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Bästa kund,

Vi strävar efter att erbjuda dig kvalitetsprodukter som överträffar dina förväntningar. Våra produkter tillverkas 
därför omsorgsfullt i moderna fabriker och genomgår kvalitetstester.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna produkt som tillverkats med den senaste 
teknologin, med högsta pålitlighet och effektivitet.

Innan du börjar använda produkten bör du noggrant läsa bruksanvisningen som innehåller grundläggande 
information för en korrekt och säker installation, underhåll och användning, samt kontaktuppgifterna till närmaste 
godkända serviceställe.

Försäkran om överensstämmelse
Vi försäkrar att våra produkter uppfyller gällande EU-direktiv, beslut och 
förordningar och de krav som anges i de standarder som refereras.
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 1. UTFORMNING OCH PRODUKTDELAR

KOMPONENTSLISTA:

1  Spishäll

2  Kontrollpanel

3  Handtag till ugn

4  Ugnslucka

5  Lådlock

6  Justerbara tassar

7  Ugnslampa

8  Ugnsgaller

9  Ugnsplåt

10  Djup ugnsplåt

11  ø 220 Värmeplatta 

12  ø 145 Värmeplatta 

13  ø 145 Värmeplatta 

14  ø 180 SVärmeplatta
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PRODUKTENS MÅTT

MODELL  DJUP  BREDD  HÖJD

CVM550W/1 60 cm 50 cm 90 cm
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ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Den här produkten kan användas av barn från åldern 8 år och äldre, samt personer med nedsatta fysiska, nevrosensoriska 
eller mentala förmågor, samt människor med bristande erfarenhet och kunskap om det är under översyn av eller har fått 
instruktioner om hur produkten fungerar och kan använda den samt förstå farorna som kan uppkomma. Barn får inte leka 
med produkten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn, utan översyn.

VARNING! 

Produkten och dess tillbehör blir varma vid användning. Var noga att inte vidröra värmeelement. 
Barn under 8 år ska hållas borta, såvida de inte är under övervakning.

VARNING! 

Oövervakad matlagning som inkluderar olja eller fett kan utgöra en brandfara. 
Släck ALDRIG en brand med vatten utan stäng av produkten och kväv sedan elden med antingen ett lock eller en filt.

VARNING! 

Brandfara! Förvara inte föremål på matlagningsytan.

VARNING! 

Stäng genast av produkten om ytan är sprucken, detta för att undvika möjliga elchocker. 

För spisar som har lock ska alla rester avlägsnas innan locket öppnas. Dessutom bör man vara noga med 
att spisytan får svalna innan man stänger locket. 

Produkten är inte avsedd att köras med extern timer eller separata fjärrkontrollsystem. 

För att förhindra att produkten välter, måste stabiliseringsfästena installeras. 

Produkten blir varm vid användning. Var noga med att undvika att vidröra heta element inuti ugnen. 

Handtag som används även under korta perioder kan bli mycket varma. 

Använd inte starkt repande rengörningsmedel eller metallskrapor för att rengöra ytorna eftersom de 
kan skrapa ytan, vilket kan resultera i att glaset spricker eller skadas på ytan. 

Använd inte ångrengöring för att rengöra produkten. 

VARNING! 

Säkerställ att produkten är avstängd innan du ersätter lampan för att undvika möjliga elchocker. 

2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

LÄS IGENOM INSTRUKTIONERNA NOGA INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN, OCH SE TILL ATT HA 
INSTRUKTIONERNA I NÄRHETEN OM DU BEHÖVER KONTROLLERA YTTERLIGARE UPPGIFTER SENARE.

DEN HÄR MANUALEN ÄR SKRIVEN FÖR FLER ÄN EN PRODUKTMODELL. DIN PRODUKT KANSKE INTE 
HAR VISSA AV FUNKTIONERNA SOM OMNÄMNS I DEN HÄR MANUALEN. VAR EXTRA NOGA MED 
UTTRYCK SOM HAR SIFFROR, MEDAN DU LÄSER ANVÄNDARMANUALEN
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VARNING! 
Glödlampan som medföljer produkten är en lampa för specialbruk, som endast ska användas med denna produkt. 
Speciallampan är inte avsedd för hushållsbelysning. 

