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Mikroovn 

BRUGSANVISNING 
MODEL: HGI20ENID0TX1 

 

Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger din 

mikrobølgeovn, og gem den omhyggeligt. 

Hvis du følger instruktionerne, vil ovnen give dig mange års glæde. 

 

GEM DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT 
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FORHOLDSREGLER FOR AT UNDGÅ EKSPONERING 

FOR STÆRK MIKROBØLGEENERGI 

(a)  Forsøg ikke at betjene denne ovn med døren åben, da dette kan resultere i skadelig 

eksponering for mikrobølgeenergi. Det er vigtigt ikke at bryde eller pille ved 

sikkerhedslåsene. 

(b)  Anbring ikke nogen genstande mellem ovnens forside og døren eller tillade snavs 

eller rengøringsmiddel til at samler sig på ovnens overflader. 

(c)  ADVARSEL: Hvis døren eller dør tætninger er beskadigede, må ovnen ikke 

anvendes, før den er blevet repareret af en kompetent person. 

 

TILLÆG 

Hvis apparatet ikke er i god vedligeholdelsesmæssig stand og omhyggelig rengjort, vil dens 

overflade kunne nedbrydes og påvirke apparatets levetid og føre til en farlig situation. 

 

Specifikationer 

Model: AG820B8F-S0EE 
Mærkespænding: 230V~ 50Hz 

Bedømt indgangseffekt (Mikroovn): 1250W 

Bedømt udgangseffekt (Mikroovn): 800W 

Bedømt Indgangseffekt (Grill): 1000W 

Ovn kapacitet 20 l 

Drejetallerken diameter Ø 245 mm 

udvendige dimensioner 594 x 345 x 388 mm 

Nettovægt Ca. 15,24 kg 
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VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER  

ADVARSEL 

For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød, personskader eller udsættelse for overdreven 

mikrobølgeovn energi, når apparatet anvendes, skal du følge de grundlæggende 

sikkerhedsforanstaltninger, herunder følgende: 

 

1. Advarsel: Væsker og andre fødevarer må ikke opvarmes i lukkede beholdere, da de kan 

eksplodere. 

2. Advarsel: Det er farligt for alle, at udføre service eller reparationer, der omfatter fjernelse af et 

dæksel, som giver beskyttelse mod udsættelse for mikrobølgeenergi. 

3. Dette apparat kan anvendes af børn i alderen 8 år og derover og personer med nedsat fysisk, 

sensorisk eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de får tilsyn eller instruktion 

om at bruge apparatet på en sikker måde og forstår farer involveret hermed. 

Rengøring og vedligeholdelse skal ikke udføres af børn, medmindre de er 8 år, og vejledt i dette. 

Børn må ikke lege med apparatet. 

4. Hold apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn under 8 år. 

5. Brug kun beholdere som er egnede til brug i mikrobølgeovne. 

6. Ovnen bør rengøres regelmæssigt, og eventuelle madrester bør fjernes, med det samme. 

7. Læs og følg de specifikke forholdsregler for at undgå mulige eksponering for stærk 

mikrobølgeenergi. 

8. Når fødevarer opvarmes i plast- eller papirbeholdere, hold da øje med ovnen på grund af 

muligheden for antændelse. 

9. Hvis der udsendes røg, slukkes eller afmonteres apparatet.  Hold døren lukket for at kvæle 

eventuelle flammer. 

10. Må ikke koge mad. 

11. Brug ikke ovn rummet til opbevaring af brød, kager osv.  

12. Fjern bånd og metal håndtag fra papir eller plastbeholdere / poser før du placerer dem i ovnen. 

13. Installer kun denne ovn i overensstemmelse med installationsvejledningen. 

14. Æg med skal og hele hårdkogte æg bør ikke opvarmes i mikrobølgeovnen, da de kan 

eksplodere, selv efter opvarmningen er slut. 
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15. Dette apparat er beregnet til at blive brugt i husholdningen og 

lignende applikationer såsom: 

- personale køkkener, områder i butikker, kontorer osv. 

- af kunder på hoteller, moteller og andre boliger. 

16. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes servicere montør eller 

en tilsvarende kvalificerede personer med henblik på at undgå fare. 

17. Man må ikke opbevare eller bruge apparatet udendørs. 

18. Brug ikke denne ovn i nærheden af vand, i en våd kælder eller i nærheden af 

en swimmingpool. 

