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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!  
Vid användning av ugnen, följ nedanstående föreskrifter: 

 

 
• När ugnen är påslagen för första gången kan den avge en obehaglig lukt. 

Detta beror på bindemedlet som används för isoleringspanelerna i ugnen.  
 

• För att få bort lukten och resterna av bindemedlet, sätt på den nya ugnen 
på konventionell matlagningsfunktion, 250 ºC i 90 minuter helt tom utan 
någon mat. 
 

• Under första användningen är det helt normalt det uppstår lite rök och lukt. 
Om så är fallet behöver du bara vänta tills lukten vädrats ut innan du 
placerar mat i ugnen. 
 

• Använd produkten i en öppen miljö. 
 

• Apparaten och dess tillgängliga delar blir heta under användning. Undvik 
att komma i kontakt med värmeelementen. Barn under 8 år skall hållas på 
behörigt avstånd om de inte är under ständig tillsyn. 
 

• Om ytan är sprucken, stäng av ugnen för att undvika risk för elektrisk stöt. 
 

• 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 utan tillsyn. 
 

• Under användning blir apparaten mycket het. Aktsamhet bör vidtas för att 
undvika att komma i kontakt med värmeelement inuti ugnen. 
 

• Låt inte barn komma nära ugnen när den är igång, särskilt inte när  
 grillen är på. 
 

• Kontrollera att apparaten är avstängd före byte av ugnslampan för att 
undvika risken för elektrisk stöt. 
 

• Anordningarna för urkoppling måste införlivas i de fasta ledningarna i 
enlighet med specifikationerna. 

 

• Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker inte med apparaten. 
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• Kontaktytor kan bli heta under användning. Små barn bör hållas på 
behörigt avstånd. 
 

• Elektrisk anslutning av ugnen ska endast göras till anslutningar / 
uttag med ett jordat system installerat enligt lokala krav och föreskrifter. 
Om det inte finns några anslutningar / uttag med jordat system där ugnen 
ska installeras, kontakta en kvalificerad elektriker för installation. 
Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av att 
apparaten inte är ansluten till ett jordat uttag. 
 

• Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess 
serviceagent eller kvalificerad person för att undvika fara. 
 

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

• Använd endast termometrar som är rekommenderade för ugnsanvändning. 
 

• Ångrengöring ska inte användas vid rengöring av ugnen. 
 

• Apparaten är inte avsedd att användas med hjälp av en extern timer eller 
separat fjärrkontroll. 
 

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

 
 

SÄKERHETSTIPS 
• Använd inte ugnen om du är barfota. Rör inte ugnen med våta eller fuktiga 

händer eller fötter. 

• Undvik att öppna ugnsluckan i onödan under tillagningstiden. 

• Apparaten måste installeras av en auktoriserad tekniker för användning. 
Tillverkaren är 
ej ansvarig för eventuella skador som kan orsakas av felaktig placering och 
installation 
av obehörig personal. 

• Lämna inte något på ugnsluckan eller lådan när den är öppen, det kan orsaka 
obalans eller att luckan går sönder. 

• Vissa delar av apparaten håller värmen under en lång tid. Vänta tills de svalnat 
innan du rör de delar som utsatts för direkt värme. 

• Om du inte ska använda apparaten under en längre tid är det lämpligt att koppla 
ur strömtillförseln. 

 

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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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. INTRODUKTION AV UGNEN 

Beskrivning av funktioner och symboler 

 

 

Symbol Funktion 

 Ugnslampa: Gör det möjligt att följa förloppet av matlagningen utan att behöva öppna luckan. 
Ugnslampan tänds för alla matlagningsfunktioner. 

 
Upptining: Rumstempererad luftcirkulation möjliggör snabbare upptining av frusen mat, 
(utan användning av värme). Det är ett skonsamt men snabbt sätt att påskynda 
upptiningstiden och upptining av färdiga rätter. 
 

 

Undervärme: Ett dolt element i ugnens botten avger värme. Det används främst för att hålla 
maten varm. Temperaturen kan ställas inom intervallet 60 - 120ºC. Standardtemperaturen är 
60 ºC. 
 

