör ugnens insida.

Viktigt!

 ▷ Se till att INGET vatten kommer in i ventilationsöppningar. 

 ▷ Använd ALDRIG slipande rengöringsmedel eller kemiska lösningsmedel.

 ▷ Se ALLTID till att luckans försegling är ren. 

Detta förhindrar ackumulering av smuts och gör att du kan stänga luckan ordentligt.

Aqua Clean-funktionen

Med Aqua Clean-funktionen och en fuktig trasa kan du på ett enkelt sätt ta bort fett och smuts 

från ugnens väggar.

Använda Aqua Clean-funktionen

Använd endast rengöringsprogrammet när ugnen är kall. Det är svårare att ta bort smuts och 

fett med hjälp av programmet om ugnen är varm.

1. Ta ut alla tillbehör och styrskenor ur ugnen.

2. Häll ungefär 0,6 liter vatten i bakplåten och placera den på den nedre nivån.

3. Vrid ”ugnsfunktionsknappen” till önskad ”Aqua Clean”. 

4. Ställ in temperaturen på 70 °C och tiden på 30 minuter (standard).

5. Tryck på knappen "av/på".

 ▷ Matrester på emaljväggarna kommer att vara tillräckligt blöta efter 30 minuter och 

kan tas bort med en fuktig trasa.
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RENGÖRING

Borttagning och rengöring av styrskenorna.

Använd vanliga rengöringsprodukter för rengöring av styrskenorna.

• Fatta tag i styrskenorna längst ned och luta dem mot ugnens mitt (A).

• Ta bort styrskenorna från hålen i den bakre väggen (B). 

B

A

Rengör inte de utdragbara skenorna i diskmaskinen.
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Avlägsna ugnsluckan (beroende på modell)

1. Öppna ugnsluckan helt (så långt det går).

2. A. Vrid stoppanordningarna hela vägen tillbaka.

B. Vrid tillbaka stoppanordningarna 90°.

C. Lyft lucklåsen något och dra dem emot dig.

3. Stäng luckan långsamt tills stoppanordningarna befinner sig på samma höjd som 

gångjärnets hållare. Lyft luckan i ca 15° (i förhållande till stängt luckläge) något uppåt och 

lyft ut den ur de båda gångjärnshållarna.

A B C

Upprepa stegen ovan i omvänd ordning när du sätter tillbaka luckan. Kontrollera om gångjärnen 

befinner sig i rätt läge i hållarna om luckan inte går att öppna eller stänga ordentligt.

Se till att hakarna alltid placeras ordentligt i sina hållare. Låt aldrig gångjärnens 

fjädrar hoppa ur. Centralfjädrarna är mycket starka och kan orsaka personskador.

RENGÖRING

789047_sv_naslovnica_drug_papir.indd   27789047_sv_naslovnica_drug_papir.indd   27 8. 11. 2021   15:16:008. 11. 2021   15:16:00



SV 28

RENGÖRING

Ta bort ugnsfönstret

• Avlägsna glaset från luckan för att kunna rengöra det från insidan.

• Ta först bort ugnsluckan (se kapitlet ”Ta bort ugnsluckan”). 

1. Lyft hakarna på vänster och höger sida av luckan en liten bit (till markeringen 1 på haken) 

och dra bort dem en smula från glaset (till markeringen 2 på haken).

2. Ta tag i glaset från undersidan och lyft det uppåt försiktigt för att ta bort det från stödet.

3. Det inre tredje glaset (beroende på modellen) kan tas bort genom att försiktigt lyfta och 

ta bort det. Ta även bort gummidistanserna runt glaset.

När du sätter tillbaka glaspanelen upprepar du stegen i motsatt ordningsföljd. 

Markeringarna (halvcirklar) på luckan och på glaspanelen ska överlappa varandra.
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Byte av ugnslampa

Koppla bort ugnen från elnätet genom att ta bort kontakten från eluttaget innan 

du byter lampan. Lampan kan vara mycket varm! Använd skyddshandskar när 

du tar bort lampan.

Lampan i denna hushållsapparat är endast avsedd för belysning av denna utrustning. 

