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Läs denna bruksanvisning 
 
 
Bästa kund, 

◼ Läs igenom anvisningarna noggrant innan du 
använder produkten för första gången. Det kommer 
hjälpa dig att använda och underhålla den på ett 
korrekt sätt. 
 

◼ Spara anvisningarna för senare bruk. 
 

◼ Låt den följa med till eventuellt nya ägare av 
produkten. 

 
Denna bruksanvisning innehåller avsnitt om 
säkerhetsanvisningar bruksanvisningar, 
installationsanvisningar, felsökningstips m.m. 
 
 
 
 
 

Innan du ringer efter service  
 
 
◼ Gå igenom avsnittet om felsökningstips med möjliga 

fel, det kan hjälpa dig att själv lösa några av de 
vanligaste problemen.  
 

◼ Om du inte själv kan lösa problemet, kontakta en 
auktoriserad servicetekniker för hjälp. 

 
 
 
 
 

OBS: 
 
◼ Då en ständig utveckling och uppdatering av produkten 

pågår, kan tillverkaren göra ändringar utan föregående 
meddelande. 
 

◼ Om du tappar bort bruksanvisningen eller inte har den 
senaste versionen, kan du beställa en ny från 
tillverkaren eller ansvarig leverantör.  

 

◼ Den här användarhandboken kan omfatta fler än en 
modell. Några av funktionerna som anges i 
bruksanvisningen är kanske inte tillgängliga för din 
modell. 
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1. VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION 

Varning! För att minska risken för brand, elektrisk stöt,  

personskador eller exponering för överdriven mikrovågsenergi  

när du använder din apparat, läs noggrant igenom nedanstående  

föreskrifter före användning: 

 

 

Försiktighetsåtgärder för att undvika möjlig exponering 

för överdrivna mängder mikrovågsenergi 

• Använd ALDRIG ugnen med luckan öppen eftersom det kan resultera i 

skadlig exponering för mikrovågsenergi. Det är viktigt att inte skada eller 

manipulera med säkerhetslåsen. 

• Placera inga föremål mellan ugnsfronten och luckan och låt inte rester av 

smuts, matrester eller rengöringsmedel finnas kvar på tätningslisterna. 

• VARNING: Om luckan eller dörrförseglingen är skadad, får ugnen inte 

användas förrän den har reparerats av en behörig person. 

 

Om apparaten inte upprätthålls i ett gott skick, kan dess yta försämras och 

påverka apparatens livslängd och innebära fara. 

 

VARNING! Endast en kvalificerad person får utföra service eller reparation 

som innebär borttagning av ett skydd mot exponering för mikrovågsenergi 

för att undvika allvarliga personskador. 

 

 

Varning - säkerhetsinstruktioner 

 
1. Läs och följ ovanstående instruktion om " Försiktighetsåtgärder för att undvika 

möjlig exponering för överdrivna mängder mikrovågsenergi ". 
 

2. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer 
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet 
och kunskap om det sker under övervakning eller om de fått tydliga 
instruktioner om användningen av apparaten och säkert förstått de faror som 
är inblandade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll ska 
inte göras av barn under 8 år, äldre barn endast under tillsyn av vuxen.  
 

3. Barn under 8 år ska hållas på behörigt avstånd från apparaten och 
strömkabeln om de inte är under ständig uppsyn av vuxen person. 
 

4. Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent 
eller kvalificerad person för att undvika fara. 
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5. Försäkra dig om att apparaten är helt bortkopplad från strömförsörjning före 
byte av lampa för att undvika risk för elektrisk stöt. 
 

6. Om luckan eller tätningslister blir skadade ska ugnen inte användas förrän den 
blivit lagad av en kvalificerad servicetekniker. 
 

7. Endast en kvalificerad servicetekniker får utföra service eller reparation där 
skyddet för mikroenergin behöver avlägsnas för att undvika fara.  
 