 
Traditionell matlagning: Över- och undervärme arbetar tillsammans för konventionell 
matlagning. Temperaturen kan ställas inom intervallet 50 - 250 ºC. Standard temperaturen är 
220ºC. 
 

 
Konvention med fläkt: En kombination av fläkten och båda värmeelementen ger en jämnare 
värmepenetration, vilket sparar upp till 30 - 40% av energiförbrukningen. Rätterna blir fint 
bruna på utsidan och behåller saftigheten inuti. Obs! Den här funktionen är lämplig för 
grillning eller rostning av stora bitar av kött vid högre temperatur. Temperaturen kan ställas 
inom intervallet 50 - 250ºC. Standard temperaturen är 220ºC. 
 

 Grillning: Det inre grillelementet slås på och av för att bibehålla temperaturen. 
Temperaturen kan ställas inom intervallet 150 - 240 ºC. Standard temperaturen är 210 ºC. 

  
Dubbelgrillning: Det inre grillelementet och övre värmeelementet är aktiva. 
Temperaturen kan ställas inom intervallet 150 - 240 ºC. Standard temperaturen är 210 ºC. 
 
 

  
Dubbelgrillning med fläkt: Det inre grillelementet och övre värmeelementet är aktiva 
tillsammans med fläkten. Temperaturen kan ställas inom intervallet 150 - 240 ºC. Standard 
temperaturen är 210 ºC. 

 
Konvektion/varmluft: Ett element runt konvektionsfläkten ger en extra värmekälla 
för mat som tillreds med varmluft. Vid inställning för varmluft kommer fläkten automatiskt att 
förbättra luftcirkulationen i ugnen och skapa en jämn värme för tillagning. 
Temperaturen kan ställas inom intervallet 50 - 240ºC. Standardtemperaturen är 180ºC. 

 För matlagning med minskad energiförbrukning. Tillagar ingredienserna extra skonsamt. 
Värme kommer ovan och underifrån. 

 

 

Användningsinstruktioner  
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1. Inställning av klocka 

När du har anslutit enheten till strömmen kommer symbolerna "0:00" att visas på 

displayen. 

1. Tryck på ,siffrorna för timmarna kommer att blinka. 

2. Tryck på för att justera timmarna, (tiden ska vara inom 0--23). 

3. Tryck på ,siffrorna för minuterna blinkar. 

4. Tryck på  för att justera minutinställningen, (tiden ska vara inom 0--59). 

5. Tryck på  för att slutföra klockinställningarna.  

":" blinkar, och tiden kommer att visas. 

Obs! Klockan har 24 timmar. Efter att strömmen slagits på, kommer klockan att visa 

"0:00" om ingen inställning gjorts. 

 

2. Inställning av funktioner 

1. Tryck på  för att välja den matlagningsfunktion du behöver. Den relaterade 

indikatorn lyser. 

2. Tryck på  för att ställa in tillagningstiden och justera temperaturen innan du 

trycker på för att växla. 

3. Tryck på för att bekräfta tillagningens början. 

4. Om steg 2 ignoreras, tryck på för att bekräfta tillagningen och standardtiden är 

9 timmar, standardtemperaturen visas på LCD-skärmen. 

 

OBS: 

• Antal steg för att ställa in tiden är enligt följande: 

0--0:30 min: steg 1 minut. 0:30--9:00 timmar: steg 5 minuter 

• Antal steg för temperaturjustering är 5 ºC,  och kan inte justera 

temperaturen. 

• Tryck på för att ställa in tillagningstiden när tillagningen börjar. Tryck sedan 

för att bekräfta. Om inte trycks in inom 5 sekunder, kommer ugnen att återgå till 

föregående tid för att fortsätta tillagningen. 

• Tryck på och visas, och tryck sedan på för att ställa in temperaturen när 

tillagningen börjar. 

Tryck sedan på för att börja matlagning. Om inte trycks in om några 

sekunder, återgår ugnen till föregående temperatur för att fortsätta tillagningen. 

 

3. Lampans inställning 

1. Tryck på för att välja den aktuella funktionen, och motsvarande ikon kommer 

att vara synas.  