VARNING! 
Delar som går att komma åt kan vara varma när man använder spisen eller grillar. Små barn ska hållas på avstånd.

• Din produkt är skapad i enlighet med alla de lokala och internationella gällande standarder och bestämmelser.

• Underhåll och reparationsarbete får endast utföras av godkända tekniker. Installation och reparationsarbete som utförts 
av obehöriga tekniker kan innebära att du försätter dig i fara. Det är farligt att förändra eller ändra specifikationerna för 
produkten på något sätt.

• Säkerställ att de lokala distributionsvärdena (gas, gastryck eller volttal och frekvens) är kompatibla med justeringen 
som gjorts på produkten. Justeringarna för produkten finns definierade på etiketten.

VARNING! 
Den här produkten är endast utformad för att laga mat och är avsedd endast för inomhusbruk och får inte användas i andra 
syften eller för andra ändamål så som kommersiellt bruk eller i en kommersiell miljö eller för rumsuppvärmning.

• Försök inte att lyfta eller flytta produkten genom att dra i luckans handtag.

• Alla möjliga säkerhetsåtgärder har vidtagits för att du ska vara säker. Eftersom glaset kan spricka ska du vara noga att 
du inte skrapar ytan när du rengör den. Undvik att slå eller knacka på glaset med tillbehör.

• Säkerställ att elkabeln inte är vikt eller kläms vid installationen. Om elkabeln skadas måste den bytas ut av tillverkaren, 
tjänsteleverantören eller likvärdigt kvalificerad person, för att undvika skador.

• Låt inte barn klättra på dörren eller sitta på den medan ugnen är öppen.

INSTALLATIONSFÖRESKRIFTER
• Använd inte produkten innan den är helt installerad.

• Produkten måste installeras och startas upp av en godkänd tekniker. Tillverkaren är inte ansvarig för några  
skador som kan uppkomma av felaktig placering och installation av ej auktoriserade personer. 

• När du packar upp produkten, säkerställ att den inte skadas under transport. Om det uppkommer en defekt;  
använd inte produkten och kontakta en godkänd underhållstjänst omedelbart. Eftersom materialet som används  
till förpackningen (nylon, häftklamrar, styroskum... med mera) kan skada barn ska allt förpackningsmaterial  
omhändertas och plockas bort direkt.

• Skydda din produkt mot väder och vind. Exponera inte produkten för sol, regn och snö, med mera. 

• De omgivande materialen för produkten (skåpet måste tåla en temperatur av minst 100°C. 
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VID ANVÄNDNING
• När du först använder din ugn kommer den avge en viss doft från isoleringsmaterial och värmeelementen.  

Därför bör du köra ugnen på maxtemperatur i 45 minuter, tom. Samtidigt behöver du vara noga med att  
ventilera omgivningen där produkten har installerats.

• Vid användning blir de yttre och inre ytorna varma. Tag ett steg bakåt när du öppnar ugnsluckan eftersom het  
ånga kommer ut ur ugnen. Det kan finnas risk för brännskador.

• Placera inte lättantändliga eller brännbara material på eller nära produkten när den används.

• Använd alltid ugnshandske när du tar ut och ställer in mat i ugnen.

• Lämna inte fasta eller flytande oljor kokande utan övervakning. De kan fatta eld om de blir extremt upphettade.  
Häll aldrig vatten på eld som orsakats av olja. Täck i det här fallet grytan eller stekpannan med ett lock  
för att kväva elden och stäng av spisen. 

• Placera alltid grytorna i mitten av kokytan, och vrid handtagen så att grytorna ej kan slås omkull eller ryckas med.

• Om du inte använde produkten under en längre tid bör du dra ur kontakten. Behåll huvudströmbrytaren avstängd. 