19. Temperaturen på tilgængelige overflader kan være høje, når apparatet er i drift. Overfladerne 

er tilbøjelige til at blive varme under brug. Hold ledningen væk fra opvarmede overflader, og ikke 

dække eventuelle ventilations huller på ovnen. 

20. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af bordet. 

21. Manglende vedligeholdelse af ovnen, kan påvirke apparatets levetid og eventuelt føre til en 

farlig situation. 

22. Indholdet af sutteflasker og glas med babymad skal omrøres eller rystes, og temperaturen 

kontrolleres, før forbrug, for at undgå forbrændinger. 

23. Mikrobølgeopvarmning af drikkevarer kan resultere i forsinket kogning derfor skal man være 

omhyggelig, med håndtering af beholderen. 

24. Apparatet er ikke beregnet til brug af personer med nedsat mentale evner, eller manglende 

erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet af en person 

med ansvar (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller for deres sikkerhed. 

25. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet. 

26. Apparatet er ikke beregnet til at blive drevet ved hjælp af en ekstern timer eller separate 

fjernbetjenings systemer. 

27. Tilgængelige dele kan blive varme under brug. Små børn bør holdes væk. 

28. Ovnen må ikke rengøres med en damprenser. 

29 Under brug bliver ovnen varm. Rør ikke ved varmelegemet inde i ovnen 

30. Brug kun termometer som er anbefalet til denne ovn.  

31. ADVARSEL: Apparatet og dets tilgængelige dele bliver varme under brug. Der bør udvises 

omhu for at undgå at røre varmeelementer. Børn under 8 år skal holdes væk medmindre de er 

kontinuerligt overvåget. 

32. Mikrobølgeovnen skal køres med den dekorative dør åben. (til ovne med en dekorativ dør.) 

33. Den bageste overflade på ovnen, skal placeres mod væggen. 

34. Mikrobølgeovnen må ikke anbringes i et skab medmindre den er blevet testet i et skab. 

Læses grundigt og gem anvisningerne til fremtidig brug. 
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For at reducere risikoen for personskader  

Jordforbindelse Installation 

 

FARE 

Elektrisk stød 

Berøring af nogle af de interne komponenter kan forårsage alvorlige personskade eller død. Skil 

ikke dette apparat ad. 

 

ADVARSEL 
Elektrisk stød 

Forkert brug af jordforbindelse kan resultere i elektrisk stød. Man må ikke sætte stikket i en 

stikkontakt, før apparatet er korrekt installeret og jordet. Dette apparat skal have jordforbindelse. I 

tilfælde af en kortslutning, reducerer jording risikoen for elektrisk stød ved at give en afleder for den 

elektriske strøm. Dette apparat er udstyret med en ledning med en jordledning med et jord ben. 

Stikket skal sættes i en stikkontakt, som er korrekt installeret med jordforbindelse. Konsulterer en 

kvalificeret elektriker eller servicetekniker, hvis jordforbindelse er ikke helt forstået eller hvis der er 

tvivl om, hvorvidt apparatet har jord forbindelse. Hvis det er nødvendigt at anvende en forlængelse 

af ledningen, brug kun en 3-ledet forlængerledning.  

1. En kort net ledning er forudsat at nedbringe risici som følge af at blive viklet ind i eller falde 

over en længere ledning. 

2. Hvis en lang ledning eller forlængerledning: 

1) Den markante elektriske bedømmelse af ledningens eller forlængerledning bør være 

mindst lige så stor som elektriske bedømmelse af apparatet. 

2)   Forlængerledningen  skal være af afrunding type 3-wire ledningen. 

3)  Den lange ledning skal arrangeres så den ikke kan flade ned fra bordpladen, hvor den kan       

blive trukket ned af børn. 

RENGØRING 
Sørg for at tage apparatet fra strømforsyningen inden rengøring. 

1. Rengør ovn rummet efter brug med en let fugtig klud. 

2. Rengør tilbehør på sædvanlig måde i sæbevand. 

3. Dørkarmen og tilstødende dele skal rengøres forsigtigt med en fugtig klud, når 

de er beskidte. 

4. Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller skarpe metal skrabere til at rengøre glas 

døren, de kan ridse overfladen, hvilket kan resultere i at glasset splintres. 

5. Rengørings tip - For at lette rengøringen af ovn rummet: 

Placer en halv citron i en skål, tilsæt 300ml (1/2 liter) vand og varme på 100 % mikrobølgeeffekt i 

10 minutter. Tør ovnen ren med en blød, tør klud. 
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REDSKABER 

FORSIGTIG 

Tilskadekomst 

Det er farligt for alle andre end en kompetent person, at udføre service eller reparationer, der 

involverer fjernelse af et dæksel, som giver beskyttelse mod eksponering for mikrobølgeenergi. 