Lampan är inte avsedd som rumsbelysning. Lampan är förbrukningsmaterial och 

täcks inte av garantin.

1. Skruva loss glasskyddet (moturs) och byt ut ugnslampan. 

 ▷ Montera en ny lampa med samma specifikationer.

2. Skruva tillbaka glasskyddet ordentligt. 

RENGÖRING
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PROBLEMLÖSNING

Allmänt

Om du upptäcker en spricka i glasskivan (även om den är liten), stäng av hällen omedelbart, 

ta ur kontakten, stäng av (automat)säkringen i elskåpet, eller om det är en permanent anslutning, 

ändra omkopplaren för strömförsörjningen till noll. Kontakta serviceavdelningen. 

Felsökningstabell

Om du är tveksam om huruvida din apparat fungerar korrekt innebär det inte automatiskt att den 

är defekt. Försök att hantera problemet själv först genom att kontrollera punkterna nedan eller 

besök webbplatsen www.asko.com för mer information.

Problem med keramikhällen Möjlig orsak Åtgärd

En svag lukt märks de första 
gångerna hällen används.

Den nya apparaten värms upp. Detta är normalt och försvinner 
när hällen har använts några 
gånger. Vädra köket.

En värmezon slutar plötsligt att 
fungera och du hör en signal.

Den förinställda tiden har löpt ut. Stäng av signalen genom 
att trycka på en valfri knapp.

Hällen fungerar inte. Strömtillförsel saknas på grund 
av en defekt kabel eller en felaktig 
anslutning. 

Kontrollera säkringarna eller 
den elektriska brytaren 
(om det inte finns något uttag).

En säkring går så fort hällen 
sätts på.

Enheten har inte anslutits korrekt. Kontrollera elanslutningarna.

Problem med ugnen Möjlig orsak Åtgärd

Ugnen fungerar inte. Ingen ugnsfunktion inställd Välj ugnsfunktion med 
ugnfunktionsknappen 
(se "Att använda ugnen").

Ingen temperatur inställd. Ställ in temperaturen med 
temperaturknappen 
(se "Att använda ugnen").

Ingen strömförsörjning. Kontrollera att elektriciteten 
fungerar ordentligt (säkring i 
kretsbrytardosan/kontakt 
i uttaget).

Det förekommer rök vid 
användning av ugnen

Normalt under första 
användningen.

Rengör ugnen regelbundet.
Minska mängden fett eller olja 
i bakplåten.
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Problem med ugnen Möjlig orsak Åtgärd

Maten har tillagats för lång 
eller för kort tid

Fel ugnsinställningar. Kontrollera om rätt ugnsfunktion 
har ställts in. Kontrollera om 
rätt temperatur har ställts in. 
Kontrollera bakplåtens position.

Kondens förekommer inne 
i ugnen.

Detta är normalt. Rengör ugnen efter användning.

• Ha följande information nära till hands när du ringer:

 ▷ Modell- och serienummer (finns på insidan av ugnens lucka).

 ▷ Information om garanti

 ▷ En tydlig beskrivning av problemet

Välj ett rent, torrt ställe om du ska förvara ugnen temporärt, eftersom damm och fukt 

kan skada apparaten.

PROBLEMLÖSNING
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INSTALLATION

Allmänt

Denna apparat får endast anslutas av en registrerad installatör! 

Elanslutningen måste följa nationella och lokala föreskrifter.

Varning! Ugnen ska alltid vara jordad. 

• Installation, underhåll eller reparationer måste utföras av yrkespersonal som godkänts 

av tillverkaren, eftersom garantin annars inte gäller.

• Apparaten ska vara frånkopplad från elnätet före installation, underhåll eller reparationer. 

Apparaten är endast frånkopplad från elström om:

 ▷ Husets huvudströmbrytare är frånkopplad, det saknas säkringar i hushållets elnät, 

kontakten har dragits ur.

• Defekta delar får endast bytas ut mot originaldelar från ASKO. ASKO ger endast garanti 

för dessa delar gällande säkerhetskraven.

