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Ikon Typ Betydelse

VARNING Risk för allvarlig skada eller dödsfall

RISK FÖR ELEKTRISK STÖT Risk för farlig spänning

BRAND Varning; brandrisk/brandfarligt material

FÖRSIKTIGHET Fara för person- eller egendomsskada

VIKTIGT/OBSERVERA Korrekt drift av systemet

Tack för att du valt denna produkt. 
Denna bruksanvisning innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner avseende 
drift och underhåll av din apparat.  
Var god och läs den här bruksanvisningen innan du använder din apparat och behåll den 
här boken för framtida referens.
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1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
•	 Läs dessa anvisningar noggrant innan du använder 

apparaten och behåll dem på ett lämpligt ställe som 
referens vid behov.

•	 Denna manual har utarbetats för mer än en modell, 
därför kanske din apparat inte har alla de funktioner 
som beskrivs i den. Av detta skäl är det viktigt att 
vara särskilt uppmärksam på eventuella figurer 
medan du läser bruksanvisningen.

1.1 Allmänna säkerhetsvarningar
•	 Denna apparat kan användas av barn från 8 år och 

uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk 
eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och 
kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om 
användningen av apparaten på ett säkert sätt och 
förstår farorna som är inblandade. Barn ska inte leka 
med apparaten. Rengöring och användarunderhåll 
ska inte göras av barn utan tillsyn.
VARNING: Apparaten och dess tillgängliga delar 

blir heta under användning. Försiktighet bör vidtas för 
att undvika att röra värmeelement. Håll barn under 8 
år utom räckhåll om de inte övervakas kontinuerligt.

VARNING: Oövervakad matlagning på en häll 
med fett eller olja kan vara farligt och kan leda till 
brand. Försök ALDRIG att släcka en sådan brand med 
vatten, utan stäng av apparaten och täck sedan över 
lågan t. ex. med ett lock eller ett brandtäcke.

FÖRSIKTIGHET: Tillagningsprocessen måste 
övervakas. En kortvarig matlagningsprocess måste 
övervakas kontinuerligt
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VARNING: Brandfara: Förvara inte föremål på 
matlagningsytorna.

VARNING: Om ytan är sprucken, stäng av 
apparaten för att undvika risk för elektrisk stöt.
•	 För modeller som innehåller ett hällock, rengör 

eventuella spill på locket före användning och låt 
ugnen svalna innan locket stängs.

•	 Använd inte apparaten med hjälp av en extern timer 
eller separat fjärrkontroll.
VARNING: För att 

förhindra att apparaten välter 
måste stabiliseringsfästena 
installeras. (För detaljerad 
information, se 
inställningsguiden för vippskyddsskiktet.)
•	 Under användning blir apparaten het. Försiktighet 

bör vidtas för att undvika att röra värmeelement inne 
i ugnen.

•	 Handtag kan bli heta efter en kort stunds 
användning.

•	 Använd inte hårda slipmedel eller skurborstar för 
att rengöra ugnsytor. De kan skrapa ytan vilket kan 
leda till att luckans glas splittras eller till skador på 
ytan.

•	 Använd inte ångrengörare för rengöring av 
apparaten.

VARNING: För att undvika risk för elektriska 
stötar, se till att apparaten är avstängd innan lampan 
byts ut.

FÖRSIKTIGHET: Tillgängliga delar kan vara heta 
vid tillagning eller grillning. Håll små barn borta från 
apparaten när den används.
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•	 Din apparat är tillverkad i enlighet med alla gällande 
lokala och internationella standarder och föreskrifter.

•	 Underhålls- och reparationsarbete får endast utföras 
av auktoriserade servicetekniker. Installations- 
och reparationsarbete som utförs av obehöriga 
tekniker kan vara farligt. Ändra eller modifiera inte 
apparatens specifikationer på något sätt. Olämpliga 
hällskydd kan orsaka olyckor.

•	 Innan du ansluter din apparat, se till att de lokala 
distributionsförhållandena (typ av gas- och gastryck 
eller elspänning och frekvens) och specifikationerna 
på apparaten är kompatibla. Specifikationerna för 
denna apparat finns angivna på etiketten.
FÖRSIKTIGHET: Denna apparat är endast avsedd 

för matlagning och är endast avsedd för inomhus 
hushållsbruk. Den ska inte användas för något annat 
ändamål eller i någon annan applikation, t.ex. för 
användning utomlands eller i kommersiell miljö eller 
rumsuppvärmning.
•	 Använd inte ugnsluckhandtagen för att lyfta eller 

flytta apparaten.
•	 Alla möjliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa 

din säkerhet. Eftersom glaset kan gå sönder, bör 
du vara försiktig vid rengöring för att undvika repor. 
Undvik att slå eller knacka på glaset med tillbehör.