Se vejledningen på "Materialer du kan bruge i mikrobølgeovn eller undgås i mikrobølgeovnen. " 

Der kan være visse ikke-metalliske redskaber, der ikke er sikkert at bruge i mikroovnen. Hvis du er 

i tvivl, kan du teste kogegrejet ved at følge nedenstående fremgangsmåde. 

 

Køkkenredskaber Test: 

1. Fyld en mikrobølge ovn-sikker beholder med 1 kop koldt vand (250 ml) sammen med redskabet.  

2. Kog på maksimal effekt i 1 minut. 

3. Føl forsigtigt på kogegrejet. Hvis det tomme redskab er varmt, skal du ikke bruge det til 

madlavning i mikrobølgeovn.  

4. Må ikke overstige 1 minut tilberedningstid. 

 

Materialer, du kan bruge i mikrobølgeovn 

Køkkenudstyr  Bemærkninger 

Aluminiumsfolie  Afskærmning alene. Små glatte brikker kan anvendes til at dække tynde 

dele af kød eller fjerkræ for at undgå overtilberedning. Lys glimt kan 

opstå, hvis folien er for tæt på ovn væggene. Folien skal være mindst 

2,5 cm væk fra ovnens vægge. 

Bruningstallerkenen  Følg producentens anvisninger. Bunden af bruningstallerkenen skal 

være mindst 5mm over drejeskiven. Forkert brug kan medføre at 

drejetallerknen stopper. 

Porcelæn Tåler mikroovn alene. Følg producentens anvisninger. Brug ikke 

revnet eller skåret porcelæn 

Glasbeholder Fjern altid låget. Varm kun maden indtil det er varm. De fleste 

glasbeholdere er ikke varmeresistente og kan knække. 

Glasvarer Sørg for at der ikke er metal i glasset. Brug ikke revnede eller skårede 

tallerkner. 

Ovn tilberedning poser Følg producentens anvisninger. Luk ikke med metal clips. Foretag 

slidser, så dampen kan slippe ud. 
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Papir plader og kopper Brug for kortsigtet kogning / opvarmning alene. Lad ikke ovnen være 

uden opsyn mens madlavning. 

Papirhåndklæder Anvender til at dække mad til genopvarmning og absorbere fedt. 

Anvendelse med tilsyn for en kortsigtet madlavning alene. 

Pergament Papir Anvendelse som et dække for at forhindre sprøjt. 

Plastik Tåler mikroovn alene. Følg producentens anvisninger. Skal være 

mærket "Mikroovn Sikker". Nogle plastbeholdere blødgøres, da maden 

indeni bliver varm. "Koge poser" og tæt lukkede plastikposer bør 

slidses, gennemboret eller udluftet som anvist af pakken. 

Plastikfolie Tåler mikroovn alene. Anvender til at dække maden under tilberedning 

for at bevare fugt. Lad ikke plastikfolie røre maden. 

Termometre Tåler mikroovn alene (kød og slik termometre). 

Bagepapir Anvendelse som et dække for at forhindre sprøjt og fastholde fugt. 

 

Stoffer, der skal undgås i mikrobølgeovnen 

Køkkenudstyr  Bemærkninger 

Aluminiumsbakke Kan forårsage gnister. Læg  mad ind mikrobølgesikkert fad. 

Mad karton med        

Metal håndtag                    Kan forårsage gnister. Læg maden i et  mikrobølge sikkert fad. 

Metal redskaber             Metalskærmene fødevarer fra mikrobølgeenergi. Metalkant kan 

forårsage gnister. 

Metal twist bånd Kan forårsage gnister og kan forårsage en brand i ovnen. 

Papirsposer  Kan forårsage en brand i ovnen. 

Skumplast Skumplast kan smelte eller forurene væsken indeni, når de udsættes 

til høj temperatur. 

Træ Træ vil tørre ud når de anvendes i mikrobølgeovnen og kan opdele 

eller knække. 

 

 



 
8 

 

OPSÆTNING AF OVN 

Navne på reservedele og tilbehør 

Fjern ovnen og alle materialer fra kartonen og ovn rummet.  