• För att undvika farliga situationer på grund av en skadad anslutningskabel får denna 

kabel endast bytas ut av tillverkaren, tillverkarens serviceorganisation eller av kvalificerade 

personer.

Elanslutning

230 V - 50 Hz

400 V~ - 50 Hz (endast modeller på 400 V)

• Vägguttag och kontakt måste alltid vara åtkomliga.

• Förhindra att kabeln kommer i kontakt med de delar av ugnen som kan bli varma.

•  Om du vill göra en fast anslutning, se till att en allpolig brytare med ett avstånd mellan 

kontakterna på 3 mm installeras i matningskabeln.

•  Använd inga grenkontakter eller förlängningssladdar när du ansluter apparaten till elnätet. 

Ingen garanti ges för säker användning av apparaten med dylika tillbehör.

Se efter i kopplingsschemat på baksidan av apparaten. 

Genomför de nödvändiga anslutningarna på anslutande block.

Apparaten kan anslutas enligt en

• 3-fasanslutning (3 N~ 380 V - 415 V / 50 Hz - 3 x 16 A).

 

789047_sv_naslovnica_drug_papir.indd   32789047_sv_naslovnica_drug_papir.indd   32 8. 11. 2021   15:16:018. 11. 2021   15:16:01



SV 33

Installation

• Om spisen placeras bredvid ett högt skåp eller liknande väggar av brännbart material 

måste avståndet mellan spisen och väggen uppgå till minst 100 mm.

• Håll ett avstånd på minst 650 mm mellan hällen och eventuella fläktkåpor ovanför spisen.

• Om spisen placeras i en köksenhet måste det minsta tillåtna avståndet observeras.

• Om spisen installeras mellan två köksskåp måste dessa enheter förses med en kåpa som 

tål temperaturer på upp till 90 °C.

Justering till golvets nivå

• Spisens höjd kan justeras med hjälp av justeringsbenen.

• Om spisen ska installeras på en plattform måste du se till att den är säkert fixerad.

Montera lucklåset

• Montera dörrlåset med två skruvar på den övre mittendelen i ugnsutrymmet.

Montera förvaringslådans handtag (tillbehör)

• Montera handtaget med två skruvar på den övre delen av lådan.

Skydda apparaten från att välta

Måtten inom parentes är de inbyggda måtten för stödbeslaget utan det extra 

stödet. Om det medföljande elementet som skyddar apparaten från att välta 

inte kan sättas fast ordentligt på väggen med de medföljande skruvarna och 

väggpluggarna, använd andra förskruvningar för att sätta fast beslaget på ett sätt 

som förhindrar att det kan dras ut ur väggen.

90
0 

(8
50

)

INSTALLATION
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Kassering av apparat och emballage

Denna produkt är tillverkad av miljövänliga material. I slutet av nyttjandeperioden måste 

enheten dock avyttras på ett ansvarsfullt sätt. Myndigheterna kan ge dig information om detta.

Emballaget är återvinningsbart. Följande material har använts:

• Kartong

• Polyetenplast (PE)

• CFC-fri polystyren (hårt PS-skum)

Du måste avyttra dessa material i enlighet med myndigheternas föreskrifter.

Produkten har en symbol på en soptunna med ett kryss över. 

Detta anger att hushållsapparater måste avyttras separat. Detta betyder 

att apparaten inte får hanteras via den vanliga sophanteringen när den 

är uttjänt. Den måste tas till en speciell kommunal sophanteringsstation 

eller en återförsäljare som ombesörjer detta åt dig.

 

Separat insamling av hushållsapparater förhindrar miljö- och hälsoskador. De material som 

använts för att tillverka denna apparat kan återanvändas, vilket innebär enorma besparingar i 

energi och råmaterial.

Försäkran om överensstämmelse

Vi intygar härmed att våra produkter uppfyller tillämpliga europeiska direktiv, 

standarder och förordningar samt de krav som refereras till i standarderna.

DIN UGN OCH MILJÖN
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Enhetens identitetskort finns på insidan av apparaten.

Ha det kompletta typnumret till hands när du tar kontakt med 
serviceavdelningen.

Adresser och telefonnummer till serviceorganisationen hittar du på garantikortet.
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