8. Vätskor och mat får inte värmas i slutna behållare eftersom de kan explodera. 
 

9. Vid uppvärmning i behållare gjorda av plast eller papp bör förloppet övervakas 
så att materialet inte antänds.  
 

10. Använd endast redskap som lämpar sig för användning i mikrovågsugn. 
 

11. Om rök uppstår, stäng av apparaten och dra ut kontakten. Håll luckan stängd 
för att kväva eventuella gnistor.  
 

12. Uppvärmning av drycker i mikrovågsugn kan resultera i försenad uppkokning. 
Var därför varsam med hantering av behållen.  
 

13. Innehållet i barnmatsburkar och vällingflaskor ska röras om eller skakas och 
temperaturen kontrolleras innan det äts för att undvika brännskador.  
 

14. Hela ägg (råa och kokta) ska inte värmas upp i mikron eftersom de kan 
explodera, även efter det att uppvärmningen avslutats. 
 

15.  Ugnen ska rengöras regelbundet och matrester avlägsnas. Dra alltid ut 
nätsladden före rengöring. 
 

16. Om du inte behåller ugnen i ett rent skick kan det leda till försämring av ytan 
som kan påverka apparatens livslängd och eventuellt resultera i en farlig 
situation.  
 

17. Använd endast en termometer som rekommenderas för denna ugn (för ugnar 
som är utrustade för användning av temperatursensor). 
 

18. Om ugnen är placerad bakom en dekorativ dörr, ska denna alltid vara öppen 
under användning av ugnen. 
 

19. Denna apparat är avsedd att användas i hushåll och liknande 
användningsområden såsom: personalkök i butiker, kontor och andra 
arbetsmiljöer, bondgårdar, av kunder på hotell, motell och bostadsmiljöer samt 
pensionat och liknande miljöer. 
 

20. Mikrovågsugnen är avsedd för uppvärmning av mat och dryck. Torkning av 
mat eller kläder eller uppvärmning av värmekuddar, tofflor, svampar, fuktig 
trasa och liknande kan leda till risk för skada, tändning eller brand. 
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21. Redskap eller matlådor av metall får inte användas under matlagning i 
mikrougnen.  
 

22. Mikrovågsugnen är avsedd att byggas in. 
 

23. Var uppmärksam på att inte förskjuta den roterande tallriken. 
 

24. Ångrengöring ska ej användas. 
 

25. Förvaringslådans yta kan bli het under användning av ugnen. 
 

26.  Apparaten och dess kontaktytor kan bli heta under användning. Små barn bör 
hållas på behörigt avstånd. Var försiktig med att vidröra värmeelementen på 
insidan. 
  

27. När apparaten används för kombinerad matlagning, är det viktigt att barn är 
under uppsikt på grund av de höga temperaturerna.  
 

28.  Apparaten får inte installeras bakom en dörr med dekor för att undvika 
överhettning. 
 

29. Använd inte starka slipmedel eller skarpa metallskrapor för att rengöra 
ugnsglaset, de kan skrapa ytan, vilket kan resultera i sprickor i glaset. 
 
 

 

 
 

När du har packat upp ugnen, kontrollera att den inte har blivit skadad på något 

sätt. Om du är tveksam, använd den inte utan kontakta en professionellt 

kvalificerad person. Förvara förpackningsmaterial såsom plastpåsar, 

polystyren och häftklamrar oåtkomliga för barn! 
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RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK 

Förebyggande 

säkerhetsåtgärder vid 

installation 

• Vissa av de inbyggda 
komponenterna kan orsaka allvarlig 
personskada eller dödsfall om man 
rör vid dem. Demontera inte denna 
apparat.  

• Felaktig användning av anslutning 
kan resultera i elchock. Anslut inte 
till ett eluttag förrän apparaten är 
korrekt installerad och jordad.  

• Denna apparat får endast användas 
med en korrekt jordad anslutning. I 
händelse av en elektrisk 
kortslutning, minskar det jordningen 
risken för en elektrisk chock genom 
ett flyktråd för den elektriska 
strömmen.  