Ovnen leveres med følgende tilbehør: 

Glas bakke   1 

Pladespiller ringsamlingen  1 

Bruger Manual   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glastallerken - Installation 

a. Anbring aldrig glastallerknen omvendt. Glastallerknen 

skal altid bruges. 

b. Både glastallerken og glastallerknens ringsamling skal 

altid anvendes under tilberedningen. 

c. Alle fødevarer og beholdere af fødevarer skal altid 

placeres på glastallerknen for madlavning. 

d. Hvis glastallerknen eller glastallerknens ringsamling 

revner, skal du kontakte dit nærmeste autoriserede 

servicecenter. 

  

  

  

 

 

 

A) Kontrolpanel 

B) Glastallerken aksel 

C) Glastallerken ringsamlingen 

D) Glastallerken 

E) Observation vindue 

F) Dør samling 

G) Sikkerhedsspærresystemet 

Grillrist (kun bruges i grill-funktion  

og placeres på glastallerken) 

 

Hub (underside) 

Glastallerken 

Glastallerken 

aksel 

 

Glastallerken 

ringsamlingen 
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Installation på køkkenbordet 

Fjern al emballage og tilbehør. Undersøg ovnen for skader såsom buler eller brud på døren. Må 

ikke installeres, hvis ovnen er beskadiget. 

 

Kabinet: Fjern eventuel beskyttelsesfilm fundet på mikrobølgeovnens overflade. Fjern ikke den  

lysebrune glimmer dækning, der er fastgjort til ovnrummet for at beskytte magnetronen. 

 

Installation 

1. Vælg en plan overflade, der giver nok åbent rum til indsugning og / eller aftræksåbninger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Den mindste indbygnings højde er 85cm. 

(2) Den bageste overflade på apparat skal placeres mod væggen med en minimumsafstand på 

30cm over ovnen, en afstand på mindst 20 cm kræves mellem ovnen og eventuelle tilstødende 

vægge. 

(3) Fjern ikke benene fra bunden af ovnen. 

(4) Blokering af indsugnings- og / eller udløbsåbninger kan beskadige ovnen. 

(5) Placer ovnen så langt væk fra radioer og tv som muligt. 

Drift af mikrobølgeovn kan forårsage interferens til din radio eller tv-modtagelse. 

 

2. Sæt ovnen i en almindelig stikkontakt. Vær sikker på at spænding og frekvens er den samme  

som den spænding og frekvensen på mærkepladen. 
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ADVARSEL: 

Ovnen må ikke installeres over en interval kogeplade eller andre varmeproducerende apparater. 

Hvis den er installeret i nærheden af eller over en varme kilde, kan ovnen blive beskadiget, og  

garantien vil være ugyldig. 

 

 

 

 

 

 

 

Den tilgængelige overflade 

kan være varme under 

drift. 
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Installationsvejledning 

Læs vejledningen igennem før installation 

 

Bemærk 
Elektrisk tilslutning 
Ovnen er udstyret med et stik og må kun tilsluttes en korrekt installeret jordet stikkontakt. Stikket 
må kun installeres og tilslutningskablet må kun udskiftes af en autoriseret elektriker, og i 
overensstemmelse med de relevante regler. 
Hvis stikket ikke længere er tilgængeligt efter installation, skal en helt polet kontakt være til stede. 
Det indbyggede skab skal ikke have en bagvæg bag apparatet. 
Minimum installationshøjde 85 cm. 
Dækker ikke ventilationshullerne og luftindtag.  
Note: 
Klem eller knæk ikke stikket. 
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3.  
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5. 
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BETJENINGS INSTRUKTION 

Denne mikrobølgeovn anvender moderne elektroniske styringer til at justere koge-/steg 

/bage parametre, til at opfylde dine madlavnings behov. 

1. Indstilling af ur 

Når mikrobølgeovnen er tændt, vil ovnen vist "0:00", og ovnen vil bippe en gang. 

 

1) Tryk på         to gange og timetallet blinker. 

 

2) Drej         for at indstille time tallet - tiden skal være indenfor 0-23 (24-timer) 

 

3) Tryk på       og minuttallene vil blinke. 

 

4) Drej        for at indstille minuttallet, det skal være indenfor 0-59. 

5) Tryk på       for at afslutte indstillingen af uret. ":" Blinker. 

 

Note:   
1) Hvis uret ikke er indstillet, vil det ikke fungere, når ovnen er tændt. 

2) Under processen med indstilling af uret – hvis der ikke sker noget inden 1 minut, vil ovnen 

automatisk gå tilbage til den forrige status. 