• Stäng av gasventilerna när du inte använder produkten.

• Säkerställ att kontrollvreden alltid är på ”0” (stop)-läge när den inte används. Plåtarna lutar när de dras ut.  
Var försiktig så du inte skvätter varma vätskor.

• När luckan eller lådan under ugnen är öppna, får de inte ha någon belastning. Du kan få produkten att bli obalanserad.

• Placera inte tunga saker, eller brännbara eller lättantändliga saker så som (nylon, plastkassar, papper,  
trasor m.m. i lådan. Detta inkluderar plasttillbehör till matlagningen (till exempel, handtag).

• Häng inte handdukar, disktrasor, eller kläder på produkten eller dess handtag.

UNDER RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
• Stäng allid av produkten innan du utför åtgärder så som rengöring eller underhåll. Du kan göra det efter  

att du stängt av produkten eller stängt av huvudströmmen.

• Ta inte bort kontrollvreden för att rengöra kontrollpanelen.

FÖR ATT BIBEHÅLLA EFFEKTIVITETEN OCH SÄKERHETEN FÖR DIN PRODUKT, 
REKOMMENDERAR VI ATT DU ALLTID ANVÄNDER ORIGINALRESERVDELAR 
OCH ATT DU ENDAST RINGER VÅRA GODKÄNDA SERVICESTÄLLEN.
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3. INSTALLATION OCH FÖRBEREDELSE INFÖR ANVÄNDNING

Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda spisen. Då lär du dig använda och sköta den rätt från början.

INSTALLATION AV SPISEN
Vissa faktorer bör iakttas vid installationen. Läs följande rekommendationer noggrant för att undvika att 
problem och/eller farliga situationer uppstår.

• Spisen kan ställas bredvid en annan möbel såvida inte möbelns höjd överskrider spishällens höjd.

• Ställ inte spisen i direkt närheten av kylen, brandfarliga material som gardiner, vattentäta  
trasor, osv. som lätt kan fatta eld.

• Det ska finnas ett fritt utrymme på minst 2 cm mellan spisens baksida och väggen för luftcirkulationen.

INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA SPISEN.
Rengör spisen med fuktig trasa och eventuellt lite såpa eller milt diskmedel. Skölj och torka torrt. 
Värm ugnen efter rengöringen med över och undervärme på maxtemperatur i 45 minuter. 
Det os som uppstår vid uppvärmningen är ofarligt, men bör ändå vädras ut.

Spisen går att justera i höjdled med de justerbara fötterna. Spisen går även anpassa för 85 cm höjd 
genom att demontera den undre sockeln (flytta sedan över befintliga hjul och fötter)

ELEKTRISK ANSLUTNING OCH SÄKERHET
• Under den elektriska anslutningen bör du noggrant följa instruktionerna nedan.

• Elinstallationen måste utföras av en behörig elinstallatör.

• Spisen är avsedd endast för hushållsbruk. Vid felanvändning finns risk för skador.

• Det jordade uttaget bör sitta i närheten av produkten. Använd ingen förlängningssladd.

• Nätkabeln ska inte komma i kontakt med någon varm yta.

• Om nätkabeln är skadad ska du kontakta behörig elinstallatör.

• En dålig elektrisk anslutning kan skada din produkt. En sådan skada täcks inte av garantin.

• Produkten är avsedd för 380 -415 V 3 fas Volt. Se spisens typskylt.

• Elkabeln ska inte komma i kontakt med några varma delar av produkten. Elkabeln ska inte komma  
i kontakt med några bakre delar av produkten. Annars kan produktens elkabel skadas.  
Detta kan orsaka en kortslutning.

• Tillverkaren åtar sig inget ansvar för skador eller förlust som uppkommit vid avvikelse från säkerhetsnormerna.