 
Denna apparat är utrustad med en 
sladd försedd med en jordad ledning 
med jordplugg. Kontakten måste 
anslutas till ett uttag som är korrekt 
installerat och jordat. 

 
Kontakta en kvalificerad elektriker eller 
serviceman om jordningsanvisningarna 
inte är klart uppfattade eller om det 
skulle finnas några som helst tvivel om 
apparaten är ordentligt jordad.  
 
Om det är nödvändigt att använda en 
förlängningssladd, använd endast en 
3-fas förlängningssladd. 
 
1. En kort nätkabel finns för att minska 
riskerna för att bli intrasslad eller 
snubbla över en längre sladd. 

2. Om en förlängningssladd används: 
a) sladdens elektriska märkning 

ska minst matcha apparatens 
märkning. 

b) den måste vara en jordad 3-
fassladd. 

c) den ska placeras så att den inte 
hamnar över bänken eller en 
bordsskiva där den kan nås av 
barn eller oavsiktligt snubblas 
över. 

Demontera inte denna apparat. 
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Material som kan användas i mikrovågsugnen 

Material Kommentar 

Aluminiumfolie Endast för avskärmning. Små släta bitar kan användas för att täcka tunna 
delar av kött eller fågel för att förhindra överkokning. Gnistor kan uppstå om 
folien är för nära ugnsväggarna. Folien ska vara minst 2,5 cm från 
ugnsväggarna. 

Ugnsform Följ tillverkarens instruktioner. Botten av formen ska vara minst 5 mm ovanför 
den roterande tallriken. Felaktig användning kan leda till att den roterande 
tallriken spricker. 

Mattallrik Endast mikrovågstålig. Följ tillverkarens instruktioner. Använd inte spruckna 
eller trasiga tallrikar. 

Glasburkar Tag alltid av locket. Använd endast för uppvärmning av mat. De flesta 
glasbehållare är inte värmebeständiga och kan gå sönder. 

Glas Endast mikrovågstålig. Se till att det inte finns någon metalldel på glaset. 
Använd inte sprucket eller skadat glas. 

Ugnspåsar Följ tillverkarens instruktioner. Stäng inte igen med metallförslutare. Skär en 
slits så att ångan kan komma ut. 

Papperstallrikar  

och muggar 
Endast för snabb uppvärmning. Håll uppsikt under uppvärmningen. 

Pappershanddukar Används för att täcka mat för uppvärmning och absorbera fett. Använd under 
uppsyn, endast för kortsiktig matlagning. 

Bakplåtspapper Använd som omslag för att förhindra att det skvätter eller för ångning. 

Plast Endast mikrovågstålig. Följ tillverkarens instruktioner. Ska vara märkt 
”mikrovågstålig”.  Vissa plastbehållare mjuknar när maten på 
insidan blir varm. "Kokpåsar" och tätt stängda plastpåsar ska perforeras, 
slitsas eller avluftas enligt instruktioner förpackningen. 

Plastfolie Endast mikrovågstålig. Används för att täcka mat under tillagning för att 
behålla saftigheten. Plastfolien ska inte komma i kontakt med maten. 

Termometer Endast mikrovågstålig 

Vaxpapper Används för att täcka maten så att det inte skvätter och för att behålla 
saftigheten. 

 

Material som INTE ska användas i mikrovågsugnen 

Material Kommentar 

Aluminiumfat Risk för gnistor. Lägg maten på mikrovågstålig tallrik. 

Matlåda med metallhandtag Risk för gnistor. Lägg maten på mikrovågstålig tallrik. 

Redskap av metall eller med 
inslag av metall 

Metall avskärmar maten från mikrovågorna. Metallinslag kan orsaka 
gnistor. 

Påsförslutning med metall Kan orsaka gnistor och eldsvåda i ugnen. 

Papperspåsar Kan orsaka en eldsvåda i ugnen. 

