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Vinsamlegast lesið þessar leiðbeiningar vandlega.  
Vinsamlegast athugið leiðbeiningar varðandi öryggi í 
kaflanum "Öryggisleiðbeiningar" á blaðsíðu 3.  
Við mælum með að þú geymir þessar leiðbeiningar til 
frekari skoðunar og látir þær ganga til nýrra eigenda.  

 
Vinsamlegast veitið athygli! Viðvörunarþríhyrningur 
og/eða orðin Viðvörun, Varúð, leggja áherslu á 
upplýsingar sem eru sérlega mikilvægar fyrir þitt öryggi 
og rétta virkni tækisins  

 
Þetta merki sýnir skref fyrir skref hvernig á að nota 
ofninn.  

 
Þessu merki fylgja viðbótarupplýsingar varðandi notkun 
og hagnýta virkni ofnsins.  

 
Þessu merki fylgja ráð og leiðbeiningar hvernig hægt er 
að nota ofninn á hagkvæman og vistvænan hátt.  
 
Teikningar af hlutum eru oftar en ekki í réttum 
mælikvarða svo að auðveldara sé að sýna þá betur.  
 
Þessar notendaleiðbeiningar innihalda leiðbeiningar 
hvernig þú getur lagfært sjálfur villur sem upp koma. 
Sjá kafla "Hvað á að gera ef..." á blaðsíðu 23.  
 
Þú færð svör hér varðandi búnað og notkun á ofninum. 
Það er markmið okkar að endurbæta vörur okkar og 
þjónustu til hagsbóta fyrir viðskiptavini okkar.  
 
Starfsmenn þjónustuverkstæðis Húsasmiðjunnar eru 
ávallt reiðubúnir að leysa tæknileg vandamál.  
 
Reglugerðir, staðlar og viðmiðanir  
Þetta tæki er í samræmi við eftirfarandi staðla:  
EN 60 335-1 og EN 60 335-2-6 varðandi öryggi 
raftækja til heimilisnota og annarra svipaðra nota og  
DIN 44546 / 44547 / 44548  
varðandi eiginleika notkunar á eldavélum til 
heimilisnota.  
EN 55014-2 / VDE 0875 hluti 14-2  
EN 55014 / VDE 0875 hluti 14/12.93  
EN 61000-3-2 / VDE 0838 hluti 2  
EN 61000-3-3 / VDE 0838 hluti 3  
 Varðandi grunnatriði þarfa um samhæfni varðandi 
rafsegulmagn (EMC).  
Þetta tæki er í samræmi við reglugerð 73/23 EEC frá 
19.02.1973 (Lágspennutilskipun)  
89/336/EEC frá 03.05.1989  
(EMC tilskipun, þar með talin tilskipun með breytingu 
92/31/EEC).  
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Öryggisleiðbeiningar  
Öryggi þessa tækis er í samræmi við þekktar 
tæknilegar reglugerðir og lög varðandi öryggi 
tækjabúnaðar ásamt alþjóðlegar reglugerðir varðandi 
öryggi og gæðastaðla. Öryggisatriði sem eru til staðar 
koma að sjálfsögðu ekki í veg fyrir allar hugsanlegar 
slysahættur.  
Við sem framleiðendur teljum á hinn bóginn það vera 
skyldu okkar að kynna fyrir þér eftirfarandi 
öryggisleiðbeiningar.  
 
Tenging við rafmagn  
Þetta nýja tæki má aðeins viðurkenndur rafverktaki 
setja upp og tengja. Vinsamlegast veitið þessu ágát, 
því vanhöld á að fylgja þessu getur valdið því að 
ábyrgðin sé ekki í gildi komi til bilunar eða skemmda.  
Vegna öryggis verða að setja innbyggð raftæki upp í 
heppilegum stöðluðum einingum eldhúsinnréttingar 
fyrir innbyggð tæki.  
Ekki má taka skemmt tæki í notkun.  
Komi til bilunar eða villu, sláið út öryggi eða skrúfið það 
úr.  
Aðeins hæfir tæknimenn mega framkvæma viðgerðir á 
raftækjum. Viðgerðir sem ekki eru rétt framkvæmdar 
geta valdið alvarlegri hættu. Hafið samráð við 
þjónustuverkstæði ef þörf er á viðgerð  
 
Öryggi barna  
Ofninn verður heitur þegar verið er að elda eða baka. 
Af þessari ástæðu ber að halda litlum börnum fjarri 
ofninum  
 
Öryggi við notkun  
Þetta tæki má aðeins nota á heimilum og í ætluðum 
tilgangi, t.d. við undirbúning matvæla á heimilum.  
Það þarf að hita ofninn upp áður en hann er notaður í 
fyrsta skipti. Vinsamlegast gangið úr skugga um að 
herbergið sé vel loftræst.  
Sýnið aðgát þegar raftæki eru tengd við tengla nærri 
ofninum.  

Tengisnúrur mega ekki komast í snertingu við heita 
hluti eða flækjast í ofnhurðinni.  
Hitaelement fyrir yfirhita og grill efst í ofninum og ofninn 
sjálfur geta valdið bruna ef aðgát er ekki til staðar við 
notkun.  
Það er nauðsynlegt að nota handföng, ofnhanska eða 
klúta þegar heit matvæli eru tekin úr ofninum.  
Notið aðeins heppileg og hitaþolin form til baksturs og 
steikingar til viðbótar þeim búnaði sem fylgdi með 
ofninum. Vinsamlegast fylgið ráðleggingum 
framleiðenda.  
Notið aðeins steikarhitamæli sem ætlaður er fyrir 
ofninn. Þegar hann er notaður verður að gæta þess að 
hann sé meira en 5 cm frá grilli og yfirhita.  
Gangið úr skugga um að snúra steikarhitamælisins 
flækist ekki í ofnhurðinni. Takið hitamælinn úr ofninum 
þegar hann er ekki í notkun.  
 
Öryggi við hreinsun  
Ekki má vera kveikt á neinu hitaelementi þegar verið er 
að hreinsa ofninn með hendi. Gangið úr skugga um að 
ofninn hafi kólnað nægilega svo að hægt sé að snerta 
innri hluta ofnsins án þess að brennast.  
Haldið ofninum ávallt hreinum Fituslettur og blettir 
munu valda óþægilegri lykt þegar ofninn er hitaður upp.  
Vinsamlegast gangið úr skugga um að hurð og 
hurðarramma sé haldið hreinum.  
Vegna öryggis á ekki að nota gufuúða eða háþrýstitæki 
við hreinsun á ofninum.  
 