•	 Se till att nätkabeln inte sitter fast eller skadas under 
installationen. Om nätkabeln är skadad måste den 
bytas ut av tillverkaren, dess servicetekniker eller 
liknande kvalificerade personer för att förhindra fara.

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

•	 Vänligen håll barn och djur borta från denna 
apparat.
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1.2 Installationsvarningar
•	 Använd inte apparaten innan den är helt installerad.
•	 Apparaten måste installeras av en behörig 

tekniker. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella 
skador som kan orsakas av felaktig placering och 
installation av obehöriga personer.

•	 När apparaten är uppackad, kontrollera att den inte 
har skadats under transporten. Vid eventuell defekt, 
använd inte apparaten och kontakta omedelbart en 
kvalificerad serviceagent. Material som används 
för förpackning (nylon, häftklamrar, skumplast, etc.) 
kan vara skadliga för barn och de bör samlas in och 
avlägsnas omedelbart.

•	 Skydda dina apparat från atmosfären. Utsätt den 
inte sol, regn, snö, damm och överfuktighet.

•	 Materialet runt apparaten (t. ex. skåp) måste klara 
en minimitemperatur på 100° C.

•	 Apparaten får inte installeras bakom en 
dekorationsdörr för att undvika överhettning.

1.3 Under användning
•	 När du först använder ugnen kan du märka en 

viss lukt. Detta är helt normalt och orsakas av 
isoleringsmaterialen på värmeelementen. Vi 
föreslår att innan du använder ugnen för första 
gången lämnar du den tom och ställer in maximal 
temperatur i 45 minuter. Se till att miljön där 
produkten är installerad är väl ventilerad.

•	 Var försiktig när du öppnar ugnsluckan under och 
efter tillagningen. Den heta ångan från ugnen kan 
orsaka brännskador.

•	 Placera inte brandfarliga eller brännbara material i 
eller nära apparaten när den används.
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•	 Använd alltid ugnsvantar för att ta ur och byta mat i 
ugnen.

Lämna inte ugnen obevakad vid tillagning med 
fasta eller flytande oljor. De kan fatta eld under 
extrema uppvärmningssituationer. Häll aldrig vatten på 
lågor som orsakas av olja, stäng istället av spisen och 
täcka över kärlet med locket eller en brandfilt.
•	 Placera alltid kokkärl över tillagningszonens mitt och 

vrid handtagen till ett säkert läge så att de inte kan 
slås till.

•	 Om produkten inte ska användas under en längre 
tid, stäng av huvudströmbrytaren. Stäng av 
gasventilen när gasapparater inte används.

•	 Se till att apparatens kontrollreglage alltid är i 
position ”0” (stopp) när apparaten inte används.

•	 Plåtarna lutar när de dras ut. Var försiktig så att du 
inte spiller eller tappar het mat när du tar ut den ur 
ugnen.

•	 Lämna inget på ugnsluckan medan den är öppen. 
Detta kan ge obalanser hos ugnen eller skada 
luckan.

•	 Placera inte tunga eller brandfarliga föremål 
(exempelvis nylon, plastpåse, papper, trasa etc) i 
lådan. Detta inkluderar kokkärl med plasttillbehör (t. 
ex. handtag).
FÖRSIKTIGHET: Förvaringsfackets insida kan bli 

varmt när apparaten är i bruk. Undvik att vidröra 
insidans yta.
•	 Häng inte handdukar, trasor eller kläder från 

apparaten eller handtagen.
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1.4 Vid rengöring och underhåll
•	 Se till att din apparats nätanslutning är avstängd 

innan rengöring eller underhåll.
•	 Ta inte bort kontrollreglagen för att rengöra 

kontrollpanelen.
•	 För att bibehålla effektiviteten och säkerheten hos 

din apparat rekommenderar vi att du alltid använder 
originalreservdelar och kontaktar vår auktoriserade 
serviceagent vid behov.
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EU-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. 

Denna apparat har utformats för att användas endast 
för matlagning i hemmet. All annan användning (t.ex. 
uppvärmning av ett rum) är felaktigt och farligt.