• Fast anslutning till elnätet ska utföras av behörig elinstallatör.
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ALLMÄNNA VARNINGAR OCH ÅTGÄRDER
Din produkt har tillverkats enligt de säkerhetsanvisningar som gäller för elektriska produkter. 
Underhålls- och reparationsarbete får endast utföras av en godkänd servicetekniker som genomgått en utbildning 
hos tillverkaren. Installations- och reparationsarbete utanför dessa ramar kan innebära allvarliga risker.

Dess yttre ytor blir varma under användning. Ugnens inre ytor samt värmekomponeneter och ånga som kommer 
ut är mycket varma. Även om produkten stängs av förblir dessa delar varma en viss tid. Rör inte vid de varma ytorna. 
Håll barn borta från spisen.

Lämna inte spisen obevakad när du använder solida eller flytande oljor vid tillagning. De kan fatta eld vid kraftig 
värme. Häll aldrig vatten på lågor som uppstår från olja. Täck över kastrullen eller stekpannan med dess lock för att 
kväva lågorna, och stäng av spisen.

Spis- och temperaturvreden måste justeras och ugnens klocka måste programmeras inför tillagning i ugn. 
Annars kan spisen inte fungera.

Lämna inga föremål på luckan eller lådan när den är utfälld. Du riskerar att skapa obalans eller att skada spisen.

Placera inte tunga saker eller brandfarliga, brännbara varor (nylon, plastpåsar, papper, tyg etc.) i den nedre lådan.

Skydda din utrusning mot väderomständigheter. Lämna den inte exponerad för sol, regn, snö, m.m.
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4. ANVÄNDNING AV SPISEN

UTFORMNING OCH EGENSKAPER HOS PANELEN

ANVÄNDNING AV VÄRMEPLATTOR
Den elektriska spishällen styrs av 7-gradsvred. “0” är den avstängda positionen. 
Lägen 1 - 6 där läge 6 är varmast.

Funktionen av vredpositionen för värmeplattan

0 Avposition

1  För att smälta smör m.m. och för att värma små mängder vätska.

2  För att värma större mängder vätska. För att förbereda krämer och såser.

3  För att tina mat som ska tillagas

4  För att tillaga känsligt kött eller fisk

5  För att rosta kött och stek

6  För att koka stora mängder vätska eller för att steka.

Ugnsfunktion

Strömbrytare  Ugnstermostat  Vänster främre zon Höger bakre zon

 V änster bakre zon Höger främre zon

4,2 UTFORMNING OCH EGENSKAPER HOS  PANELEN

Vänster bakre zon Hšger frŠmre zon

Ugnsfunktion, 
Strömbrytare Ugnstermostat VŠnster frŠmre zon Höger bakre zon

VärmeplattorVärmeplattor
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När du använder elplattorna bör du se till att kastrullerna har en plan botten. Med kastruller av en
lämplig storlek och botten får du ut den bästa effektiviteten av plattan. Du bör inte använda små kastruller 
på de större plattorna eftersom du då förlorar värme och därmed slösar energi.

FORTS. ANVÄNDNING AV VÄRMEPLATTOR

RÄTT FEL
Rund kastrullbotten

FEL
För liten kastrulldiameter

FEL
Kastrullens botten sitter fel

Kontrollera att hällen är avstängd, alltså att alla vreden är på “0” när du är klar. Rör aldrig vid plattorna 
eftersom de fortfarande kan vara varma efter att de stängts av. Låt inte barn komma i närheten.

Rengör spishällen med en våt trasa efter användning. 

Om den är mycket smutsig kan du använda vatten med rengöringsmedel. 
Värm upp under 5 minuter så att plattorna torkar.

TVÅ ZONER I EN.
För att använda den största diametern av den dubbla plattan sätter du vredet till       . 
För avaktivera vrider du vredet ytterligare en gång enligt ovan.
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UGNSFUNKTIONER
Din ugns funktioner kan vara olika på grund av modellen på din produkt.

Ugnslampa

Endast ugnslampan kommer att slås på och den är fortfarande på under hela tillagningsfunktionen.