Varist skemmdir á tækinu á eftirfarandi hátt  
Notið ofninn aldrei til að hita upp herbergi!  
Ekki hylja botn ofnsins með álfilmu.  
Ekki má setja potta, steikingarílát, bökunarform eða 
ofnskúffuna beint á ofnbotninn. Hitauppsöfnun á sér 
stað og getur valdið skemmdum á efninu.  
Ávaxtasafi í kökum getur valdið myndun bletta á 
gljáhúð ofnsins. Þegar verið er að baka ávaxtabökur 
eða svipaðar bökur, notið þá ofnskúffuna.  
Ekki láta ofnhurðina verða fyrir miklu álagi þegar hún er 
opnuð.  
Vinsamlegast gangið úr skugga um að slökkt sé á 
ofninum eftir notkun.  
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Lýsing á tækinu  
 
Teikning af tækinu  
 

 
 
 
 
 
 
 
Stjórnborð  
 

1. Tákn fyrir tímamælingu  
2. Hnappar fyrir tímamælingu  
3. Gaumljós fyrir virkni ofns  
4. Valrofi fyrir ofn  
5. Gaumljós fyrir ofnhita  
6. Hitastýring ofns  

 

 
 

1. Ofnhurð  
2. Brautir fyrir plötur  
3. Vifta fyrir heitan blástur  
4. Yfirhiti/grill (niðurfellanlegt)  
5. Gufugrind  
6. Tengi fyrir steikingarhitamæli  
7. Stjórnborð  

 



Áður en tækið er notað í fyrsta sinn  
 
 
Stilling á klukku  
Ofninn virkar ekki fyrr en búið er að stilla 
klukkuna.  
 
Stilla verður klukkuna áður en ofninn er tekinn í notkun 
og hvenær sem straumur hefur verið tekinn af 
ofninum.  
Ef klukkan þarfnast stillingar þá blikkar “00:00:00” á 
skjánum.  

 Notið “+” og “-” til að stilla réttan tíma.  
Eftir um það bil 3 sekúndur er nýr tími samþykktur og 
skjárinn hættir að blikka.  

 
 
Hreinsun í upphafi  

 
Notið aldrei svampa sem geta rispað og ræstiefni eins 
og ræstiduft vegna þess að slíkt getur skaðað 
yfirborðið.  
 
Hreinsið ofninn fyrir fyrstu not. Hægt er að kveikja á 
ofnljósinu á meðan þetta er gert. Snúið stjórnhnappi á 

Ljós .  
 
Fjarlægið alla límmiða og hlífðarfilmu af stjórnborði og 
ofnhurð áður en ofninn er notaður í fyrsta skipti  
 
Fjarlægið alla aukahluti og grindur úr ofninum og 
hreinsið. Hreinsið ofninn að innan, hurðina og 
stjórnborðið með heitu vatni og smávegis af 
þvottaefni.  

 
Ráð: Notið hreinsiefni fyrir yfirborð úr ryðfríu stáli, sem 
er fáanlegt á markaði, vegna þess að þetta þjónar 
jafnframt þeim tilgangi að mynda hlífðarfilmu gagnvart 
fingraförum.  
 
Fyrsta upphitun  
Það þarf að hita ofninn upp áður en hann er notaður í 
fyrsta skipti. Vinsamlegast gangið úr skugga um að 
herbergið sé vel loftræst.  

 Snúið stjórnrofa á yfir/undirhita  og stillið 
hitastig á 250°C. Ekki setja nein matvæli í ofninn. 
Lokið ofninum og látið hann vera í gangi í um það 
bil 60 mínútur.  

Stjórnrofar og gaumljós  
 

 
Valrofi fyrir ofn (4) 
 
Hægt er að snúa valrofa fyrir ofn jafnt réttsælis og 
rangsælis í æskilega stöðu. Punkturinn á rofanum 
sýnir virkni sem er valin.  
 
Ljós  

 

Kveikt er á ofnljósi og ofninn 
hitnar ekki. Það kviknar á 
ofnljósi í öllum öðrum 
aðgerðum  

Hitaleiðni með 
heitu lofti   

(Hitari í baki, blástur) fyrir 
samhliða bakstur eða steikingu 
á allt að þremur hæðum.  

Yfir / undirhiti  

 

Bakstur og steiking á einni hæð  

Undirhiti  

 

Til að ljúka við bakstur og 
steikingu á einni hæð.  

Yfirhiti  

 

Til að ljúka við bakstur og 
brúna á einni hæð.  

Innrautt grill   (innrautt grill) fyrir grillun með 
geislahitun á flötum matvælum.  

Innrautt grill með 
stærra hitasvæði   

(innrautt grill og yfirhiti) fyrir 
grillun með geislahitun á flötum 
matvælum á fullhlaðinni grind.  

Turbó-grill 
(grill+blástur)  

 

(innrautt grill og blástur) fyrir 
þykkari matvæli, upprúlluð læri 
og fugla.  

Pizza háttur  

 

(Hitari í baki, blástur, undirhiti) 
fyrir pizzur, skúffubakstur eða 
bökur.  
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Hitastýring ofns (6)  
Með því að snúa rofanum réttsælis er stillt á æskilegt 
hitastig á bilinu 50° til 275°C.  

Allar aðgerðir (undantekning: ljós ) er hægt að nota 
á þessu sviði.  
Snúið til baka í stöðu OFF (slökkt) til að slökkva á 
ofninum.  
Ofninn hitnar aðeins upp sé búið að velja stillingu á 
bæði stjórnrofa og hitastýringu.  
 
Gaumljós fyrir virkni ofns (3)  
Kviknar þegar kveikt er á ofninum. Það slokknar á 
ljósinu þegar stjórnrofa er snúið í stöðu OFF (slökkt).  
 
Gaumljós fyrir ofnhita (5)  
Kviknar þegar kveikt er á hitun. Ljósið slokknar þegar 
því hitastigi sem stillt var á er náð og kviknar aftur á ný 
þegar ofninn hitnar á ný.  
 

Ofninn  

 
Aukahlutir  
 
Notið aðeins heppileg og hitaþolin form til baksturs og 
steikingar til viðbótar þeim búnaði sem fylgdi með 
ofninum. Vinsamlegast fylgið ráðleggingum 
framleiðenda.  
Eftirfarandi fylgir:  

 
Bökunarplata  
Fyrir kökur og kex  

 
Ofngrind:  
Fyrir eldunaráhöld, kökuform og matvæli sem á að 
steikja eða grilla  

 
Ofnskúffa  
Fyrir rakar kökur og steikur eða sem bökunarskúffa 
eða til að taka við fitu við steikingu.  

 
Steikingarhitamælir  
Fyrir eldun á steikum.  
 
Leiðbeiningar er að finna á bls XX. 
 

Brautir fyrir plötur  
Þær eru númeraðar frá 1 upp í 7, talið frá botni.  
Teikningin sýnir ofnskúffu í braut 2 og plötu í braut 5.  
 

 
 
Ýtið plötu, skúffu eða grind inn brautina þar til að þær 
ná inn í botn.  
Hallandi hlið á plötum á að snúa fram í ofninum og 
þversláin á ofngrindinni verður að vera innst.  
Í yfirliti yfir notkun kom fram meðmæli um hvaða hæð 
á að nota. Aðeins ætti að baka eða elda á fleiri en 
einni hæð þegar notaður er blásturshiti  
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Rafeindastýrð mínútutalning  
Á bls. 12 er hægt að sjá hvernig nota á 
steikingarhitamæli.  
 
Samhliða því að veita viðvörun til áminningar, þá 
stjórnar rafeindastýrða tímamælingin ofninum á 
nokkra aðra vegu. Hægt er að nota hana til að stilla 
eldunartíma, lokatíma og hitastig í kjarna. Allar 
aðgerðir eru tiltækar í hvaða hætti og hitastigi sem er.  
 