 Bruksanvisningen gäller för flera modeller. Du kan 
märka skillnader mellan dessa instruktioner och din 
modell.
Avyttring av din gamla apparat

Symbolen på produkten eller på förpackningen 
indikerar att denna produkt inte får behandlas 
som hushållsavfall. Istället ska den överlämnas 
till ett tillämpligt insamlingsställe för återvinning 
av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom 

att säkerställa att denna produkt bortskaffas på rätt 
sätt kommer du att bidra till att förhindra potentiella 
negativa konsekvenser för miljön och människors 
hälsa, vilket annars skulle kunna orsakas av olämplig 
avfallshantering av denna produkt. För mer detaljerad 
information om återvinning av denna produkt, vänligen 
kontakta ditt lokala stadskontor, din 
hushållsavfallstjänst eller återförsäljaren där du köpte 
produkten.
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2. INSTALLATION OCH 
FÖRBEREDELSE FÖR 
ANVÄNDNING

VARNING: Elektrisk anslutning av 
denna apparat ska utföras av en 
auktoriserad serviceperson eller en 

kvalificerad elektriker, enligt instruktionerna 
i denna handbok och i enlighet med 
gällande lokala föreskrifter.
•	 Felaktig installation kan orsaka problem 

och skador, för vilka tillverkaren inte tar 
något ansvar och garantin kommer inte 
vara giltig.

•	 Innan anslutning, se till att de lokala 
distributionsförhållandena (elspänning 
och frekvens och / eller typ av gas 
och gastryck) och justeringarna 
på apparaten är kompatibla. 
Justeringsvillkoren för denna apparat 
finns angivna på etiketten.

•	 De lagar, förordningar, direktiv och 
normer som gäller i användarlandet 
ska följas (säkerhetsbestämmelser, 
korrekt återvinning i enlighet med 
bestämmelserna etc.).

2.1 Instruktioner till installatören
Allmänna instruktioner
•	 Efter att du har tagit bort 

förpackningsmaterialet från apparaten 
och dess tillbehör, se till att apparaten 
inte är skadad. Om du misstänker 
någon skada, använd den inte och 
kontakta omedelbart auktoriserad 
service eller kvalificerad tekniker.

•	 Se till att det inte finns några 
brandfarliga eller brännbara material i 
närheten, t.ex. gardiner, olja, trasor etc. 
som kan ta eld.

•	 Bänkskivan och möblerna som omger 
apparaten ska vara gjorda av material 
som är resistenta mot temperaturer över 
100° C.

•	 Apparaten får inte installeras direkt 
ovanför diskmaskin, kylskåp, frys, 
tvättmaskin eller torktumlare.

•	 Apparaten kan placeras nära andra 
möbler under förutsättning att i området 
där apparaten placeras kommer inte 
möblernas höjd överskrida hällens.

Installation av spisen
•	 Om köksmöblerna är högre än 

spishällen måste köksmöblerna vara 
minst 10 cm från apparatens sidor för 
luftcirkulation.

•	 Om en spiskåpa eller ett skåp ska 
installeras ovanför apparaten ska 
säkerhetsavståndet mellan kokkärl och 
eventuellt skåp/spiskåpa vara enligt 
nedan.

A (mm) 420

B (mm) Spiskåpa/skåp 650/700

C (mm) Produktens 
bredd

D (mm) 50
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A B
C D

2.2 Elektrisk anslutning och säkerhet
VARNING: Elektrisk anslutning av 
denna apparat ska utföras av en 
auktoriserad serviceperson eller en 

elektriker, enligt instruktionerna i denna 
handbok och i enlighet med gällande lokala 
föreskrifter.

VARNING: APPARATEN MÅSTE 
JORDAS.

•	 Innan apparaten ansluts till 
strömförsörjningen måste 
spänningsvärdet för apparaten 
(stämplat på apparatens märkskylt) 
kontrolleras så att det stämmer överens 
med den tillgängliga nätspänningen, 
och elkablarna måste kunna hantera 
apparatens strömförbrukning (anges 
också på märkskylten).

•	 Se till att isolerade kablar används 
under installationen. En felaktig 
anslutning kan skada apparaten. Om 
nätsladden är skadad och måste bytas 
ut ska detta utföras av behörig personal.

•	 Använd inte adaptrar, grenuttag och/
eller förlängningssladdar.

•	 Nätkabeln ska hållas borta från heta 
delar av apparaten och får inte böjas 
eller tryckas ihop. Annars kan ledningen 
skadas, vilket medför kortslutning.

•	 Om apparaten inte är ansluten till 
elnätet med en kontakt måste en 
flerpolig frånskiljare (med minst 3 mm 

kontaktavstånd) användas för att 
uppfylla säkerhetsföreskrifterna.

•	 Apparaten är konstruerad för en 
strömförsörjning på 220-240 V ~. Om 
din strömförsörjning är annorlunda ska 
du kontakta behörig servicepersonal 
eller elektriker.

•	 Nätsladden (H05VV-F) måste vara 
tillräckligt lång för att kunna anslutas till 
apparaten.