Frigolit Frigolit kan smälta eller förorena vätskan inuti vid exponering av 
hög temperatur. 

Trä Trä torkar ut i mikron och kan spricka. 
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2. BORTSKAFFANDE 

  

Bortskaffande av förpackningsmaterial/produkt 
◼  Allt förpackningsmaterial kan återvinnas och är tillverkat av 

återvinningsbara material enligt våra nationella miljöföreskrifter. 

Kassera inte förpackningsmaterialet tillsammans med hushållsavfallet. 

Lämna det till insamlingspunkter utsedda av de lokala myndigheterna. 

 

◼  Produkter märkta med överkryssade soptunnor klassas som elektrisk och 

elektronisk utrustning. Denna apparat är märkt enligt europeiska direktiv 2012/19 

/ EU gällande elektriska och elektriska elektroniska apparater (avfall elektrisk och 

elektronisk utrustning - WEEE). Riktlinjen bestämmer ramarna för retur och 

återvinning av begagnade apparater som gäller hela EU. 

 

◼  För bortskaffning av förpackning och/eller produkt, uppsök alltid en 

återvinningsstation. Skär av elkabeln på produkten efter att den är bortkopplad 

från elnätet. 

 

VARNING! Förpackningsmaterial kan vara farligt för barn!  
 
Genom att säkerställa att produkten bortskaffas på rätt sätt bidrar du till att förebygga 

eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars kan 

orsakas av olämplig avfallshantering av denna produkt. 

För detta ändamål har alla kommuner inrättat insamlingsplatser, där avfall från 

elektriska och elektroniska produkter gratis kan avlämnas på återvinnings- eller andra 

insamlingsplatser. För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, 

kontakta din kommun och din sophämtningstjänst. 
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3. INSTALLATION AV UGNEN 

 

Viktig information om installation 

Läs noga igenom säkerhetsanvisningarna på sidan 3 i denna bruksanvisning! 

• Denna apparat är INTE avsedd för användning i en kommersiell miljö. 

• Denna ugn är endast avsedd som inbyggd mikrovågsugn. Den är inte avsedd 

för användning med ben eller i ett skåp. 

• Observera de speciella installationsanvisningarna. 

• Enheten kan monteras i ett 60 cm brett väggmonterat skåp. 

• Apparaten är försedd med en kontakt och får endast anslutas till ett korrekt 

installerat jordat uttag. 

• Spänningen måste motsvara den spänningen som specificeras på 

märkskylten. 

• Om ett nytt uttag behövs, ska installation och kabelanslutning endast utföras 

av en kvalificerad elektriker. Om kontakten inte längre är tillgänglig efter 

installationen, ska en 3-fas isoleringsbrytare finnas på installationsplatsen med 

ett kontaktavstånd på minst 3 mm. 

• Adaptrar, grenkontakter och förlängningssladdar får inte användas. 

Överbelastning kan leda till brand. 

• Det inbyggda skåpet ska inte ha någon baksida bakom ugnen. Det måste 

finnas ett avstånd mellan vägg och enheten ovan. Specifikt avstånd anges i 

tabellerna. 

• Minimum installationshöjd: 85 cm. 

• Täck inte över ventilationsöppning eller hål för tilluft. 

 

Under användning kan den tillgängliga ytan kan bli het. 
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Mikrovågsugnens delar 

Ta bort allt förpackningsmaterial i och utanpå ugnen. Din ugn kommer med följande 

tillbehör: 

1 Glastallrik 

1 Ring för roterande tallrik 

1 Bruksanvisning 

Bruksanvisning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roterande enhet 

A. Placera aldrig glasskivan upp och ner.  

 Glasskivan bör aldrig vara blockerad. 

B. Både glasskivan och ringen ska alltid användas  

 under tillagningen. 

C. All mat och matbehållare placeras alltid  

 på glasskivan för tillagning. 