2. Tryck på för att starta, "0:00" och lampikonen tänds, ":" blinkar. 
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4. Kontroll av inställningar 

I följande läge kan du kontrollera inställningarna, efter 3 sekunder återgår det till det 

aktuella läget. 

1. Om klockan blivit inställd, tryck på under pågående drift för att se aktuell tid. 

Om påminnelsefunktionen ställts in, tryck på för att se tiden för påminnelsen. 

2. Tryck på för att se aktuell tid i påminnelseläget om klockan ställts innan. 

3. Om tillagningstid blivit inställd, tryck på i tidvisningsläget för att se tiden för 

tillagning.  

 

5. Barnlås  

För att låsa: tryck på och samtidigt i 3 sekunder, en lång "pipsignal hörs och 

lyser. 

Lås upp: Gör på samma sätt som ovan och efter pipsignalen öppnas låset. 

Obs! Om du vill stoppa pågående matlagning, tryck på stoppknappen snabbt (trycker 

du för länge blir kommandot ogiltigt). 

 

6. Påminnelse  

1. Ugnen har 9 timmars påminnelsefunktion. Den här funktionen påminner dig om att 

börja laga mat på en viss tid från 1 minut till 9 timmar. Påminnelsen kan endast 

ställas in när ugnen är i viloläge. Följ nedanstående anvisningar för att aktivera 

påminnelsen:  

2. Tryck på påminnelsesknappen och displayen visar och "AL"; 

3. Tryck på för att ställa in tiden för påminnelsen. 

4. Tryck på för att bekräfta inställningen. ":" blinkar och indikatorn för påminnelse 

tänds. Tiden kommer att räkna ner.  

 

Obs: Ugnssignalen kommer att låta 10 gånger efter att tiden är tillbaka på noll. 

symbolen försvinner på skärmen för att påminna dig om att börja laga mat. Du kan 

avbryta påminnelsen under inställningen genom att trycka på stoppknappen. Om 

påminnelsen har ställts in kan du avbryta den genom att trycka två gånger på 

stoppknappen.  

 

7. Tillagningstid 

Fördröjningsfunktionen kan endast användas när klockan är inställd. 

I vänteläge: 

1. Tryck på 2 gånger, displayen visar och "Avsluta". 

2. Tryck på för att ställa in timmen för tillagningens sluttid. 

3. Tryck på knappen igen;  

4. Tryck på för att ställa in minuterna för tillagningens sluttid. 

5. Tryck på för att välja den matlagningsfunktion du önskar.  

6. Tryck på för att starta efter att tillredningstiden och temperaturen ställlts in.  
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8. Start / Paus / Avbryt  

1. Om tillagningstiden har ställts in, tryck på för att börja matlagningen. Om 

matlagningen är pausad, tryck på för att återuppta matlagningen. 

2. För att pausa matlagningen under matlagningsprocessen, tryck en gång på 

Tryck två gånger för att avbryta matlagningen. 

 

9. Energisparfunktion 

1. I vänt- och påminnelseläge, tryck på i tre sekunder, LCD-skärmen kommer då 

att stängas av och gå in i energisparläget. 

2. Om ingen funktion är aktiv på 10 minuter under vänteläge stängs LCD-skärmen av 

och går in energisparläge. 

3. Tryck på valfri knapp för att avsluta energisparläge. 

 

10. Obs 

1. Ugnslampan tänds för alla funktioner. 

2. Om matlagningsprogrammet har ställts in men knappen inte trycks in inom 5 

minuter, kommer den aktuella tiden visas eller återgå till vänteläge. Det inställda 

programmet blir ogiltigt. 

3. En signal ska höras för varje knapptryck, om knappen inte tryckts in effektivt blir 

det ingen respons. 

4. En signal kommer att ljuda fem gånger för att påminna dig när matlagningen är 

klar. 