Skjár:  

 
Klukka, viðvörunartími (raungildi í hverju tilfelli) hitastig 
í kjarna (raungildi)  

 
Ljós, sýna að kveikt sé á ofninum  

  
Hitastig í kjarna (raungildi)  

 
Ljós (fyrir hvern valhnapp / aðgerð)  
 
Stjórnhnappar  

 
Eldunartími  

 
Lokatími (með steikingarhitamæli: byrjunartími)  

 
Viðvörunartími  

 
Steikingarhitamælir  
 
Stilling:  

Til að breyta gildum á öllum aðgerðum  
 
Stilla/breyta klukku  

 Ýtið samtímis á " " og " ", þar til að tími 
klukku blikkar á skjánum.  

 

 Breytið eins og þarf með því að nota “+”/“-”.  

 Bíðið þar til að skjárinn hættir að blikka. Stilling á 
tíma er þá móttekin og punkturinn í miðju klst og 
mínútna blikkar á sekúndu fresti.  
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Stilling á mínútuteljara  
Hægt er að nota mínútuteljara óháð öðrum 
stillingum.  
 

Ýtið á “ ”. Ljósið blikkar. Skjárinn sýnir “0.00”. 
 
 
 
 
 
 
Notið “+”/“-” til að stilla tíma í mínútum og klst.  

Gangsetjið mínútuteljara með " " eða bíðið þar til 
að ljósið hættir að blikka. Þú sérð tímann sem er eftir 
þar til að hljóðmerkið heyrist.  
Hljóðmerki heyrist þegar viðvörunartíminn er liðinn.  
Ýtið á einhvern hnapp til að stöðva hljóðmerkið. 
Skjárinn sýnir venjulega klukku á ný.  
 
 
 

Hvernig forrita á skiptikerfi  
 
Velja aðgerð:  

 Ýtið á valhnapp fyrir þá aðgerð sem óskað er að 
nota. Ljósið fyrir ofan hnappinn sem ýtt var á 
byrjar að blikka og tala birtist á skjánum.  

Breyta / stilla aðgerð:  

 Stillið gildi sem sést með því að nota “+” og “-”.  
 
Gangsetning á aðgerð:  
Ef ekki er ýtt á annan hnapp í 3 sekúndur, þá fer 
aðgerðin sjálfkrafa í gang og ljósið logar allan tímann.  

 
Þú getur stytt tímann með því að ýta á valhnapp:  

 Áður valinn hnappur staðfestir valið og gangsetur 
aðgerðina.  

 Annar hnappur staðfestir val og velur nýja aðgerð 
sem hefur verið valin.  

 
 
 
Stilling á virkni ofnsins (aðeins skiptikerfi)  

 Notið (4) til að velja virkni og (6) til að velja 

hitastig.  
Ef óskað er þá er hægt að stilla hitastig og virkni áður 
en tímamæling er forrituð.  
 
 
 
 
Breyta stillingu  
Ef óskað er eftir því að breyta stillingu sem hefur verið 
framkvæmd - jafnvel þótt aðgerðin sé í gangi - þá er 
ýtt á viðkomandi hnapp aftur og “+”/“-” notaðir til að 
breyta gildi sem er á skjánum.  
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Þegar eldunartíma er lokið  
 
Slekkur ofninn á sér og "End" birtist á skjánum. 
Viðvörunarhljóð heyrist Bæði ljósin næst skjánum 
hætta að blikka.  
Ýtið á einhvern hnapp til að stöðva viðvörunarhljóðið.  
Skjárinn sýnir venjulega klukku á ný.  
Ofninn fer aftur í gang. (Ekki þegar steikingarhitamælir 
er í sambandi).  
Snúið hitastýringu og valhnappi fyrir virkni á "0".  
 
 
 

Stilling á eldunartíma  (virkni til að 
slökkva)  
 
Ofninn slekkur sjálfkrafa á sér þegar forstilltur tími er 
liðinn.  

 Ýtið á “ ”: Ljósið blikkar og "0.00" birtist á 
skjánum.  

 
 
 
 
 
 

 Notið “+”/“-” til að stilla eldunartíma í klst og 
mínútum.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Eftir um það bil 3 sekúndur fer tímamæling í gang og 
ljósið logar stöðugt. Skjárinn sýnir þann tíma sem er 
eftir. Bæði ljósin blikka til skiptis.  
 
 
 
 
 
 
 

 Stillið hitastig og hátt notkunar.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



10 
 

Stilling á lokatíma  (virkni til að slökkva)  
Notið þessa aðgerð ef óskað er eftir því að ofninn 
slökkvi á sér eftir tiltekinn tíma.  
 

 Ýtið á “ ”: Ljósið blikkar og skjárinn sýnir 
venjulega klukku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Notið “+”/“-” til að stilla æskilegan tíma þegar 
ofninn slekkur á sér.  

 
 
Eftir um það bil 3 sekúndur fer tímamæling í gang og 
ljósið logar stöðugt.  
Skjárinn sýnir þann tíma sem er eftir. Bæði ljósin 
blikka til skiptis.  
 
 
 
 
 
 

 Stillið hitastig og hátt notkunar.  
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Kveikt og slökkt sjálfvirkt  
Ef óskað er eftir að nota aðgerð með biðtíma, þá er 
bæði hægt að velja eldunartíma og lokatíma. Sjálfvirka 
gangsetningartímann er ekki hægt að stilla, en hann 
verður til með hinum tveimur stillingunum.  
 

 
Það er ekki mögulegt að stilla lokatíma á undan 
upphafstíma. Hljóðmerki heyrist og engin breyting 
verður á skjánum. Ef óskað er eftir að stytta áður 
stilltan eldunartíma, þarf að gera það áður en 
lokatíminn er endurstilltur.  
 
Dæmi:  
Klukkan er 8.00 og óskað er eftir því að taka steik sem 
á að elda í 90 mínútur úr ofninum kl. 13.00  

Breytið eldunartíma “ ” frá 0.00 til 1.30. Breytið 

síðan lokatíma " " úr 9.30 í 13.00.  
Þegar tímastillingar hafa verið meðteknar birtist "Auto" 
á skjánum og það kviknar á ofninum kl. 11.30 og 
slokknar aftur kl. 13.00.  
 
Svona á að stilla sjálfvirka gangsetningu og 
lokatíma:  
Ýtið á " ": Ljósið blikkar og "0.00" birtist á skjánum.  
 
 
Notið “+”/“-” til að stilla eldunartíma í klst og mínútum 
(til dæmis: 90 mínútur).  
 

Ýtið á " " til að staðfesta valið og velja lokatíma. 
Skjárinn sýnir tíma (lokatíma ef ofninn á að fara strax í 
gang).  
 
Notið “+” til að stilla lokatíma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eftir um það bil 3 sekúndur þá logar stöðugt á 
ljósunum. Skjárinn sýnir "Auto" þar til að ofninn kveikir 
á sér.  
 