D. Om glasskivan eller ringen spricker eller 

går sönder, kontakta ditt närmaste 

auktoriserade servicecenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Kontrollpanel 

B) Roterande axel 

C) Ring för roterande tallrik 

D) Glastallrik 

E) Fönster 

F) Dörrmontering 

G) Säkerhetslåssystem 

 

Grillgaller (Kan inte användas i 

mikrovågsugnfunktionen, ska 

placeras på glasskivan) 

Nav (undersida) 

Glastallrik 

Roterande axel 

Axel roterande skiva 
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A. Inbyggnadsenhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skruvar 

Monteringsbeslag 

           Plastskydd  
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B. Förbered inbyggnadsenheten 

1. Läs anvisningarna på skåpets bottenmall, sätt mallen på skåpets bottenplan. 

 

 

 

2. Gör markeringarna på bottenplanet av skåpet enligt markeringarna "a" i mallen. 

 

 

 

3. Ta bort skåpets bottenmall och fäst monteringsbeslaget med skruvarna.  

 

Centrumlinje 

Monteringsbeslag 

Skruvar 
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C. Installera ugnen 

4. Montera ugnen på skåpet. 

- Se till att ugnens baksida är låst med monteringsbeslaget 

- Vik eller kläm inte strömkabeln. 

 

 
 

 

5. Öppna luckan, fäst ugnen i skåpet med skruv i installationshålet. Fäst sedan 

plastskyddet på installationshålet. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Monterings-

beslag 

 

Skruv 

 Installationshål 
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4. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING 

 

Initial rengöring och uppvärmning 

Avlägsna all skyddsfolie på mikrovågsugnens framsida. För mer information, se 

avsnittet ”Rengöring”. 

 

■ Ta bort alla tillbehör och torka ur mikrovågsugnen med en fuktig trasa för att 

avlägsna eventuella rester från förpackningsmaterial.  

■ Värm tomma behållare. Nya apparater kan avge en lukt när de används första 

gången och detta hjälper till att ta bort lukter. 

 

• Tryck lätt på knappen. Ugnen startar och huvudmenyn visas i displayen. 

• Tryck på för att välja konvektionsfunktionen. Rekommenderad temperatur 

kommer att markeras. 

• Höj temperaturen till maximal temperatur med hjälp av justeringsknapparna. 

• Tryck på och värm den tomma ugnen åtminstone i en timme. När du gör 

det, se till att rummet är väl ventilerat. Stäng dörren till andra rum för att 

undvika lukt i resten av huset. 

• Låt apparaten svalna till rumstemperatur. Rengör sedan ugnen med ett milt 

rengöringsmedel blandat med varmt vatten, torka sedan av med en ren mjuk 

trasa. 

• Låt luckan stå öppen tills den är helt torr. 
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5. ANVÄNDNING AV UGNEN 

 
Denna mikrovågsugn är utrustad med modern elektronisk styrning för att justera 

matlagningsparametrarna för att bättre möta dina behov för matlagning. 

 

1. Inställning av tid 

När mikrovågsugnen är ansluten till ström blinkar "00:00", och summern ljuder en 

gång. 

1. Tryck på ”Kitchen Timer/Clock” 2 gånger- siffrorna för timmar blinkar. 

2. Tryck på eller för att justera timmar (0–23). 

3. Tryck på ”Kitchen Timer/Clock” 1 gång - siffrorna för timmar blinkar 

4. Tryck på eller för att justera minuter (0–59). 

5. Tryck på ”Kitchen Timer/Clock” för att bekräfta, ”:” blinkar. 

6. Inställningen av tid är klar. 

 

Obs: 

• Om inställning av tid inte gjorts, kommer den inte att fungera när ugnen är igång.  

• Om du trycker på ”STOP/Clear” under inställningen av tid, kommer ugnen att återgå 

till föregående inställning.  

 

2. Matlagning i mikrovågsugn 

1. Tryck på ”Micro./Grill/Combi” en gång och ”P100” visas. 

2. Tryck på Micro./Grill/Combi”  upprepade gånger eller och  för att välja 

mikrovågseffekt från 100% till 10%. ”P100”, ”P80”, ”P50”, ”P30”, ”P10” visas i 

ordningsföljd. 

