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Läs instruktionerna noggrant innan du använder din mikrovågsugn, och förvara de för 
framtida bruk.

VIKTIGT! 
Denna ugn är inte avsedd för professionellt användande.

TEKNISKA  DATA
Modell: MM720CRK

Spänning: 230V~ 50Hz

Effekt in: 1050W

Effekt ut: 700W

Kapacitet: 20 l

Roterande tallrik:   255mm

Storlek  440x335x258mm

 Vikt: 10.2kg

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1. Försök inte använda ugnen med öppen lucka, eftersom användning av öppen ugn kan leda
till  exponering  för  skadliga  nivåer  mi krovågsenergi.  Det är viktigt att inte manipulera med
luckans säkerhetsspärrar.

2. Placera inte några föremål mellan ugnens främre del och luckan, och låt inte matrester eller
rester av rengöringsmedel ansamlas på de ytor där luckan sluter tätt mot ugnen.

3. Använd inte ugnen om den är skadad. Det är särskilt viktigt att ugnsluckan kan stängas ordentligt
och att inga av följande delar är skadade:

• Luckan.

• Gångjärn eller dörrhakar.

• Dörrens tätningar och andra tätningsytor.

4. Ugnen får inte justeras eller repareras av andra än behörig servicetekniker

Om apparaten inte hålls i ett gott renlighetsskick kan ytan fördärvas, vilket påverkar apparatens 
livslängd och kan leda till en farlig situation.
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ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
För undvikande av risk för brand, elektrisk stöt, olycka eller överexponering för mikrovågsenergi 
ska de viktiga säkerhetsanvisningarna följas vid användningen av apparaten.

FARA! 
• Vätskor och mat får inte upphettas i slutna kärl då detta kan leda till explosionsfara.

• Det är farligt att öppna och lösgöra kåpan som skyddar mot mikrovågsenergi och detta
får endast utföras av en fackman.

• Använd endast kärl och redskap som lämpar sig för mikrovågsugnar.

• Ugnen ska regelbundet och noggrant rengöras från alla matrester. Om apparaten inte hålls ren
kan ytornas skick försämras och livslängden förkortas vilket kan leda till farliga situationer.

• Då du värmer mat i plast- eller papperskärl, var speciellt uppmärksam på grund av eventuell
brandfara. Avlägsna tillslutare av ståltråd och metallhandtag från pappers- och plastkärl och
pappers- och plastpåsar innan de läggs in i ugnen.

• Upphetta inte maten för mycket.

• Om du märker att det kommer rök ur ugnen ska du stänga av apparaten eller dra stickkontakten
ur vägguttaget och hålla luckan stängd för att kväva eventuella lågor.

• Installera och placera denna ugn endast enligt de medföljande installationsanvisningarna.

• Hönsägg med skal och hela kokta ägg med skal får inte upphettas i mikrovågsugn då de kan
explodera (gå sönder med en knall) även om uppvärmningen i ugnen har upphört.

• Använd denna apparat endast för det ändamål som anges i denna bruksanvisning. Använd inte
frätande kemiska ämnen eller gaser i denna apparat. Denna ugn är avsedd för uppvärmning av
mat. Den är inte avsedd för industriell användning eller användning i laboratorium.

• Apparaten är endast avsedd för inomhusbruk; förvara eller använd inte apparaten utomhus.

• Använd inte denna ugn i närheten av vatten, i en fuktig källare eller i närheten av en simbassäng.

• Apparatens ytor kan bli heta under användningen. Kontrollera att elsladden inte kommer i kontakt
med de heta ytorna. Ugnens ventilationsöppningar får inte täckas.

• Kontrollera att elsladden inte hänger över kanten på bordet eller arbetsbordet.

• Då du värmer upp barnmat i burk eller nappflaska ska maten blandas och kärlet omskakas or-
dentligt efter uppvärmningen och temperaturen kontrolleras för att undvika brännskador.

• Då drycker upphettas med mikrovågor kan följden vara att drycken börjar koka först senare då
kärlet redan tagits ut ur mikrovågsugnen. Var försiktig då du handskas med kärlet.