Statisk tillagningsfunktion:

Ugnens termostat och varningslampor kommer att slås på, de nedre och övre värmeelementen startar.
Den statiska tillagningsfunktionen avger värme, vilket säkerställer jämn tillagning på den nedre och 
övre maten. Detta är idealiskt för att göra bakverk, kakor, ugnsbakad pasta, lasagne och pizza. 
Förvärmning av ugnen i 10 minuter rekommenderas och det är bäst att laga mat på en hylla i taget i 
denna funktion.

Nedre uppvärmningsfunktion

Ugnens termostat och varningslampor kommer att slås på, de nedre värmeelementen startar. 
Den nedre uppvärmningsfunktionen är idealisk för bakning av pizza, eftersom värmen stiger från 
botten av ugnen och värmer upp maten. Funktionen är lämplig för uppvärmning av mat i stället för 
tillagning.

Övre uppvärmningsfunktion

Ugnens termostat och varningslampor kommer att slås på, de övre värmeelementen startar. I denna 
typ av tillagning, tillagar värmen som kommer från övre värmeelement ovansidan av maten. Den övre 
uppvärmningsfunktionen är idealisk för stekning på ovansidan av redan lagad mat och värma maten.

Grillningsfunktion

Ugnens termostat och varningslampor kommer att slås på, grillvärmeelementen startar.
Funktionen används för grillning och för att rosta livsmedel, använd de övre hyllorna i ugnen. Bestryk 
gallret lätt med olja för att förhindra att mat fastnar och placera maten i mitten av gallret. Placera alltid 
en plåt under för att fånga upp droppar av olja eller fett. Det rekommenderas att förvärma ugnen ca 10 
minuter.
Varning: Vid grillning, måste ugnsluckan stängas och ugnstemperaturen bör anpassas till 190C°.

Snabbare grillningsfunktion

Ugnens termostat och varningslampor kommer att slås på, grillen och de övre värmeelementen startar.
Funktionen används för snabbare grillning och för att täcka en större yta, som grillat kött, använd de 
övre hyllorna i ugnen. Bestryk gallret lätt med olja för att förhindra att mat fastnar och placera maten i 
mitten av gallret. Placera alltid en plåt under för att fånga upp droppar av olja eller fett.  
Det rekommenderas att förvärma ugnen ca 10 minuter.
Varning: Vid grillning, måste ugnsluckan stängas och ugnstemperaturen bör anpassas till 190C°.
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ENERGIBESPARING
Vid användning av elektriska spisar, ska man använda kastruller med plana bottnar. 

Välj ett kokkärl av lämplig storlek.

Med ett lock minskar tillagningstiden.

Minimera mängden vätska eller fett för att minska tillagningstiden. När vätskan börjar koka, 
minska temperaturinställningen. Ugnsluckan får inte öppnas ofta under tillagningsperioden.

TILLBEHÖR SOM ANVÄNDS I UGN
Utöver ugnsplåtarna, ugnsgallret, som medföljer spisen kan du använda glasformar, kakformar, speciella ugnsplåtar 
som är ugnsfasta och som finns i handeln. Läs noggrant den information som ges av tillverkaren av dessa produkter. 
Om små formar används bör du ställa dessa på mitten av ugnsgallret. 

Följande information måste iakttas för emaljformar. Om maten som ska tillagas inte täcker plåten helt, kommer från 
frysen om plåten används för att samla upp köttsaft under grillning kan plåten deformeras på grund av den starka 
värmen. Plåten återfår sin vanliga form när den kylts ned efter tillagningen. Detta är ett vanligt fysiskt fenomen som 
inträffar under värmeöverföring. 

Lämna inte plåten eller glasformen på en kall plats direkt efter tillagning i glasform. Ställ den inte på kalla och våta 
platser. Ställ den på en torr kökshandduk eller trasa så att den kyls ned långsamt, annars kan glasformen spricka.

BARNLÅS: För att öppna ugnsluckan, skjut 
plastdelen sidled, i riktning såsom figuren 
ovan visar, samtidigt som luckan öppnas.