3. Tryck på ”START/+30s/Confirm” för att bekräfta. 

4. Tryck på eller för att justera tillagningstiden (mellan 00:05 till 95:00). 

5. Tryck på ”START/+30s/Confirm” för att bekräfta. 

 

Obs: 

Antal steg för tidsinställningens kodning är: 

 0–1 min:  5 sekunder 

 1–5 min:  10 sekunder 

 5–10 min:  30 sekunder 

 10–30 min:  1 minut 

 30–95 min:  5 minuter 

 

Mikrovågseffekt 

 

Effekt 100% 80% 50% 30% 10% 

Display P100 P80 P50 P30 P10 
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3. Grill eller kombi-matlagning 

Tryck på ”Micro./Grill/Combi.” en gång och displayen visar ”P100”, tryck sedan på 
”Micro./Grill/Combi.” upprepade gånger eller tryck på eller för att välja den 
önskade effekten. ”G”, ”C-1” eller ”C-2” visas. Tryck sedan på ”START/+30s/Confirm” 
för att bekräfta och tryck eller för att ställa in tillagningstiden (mellan 0:05 till 95:00). 
Tryck på ”START/+30s/Confirm” igen för att starta matlagningen. 
 
Exempel: Om du vill använda 55% mikroeffekt och 45% grilleffekt (C-1) för 10 
minuters tillredning gör du på följande vis: 
 
1. Tryck på ”Micro./Grill/Combi” en gång och ”P100” visas. 

2. Fortsätt att trycka på Micro./Grill/Combi”  tills C-1 visas. 

3. Tryck på ”START/+30s/Confirm” för att bekräfta. 

4. Tryck på eller för att justera tillagningstiden till 10:00. 

5. Tryck på ”START/+30s/Confirm” för att bekräfta. 

 
Tabell mikroeffekter 
 

Program Display Mikrovågseffekt Grilleffekt 

Grill   G    0% 100% 

Kombi. 1   C-1  55%   45% 

Kombi. 2   C-2  36%   64% 

 
 
Obs! När halva grilltiden passerar, hörs ett ljud två gånger vilket är normalt.  
För ett bättre grillresultat bör du då vända på maten, stänga dörren och sedan trycka 
på ”START/+30s/Confirm” för att fortsätta matlagningen. 
Om ingen åtgärd görs, fortsätter ugnen programmet.  
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4. Viktinställd upptining  

7. Tryck på ”Weight/Time Defrost” 1 gång, displayen visar ”dEF1”. 

8. Tryck på eller för att välja matens vikt från 100 – 2000 g. 

9. Tryck på ”START/+30s/Confirm” för att starta upptiningen. 

 

5. Tidsinställd upptining 

10. Tryck på ”Weight/Time Defrost” 2 gånger, displayen visar ”dEF2”. 

11. Tryck på eller för att välja tillagningstiden. 

12. Tryck på ”START/+30s/Confirm” för att starta matlagningen. 

 

6. Tidur 

1. Tryck på ” Kitchen Timer/Clock” 1 gång, displayen visar ”00:00”. 

2. Tryck på eller för att välja önskad tid. 

(Max. tillagningstid är 95 minuter). 

3. Tryck på ”START/+30s/Confirm” för att bekräfta. 

4. När tiden löpt ut kommer indikatorn att slockna. Signalen ljuder 5 gånger. Om 

klockan har ställts in kommer displayen att visa aktuell tid. 

Observera: Tiduret skiljer sig från klockan som är 24-timmar. Tiduret är en timer. 