• Barn över 8 år eller sådana personer som har svagare sensoriskt sinne eller fysi ska eller men-
tala förmågor än normalt eller saknar erfarenhet och kunskap får använda apparaten om de har
vägletts i användningen och säkerheten vid användning av apparaten och de förstår de risker
som är förenade med användningen av apparaten.
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• Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller sköta apparaten, förutom
barn över 8 år som övervakas av en vuxen.

• Förvara apparaten och dess elledning utom räckhåll för barn under 8 år.

• Ugnen får inte placeras i skåp.

• Försök aldrig själv byta ut delar eller reparera apparaten. Skicka alltid alla elapparater
för reparation till en auktoriserad serviceverkstad. En felaktig reparation kan äventyra
användarens säkerhet. Dessutom förfaller garantin.

• Kontrollera innan du använder apparaten att vägguttagets spänning motsvarar den som
är angiven på apparatens typskylt.

• Anslut endast apparaten till ett jordat vägguttag. Elsladden får inte ledas över vassa
kanter.

• Använd endast originaldelar i apparaten.

• Dra alltid stickkontakten ur vägguttaget då apparaten inte används, innan du fäster eller
lösgör delar samt innan du rengör apparaten.

• Om säkringen eller jordfelsbrytaren utlöses, får apparaten inte sättas igång på nytt.

• Sänk inte ner elledningen eller motordelen i vatten – detta kan ge upphov till en elektrisk stöt.

VARNING! 
• För att undvika fara som uppstår på grund av att värmebegränsaren oavsiktligt kopplar på

apparaten igen, får denna apparat inte anslutas till elnätet via en yttre anslutningsapparat
såsom en timer och apparaten får inte anslutas till en krets som användaren ofta kopplar
på och från.

• Kontrollera regelbundet elsladdens och apparatens skick. Använd inte apparaten om du
upptäcker en skada på den. Om elsladden är skadad finns det risk för att apparaten ger
en elektrisk stöt. Mikrovågsugnen får inte användas om dörren eller dörrens packningar har
skadats. Apparaten bör tas till en auktoriserad servicverkstad för elapparater för reparation.

• Säkerhetslåssystemet får under inga omständigheter tas sönder och dess funktion får inte
ändras.

• Placera inga föremål mellan mikrovågsugnens framkant och dörr. Se till att packningarnas
ytor är rena från smuts och rester av rengöringsmedel.
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JORDINSTALLATION FÖR ATT UNDVIKA RISK FÖR PERSONSKADA

FARA– RISK FÖR ELEKTRISK STÖT!

Att röra de inre delarna kan orsaka allvarlig personskada eller dödsfall. Plocka inte isär apparaten.

Oriktigt bruk av jordledare kan leda till elektrisk stöt. Koppla inte ugnen till ojordat uttag.

RENGÖRING

Försäkra dig om att ugnen har kopplats bort från el-källan.

1. Rengör ugnens insida med en lätt fuktad trasa efter användning.

2. Rengör tillbehören på vanligt sätt med tvål och vatten.

3. Ugnsluckans karm, stängningsmekanismen och närliggande delar måste rengöras försiktigt med
en fuktig trasa när de är smutsiga. 

Rund pin kontakt

Denna apparat måste jordas. Ifall en elektrisk kortslutning inträffar minskar jordningen risken för elek-
triska stötar genom att den förser apparaten med en avledningskanal för strömmen. Denna apparat 
är utrustad med en sladd som har en jordledare och en jordkontakt. Kontakten måste föras in i ett 
uttag som är korrekt installerat och jordat.

Rådfråga en kvalificerad elektriker eller serviceman om instruktionerna för jordning inte har förståtts 
helt eller om tvivel finns om huruvida apparaten blivit korrekt jordad. Om det är nödvändigt att använ-
da en förlängningssladd, använd endast en 3-tråds förlängningssladd som är korrekt monterad med 
jordkontakter.

VARNING! – RISK FÖR PERSONSKADA

Det är riskfyllt för alla personer som inte är behöriga att utföra service- eller reparationsåtgärder 
som innefattar borttagning av höljet, vilket skyddar för mikrovågsenergi.
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1. Rengör ugnens insida med en lätt fuktad trasa efter användning. 