Stillið hitastig og hátt notkunar. Það kviknar sjálfvirkt á 
ofninum á tilgreindum tíma og bæði ljósin næst 
skjánum blikka til skiptis. Tíminn sem er eftir að 
lokatíma sést á skjánum.  
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Steikingarhitamælir  
Steikingarhitamælir mælir hitastigið inni í því sem 
verið er að steikja. Þegar hitastig í kjarna hefur náð 
tilgreindu gildi, þá er steikingin rétt. Ekki of þurr og 
ekki of blóðug, rétt steikt (sjá yfirlit á bls. 21).  
Ofninn slekkur á sér um leið og forstilltu hitastigi í 
kjarna er náð. Steikin er tilbúin.  
Vegna þess að eldunartíma er aðeins stjórnað af 
hitastig í miðju kjötsins, þá er ekki hægt að stilla hve 
lengi á að elda steikina né hvenær hún á að vera 
tilbúin.  

 
Mælt er sterklega með því að nota steikingarhitamæli 
þegar verið er að elda steikur þar sem hiti í miðju á 
ekki að fara yfir ákveðið gildi (t.d. roast beef).  
 
Vinsamlegast athugið eftirfarandi:  
 
Stingið enda steikarhitamælisins lárétt frá hlið inn að 
miðju á því kjöti sem á að fara að steikja.  
 
Stingið hitamælinum ávallt inn í kjötið alveg upp að 
handfanginu.  
 
Endinn má ekki lenda nálægt fitu eða beini í kjötinu. 
Þegar verið er að elda fugla, stingið hitamælinum í 
bringuna.  
 
Þegar verið er að elda fuglakjöt þarf að gæta þess að 
snerta ekki bein þegar hitamælinum er stungið inn.  
 
Notkun á steikingarhitamæli  

 Setjið steikina með tilbúnum steikingarhitamæli í 
ofninn.  

 Stingið tengi hitamælisins í innstungu efst hægra 
megin í ofninum.  

 Lokið ofnhurðinni og veljið "virkni ofns" með 
valhnappi fyrir ofnstýringu.  

 Stillið "æskilegt hitastig" með stillingu fyrir hita.  

 Notið tímamælingu til að stilla virkni 
steikingarhitamælisins og stilla æskilegt 
kjarnahitastig (sjá "Stilla  steikingarhitamælis" á 
bls. 13)  
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Stilla virkni steikingarhitamælis  
 
Þessi aðgerð er aðeins virk þegar 
steikingarhitamælir er í sambandi.  
 
Hægri skjámyndin sýnir núverandi kjarnahitastig í 
steikinni og "70°C" birtist  á vinstri skjánum. Ljósin tvö 
næst skjánum blikka til skiptis.  
 

 Ef óskað er eftir að breyta forstilltu hitastigi, ýtið á 

" ", og ljós fyrir ofan " " blikkar.  
 

 Breytið meðmæltu hitastigi sem er 70 °C með 
“+”/“-” til að stilla æskilegt hitastig.  

 
 
Eftir um það bil 3 sekúndur fer tímamæling í gang og 
ljósið fyrir ofan hnappinn logar stöðugt.  
 

 Stillið hitastig og hátt notkunar. Á meðan á 
steikingu stendur sýnir hægri skjárinn það hitastig 
sem er hverju sinni inni í steikinni.  

 
Ofninn slekkur á sér þegar raunhiti inni í steikinni nær 
sama hitastigi og búið var að stilla og "End" birtist á 
skjánum. Viðvörunarhljóð heyrist Bæði ljósin næst 
skjánum hætta að blikka.  
 

 Ýtið á einhvern hnapp til að stöðva hljóðmerkið.  
 

 Skjárinn sýnir vinstra megin tvö lárétt strik sem 
blikka - svo lengi sem steikingarhitamælirinn er í 
sambandi.  

 

 Snúið hitastýringu og valhnappi fyrir virkni á "0".  
 

 Fjarlægið steikingarhitamæli úr tengi. Skjárinn 
sýnir venjulega klukku á ný.  
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Virkni steikingarhitamælis með biðtíma á 
kveikingu  
 
Þetta leyfir að seinka eldun þegar verið er að nota 
steikingarhitamæli. Vegna þess að ekki er búið að 
stilla fastann eldunartíma, þá er ekki hægt að stilla 
lokatíma.  
 
Þessi aðgerð er því aðeins virk að 
steikingarhitamælir sé í sambandi.  
 
Hægri skjámyndin sýnir núverandi kjarnahitastig í 
steikinni og "70°C" birtist  á vinstri skjánum. Bæði 
ljósin blikka til skiptis.  
 

 Ef óskað er eftir að breyta forstilltu hitastigi, ýtið á 

" ", og ljós fyrir ofan " blikkar.  
 
 
 
 
 

 Breytið meðmæltu hitastigi sem er 70 °C með 
“+”/“-” til að stilla æskilegt hitastig.  

 
Eftir um það bil 3 sekúndur fer tímamæling í gang og 
ljósin loga stöðugt.  
 

 Ýtið á " " til að staðfesta stillinguna og 
upphaf eldunartíma  

 
Skjárinn sýnir núverandi tíma.  
 
 
 
 
 
 

 Notið “+”/“-” til að stilla upphafstíma.  
 
 
 
 
 
 
 
Eftir um það bil 3 sekúndur fer tímamæling í gang og 
ljósin loga stöðugt. Skjárinn sýnir "Auto" þar til að 
ofninn kveikir á sér. Hægri skjámyndin sýnir núverandi 
kjarnahitastig í steikinni.  
 

 Stillið hitastig og hátt notkunar.  
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Það kviknar sjálfvirkt á ofninum við upphaf 
eldunartíma. Bæði ljósin blikka til skiptis.  
 
 
Ofninn slekkur á sér þegar raunhiti inni í steikinni nær 
sama hitastigi og búið var að stilla og "End" birtist á 
skjánum. Viðvörunarhljóð heyrist Bæði ljósin hækka 
að blikka.  
 
Ýtið á einhvern hnapp til að stöðva viðvörunarhljóðið. 
Bæði ljósin blikka á skjánum svo lengi sem 
steikingarhitamælirinn er í sambandi.  
 
 
Snúið hitastýringu og valhnappi fyrir virkni á "0".  
 
Fjarlægið steikingarhitamæli úr tengi. Skjárinn sýnir 
venjulega klukku á ný.  
 
 
Hvernig fjarlægja á matvæli úr ofninum  
Til að slökkva alveg á ofninum er hnöppum fyrir 
hitastig og vikni snúið í slökkta stöðu (OFF).  
Byrjið á því að fjarlægja steikingarhitamæli úr tengi á 
hliðarvegg ofnhólfsins (HEITT: notið pottaleppa eða 
ofnhanska(, takið síðan matinn úr ofninum.  
 
Það má ekki geyma steikingarhitamælinn í ofninum 
þegar ekki er verið að nota mælinn.  
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Notkun og ráð  
 
Forhitun á ofni  
Ekki er þörf á því að forhita ofninn fyrir flesta rétti.  
Mælt er með að forhita ofninn:  

 Fyrir steikingu og grillun á mat sem þarf stutta 
eldun, svo sem file, roastbeef og snitsel, vegna 
þess að þá lokast holur í kjötinu fyrr og kjötið helst 
safaríkt.  

 Þegar verið er að nota undir / yfirhita fyrir 
viðkvæmari bakstur svo sem brauð, frauð, 
gerbakstur, sætabrauð og formkökur.  