•	 Den uppsäkrade omkopplaren måste 
vara lätt tillgänglig när apparaten har 
installerats.

•	 Se till att alla anslutningar är tillräckligt 
åtdragna.

•	 Montera matningskabeln i 
kabelklämman och stäng sedan locket.

•	 Terminalboxanslutningen är placerad på 
terminalboxen.

4 4
N N PEPE

L2L3 L1 L

5 5

3 32 21 1
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2.3 Vippskyddskit

Vippskyddsfäste 
(x1) (monteras på 
väggen)

vägg
plugg (x1)

Skruv (x1)

1 2

3

Dokumentväskan innehåller ett 
vippskyddskit. Fäst lätt vippskyddsfästet 
(1) på väggen med skruven (2) och
väggpluggen (3), följ de mått som visas i
figuren och tabellen nedan. Justera höjden
på vippskyddsfästet så att det anpassas
till spåret på spisen och dra åt skruven.
Skjut in apparaten mot väggen och se till
att vippskyddsfästet sitter i spåret baktill på
apparaten.

A

B

Vippskyddsfäste

Vägg

Produktmått (Bredd X Djup X 
Höjd) (cm) A (mm) B (mm)

60 x 60 x 90 (dubbelugn) 297,5 52

50 x 60 x 90 (dubbelugn) 247,5 52

90 x 60 x 85 430 107

6600  xx  6600  xx  9900  309,5 112

60 x 60 x 85 309,5 64

50 x 60 x 90 247,5 112

50 x 60 x 85 247,5 64

50 x 50 x 90 247,5 112

50 x 50 x 85 247,5 64

2.4 Justering av fötterna
Din produkt står på fyra justerbara fötter. 
För säker drift är det viktigt att din apparat 
är korrekt balanserad. Säkerställ att 
apparaten är i nivå innan den används. 
För att öka höjden på apparaten, vrid 

fötterna moturs. För att minska höjden på 
apparaten, vrid fötterna medurs.
Det är möjligt att höja höjden på apparaten 
upp till 30 mm genom att justera fötterna. 
Apparaten är tung och vi rekommenderar 
att minst 2 personer lyfter upp den. Dra 
aldrig apparaten.
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3. PRODUKTFUNKTIONER
Viktigt: Specifikationerna för produkten varierar och utseendet på din apparat kan
skilja sig från det som visas i figurerna nedan.

Komponentlista

1

2

3

4

5

1. Spishäll
2. Kontrollpanel
3. Ugnsluckshandtag
4. Ugnslucka
5. Justerbara fötter

Kontrollpanel

6. Kontrollreglage för ugnsfunktion
7. Reglage för ugnstermostat
8. Kontrollreglage för häll

6 7 8 8 8 8
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4. ANVÄNDNING AV 
PRODUKTEN

4.1 Hällkontroller
Keramikplatta
Keramikplattan styrs av ett vred med 6 
positioner.
Keramikplattan hanteras genom att vrida 
kontrollreglaget till önskad inställning. Nära 
varje kontrollreglage finns en symbol som 
indikerar plattan som styrs av reglaget. På 
/ av-lampan på kontrollpanelen visar om 
någon av de keramiska plattorna är i bruk.

Vredets position Funktion

0 Av-position

1 Håll varmt-position

2-3 Värmeposition för låg värme

4-5-6 Position för stekning, rostning 
och kokning

Viktigt: Rotationsriktningen för vredet 
kan variera beroende på 
produktspecifikationen.

Dubbla och ovala plattor (i 
förekommande fall)
Dubbla och ovala plattor har två 
värmezoner. För att aktivera den yttre 
zonen på en dubbel / oval platta, vrid vredet 
till -positionen. Både de yttre zonerna 
kommer slås på.
För att inaktivera den yttre zonen på en 
dubbel / oval platta, vrid vredet till ”av”-
positionen. Både de yttre zonerna kommer 
slås av.
Restvärmesindikator (i förekommande 
fall)
Efter användning av kokplattan kommer 
värme (som kallas restvärme) att 
lagras i det glaskeramiska glaset. Om 
restvärmesnivån är högre än + 60° C 
kommer restvärmeindikatorn att vara aktiv 
för tillagningszonen som ligger över denna 
temperatur.

Om strömförsörjningen till hällen är 
urkopplad när restvärmeindikatorn är på, 
blinkar varningslampan när strömmen 
återansluts. Displayen blinkar tills 
restvärmen har minskat eller tills en av 
tillagningszonerna har aktiverats.

Råd och tips
Viktigt: När keramikplattor används 
vid höga värmeinställningar kan de 
uppvärmda områdena slås av och på. 