2. Rengör tillbehören på vanligt sätt med tvål och vatten. 

3. Ugnsluckans karm, stängningsmekanismen och närliggande delar

måste rengöras försiktigt med en fuktig trasa när de är smutsiga. 

Rund pin kontakt 

Denna apparat måste jordas. Ifall en elektrisk kortslutning inträffar 

minskar jordningen risken för elektriska stötar genom att den förser 

apparaten med en avledningskanal för strömmen. Denna apparat är

utrustad med en sladd som har en jordledare och en jordkontakt. 

Kontakten måste föras in i ett uttag som är korrekt installerat och

jordat.

Rådfråga en kvalificerad elektriker eller serviceman om 

instruktionerna för jordning inte har förståtts helt eller om tvivel finns 

om huruvida apparaten blivit korrekt jordad. Om det är nödvändigt att 

använda en förlängningssladd, använd endast en 3-tråds

förlängningssladd som är korrekt monterad med jordkontakter.

RENGÖRING
Försäkra dig om att ugnen har kopplats bort från el-källan. 
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KÖKSREDSKAP
Se instruktionerna i “Material som kan användas i mikrovågsugn eller som ska undvikas i mikro- 
vågsugn.”

Det finns vissa kokkärl som inte är av metall som inte är säkra att använda i mikrovågsugn. 
Om du är osäker kan du testa kokkärlet i fråga genom att följa proceduren nedan.

KOKKÄRLSTEST:

1. Fyll först en mikrovågssäker behållare med ca 2,5 dl kallt vatten och ställ den i ugnen tillsammans
med kokkärlet som du ska testa.

2. Koka i 1 minut på full effekt.

3. Känn försiktigt på kokkärlet. Om det tomma kokkärlet är varmt använd det inte för mikrovågs- 
matlagning.

4. Testa inte i mer än en minut.

MATERIAL SOM DU KAN ANVÄNDA  I MIKROVÅGSUGN

PORSLIN OCH KERAMIK

Endast mikrovågssäkra. Följ tillverkarens instruktioner. Använd inte spräckta eller kantstötta fat.

GLASBURKAR

Ta alltid bort locket. Använd endast för uppvärmning så att maten precis blivit varm. De flesta 
glasburkarna är inte värmetåliga och kan gå sönder.

GLAS

Endast värmetåligt, ugnssäkert glas. Försäkra dig om att det inte finns några dekorationer eller 
kanter i metall. Använd inte spräckt eller kantstött glas. Ugnssäkra plastpåsar

Följ tillverkarens instruktioner. Tillslut inte med metallband. Klipp upp för att släppa ut ånga.

PAPPERSTALLRIKAR OCH MUGGAR

• Använd endast för korttidstillagning/ uppvärmning. Lämna inte ugnen obevakad under tillagning.

• Pappershanddukar

• Använd för att täcka mat som ska värmas. Använd under tillsyn och endast för kort uppvärmning.

• Plast

• Endast mikrovågssäkra. Följ tillverkarens instruktioner. Bör vara märkt som ”Mikrovågssäker”.
Vissa plastbehållare mjuknar då maten inuti blir varm. “Kokpåsar” och tätt slutna plastpåsar kan
klippas upp, perforeras eller ventileras, vilket anges på förpackningen.
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TERMOMETRAR

Endast mikrovågssäkra (kött- och godistermometrar).

VAXPAPPER

Använd för att täcka mat och förhindra stänk och för att behålla fuktigheten.

ALUMINUMFOLIE

Endast skyddande. Små bitar kan användas för att täcka tunna skivor kött eller kyckling för att hindra 
att de blir överkokta.

Observera att folien måste vara åtminstone 2.5 cm från ugnsväggarna annars uppstår gnistbildning 
som kan skada skyddslacken i ugnen.

MATERIAL  SOM INTE SKA ANVÄNDAS I MIKROVÅGSUGN

ALUMINUMFORMAR

Kan orsaka gnistbildning. Flytta över maten på en mikrovågssäker tallrik.