 
Ekki setja matvæli sem eru viðkvæm fyrir hita, sem á 
að steikja eða baka, inn í ofninn fyrr en hraðupphitunin 
er yfirstaðin.  

Hægt er að nota pizza-stillingu  til að hita ofninn 
þegar engin matvæli eru í honum.  

 Lokið ofnhurðinni.  

 Stillið á pizza-stillingu og æskilegt hitastig.  

 það kviknar á táknmynd fyrir upphitun.  

 Stillið á æskilega stillingu ofns þegar táknmynd 
fyrir upphitun slokknar.  

 Setjið matinn inn í ofninn.  
 
Bakstur  
Almennar leiðbeiningar varðandi bakstur  
Stillið valrofa ofns á Yfir- / undirhita , hitaleiðni með 

blæstri  eða pizza-stillingu . Sjá töflur á 
blaðsíðu 18 til að sjá hvaða háttur er bestur fyrir þá 
gerð af kökum/kexi sem þú hyggst baka.  
 
Bakið ávallt kökur í kökuformum á miðri grindinni.  
 
Varðandi heppilegustu hæð, hátt og tímalengd, sjá 
töflur á bls. 18  
 
Bakað með yfir- og undirhita  

Hitið ofninn með pizza-stillingu , og skiptið yfir á 
Yfir/undirhita  þegar réttum hita fyrir bakstur er náð. 
Setjið kökuna síðan í ofninn.  
 
Bakið aðeins á einni hæð. Hægt er að setja nokkrar 
kökur saman á grindina, t.d. kökur í brauðformum.  
 
Fyrir Yfir/undirhita er best að nota kökuform úr 
dökkum málmi eða "non-stick" kökuform.  
 

Bakað með blásturshita  
Með blásturshita er hægt að baka allt að 2 
bökunarplötum samtímis. Ekki er þörf á að forhita 
ofninn.  
 
Hæð brauta  
1 plata: 3ja hæð talið frá botni  
2 plötur: 3ja og 6 hæð talið frá botni  

Ef verið er að baka nokkrar kökur í formum, þá þarf að 
bæta við 5 til 10 mínútum fyrir hverja bökunarplötu.  

 
Hægt er að taka eina plötu út ef óskað er, og skilja 
hina eftir til áframhaldandi baksturs.  
 
Ef uppskriftin gefur aðeins upp hitastig fyrir 
Yfir/undirhita, veljið þá hitastig sem er 20°C lægra en 
það sem gefið var upp. Ef ekkert hitastig er gefið upp, 
bakið við 160°C og blásturshita  
 
Fyrir blásturshita er best að nota kökuform úr dökkum 
málmi eða "non-stick" kökuform. Einnig er hægt að 
nota form úr ljósum málmi.  
 
Mikilvægt: Bakstur á kökum með yfirlagi úr ávöxtum 
myndar mikinn umframraka. Aðeins ætti að baka eina 
köku í einu.  
 

Bakstur með pizza-stillingu  
Þessi háttur baksturs hentar fyrir allar gerðir baksturs 
sem aðallega á að baka neðanfrá.  
 
Sérstaklega meðmælt fyrir  

 blautar kökur  

 pizzur: forhitið ofninn með bökunarplötu eða pizza 
steini.  

 brauð: forhitið ofninn 
 
Athugasemdir varðandi töflu yfir bakstur  

 Taflan inniheldur valdar kökur ofl., nauðsynlegt 
hitastig, eldunartíma og hæð brauta í ofni.  

 Hitasvið og tími er gefið upp, vegna þess að besta 
hitastigið fer eftir uppskrift sem verið er að nota í 
deigið og stærð og lögun þess sem verið er að 
baka.  

 Ef verið er að baka kökur í bökunarformum á fleiri 
en einni hæð, getur þurft að lengja bökunartíma 
um 15 til 10 mínútur fyrir hvert form  

 Flestar uppskriftir (til dæmis pizza, ávaxtabökur 
ofl) eru bakaðar á einni hæð.  

 Mælt er með að nota lægra hitastig í byrjun, og 
hækka því aðeins hitann að það þurfi að brúna 
meira eða baksturinn taki of langan tíma.  

 Ef þú ert ekki viss hvernig baka skuli eigin 
uppskriftir, veljið svipaða úr töflunni og notið 
hitastig og bökunartíma sem viðmið.  

 Við upphaf baksturs geta matvæli sem eru 
mismunandi að samsetningu brúnast misjafnlega. 
Ekki breyta hitastillingu ef þetta gerist. Mismunur á 
þessu getur kafnast út eftir því sem á baksturinn 
líður.  

 
Steiking  
Almennar leiðbeiningar varðandi steikingu  
Almennt séð, þá er undir/yfirhiti X heppilegasta 
eldunin fyrir magurt kjöt, fisk eða villibráð.  
Fyrir aðrar gerðir kjöts er mælt með alhliða Turbo grilli 
X, og fyrir stóra fugla er mælt með blásturshita X.  
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Við mælum með að elda kjöt og fisk sem vegur meira 
en 1 kg í ofninum.  
Hægt er að elda kjöt með meiri nákvæmni með því að 
nota steikingarhitamæli. Leiðbeiningar varðandi 
notkun hans eru á bls. 12.  
Snúið steikinni við eftir um það bil 2/3 

steikingartímans, nema við eldun við blásturshita .  
Hægt er að elda stórar steikur í ofnskúffunni eða á 
ofngrindinni með ofnskúffuna undir (t.d. kalkún, gæs, 
3-4 kjúklinga, 3-4 skanka  
Mælt er með að steikja allt magurt kjöt í steikaríláti 
með loki (t.d. kálfakjöt, "sauerbraten" (nautakjöt 
marinerað í ediki og kryddjurtum), soðsteikt kjöt og 
frosið kjöt). Þetta gerir steikina safaríkari.  
Allt kjöt sem á að fá skorpu við steikingu á að steikja í 
íláti án loks (t.d. svínakjöt, lamb og kindakjöt, 
kjöthleifa, önd, 1-2 skanka, 1-2 kjúklinga, litla fugla, 
roastbeef, file og villibráð).  
 
Ráð: Ef notuð eru ílát/form þegar verið er að steikja 
(sérstaklega fyrir minni steikur) þá helst ofninn lengur 
hreinn!  
 
Steikingarform  

 Það má nota öll hitaþolin ílát til steikingar.  

 Þegar ílát með plasthandföngum eru notuð, 
gangið úr skugga um að handföngin séu hitaþolin.  

 
Hæð brauta  

 Varðandi hæðir brauta, sjá yfirlit á bls. 19.  
 
Leiðbeiningar varðandi steikingartöflur  

 Töflurnar innihalda atriði varðandi heppilega 
notkunarhætti ofns, hitastillingar, eldunartíma og 
hæð á braut fyrir mismunandi gerðir af kjöti.  

 Líta ber á eldunartíma sem eru uppgefnir sem 
viðmiðun.  

 Eldunartími sem þörf er á fer eftir gerð á kjöti og 
gæðum þess.  

 Steikingartími fer eftir gerð og þykkt á kjöti.  

 Varðandi kjöt sem er þakið fitu getur 
steikingartíminn orðið mun lengri - steikingartími 
gæti orðið tvöfalt lengri en stungið er upp á.  