Detta beror på en säkerhetsenhet som 
förhindrar glaset att överhettas. Detta är 
normalt vid höga temperaturer, och orsakar 
inte skador på hällen men lite fördröjningar i 
tillagningstiderna.

VARNING:
•	 Använd aldrig hällen utan kokkärl 

på tillagningszonen.
•	 Använd endast plattbottnade kastruller 

med tillräckligt tjock bas.
•	 Se till att pannans undersida är torr 

innan du placerar den på hällen.
•	 När tillagningszonen används är det 

viktigt att säkerställa att tillagningskärlet 
är centrerad mitt över zonen.

•	 För att spara energi, använd aldrig en 
panna med en annan diameter än den 
kokplatta som används.

Rund kastrullbas

Liten kastrull 
diameter

Kastrullbotten som 
inte är jämn

•	 Använd inte pannor med grov 
botten eftersom dessa kan repa 
glaskeramikytan.

•	 Placera alltid lock på tillagningskärlen, 
om möjligt.
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•	 Temperaturen på tillgängliga delar kan 
vara hög när apparaten är i drift. Håll 
barn och djur väl borta från hällen under 
användning och tills den har kylts ner 
helt efter användning.

•	 Om du upptäcker en spricka på 
spishällen måste den stängas av 
omedelbart och ersättas av behörig 
servicepersonal.

4.2 Ugnskontroller
Kontrollreglage för ugnsfunktion
Vrid reglaget till motsvarande symbol 
för önskad tillagningsfunktion. För 
detaljer avseende olika funktioner, se 
"Ugnsfunktioner".
Reglage för ugnstermostat
När du har valt en tillagningsfunktion, vrid 
den här reglaget för att ställa in önskad 
temperatur. Ugnstermostatlampan tänds 
när termostaten är i drift för att värma 
ugnen eller bibehålla temperaturen.
Ugnsfunktioner
* Ugnsfunktionerna kan variera beroende 
på din produktmodell.

Ugnslampa: Endast 
ugnslampan kommer 
tändas. Den kommer 
vara på under hela 
matlagningstiden.

Defrostfunktion: 
Ugnens 
varningslampor tänds 
och fläkten börjar 
fungera. För att 
använda 
defrostfunktionen, ta 

din frusna mat och placera den i ugnen på 
en hylla i det tredje facket från botten. Det 
rekommenderas att du placerar en ugnsplåt 
under maten som avfrostas för att fånga 
vattnet som ackumulerat på grund av 
smältande is. Denna funktion kommer inte 
koka eller baka din mat, utan bara hjälpa till 
att tina den.

Turbofunktion: 
Ugnens termostat och 
varningslampor tänds 
och 
ringvärmeelementet 
och fläkten går igång. 
Turbofunktionen 

fördelar jämnt värmen i ugnen så att all mat 

på alla rack tillagas på ett jämnt sätt. Vi 
rekommenderar att du förvärmer ugnen i ca 
10 minuter.

Statisk 
tillagningsfunktion: 
Ugnens termostat och 
varningslampor tänds 
och de övre och nedre 
värmeelementen går 
igång. Den statiska 
matlagningsfunktionen 

avger värme, vilket garanterar jämn 
matlagning. Detta är perfekt för att göra 
bakverk, kakor, bakad pasta, lasagne och 
pizza. Förvärmning av ugnen i 10 minuter 
rekommenderas och det är bäst att 
använda en hylla i taget med den här 
funktionen.

Fläktfunktion: Ugnens 
termostat och 
varningslampor tänds 
och de övre 
värmeelementen och 
fläkten går igång. 
Denna funktion är 

lämplig för bakverk. Tillagning utförs av de 
nedre och övre värmeelementen i ugnen 
och av fläkten, som ger luftcirkulationen, 
vilket ger en lätt grillad effekt på maten. Vi 
rekommenderar att du förvärmer ugnen i ca 
10 minuter. 

Pizzafunktion: 
Ugnens termostat och 
varningslampor tänds 
och ringen, de lägre 
värmeelementen och 
fläkten går igång. 
Denna funktionen är 

idealisk för att tillaga mat som pizza, jämnt 
på kort tid. Medan fläkten jämnt fördelar 
ugnsvärmen, tillagar det nedre 
värmeelementet maten.

Grillfunktion: Ugnens 
termostat slås på och 
varningslampor tänds 
och de övre och nedre 
värmeelementen går 
igång. Denna funktion 
används för att grilla 

och rosta mat på ugnens övre hyllor. Borsta 
trådnätet lätt med olja för att undvika att 
mat fastnar och placera maten på mitten av 
gallret. Placera alltid en plåt under maten 
för att fånga upp droppar av olja eller fett. Vi 
rekommenderar att du förvärmer ugnen i ca 
10 minuter.