 

 

Tillagning med ECO-inställning 

 

Typ av mat Temperatur (ºC) Nivå Tid (min) Förvärmning 

Potatis 
Ost 
Gratäng 

180 1 90 - 100 Nej 

Ost 
Kaka 

160 1 100 - 150 Nej 

Köttfärslimpa 190 1 110 - 130 Nej 
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4. TILLBEHÖR 
 

 

 

Varning vid placering av ugnsplåtar och galler  
För att säkerställa att ugnshyllorna fungerar säkert är det absolut nödvändigt att 

placeringen mellan skenorna är korrekt. Galler och ugnspanna kan bara användas 

mellan första och femte hyllnivå. 

Galler och plåt ska sättas in i rätt riktning för att säkerställa att heta matvaror inte 

glider ut när de tas ut. 

 

Ugnsgaller 

Används för stekning och / eller att placera formar med mat 

som ska bakas/tillagas. 

 
Skjutgaller 

För tillagning av större matvaror kan stödskenorna på höger 

och vänster sida inne i ugnen tas bort. Formar och ugnskärl 

kan ställas på ugnens botten vid funktioner som grillning, 

dubbelgrillning (med eller utan fläkt). 

OBS! Om ugnskärl placeras på ugnens botten, använd INTE 

funktioner med undervärme för att förhindra att all värme 

samlas på botten (endast för specifika modeller) 

 

Ugnspanna 

För tillagning av stora mängder mat som saftiga kakor, 

bakverk, fryst mat etc, eller för insamling av fett / spill och 

köttjuicer. 

 

Teleskopskena  

Med hjälp av teleskopskenor, kan plåtar och / eller 

galler enkelt placeras och tas ut.  Dessa teleskopiska 

skenor och skjutreglage kan demonteras genom att 

skruva loss skruvarna som fäster dem. Efter demonteringen, 

kan ugnskärl/plåtar ställas på ugnens botten. 

 

OBS! Om ugnskärl placeras på ugnens botten, använd INTE 

funktioner med undervärme för att förhindra att all värme 

samlas på botten (endast för specifika modeller) 

ELLER 
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5. INSTALLATION AV UGNEN 

 

Installera ugnen  
Montera ugnen i det utrymme som 

finns i köksenheten; den kan monteras 

under en arbetsbänk eller i ett upprätt 

skåp.  

 

Fäst ugnen genom att skruva i skruvar 

i de två hålen för fäste i ramen. För att 

hitta hålen, öppna ugnsluckan och titta 

inuti. För att ge tillräcklig ventilation ska 

mått och avstånd enligt anvisningarna 

följas. 

 

VIKTIGT! 
Om ugnen ska fungera korrekt måste 

köksutrymmet vara lämpligt. Panelerna 

i köksenheten som är intill ugnen 

måste vara tillverkade av ett 

värmebeständigt material.  

 

Se till att limmet på material som är 

tillverkat av fanerat trä tål temperaturer 

på minst 120 ºC. Plast eller lim som 

inte klarar sådana temperaturer 

kommer smälta och deformera 

enheten.  

 

Om ugnen placeras inuti ett utrymme 

måste elektriska delar vara helt 

isolerade. Detta är ett 

rättssäkerhetskrav. Alla 

säkerhetsanordningar måste vara 

ordentligt fastsatta så att det är 

omöjligt att ta bort dem utan hjälp av 

specialverktyg.  

 

Ta bort köksenhetens baksida för att 

säkerställa en tillräcklig luftström 

cirkulerar runt ugnen. Ugnen måste ha 

ett bakre utrymme på minst 45 mm. 

 

Anmärkning: 

1. Endast plusavvikelser är tillåtna för 

alla dimensioner. 

2. Skåpet inkluderar inte strömbrytare 

eller uttag. 

 

OBS: Antalet medföljande tillbehör 

beror på typ av inköpt apparat. 

 

 

Ventilationsöppningar 
Om ugnens temperatur i mitten är över 75 ºC är matlagningen är klar eller i pausläge 

eller i vänteläge, fortsätter kylfläkten att arbeta i 15 minuter. När temperaturen i 

ugnens centrum blir lägre än 75 ºC, kommer kylfläkten att stanna på förhand. 