 

7. Auto-meny 

1. Tryck på när ugnen är i ”standby-läge” för att välja meny från A1-A8. 

2. Tryck på ”START/+30s/Confirm” för att bekräfta vald meny. 

3. Tryck på eller för att välja vikten på maten. 

4. Tryck på ”START/+30s/Confirm” för att starta matlagningen. 

 

8. Snabbmatlagning 

1. Tryck på ”START/+30s/Confirm” när ugnen är i ”standby-läge” för matlagning 

med 100% effekt i 30 sekunder. För varje tryck på samma knapp ökar tiden 30 

sekunder. Maximal tillagningstid är 95 minuter.  

2. För att öka tillagningstiden under tillredning med mikro, grill, kombination och 

tidsinställd upptining, tryck på ”START/+30s/Confirm”. 

3. Tillagningstiden kan inte förlängas vid inställningarna: Auto-meny, 

tvåstegstillredning eller upptining efter vikt. 

4. Tryck på när ugnen är i ”standby-läge” för val av tillagningstid. Tryck sedan på 

”START/+30s/Confirm” för att starta mikromatlagning med 100% effekt. Denna 

inställning kan göras som sista steg i tvåstegstillredningen. 
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Menytabell 
 

Meny Vikt Display 

A1 
Pizza 

200 g 200 

400 g 400 

A2 
Kött 

250 g 250 

350 g 350 

450 g 450 

A3 
Grönsaker 

200 g 200 

300 g 300 

400 g 400 

A4 
Pasta 

50 g (+ 450 g kallt vatten) 50 

100 g (+ 800 g kallt vatten) 100 

A5 
Potatis 

200 g 200 

400 g 400 

600 g 600 

A6 
Fisk 

250 g 250 

350 g 350 

450 g 450 

A7 
Dryck 

1 kopp (120 ml) 1 

2 koppar (240 ml) 2 

3 koppar (360 ml) 3 

A8 
Popcorn 

50 g 50 

100 g 100 
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9. Tillredning i två steg 

Två steg kan ställas in maximalt. Om ett av stegen är upptining ska det komma först i 

ordningen. Signalen ljuder en gång efter varje steg och nästa steg börjar. 

Obs! Automatisk meny kan inte ställas in med flera steg. 

Exempel: om du vill tina maten i 5 minuter och därefter laga mat med 80% 

mikrovågseffekt i 7 minuter gör du på följande sätt: 

13. Tryck på ”Weight/Time Defrost” 2 gånger, displayen visar ”dEF2”. 

14. Tryck på eller för att justera upptiningstiden till 5 minuter. 

15. Tryck på ”Micro/Grill/Combi” 1 gång och displayen visar ”P100”. 

16. Tryck på eller för att välja effekt tills ”P80” visas på displayen. 

17. Tryck på ”START/+30s/Confirm” för att bekräfta, displayen visar ”P80”. 

18. Tryck på eller för att justera tillagningstiden till 7 minuter. 

19. Tryck på ”START/+30s/Confirm” för att starta matlagningen. 

 

10. Barnlås 

För att låsa: tryck på ”STOP/Clear” i 3 sekunder när ugnen är i ”standby-läge”. Ett 

långt pip hörs när barnlåset slås på och den aktuella tiden kommer att visas om den 

blivit inställd, om inte visar displayen ”00:00”.  

För att låsa upp: tryck på ”STOP/Clear” i 3 sekunder när ugnen är i låst läge. Ett långt 

pip hörs och låset öppnas. 

 

11. Status 

1. För att kontrollera den aktuella effekten under pågående 

matlagning för mikro, grill och kombination, tryck på 

"Micro./Grill/Combi." och den aktuella effekten visas i 2-3 

sekunder.  

2. För att kontrollera aktuell tid, tryck på ”Kitchen Timer/Clock”. 

 

12. Specifikation 

Tryck på ”START/+ 30s/Confirm” för att fortsätta matlagningen 

om dörren öppnats under tillagning. 

Om matlagningsprogrammet har ställts in men ”START/+ 

30s/Confirm” inte tryckts in på 5 minuter, kommer aktuell tid 

visas och inställningen kommer att avbrytas. 

(Summern låter en gång för varje effektivt tryck, ineffektivt tryck 

kommer inte att ge någon respons. 