 Ef ofninn er notaður fyrir nokkur minni kjötstykki 
eða lítil heil stykki af fuglakjöti, þá lengist 
eldunartíminn um það bil 10 mínútur (t.d. 
steikingartími fyrir 1 kjúkling um það bil 55 
mínútur, steikingartími fyrir 3 kjúklinga um það bil 
65 til 75 mínútur).  

 Ef klukkan er notuð til að hefja steikingu síðar, 
notið þá hátt eldunar með blásturshita. (Sjá töflu á 
bls. 5)  
 

Grillað með stærra grilli  

 
Varúð! Þegar verið er að nota grillið er mælt með að 
ofnhurðin sé ávallt lokuð. Hætta á að brennast!  
 

 Þegar verið er að grilla smærri skammta, notið 

hátt ofns Innrautt grill .  
 

 Þegar verið er að grilla smærri skammta, notið 

hátt ofns, Innrautt grill með stærra hitasvæði .  
 

 Stillið hitastig á 275°C í báðum tilfellum. 
Undantekning: Betra er að velja hitastig á milli 200 
og 250°C fyrir stærri steikur svo að steikin brenni 
ekki.  

 
Þegar nota á grill á ávallt að hita ofninn í 5 mínútur 
áður en matur er settur í ofninn.  
 
Grillbúnaður  

 Notið grindina og ofnskúffuna þegar verið er að 
grilla.  

 
Hæð brauta  

 Setjið ofnskúffuna í 1stu hæð frá botni. Setjið 
grindina í þá hæð sem gefin er til kynna í töflu.  

 
Ráð varðandi grilltöflu  
Grilltímar eru aðeins viðmiðun og geta verið breytilegir 
eftir gerð á kjöti eða fiski og gæðum.  

 Grill er sérstaklega heppilegt fyrir eldun á flötum 
bitum kjöts eða fiski.  

 Snúið kjöti eða fiskstykkjum í samræmi við 
leiðbeiningar í töflunni.  

 
Affrysting  

Notið heitan blástur  við 50°C til að affrysta 
matvæli, eða stillið engan hita, aðeins blástur.  
 
Matur sem á að affrysta  

 Setjið matinn á disk og diskinn á grindina.  

 Notið aðeins fituþolinn pappír eða álfilmu til að 
hylja matinn. Ekki loka matinn af með diskum eða 
skálum því þá tekur affrystingin lengri tíma.  

 
Hæð brauta  
Notið þriðju hæð frá botni til affrystingar  
 
Niðursuða  

 
Athugið! Mikill raki myndast í ofninum við 
niðursuðuferli vegna uppgufunar vatns. Þessi raki 
leitar út um loftrásarop og útkoman er að stjórnborðið 
getur hitnað.  

 
Athugið! Ekki hella vatni í ofnskúffuna!  
Mikil gufa mun streyma út um loftrásarop og þú gæti 
brennst af völdum hennar!  

 
Athugið! Ekki nota krukkur með "twist-off®" lokum, 
sem hafa verið notaðar áður. Krukkurnar geta 
sprungið við vissar aðstæður!  
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 Staðalgerð krukku fyrir niðursuðu með 
gúmmípakkningu og glerloki, eða staðalkrukkur 
með "twist-off®" loki (en aðeins nýju loki), eru 
heppilegar. Dósir úr málmi henta ekki.  

 Stillið hátt notkunar í Pizza-stillingu . 

 Notið aðeins ferskt innihald og haldið ykkur við 
staðaluppskriftir.  

 Sjóðið að hámarki niður 8 eins lítra krukkur í einu.  

 Notið aðeins krukkur af sömu hæð. Fyllið þær sem 
nemur 3/4, notið sama innihald í hverri krukku.  

 Krukkurnar ættu ekki að snerta hverja aðra.  

 Setjið ofnskúffuna í 1stu hæð frá botni.  

 Setjið 2 bolla af vatni í ofnskúffuna.  

 Stillið á Pizza-stillingu  á 160°C og fylgist með 
niðursuðuferlinu.  

 Eftir 10 til 20 mínútur (krukkur með rúmtak 1 ltr) 
byrja vökvinn í krukkunum að mynda bólur, 
venjulega byrjar krukkan hægra megin fremst.  

 
Fyrir ávexti:  

 Slökkvið núna á ofninum. Leyfið krukkunum að 
standa í lokuðum ofninum í 30 mínútur til viðbótar. 
Ef verið er að sjóða niður viðkvæmari ávexti á 
borð við jarðarber, minnkið tímann niður í 15 
mínútur.  

 
Fyrir grænmeti og kjöt:  

 Lækkið hitann í 100°C, þegar loftbólur myndast í 
vökvanum, og haldið áfram að hita í 60 til 90 
mínútur.  

 Slökkvið þá á ofninum og leyfið krukkunum að 
standa í lokuðum ofninum í 30 mínútur til viðbótar.  

 
 

Töflur varðandi notkun  
Viðmiðun varðandi bakstur  
Meðmælt hitastig fyrir æskilegan hátt notkunar er feitletrað Vinsamlega sjá athugasemdir á bls. XX.  
 

Gerð baksturs  

Fjölvirkur  

heitur blástur  
Yfir / undirhiti  Pizza háttur  

Tími 

Braut,  
talið frá  
botni 

Hiti í °C 
Braut,  
talið frá  
botni 

Hiti í °C 
Braut,  
talið frá  
botni 

Hiti í °C 
fyrir báðar 
aðgerðir  
klst. : mín. 

Bakað í formi 

Kökur í hringformi  3 150 - 160 3 170 - 180   0:50 - 1:10 

Einföld kaka/formkaka  3 150 - 160 3 160 - 170   1:10 - 1:30 

Svampbotn  3 150 – 160 3 170 – 180   0:30 - 0:40 

Vínabrauðsbotn  3 170 – 180 3 180 – 200   0:20 - 0:30 

Svampbotn  3 160 – 170 3 180 – 200   0:20 - 0:25 

Eplaterta  3 150 – 170 2 170 – 180 3 150 – 170 0:45 - 1:00 

Kryddkaka (t.d.quiche lorraine)   3 170 – 180 2 180 – 190 2 160 – 170 0:30 - 1:10 

Ostakaka  3 140 – 150 2 160 – 170 3 140 – 150 1:10 - 1:40 

Skúffukökur 

Gerdeig slétt/hringur  3 160 – 170 3 170 – 180   0:30 - 0:50 

Hefðbundin jólakaka úr gerdeigi, forhita  3 160 – 170 3 170 – 180   0:45 - 1:10 

Rúgbrauð, forhita í 10 mín við 230°C    2 170 – 180 3 160 – 170 0:45 - 1:05 

Vatnsdeigsbollur  3 160 – 180 3 190 – 200   0:20 - 0:30 

Rúlluterta, forhita  3 170 – 180 3 180 – 200   0:12 - 0:20 

Kaka með raspi  3 150 – 160 3 170 – 180   0:25 - 0:35 

Smjörkaka/kexkaka/kaka með vanillusósu  3 160 – 170 3 180 – 200   0:20 - 0:30 

Ávaxtakaka (gerdeig/svampdeig)  3 150 – 160 3  3 150 – 160 0:40 - 1:00 

Ávaxtakaka (bökudeig)  3 150 – 160 3 170 – 180 3 150 – 160 0:30 - 1:00 

Skúffukaka með viðkvæmu yfirlagi (rjóma, kvarki) 3 140 – 160 3 160 – 180 3 140 – 160 0:40 - 1:20 