MATKARTONG MED METALLHANDTAG

Kan orsaka gnistbildning. Flytta över maten på en mikrovågssäker tallrik.

KOKKÄRL I METALL ELLER MED DEKORATIONER I METALL

Metall reflekterar mikrovågsenergin och skärmar av maten. Dekorationer i metall kan orsaka 
gnistbildning. 

PAPPERSPÅSAR 

Kan orsaka brand i ugnen.

TRÄREDSKAP

Trä kommer att torka ut när det används i mikrovågsugnen och kan klyva sig eller spricka.
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MIKROVÅGSUGNENS DELAR
Ta bort ugnen och allt material från kartongen och ugnens insida. 
Din ugn levereras med följande tillbehör:

• Glasbricka

• Roterande ringstruktur

• Bruksanvisning

A) Kontrollpanel

B) Drivaxel för glastallriken C) Roterande ringstruktur D) Glastallrik

E) Transparent fönster

F) Ugnslucka

G) Säkerhetsspärrar

INSTALLATION AV ROTERANDE TALLRIK

a. Placera aldrig glasbrickan upp och ned. Glasbrickan bör aldrig blockeras.

b. Både glasbrickan och den roterande ringstrukturen måste alltid användas under tillagning.

c. All mat och alla behållare ska alltid placeras på glasbrickan vid tillagning.

d. Om glasbrickan eller den roterande ringstrukturen spricker eller går sönder kontakta ditt närmaste
auktoriserade service center.

Ta bort ugnen och allt material från kartongen och ugnens insida. Din 

ugn levereras med följande tillbehör: 

Glasbricka

Roterande ringstruktur 

Bruksanvisning

 

A) Kontrollpanel 

B) Drivaxel för glastallriken

C) Roterande ringstruktur 

D) Glastallrik

E) Transparent fönster

F) Ugnslucka 

G) Säkerhetsspärrar

F

G

A

C BE D
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Mikrovågsugnens delar

Installation av roterande tallrik 

a.
Placera aldrig glasbrickan upp och ned. Glasbrickan bör aldrig MIG20   DRIFT OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR – Sid 8 

blockeras.

b. Både glasbrickan och den roterande ringstrukturen måste alltid

användas under tillagning.

c. All mat och alla behållare ska alltid placeras på glasbrickan vid 

tillagning. 

d. Om glasbrickan eller den roterande ringstrukturen spricker eller 

går sönder kontakta ditt närmaste auktoriserade service center. 

Mittcentrum (undersida)

Glasbricka

Roterande ringstruktur

H llare för
roterande ring
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INSTALLATION PÅ ARBETSBÄNK
Ta bort allt förpackningsmaterial och tillbehör. Undersök ugnen för eventuella skador såsom bucklor 
eller trasig ugnslucka. Installera inte ifall ugnen är skadad.

• Ta bort eventuell skyddsfilm från ugnens utsida.

• Ta inte bort något som är fästat inne i ugnen och absolut inte den ljusbruna mica-skiva på
ugnens insida som är till för att skydda magnetronen.

INSTALLATION

Installera ugnen på ett jämnt underlag där det omkring den finns tillräckligt med fritt utrymme
för ventilationsöppningarna.

(1) Det ska finnas minst 30 cm utrymme ovanför ugnen.

(2) Lösgör inte fötterna som finns på ugnens nedre del.

(3) Tilltäppning av luftintags- och/eller luftavledningsöppningarna kan skada ugnen.

(4) Placera ugnen så långt bort från radion eller televisionen som möjligt. Mikrovågsugnen kan  
störa radions eller televisionens funktion.

Koppla in din ugn i ett vanligt jordat vägguttag. Försäkra dig om att volttalet och frekvensen är  
desamma som volttalet och frekvensen på informationsetiketten.

VARNING!
Installera inte ugnen nära en spisplatta eller andra värmealstrande apparater. Om den installeras 
nära eller över en värmekälla kan ugnen skadas och garantin gäller inte.
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Installation på arbetsbänk
Ta bort allt förpackningsmaterial och tillbehör. Undersök ugnen för 

eventuella skador såsom bucklor eller trasig ugnslucka. Installera 

inte ifall ugnen är skadad. 