 

13. Ugnslampan 

Efter tillagningen släcks ugnslampan om dörren är stängd. Om 

dörren är öppen över 10 minuter stängs lampan av automatiskt. 

 

14. Öppna ugnsluckan 

Tryck på knappen och ugnsluckan öppnas. Om knappen inte 

fungerar, öppna dörren med sugkoppen. Se illustrationer till 

höger. 
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Rengöring av ugn 
Var noga med att koppla ur apparaten från strömförsörjningen. 

1) Rengör ugnen inuti efter användning med en lätt fuktig trasa. 

2) Rengör tillbehören på vanligt sätt i tvålvatten. 

3) Luckans ram, tätningen och angränsande delar måste rengöras 

försiktigt med en fuktig trasa om de är smutsiga. 

4) Använd inte rengöringsmedel med slipmedel eller skarpa metallskrapor för att 

rengöra luckans glas eftersom de kan repa ytan, vilket kan resultera i 

sprickbildning av glaset.  

5) Tips för enklare rengöring av insidans väggar: 

- Placera en halv citron i en skål, tillsätt 300 ml vatten och värm på 100% effekt i 

10 minuter. Torka ugnen med en mjuk, torr trasa. 
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6. FELSÖKNINGSTIPS 

◼ Innan du ringer efter service 

Om produkten inte fungerar eller stannar under driften, försök först att hitta en lösning 

på problemet genom att läsa nedanstående felsökningstips. Hjälper inte det, kontakta 

ditt servicecenter eller en kvalificerad servicetekniker. 
 

Normalt 

Mikrovågsugnen stör TV mottagningen 

Radio- och TV mottagningen kan störas när mikron är 
aktiv. Liknande situation kan uppstå när man 
använder elektriska köksapparater såsom mixer, 
dammsugare, elektrisk fläkt m.m.  Alltså helt normalt. 

Dämpad ugnsbelysning 
Vid matlagning med låg effekt med mikrovågor kan 
ugnslampan sken dämpas något. Det är normalt. 

Ångbildning på luckan, varm luft från ventilerna 

Vid matlagning kan kondens bildas från fukten i 
maten som dunstar ut genom ventilationen. En del 
samlas på svala platser i form av imma, som t.ex. på 
ugnsluckan. Det är normalt.  

 

Problem Möjlig orsak Åtgärd 

Ugnen startar inte 

Strömkabeln är inte ordentligt isatt. 
Dra ur kontakten, vänta i 10 
sekunder och sätt in den igen. 

En säkring har gått eller säkringsbrytaren har 
utlösts. 

Byt säkring eller återställ brytaren. 

Problem med uttaget. 
Testa uttaget med en annan 
elektrisk produkt för att utesluta 
orsaken. 

Ugnen blir inte uppvärmd  Luckan är inte ordentligt stängd. Stäng luckan ordentligt. 

 

 

Varning! Starta aldrig mikrovågsugnen tom utan någon mat inuti. Det innebär 

stor risk för skador. 
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7. SPECIFIKATIONER 

 

Modell BF635LGS1 

Spänning 240 V ~ 50 Hz 

Ingående effekt (Mikrovåg) 1450 W 

Utgående effekt (Mikrovåg) 900 W 

Utgående effekt (Grill) 1000 W 

Kapacitet ugn 25 L 

Roterande tallrik diameter ø315 mm 

Yttre dimensioner 595 x 401 x 388 mm 

Nettovikt Ca 19,5 kg 
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Bruksanvisning 

BF635LGS1 Mikrovågsugn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICE?  

Kontakta oss 

Vi har service i hela landet. 

Gå in på www.ocsab.se  

eller ring 0479-130 48. 

E-post: info@ocsab.se 

Uppge: 
• Maskintyp 

• Serienummer 

• Inköpsdatum 

• Problembeskrivning 

• Namn, adress och telefonnummer 

 

 

 

 

http://www.ocsab.se/