Flatbrauð, forhita  3 200 – 220   3 200 – 220 0:10 - 0:15 

Svisskaka, forhita   2 200 – 220 2 180 – 200 0:35 - 0:50 

Litlar kexkökur 

Smjördeigskaka  3 150 – 160 3 170 – 180   0:15 - 0:30 

Smákökur  3 140 – 150 3 160 – 180   0:15 - 0:35 

Smákökur úr svampdeigi  3 150 – 160 3 170 – 180   0:15 - 0:30 

Marengs  3   80 – 100 3 100 – 120   2:00 - 2:30 

Makkarónur  3 100 – 120 3 120 – 140   0:40 - 1:10 

Litlar gerdeigskökur  3 150 – 160 3 170 – 190   0:20 - 0:40 

Litlar kökur úr smjördeigi  3 170 – 180 3 190 – 210   0:20 - 0:35 

Brauðbollur, forhita    3 180 – 200 2 160 – 180 0:20 - 0:40 
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Meðmælt hitastig fyrir steikingu  
Meðmælt hitastig fyrir æskilegan hátt notkunar er feitletrað Vinsamlega sjá athugasemdir á bls. XX.  
 

Gerð á kjöti 

Magn Yfir/undirhiti   Blásturshiti  

Turbó-grill 

(grill+blástur)  
Tími 

Þyngd Braut,  
talið frá  
botni 

Hiti í °C 
Braut,  
talið frá  
botni 

Hiti í °C 
Braut,  
talið frá  
botni 

Hiti í °C klst. : mín. 

Nautakjöt 

Soðsteikt kjöt 1 – 1,5 kg 3 190 - 210 3 180 - 190   2:00 - 2:30 

Roast beef  
eða file 
-lítið steikt  
-miðlungs  
-vel steikt 

 
 
pr cm  
þykktar  
 

   
 
3 
3 
3 

 
 
180 – 190 
180 – 190 
170 - 180 

 
 
5 
5 
5 

 
 
180 – 190 
180 – 190 
170 - 180 

 
pr cm þykktar  
0:05 – 0:06 
0:06 –0:08 
0:08 – 0:10 

Svínakjöt 

Framstykki, hnakki, læri 1 – 1,5 kg 4 190 – 210 4 160 – 170 2/3 150 – 170 1:40 – 2:00 

Kótelettur, læri, kjöthleifur  1 – 1,5 kg 4  4 160 – 170 2/3 150 – 170 1:10 – 1:30 

Læri (forsoðið) 1 – 1,5 kg 4 190 – 210 4 160 – 170 2 140 – 160 1:40 – 2:00 

Kálfakjöt  

Kálfasteik  1 – 1,5 kg 4 190 – 210 4 150 – 170   1:30 – 2:00 

Kálfaleggur  1 – 1,5 kg 4 190 – 210 4 160 – 170 2 140 – 160 2:00 – 2:30 

Lamb  

Lambalæri, lambasteik  1 – 1,5 kg 4 190 – 210 4 150 – 160 2 140 – 160 1:20 – 2:00 

Lambahryggur  1 – 1,5 kg 4 190 – 210 4 160 – 180 2 150 – 170 1:00 – 1:30 

Villibráð  

Dádýrshryggur  1,5 – 2 kg 4 180 – 200 4 150 – 160 2 150 – 160 1:20 – 1:30 

Afturpartur af dádýri  1,5 – 2 kg 4 180 – 200 3 150 – 160 2 140 – 160 1:75 – 1:50 

Fuglakjöt  

Fuglakjöt, bitar, 4 - 6 stykki 200-250 g 
hver 

4 220 – 250 3 180 – 190 4 170 – 190 0:40 – 0:50 

Hálfir kjúklingar, 4 - 6 helmingar 400-500 g 
hver 

4 200 – 220 3 180 – 190 3 160 – 180 0:40 – 0:50 

Kjúklingur  heilsteiktur  1-1,5 kg 3 200 – 220 3 180 – 190 4 160 – 170 0:45 – 1:20 

Önd 1,5-2 kg 3 180 – 200 3 160 – 170 3 150 – 160 1:00 – 1:50 

Gæs 3,5-5 kg 2 180 – 200 3 160 – 170 3 140 – 150 2:30 – 3:00 

Kalkúnn 2,5-3,5 kg 
4-7 kg 

2 
2 

200 – 220 
170 – 180 

2 
2 

160 – 170 
140 – 160 

  1:30 – 2:00 
2:30 – 3:40 

Fiskur (gufusoðinn) 

Heill fiskur 1 – 4 kg 3 180 - 200 3 160 – 170 2 150 – 180 0:45 – 2:00 

 

Meðmæli varðandi frauð (souffle) og gratín  
 
 
 
Réttur 

 

Blásturshiti  

 

Turbó-grill (grill+blástur)  

 
 
Tími 

Braut, talið  
frá botni 

Hiti í °C  Braut, talið  
frá botni 

Hiti í °C  klst. mín. 

Ofnbaka með pasta  3 180 – 190 2/3 150 – 160  0:40 – 0:60 

Lasagne  3 160 – 180 2/3 150 – 160 0:30 – 0:45 

Ofnbakað grænmeti  3 180 – 200 3 150 – 160 0:15 – 0:30 

Bökuð snittubrauð (baguettes)  3 200 – 220 3 150 – 160 0:15 – 0:30 

Sætar ofnbökur  3 160 – 180   0:40 – 0:60 

Ofnbakaður fiskur  3 180 – 190 3 150 – 160 0:40 – 1:10 

Fyllt grænmeti  3 160 – 180 3 150 – 160 0:40 – 1:10 

Gratíneraðar kartöflur  3 160 – 180 3 150 – 160 0:50 – 1:20 
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Viðmiðun varðandi grill  
 

Gerð á kjöti Hæð á braut 
Innrautt grill  

Innrautt grill með stærra hitasvæði 

 
Fyrri hlið Seinni hlið Fyrri hlið Seinni hlið 

í mínútum 

Svínakótiletta/lærissneið  7 10-13 8-10 10-15 10-12 

Svínafile  6 12-15 8-10 14-16 12-14 

Steiking á pylsum  6 10-12 8-10 15-20 10-15 

Kebab  6 8-10 6-8 18-20 10-12 

Rissoles  6 10-12 8-10 10-15 12-14 

Nautafile  7 7-9 6-8 10-11 10-12 

Sneiðar af lifur  7 4-6 3-5 7-8 7-9 

Kálfakótiletta  6 7-10 5-8 9-11 9-12 

Kálfasteik  6 8-10 6-8 10-12 10-12 

Kindakótilettur  7 10-12 8-10 12-14 12-14 

Lambakótilettur  7 10-12 8-10 12-14 12-14 

Hálfir kjúklingar  4 12-15 10-14 16-20 15-18 

Fiskiflak  7 8-10 6-8 10-11 10-14 

Silungar  4 7-10 6-8 11-15 10-14 

Ristað brauð  6 3-5 3-5 6-7 6-7 

Ristað brauð með áleggi  5 8-10  12-14  

 

Tilmæli vegna tilbúinna frosinna máltíða  
 
Matvæli  Braut, talið  

frá botni  
Virkni ofns  Hitastig  

í °C  
Tími klst.: mín.  