 

 

 

 

 

  

Ventilationsöppning 
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Koppling av ugn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fästa ugnen i skåpet 
1. Montera ugnen i skåpet. 

2. Öppna ugnsluckan. 

3. Fäst ugnen i köksskåpet med två 

distanshållare "A" som passar hålen i ugnens 

ram och montera de två skruvarna "B". 
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6. SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL 

 

För ett bra utseende och pålitlig drift, behåll ugnen ren. Den moderna 
konstruktionen av enheten möjliggör underhållet till ett minimum. De delar av 
enheten som kommer i kontakt med mat måste rengöras regelbundet. 
 
◼ Koppla ur strömkabeln från vägguttaget för rengöring och underhåll. 

◼ Sätt alla kontroller i ”AV-läge”. 

◼ Vänta tills ugnen svalnat, men det är en fördel om den är svagt ljummen då den 

är lättare att rengöra. 

◼ Rengör ugnens yta med en fuktad mjuk trasa eller en fin svamp och torka sedan 

helt torrt. Vid svårare smuts kan varmt vatten användas.  

◼ Rengör glasytorna med speciella rengöringsmedel för glas med en mjuk trasa 

eller svamp.  

◼ Efter rengöring av ugnens inre delar med skonsamt rengöringsmedel på en fuktig 

trasa, ska delarna torkas av noggrant med en mjuk trasa.   

◼ Rengör inte ugnen med ångrengöringsmedel. 

◼ Använd aldrig brandfarliga ämnen som syra, tinner och bensin när du 

rengör ugnen. 

◼ Tvätta inte någon del av ugnen i diskmaskinen. 

◼ Rengör aldrig den inre delen, panelen, plåtarna eller någon annan del av ugnen 

med stålborste, stålull eller kniv.  

◼ Använd inga rengöringsmedel med slipmedel som kan repa eller skada ytan. 

 

 

 

 

BYTE AV UGNSLAMPA 

För att undvika risk för elektriska stötar, se till att apparatens krets är bruten innan 

lampan byts. (Den brutna kretsen är en elektrisk krets som inte leder ström) 

 

1. Först och främst, koppla bort strömförsörjningen till 

ugnen och se till att den har svalnat. 

2. Ta bort lampskyddet genom att vrida moturs som visas 

på bilden. Om du har svårt att vrida det, hjälper det att 

använda plasthandskar.  

3. Byt ut lampan mot en ny som ska vara av samma typ.  

4.    Vrid tillbaka lampskyddet medurs och koppla på 

strömförsörjningen igen. Nu kan du använda din ugn.  

 

Lampans specifikationer ska vara: 

25-40W / 220-240V, T300ºC halogenlampa. 
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Ta bort luckan från ugnen (tillval) 
Demontering av ugnsluckans komponenter 

 

1. För att ta bort luckan, öppna den till maximal vinkel.  

 Dra sedan spännet bakåt på gångjärnet. 

 

2. Stäng luckan till en vinkel på ca 30 °. 

 Håll luckan med en hand på varje sida. 

 Lyft upp och dra luckan försiktigt ut ur ugnen. 

 

3. Lossa luckans vridbara komponenter, se 

 åtgärd i den följande bilden. 

 

4. Lyft upp luckans yttre glas och dra ut det.  

Gör på samma sätt för att ta ut mittenglaset. 
. 

 

 

 

 

 

 

 

VARNING! 
 

◼ Dra inte ut luckan våldsamt för att undvika  

 glasskador under demonteringsprocessen. 

 

◼ Fjädrarna i gångjärnen kan lossa och  

 orsaka personskada. 

 

◼ Lyft inte upp eller bär ugnsluckan med handtaget. 
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7. FELSÖKNINGSTIPS 

Innan du ringer efter service 

1. Kontrollera att nätkabeln är ordentligt fastsatt i vägguttaget. 

2. Kontrollera elnätet. 

3. Kontrollera säkringen. 

4. Kontrollera strömkabeln om det finns eventuella skador. 

5. Om du inte kan lösa problemet, kontakta återförsäljaren eller en kvalificerad 

servicetekniker. 
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Bruksanvisning 

HB76G1560 Stekugn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