Varning: Vid grillning måste 
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ugnsluckan vara stängd och 
ugnstemperaturen bör justeras till 190° C.

Snabbgrillfunktion: 
Ugnens termostat och 
varningslampor tänds 
och de övre och nedre 
värmeelementen går 
igång. Denna funktion 
används för 

snabbgrillning och för grillning av mat med 
en större yta, som till exempel kött. Använd 
ugnens övre hyllor. Borsta trådnätet lätt 
med olja för att undvika att mat fastnar och 
placera maten på mitten av gallret. Placera 
alltid en plåt under maten för att fånga upp 
droppar av olja eller fett. Vi rekommenderar 
att du förvärmer ugnen i ca 10 minuter.

Varning: Vid grillning måste 
ugnsluckan vara stängd och 

ugnstemperaturen bör justeras till 190° C.

Dubbelgrill och 
fläktfunktion: Ugnens 
termostat och 
varningslampor tänds 
och grillen, de övre 
värmeelementen och 
fläkten går igång. 

Denna funktion används för snabbgrillning 
av tjockare mat och för grillning av mat med 
en större yta. Både de övre 
värmeelementen och grillen aktiveras 
tillsammans med fläkten för att garantera 
jämn tillagning. Använd ugnens övre hyllor. 
Borsta trådnätet lätt med olja för att undvika 
att mat fastnar och placera maten på mitten 
av gallret. Placera alltid en plåt under maten 
för att fånga upp droppar av olja eller fett. Vi 
rekommenderar att du förvärmer ugnen i ca 
10 minuter.

Varning: Vid grillning måste 
ugnsluckan vara stängd och 
ugnstemperaturen bör justeras till 190° 

C.

4.3 Tillbehör
Lådan med fyra inriktade hjul
Din apparat innehåller en låda för att lagra 
tillbehör som brickor, hyllor, galler eller små 
kokkärl och stekpannor.

VARNING: Lådans inneryta kan bli het 
under användning. Förvara inte mat, 
plast eller brandfarligt material i lådan.

Den djupa formen 
Den djupa formen används lämpligen vid 
tillagning av grytor.
Placera plåten i ett valfritt rack och skjut 
in den längst in för att se till att det sitter 
ordentligt.

Den grunda formen
Den grunda formen används lämpligen vid 
tillagning av bakverk.
Placera plåten i ett valfritt rack och skjut 
in den längst in för att se till att den sitter 
ordentligt.

Den glaskeramiska glasspateln
Använd alltid glasspateln för att ta bort spill 
eller avlagringar från hällen innan du provar 
med kemiska rengöringsmedel. Det här är 
den idealiska metoden för att ta bort även 
de minsta avlagringarna från hällen och för 
att ta bort spill från heta tillagningszoner 
innan de bränner fast på hällen.

Viktigt: Tryck alltid säkerhetslocket 
tillbaka över rakbladet efter användning. Var 
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försiktig vid användning av spateln och 
förvara den utom räckhåll för barn.

Trådnätet
Ugnsgallret används bäst för grillning 
eller för bearbetning av mat i ugnsfasta 
behållare.

VARNING
Placera gallret på motsvarande hylla 

i ugnsutrymmet på rätt sätt och tryck in det 
ända in.

Barnlås
För att öppna ugnsluckan, lyft först 
barnlåset och tryck det åt höger, dra sedan 
ugnsluckan mot dig själv med handtaget 
med din fria hand och släpp sedan 
barnlåset. Ge luckan ett lätt tryck för att 
stänga den.

Barnlås

5. RENGÖRING OCH 
UNDERHÅLL

5.1 Rengöring
VARNING: Stäng av apparaten och låt 
den svalna innan du rengör.

Allmänna instruktioner
•	 Kontrollera om rengöringsmaterialet 

är lämpligt och rekommenderat av 
tillverkaren innan du använder det på 
din apparat. 

•	 Använd rengöringskrämer eller flytande 
rengöringsmedel som inte innehåller 
partiklar. Använd inte kaustiska 
(frätande) krämer, slipmedel, grov stålull 
eller hårda verktyg eftersom de kan 
skada ugnsytorna.

Använd inte rengöringsmedel som 
innehåller partiklar, eftersom de kan 
skrapa glaset, emaljerade och/eller 

målade delar av din apparat.
•	 Om några vätskor flödar över, rengör 

omedelbart för att undvika att delar 
skadas.

Använd inte ångrengörare för 
rengöring av någon del av hällen.