VARNING! 
Passa in gallret till den motsvarande hyllan i ugnsöppningen 
och tryck in den tills det tar stopp.
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5. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

RENGÖRING
Kontrollera att alla vred är avstängda och att spisen har hunnit kyla ned. Koppla ur produkten.
Använd endast rengöringsprodukter som är avsedda för spisar. Eftersom de kan skada ytorna bör du inte använda kalkme-
del, frätande rengöringspulver, tjockt trådull eller hårda verktyg. Om vätska bränns på spisen kan emaljytorna skadas. 
Rengör därför alltid hällen efter matlagning.

RENGÖRING AV INSIDAN AV UGNEN
Koppla ur spisen innan du börjar.

Insidan av ugnen rengörs lämpligast när ugnen är varm. Torka av med en mjuk trasa som doppats i vatten blandat med tvål 
efter varje användning. Torka sedan av en gång till med en våt trasa, och torka. Du kan behöva använda ett flytande 
rengöringsmedel emellanåt för att rengöra grundligt. Rengör inte med torra och pulvermedel.

RENGÖRING AV UGNSLUCKAN
Använd glasrengöringsmedel för att rengöra ugnsluckan på insidan och utsidan. 
Skölj sedan med en torr trasa. Luckan kan dras ut för rengöringen som bilden visar.

• Öppna luckan helt och hållet.

• För metallstiftet genom hålen som på bilden

• Gör samma för båda järnen.

• Lyft upp luckan försiktigt och dra den sedan försiktigt utåt. Luckan är helt lös.

• Sätt tillbaka den på plats i omvänd ordning.

• Rengör inte luckan när glasrutan är varm. Annars riskerar du att skada glasrutan.

• Kontakta ditt godkända serviceställe vid problem.

BORTTAGNING AV UGNSLUCKA

För att ta bort ugnslyckan gör följande:

För att ta bort ugnslyckan gör följande:

• Öppna ugnsluckan (1).

• Fäll upp fästet så mycket det går (2).

För att återmontera luckan följ beskrivningen i omvänd ordning.

Uppmärksamma att fästets fäste ska vara positionerad ordentligt 
i motsvarande gångjärn motsvarande gångjärn som visas i bild 2.

2

1

3

FästeHake



MANUAL FÖR FRISTÅENDE ELEKTRISK SPIS SP6V2 – Sid. 14

RENGÖRING AV GLASKERAMIKHÄLL

Innan du börjar rengöra måste du vänta tills keramikhällen kallnat. Se till att rengöringsmaterialet inte innehåller några 
partiklar som kan skrapa glaset. Använd rengöringsmedel i kräm- eller flytande form. Glaskeramikytan måste rengöras 
med kallt vatten och torkas av med en mjuk trasa så att det inte finns något rengöringsmedel kvar. Söt mat måste 
rengöras direkt efter dem har spillts innan glaset hinner kallna.

Stålprodukter ska inte användas vid rengöring då de kan skada glaskeramikhällen. Damm på ytan ska rengöras med en 
våt trasa. Färgändringar på keramikytorna påverkar inte funktionen och livslängden av glaskeramiken.

Färgändringar orsakas av att ytorna inte rengörs, av erosion orsakad av kastruller och av att olämpliga rengöringsmedel 
använts. Akta så att du inte skrapar silikonet som sitter på glaskanterna när du använder spaden.

SKÖTSELRÅD BYTE AV UGNSLAMPAN
Glödlampan ska vara på 230V, 25Watt, Typ E14. Innan lampan byts ska ugnen kopplas ur och vara kall.

6. SERVICE OCH TRANSPORT

INNAN DU KONTAKTAR VÅR SERVICE

OM SPISEN INTE FUNGERAR:
Spisen kan vara urkopplad, en säkring kan ha gått. För modeller med timer kanske inte klockan har ställts in.

OM SPISEN INTE VÄRMER:
Värmen får inte justeras med strömbrytaren för ugnens värmeelement.

Om den inre belysningen inte tänds, måste elen kontrolleras.