 

2. Tilberedning i mikrobølgeovn 
 
1) Tryk på      en gang, der vises "P100" i display. 

2) Tryk på   for tider, eller drej      for at vælge effekt ”P100”, ”P80”, ”P50”, ”P30”, ”P10” –                 

disse vil blive vist i rækkefølge. 

3) Tryk       for at bekræfte. 

4) Drej        for at indstille tilberedningstiden. (Tidsindstillingen skal være indenfor 0:05 – 95:00). 

5) Tryk på      for at starte tilberedningen. 

 

Mikrobølgeovn effekt 

Effekt 100% 80% 50% 30% 10% 

Display P100 P80 P50 P30 P10 
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3. Grill Tilberedning 

 

1) Tryk på      en gang, "P100" vises i display. 

2) Tryk       for tider, eller drej        for at vælge grill.     

3) Tryk  for at bekræfte, når ”G” vises i display. 

4) Drej      for at indstille tilberedningstiden. (Tidsindstillingen skal være indenfor 0:05 – 95:00). 

5) Tryk  for at starte tilberedningen.  

  

Bemærk: Hvis halvdelen af grill tiden går, bipper ovnen to gange, og dette er normalt. 

For at have en bedre effekt af grillet mad, bør du vende maden, lukke døren og trykke på       for at 

fortsætte tilberedningen. Hvis ingen betjening, vil ovnen fortsætte tilberedningen. 

 

4. Kombinationstilberedning 

1) Tryk på        en gang, "P100" vises i display.  

2) Tryk      for tider, eller drej         for at vælge kombinationstilberedning.                                       

”C-1(55%microwave+45%grill)” og ”C-2(36%microwave+64%grill)” vil vises i rækkefølge, i 

displayet.  

3) Tryk      for at bekræfte. 

4) Drej       for at indstille tilberedningstiden. (Tidsindstillingen skal være indenfor 0:05 – 95:00). 

5) Tryk     for at starte tilberedningen.  

 

5. Hurtig tilberedning 

1) I vente tilstand, tryk på       for at lave mad med 100% effekt i 30 sekunder. Hvert tryk på den 

samme tast kan øge 30 sekunder. Den maksimal tilberedningstid er 95 minutter. 

2) I mikroovn, grill, kombinationstilberedning og optøning, tryk på        for at øge tiden.  

3) I vente tilstand, drej         mod venstre, for at vælge tilberedningstiden direkte. Efter valg af tiden, 

tryk på   for at starte tilberedningen. Mikroeffekten er 100%. 

Bemærk: Ved auto menu og vægt optøning, kan tilberedningstiden ikke øges ved at trykke 

på   
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6. Vægt optøning 

1) Tryk en gang, ”dEF1” vil vises i display. 

2) Drej        for at vælge madens vægt. Intervallet af vægt er 100 – 2000 g. 

3) Tryk for at starte optøning. 

  

7. Tids optøning  

1) Tryk to gange, ”dEF2” vil vises i display. 

2) Drej        for at vælge tiden. 

3) Tryk for at starte optøning. 

 

8. Flere trins tilberedning 
To trin kan maksimalt indstilles. Hvis et trin er optøning, skal det sættes i det første trin. Ovnen 
bipper en gang efter hver trin og det næste trin vil begynde. 
Bemærk: Auto menu kan ikke indstilles som en af de ”flere trin”. 

 
Eksempel: Hvis du ønsker at optø maden i 5 minutter, for derefter at lave mad med 80% 
mikrobølgeeffekt i 7 minutter. Trinene er som følgende: 
 
 

1) Tryk på        to gange, "dEF2" vil vises i displayet. 

2) Drej        for at justere optøning på 5 minutter.   

3) Tryk på         en gang.  

4) Drej        for at vælge 80% mikroeffekt, indtil ”P80” vises i display. 

5) Tryk på     for at bekræfte. 

6) Drej        for at indstille tilberedningstiden på 7 minutter.  

7) Tryk for at starte tilberedningen. 
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9. Køkken timer 

1) Tryk på        ”00.00” vises i display. 

2) Drej        for at indtaste den korrekte tid. (Den maksimale tilberedningstid er 95 minutter) 

3) Tryk på        for at bekræfte indstillingen. 

4) Når tiden er nået, vil ovnen bippe 5 gange.  

Hvis uret er indstillet til det (24-timers system), vil LED vise den aktuelle tid. 