Ta bort eventuell skyddsfilm från ugnens utsida. 

Ta inte bort något som är fästat inne i ugnen och absolut inte 

den ljusbruna mica-skiva på ugnens insida som är till för att skydda

magnetronen.

Installation 

20cm

30cm

20cm

min85cm

0cm

Installera ugnen på ett jämnt underlag där det omkring den finns
tillräckligt med fritt utrymme för ventilationsöppningarna. 

(1) Det ska finnas minst 30 cm utrymme ovanför ugnen. 
(2) Lösgör inte fötterna som finns på ugnens nedre del. 
(3) Tilltäppning av luftintags- och/eller luftavledningsöppningarna 

kan skada ugnen. 
(4) Placera ugnen så långt bort från radion eller televisionen som 

möjligt. Mikrovågsugnen kan störa radions eller televisionens 
funktion. 
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KONTROLLPANEL

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

1. Ställ in effektläge genom att vrida på effektknappen till den önskade nivån.

2. Ställ in tillagningstid genom att vrida på timerknappen till önskad tid enligt din tillagningsguide.

3. Mikrovågsugnen kommer att starta direkt när timerknappen vrids och dörren stängts.

4. När tillagningstiden har gått ut hörs ett ”Pling” och den stannar.

5. När apparaten inte används ska timerknappen alltid stå på “0”.
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Kontrollpanel

Instruktioner för Användning 

1.Ställ in effektläge genom att vrida på effektknappen till den 

önskade nivån.  

2.Ställ in tillagningstid genom att vrida på timerknappen till önskad tid 

enligt din tillagningsguide.

3.Mikrovågsugnen kommer att starta direkt när timerknappen vrids

och dörren stängts.

4.När tillagningstiden har gått ut hörs ett ”Pling” och den stannar. 

5.När apparaten inte används ska timerknappen alltid stå på "0". 

Effekt

Timer
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FUNKTION/EFFEKT EFFEKT % ANVÄNDNING

Low /Låg 17 % Mjuka upp glass

M. Low/ Medium låg 33 % Värma soppa, mjuka upp smör eller upptining

Med/Medium 55 % Värma fisk eller stuvning

M. High/Medium hög 77 % Ris, fisk, kyckling, köttfärs

High/Hög 100 % Återuppvärmning, mjölk, koka vatten, grönsaker, drycker

OBS!

När du tar bort mat från ugnen försäkra dig om att ugnen är avstängd genom att vrida timern till 0 (noll). 
Om detta råd inte följs och mikrovågsugnen används utan mat inuti, kan det leda till överhettning och 
skador på magnetronen.

NORMALT ÄR ATT:

• Radio- och TV-mottagning kan störas när mikrovågsugnen används.

• Vid tillagning kan ånga komma ut från maten. Det mesta kommer att komma ut genom lufthålen,
men en del kan samlas på kalla platser såsom ugnsluckan.

Enligt direktivet om Elektronikavfall ska Elektronikavfall insamlas och behandlas separat. Om du någon 
gång i framtiden behöver kasta bort denna produkt kasta INTE bort produkten med hushållsavfallet. 
Var vänlig lämna produkten till närmaste insamlingsplats för Elektronikavfall.
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Normalt är att:

- Radio- och TV-mottagning kan störas när mikrovågsugnen används.

-Vid tillagning kan ånga komma ut från maten. Det mesta kommer att 

komma ut genom lufthålen, men en del kan samlas på kalla platser

såsom ugnsluckan.

 Enligt direktivet om Elektronikavfall ska

Elektronikavfall insamlas och behandlas separat. Om du någon gång 

i framtiden behöver kasta bort denna produkt kasta INTE bort

produkten med hushållsavfallet. Var vänlig lämna produkten till 

närmaste insamlingsplats för Elektronikavfall.
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OSBY VITVAROR AB
 info@osbyvitvaror.se   Tel 042 29 95 60

Makadamgatan 5   SE-254 64 HELSINGBORG  
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