Kontrollera om lampan är trasig. Byt lampa om det behövs, enligt bruksanvisningens instruktioner.

Tillagning (undervärmen-övervärmen gräddar inte jämnt):

Kontrollera hyllplacering, tillagningstid och värmevärden enligt bruksanvisningen.

Om problemen kvarstår efter att du kontrollerat dessa punkter är du välkommen att ringa vår serviceavdelning.

INFORMATION OM TRANSPORT
• Spara orignialemballaget och använd det vid transport. Beakta transportinformationen på kartongen.

• Tejpa hällens övre delar, lock och plattor på hällen.

• Lägg ett papper mellan det övre skyddet och spishällen, täck det övre skyddet, och tejpa det sedan mot spisens sidor.

• Tejpa kartong eller papper på insidan på glaset i ugnen eftersom det är risk för att plåtarna, gallret skadar 
• ugnsluckan under transport.

• Tejpa även luckan mot sidorna. 

• Om du inte har originalkartongen kvar: Vidta åtgärder för de yttre ytorna (glas och målade ytor) för att  
skydda dem mot eventuella stötar.
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Fabrikat  OSBY

Modell SP6V2 

Typ av ugn ELEKTRISK

Massa 50 kg

Energieffektindex - traditionell 92

Energieffektindex - fläkt -

Energiklass A

Energiförbrukning (elektricitet) - traditionell 0,80 kWh/cykel

Energiförbrukning (elektricitet) - fläkt - kWh/cykel

Antal enheter 1

Värmekälla ELEKTRISK

Volym 76 L

Den här ugnen uppfyller kraven för EN 60350-1

ENERGIBESPARINGSTIPS 

• Tillaga måltiderna samtidigt, om det går.

• Håll förvärmningstiden kort.

• Förläng inte tillagningstiden.

• Glöm inte att stänga av ugnen i slutet av tillagningen.

• Öppna inte ugnsluckan under tillagningen.

UGN
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Fabrikat  OSBY

Modell SP6V2 

Typ av häll ELEKTRISK

Max antal tillagningszoner 4

Uppvärmningsteknik-1 Platta

Storlek-1 Ø14,5 cm

Energiförbrukning-1 193,0 Wh/kg

Uppvärmningsteknik-2 Platta

Storlek-2 Ø14,5 cm

Energiförbrukning-2 193,0 Wh/kg

Uppvärmningsteknik-3 Platta

Storlek-3 Ø18,0 cm

Energiförbrukning-3 193,0 Wh/kg

Uppvärmningsteknik-4 Platta

Storlek-4 Ø22,0 cm

Energiförbrukning-4 193,0 Wh/kg

Energiförbrukning för hällen 193,0 Wh/kg

Den här hällen uppfyller kraven för EN 60350-2

ENERGIBESPARINGSTIPS 

• Använd kärl med plan botten

• Använd kastruller med rätt storlek.

• Använd kastruller med lock.

• Minimera mängden vätska eller fett.

• När vätskan börjar koka, ska du minska temperaturen.

HÄLL
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Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som 
hushållsavfall. Den skall i stället överlämnas till passande återvinningsstation för 
återvinning av elektrisk och elektronisk produkt. Genom att säkerställa att produkten 
avyttras på ett lämpligt sätt bidrar du till förebyggandet av potentiella negativa 
konsekvenser för miljön och människans hälsa som annars kan orsakas av en 
olämplig avfallshantering av denna produkt. För mer detaljerad information om
 återvinningen av denna produkt, var god kontakta ditt kommunala kontor, ditt 
sophanteringsbolag eller affären där du handlade produkten.

KORREKT AVFALLSHANTERING



OSBY VITVAROR AB 
info@osbyvitvaror.se | Tel 042 29 95 60 

Makadamgatan 5 | SE-254 64 HELSINGBORG 
OSBY Vitvaror AB | Makadamgatan 5 | 254 64 Helsingborg

www.osbyvitvaror.se
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