Note: Køkken timer er forskellig fra 24-timers system. Køkken Timer er en timer. 

 

10. Automenu 

1) I vente tilstand, drej       til højre, for at vælge den ønskede funktion, "A1" - "A8" vil vises i 

displayet.     

2) Tryk på       for at bekræfte den menu, du har brug for. 

3) Drej        for at vælge madens vægt. 

4) Tryk      for at starte tilberedningen. 

5) Når tilberedningen er færdig, bipper ovnen 5 gange. 

Auto Menu - diagram 

Menu Vægt (gram) Display 

A1 
PIZZA 

200 200 

400 400 

A2 
KØD 

250 250 

350 350 

450 450 

A3 
GRØNTSAGER 

200 200 

300 300 

400 400 

A4 
PASTA 

50 (med 450g vand) 50 

100 (med 800g vand) 100 

A5 
KARTOFFEL 

200 200 

400 400 

600 600 

A6 
FISK 

250 250 

350 350 

450 450 

A7 
DRIKKEVARER 

1kop (120 ml) 1 

2 kopper (240 ml) 2 

3 kopper (360 ml) 3 

A8 
POPCORN 

50 50 

100 100 

 



 
20 

 

11.  Børnelås 

Lås: I vente tilstand, tryk på        i 3 sekunder, der vil lyde et langt "bip" som angiver at børnelåsen 

er aktiveret og                  vil vises i display. 

Lås op: I låst tilstand, tryk på        i 3 sekunder, der vil lyde et langt "bip" som angiver, at låsen er 

deaktiveret. 

 

12. Spørgende Funktion 

1) Under tilberedning tilstand, tryk på       for at se det aktuelle tidspunkt. Det vil vises i 2-3 

sekunder. 

2) I madlavning tilstand, tryk på       og den aktuelle effekt vil blive vist i 2-3 sekunder. 

 

13. Specifikation 

1) Ovnen bipper en gang, ved start, når drejeknappen drejes. 

2)       skal trykkes for at fortsætte tilberedningen, hvis døren er åbnes under tilberedningen. 

3) Når tilberedningen er blevet indstillet,        ikke bliver trykket i 1 minut, vil det aktuelle klokkeslæt 

vises i display. Indstillingen vil blive annulleret. 

4) Ovnen bipper fem gange for at minde dig om, når tilberedningen er færdig. 
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Fejlsøgning 

Normal 

Tv-modtagelse forstyrres af mikroovnen.  Radio og tv-modtagelse, kan blive forstyrret, når 
mikroovnen er i brug. Det svarer til indblanding 
af små elektriske apparater, som mixer, 
støvsuger og elektrisk ventilator. Det er normalt. 

Svagt ovnlys Ved tilberedning i mikroovn, kan ovnlys være 
svagt. Det er normalt. 

Damp akkumulering på døren, varm luft der 
kommer ud af ventilationshullerne. 

Ved madlavning, kan der komme damp ud af 
fødevarer. Det meste vil komme ud af 
ventilationskanaler, men noget damp kan samle 
sig på kølige steder, såsom ovnlåge. Det er 
normalt.  

Ovnen startede ved et uheld uden mad i. Det er forbudt at starte ovnen uden mad i. Det 
er meget farligt. 

 

Fejl Mulig årsag Løsning 

 
 
 
Ovnen kan ikke startes. 

Strømkablet er ikke tilsluttet 
ordenligt. 

Tag stikket ud. Sæt det i 
kontakten igen efter 10 sek. 

Blæser sikring eller afbryder er 
aktiveret. 

Udskift sikringen eller nulstille 
afbryder (repareret af 
professionelt personale i vores 
virksomhed) 

Problemer med stikkontakt Test stikkontakten med andre 
elektriske apparater. 

Ovnen varmer ikke Lågen er ikke lukket ordenligt.  Luk låge korrekt. 

Der kommer en lyd fra 
glastallerkenen, når ovnen er i 
gang. 

Beskidt bund i ovn samt ring 
under glastallerken.  

Se afsnittet ”Vedligeholdelse af 
mikroovnen”, for rengøring ad 
diverse dele.  

 

 

 

 

 

 

Ifølge direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr 

(WEEE) skal denne WEEE indsamles og behandles særskilt.  

Hvis du på noget tidspunkt i fremtiden, har brug for at bortskaffe denne 

vare, så smid ikke dette produkt med husholdningsaffald.  

Send venligst dette produkt til WEEE indsamle point hvor det er muligt. 