Rengöring av insidan av ugnen
•	 Insidan av emaljerade ugnar rengörs 

bäst när ugnen är varm.
•	 Torka ugnen med en mjuk trasa som 

blöts i tvålvatten efter varje användning. 
Torka sedan ugnen igen med en våt 
trasa och torka sedan.

•	 Du kan behöva använda ett flytande 
rengöringsmedel ibland för att helt 
rengöra ugnen.
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Rengöring av keramikglaset
Keramiskt glas kan stå emot tunga redskap, 
men kan gå sönder om det träffas av ett 
vasst föremål. 

VARNING: Keramikhällar - om ytan är 
sprucken, stäng av apparaten för att 
undvika risk för elektrisk stöt och ring 

efter service.
•	 Använd en kräm eller flytande 

rengöringsmedel för att rengöra det 
glaskeramiska glaset. Skölj sedan och 
torka glaset noggrant med en torr trasa.

Använd inte rengöringsmedel avsedda 
för stål eftersom de kan skada glaset.

•	 Om ämnen med låg smältpunkt används 
i köksredskapets bas eller beläggningar 
kan de skada glaskeramiska hällar. 
Om plast, aluminiumfolie, socker eller 
sockerhaltig mat har fallit ner på den 
heta glaskeramiska hällen, skrapa bort 
detta från den varma ytan så snabbt 
och så säkert som möjligt. Om dessa 
ämnen smälter kan de skada den 
glaskeramiska hällen. Vid tillagning av 
mycket söta saker som sylt, applicera 
ett lager av ett lämpligt skyddsmedel i 
förväg, om detta är möjligt.

•	 Damm på ytan måste torkas bort med 
en våt trasa.

•	 Eventuella färgförändringar på 
keramikglaset påverkar inte keramikens 
struktur eller hållbarhet och beror inte 
på någon förändring av materialet.

Färgförändringar i keramikglaset kan 
förekomma av flera anledningar:
1. Spilld mat har inte torkats av ytan.
2. Användning av felaktiga utensilier på 
hällen eroderar ytan.
3. Använda felaktiga rengöringsmaterial.
Rengöring av glasdelarna
•	 Rengör regelbundet glasdelarna på din 

apparat.
•	 Använd glasrengöring för att göra rent 

insidan och utsidan av glasdelarna. 
Skölj sedan och torka dem noggrant 
med en torr trasa.

Rengöring av de emaljerade delarna
•	 Rengör regelbundet de emaljerade 

delarna på din apparat.
•	 Torka de emaljerade delarna med en 

mjuk trasa som blöts i tvålvatten. Torka 
dem sedan igen med en våt trasa och 
torka sedan.
Rengör inte de emaljerade delarna 
medan de fortfarande är heta efter 
tillagning.
Lämna inte ättika, kaffe, mjölk, salt, 
vatten, citron eller tomatjuice på 
emaljen under lång tid.

Rengöring av delarna av rostfritt stål 
(om de finns)
•	 Rengör regelbundet delarna av rostfritt 

stål på din apparat.
•	 Torka delarna av rostfritt stål med en 

mjuk trasa som blöts vatten. Torka dem 
noggrant med en torr trasa.

Rengör inte delarna av rostfritt stål när 
de fortfarande är heta efter tillagning.
Lämna inte ättika, kaffe, mjölk, salt, 
vatten, citron eller tomatjuice på 
rostfritt stål under lång tid.

Borttagande av innerglas
Innan du rengör ugnsluckans glas måste du 
ta bort ugnsluckan enligt nedan.
1. Skjut glaset mot riktning B och lossa från 
platsbeslaget (x). Dra ut glaset i riktning 
mot A.

x
A

B

För att byta ut innerglas:
1. Skjut glaset mot och under platsbeslaget 
(y) i riktning mot B.
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y

B

3. Placera glaset under platshållaren (x) i 
riktning mot C.

x

C

Om ugnsluckan är en trippel glaslucka, 
kan det tredje glasskiktet tas bort på 
samma sätt som det andra glasskiktet.

Borttagande av ugnsluckan
Innan du rengör glaset på ugnsluckan 
måste du ta bort ugnsluckan enligt nedan:
1. Öppna ugnsluckan.

2. Öppna låsregeln (a)(med hjälp av en 
skruvmejsel) till slutpositionen.

a

3. Stäng luckan tills den nästan når helt 
stängt läge och ta bort luckan genom att 
dra den mot dig.

Borttagande av ugnsgallret 
För att ta bort ugnsgallret, dra i ugnsgallret 
enligt bilden. Efter att ha lossat det från 
klämmorna (a), lyft upp det.

a

5.2 Underhåll
VARNING: Underhållet av denna 
apparat bör endast utföras av 
auktoriserad servicepersonal eller en 

kvalificerad tekniker.
Byte av ugnslampa

VARNING: Stäng av apparaten och låt 
den svalna innan du rengör apparaten.

•	 Ta bort glaslinsen och ta sedan bort 
glödlampan.

•	 Sätt in den nya glödlampan 
(motståndskraftig mot 300° C) för att 
ersätta den glödlampa som du tagit bort 
(230 V, 15-25 Watt, Typ E14).

•	 Sätt tillbaka glaslinsen och sedan är 
ugnen klar för användning.

Lampan är konstruerad speciellt för 
användning i hushållsapparater för 
matlagning. Den är inte lämplig för 

hushållsrumsbelysning.
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6. FELSÖKNING OCH TRANSPORT

6.1 Felsökning
Om du fortfarande har problem med din apparat efter att du har kontrollerat dessa 
grundläggande felsökningssteg, kontakta auktoriserad service eller kvalificerad tekniker.

Problem Möjlig orsak Lösning

Hällen eller tillagningszonerna 
kan inte slås på.

Det finns ingen 
strömförsörjning.

Kontrollera hushållssäkringar för apparaten.
Kontrollera om det är strömavbrott genom att 

prova andra elektroniska apparater.

Ugnen slår inte på. Strömmen är avstängd.
Kontrollera om det finns strömtillförsel. 

Kontrollera också om andra köksapparater 
fungerar.

Ingen värme eller ugnen värms 
inte upp.

Ugnstemperaturkontrollen 
felaktigt inställd.

Ugnsluckan är öppen.

Kontrollera att ugnens 
temperaturkontrollreglage är korrekt inställt.

Tillagning är ojämn inom ugnen. Ugnshyllor är inkorrekt 
positionerade.

Kontrollera att rekommenderade temperaturer 
och hyllpositioner används.

Öppna inte luckan ofta om du inte lagar saker 
som behöver vändas. Om du ofta öppnar 

dörren, blir den inre temperaturen lägre och det 
kan påverka resultatet av din matlagning.

Ugnslampa (om tillgänglig) 
fungerar inte.

Lampan har fallerat.
Elförsörjningen är 

frånkopplad eller avstängd.

Byt ut lampan i enlighet med instruktionerna.
Se till att strömförsörjningen är påslagen vid 

vägguttaget.

Ugnsfläkten (om den finns) är 
bullrig. Ugnshyllor vibrerar.

Kontrollera att ugnen är i nivå.
Kontrollera att hyllor och eventuella bakredskap 

inte vibrerar eller är i kontakt med ugnens 
bakpanel.

6.2 Transport
Om du behöver transportera produkten ska du använda originalförpackningen och bära 
den med originalfodralet. Följ transportsymbolerna på förpackningen. Tejpa alla lösa delar 
på produkten för att förhindra att produkten skadas under transporten.
Om du inte har originalemballagen, förbered en transportlåda så att apparaten, särskilt 
produktens yttre ytor, skyddas mot yttre hot.
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7. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

7.1 EnErgiguidE

Fabrikat

Modell SH7V-50-2

Typ av ugn ELEKTRISK

Massa kg 45,0

Energieffektindex - traditionell 104,8

Energieffektindex - fläkt 94,5

Energiklass A

Energiförbrukning (elektricitet) - traditionell kWh/cykel 0,81

Energiförbrukning (elektricitet) - fläkt kWh/cykel 0,73

Antal enheter 1

Värmekälla ELEKTRISK

Volym l 53

Den här ugnen uppfyller kraven för EN 60350-1 

Energibesparingstips 

Ugn 
- 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.
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7.2 EnErgiguidE

Fabrikat

Modell SH7V-50-2

Typ av häll Elektrisk

Max antal tillagningszoner 4

Uppvärmningsteknik-1 Strålande

Storlek-1 cm Ø14,5

Energiförbrukning-1 Wh/kg 192,0

Uppvärmningsteknik-2 Strålande

Storlek-2 cm Ø14,5

Energiförbrukning-2 Wh/kg 192,0

Uppvärmningsteknik-3 Strålande

Storlek-3 cm Ø18,0

Energiförbrukning-3 Wh/kg 192,0

Uppvärmningsteknik-4 Strålande

Storlek-4 cm Ø18,0

Energiförbrukning-4 Wh/kg 192,0

Energiförbrukning för hällen Wh/kg 192,0

Den här hällen uppfyller kraven för EN 60350-2

Energibesparingstips 

Häll 
- 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 inställningen.
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