Frosin pizza, forhita í 250°C  1 
Pizza háttur  

250 0:06 – 0:09 

Franskar kartöflur  
 (600 til 1000 g) 

5 
Turbó-grill (grill+blástur)  
 

180 - 200 0:16 – 0:25 

Snittubrauð (Baguettes) 3 
Blásturshiti  

í samræmi við leiðbeiningar framleiðenda 

Ávaxtakaka 3 
Blásturshiti  

í samræmi við leiðbeiningar framleiðenda 

 

Tafla yfir affrystingu  
 
Réttur  Affrystingartími  

í mínútum  
Hvíldartími  
í mínútum  

Athugasemdir  

Kjúklingur, 1000 g 100 – 140 20 – 30 Setjið kjúklinginn á undirskál á hvolfi á stærri disk.  
Affrystið án yfirbreiðslu og snúið við eftir helming affrystingartíma 
eða hjúpið með álfilmu og affrystið. 

Kjöt, 1000 g  100 – 140 20 – 30 Affrystið án yfirbreiðslu og snúið við eftir helming affrystingartíma 
eða hjúpið með álfilmu og affrystið.  

Kjöt, 500 g  90 – 120 20 – 30 Affrystið án yfirbreiðslu og snúið við eftir helming affrystingartíma 
eða hjúpið með álfilmu og affrystið.  

Silungur, 150 g  25 – 35 10 – 15 Affrystið án yfirbreiðslu  

Jarðarber, 300 g  30 – 40 10 – 20 Affrystið án yfirbreiðslu  

Smjör, 250 g  30 – 40  10 – 15 Affrystið án yfirbreiðslu  

Rjómi, 2 x 200 g  80 – 100 10 – 15 Affrystið án yfirbreiðslu (hægt er að þeyta rjóma þótt hann sé 
frosinn að hluta).  
Affrystið án yfirbreiðslu (hægt er að þeyta rjóma þótt hann sé 
frosinn að hluta).  

Terta, 1400 g  60 60 Affrystið án yfirbreiðslu  

 
 
 



Meðmælt kjarnahitastig  
 
Réttur  Hitastig  

kjöthitamælis  
í °C  

Nautakjöt  

Roast beef/nautafile, lítið steikt  
Roast beef/nautafile, miðlungs steikt  
Roast beef/nautafile, mikið steikt  
Nautalæri  

40-45 
50-55 
60-65 
80-85 

Svínakjöt  

Afturhryggur  
Svínasteik  
Hnakki, skanki  
Kótiletta, hryggjarstykki  
Beinlaus kótiletta  
Framstykki  
Kjöthleifur  

65-70 
80-85 
80-85 
75-80 
70 
65-70 
70-75 

Kálfakjöt  

Kálfasteik  
Steikt kálfanýru  
Kálfaleggur  

70-75 
75-80 
80-85 

Villibráð  

Villibráð  
Villibráð, hryggjarstykki  
Villibráðarfile, lítið steikt  
Villibráðarfile, miðlungs steikt  
Villibráðarfile, mikið steikt  

75-80 
60-70 
40-45 
50-55 
60-85 

 

Lamb 
Fyllt lambasteik  
Fuglakjöt  
Fiskur  

80-85 
70-75 
85-90 
70-80 

 

Hreinsun og umhirða  

 
Ekki má vera kveikt á neinu hitaelementi þegar verið 
er að hreinsa ofninn. Gangið úr skugga um að ofninn 
hafi kólnað nægilega svo að hægt sé að snerta innri 
hluta ofnsins án þess að brennast. Aðeins má kveikja 
á ofnljósinu.  

 
Með tilliti til öryggis varðandi rafmagn, þá má ekki nota 
gufuhreinsun eða háþrýstiþvott við hreinsun á 
ofninum.  
 
Almennar upplýsingar  
Ekki nota ræstiefni með rifefni eða ágeng hreinsiefni, 
eða gróf ræstiefni svo sem stálull, sápustálull. málm- 
eða plastpúða eða svipuð efni með rifefni, hreinsiefni 
með klór eða ofnhreinsiúða, því slíkt getur skemmt 
ofninn.  
Stálframhlið tækisins er með verndarhúð; Því má ekki 
nota almenn efni á markaði ætluð til hreinsunar á 
ryðfríu stáli, því þessi efni munu skemma 
verndarhúðina.  
Notið aðeins hlutlaus hreinsiefni eða uppþvottalög 
þegar ofninn er hreinsaður.  
Venjulegast er nægilegt að hreinsa tækið með rökum 
klút og smávegis af uppþvottalegi. Þurrkið yfir á eftir.  
Gangið úr skugga um að allt hreinsiefni hafi verið 
vandlega fjarlægt að hreinsun lokinni.  
Hægt er að fjarlægja ofnhurðina til að auðvelda 
hreinsun. Sjá bls. XX  

Ofnhólf  
Hreinsið tækið reglulega þegar það er lítillega heitt 
eða þegar það er kalt, til að koma í veg fyrir að 
fituslettur eða óhreinindi séu hituð aftur og aftur og 
brenni föst.  
Hreinsið ofninn að innan með veikri blöndu af 
þvottaefni og heitu vatni, og notið rakan klút eða 
mjúkan svamp. Bleytið þráláta bletti fyrir hreinsun.  
Strjúkið yfir með hreinu vatni og þurrkið í lokin.  
 
Bökunarplötur, alhliða skúffa, grind og brautir  
Hreinsið með heitu vatni með smávegis af 
uppþvottalegi. Leggið í bleyti áður ef óhreinindi eru 
mikil. Búnaður ofns hentar ekki fyrir þvott í 
uppþvottavél.  
 
Stjórnborð og ofnhurð  

 
Vinsamlegast gangið úr skugga um að hurð og 
hurðarramma sé haldið hreinum.  

 
Þegar ofninn er hreinsaður verður að gæta þess að 
strjúka ryðfría stálið í sömu átt og fínar línur í yfirborði. 
Ekki strjúka í gangstæða átt miðað við línurnar.  
Fjarlægið allar leifar af kalkútfellingum og fitubletti, 
bletti vegna sterkju eða eggjahvítu eins fljótt og hægt 
er. Ef þetta er vanrækt getur tæring myndast undir 
þessum uppsöfnuðu óhreinindum vegna skorts á 
súrefni.  
 
Þéttikantur  
Mælt er með að fjarlægja þéttikantinn þegar ofninn er 
hreinsaður og hreinsa undir honum líka. Ef 
þéttikanturinn er óhreinn á að þvo hann með heitu 
vatni og uppþvottalegi  
 
Ofnhurðin fjarlægð  
Hægt er að fjarlægja ofnhurðina til að auðvelda 
hreinsun á ofninum.  

 Opnið ofnhurðina eins langt og hún opnast.  

 Leggið klemmur á hurðarlömum saman.  

 Takið um hurðina á báðum hliðum og lokið 
varlega. Þegar búið er að hálfloka ofnhurðinni þá 
losna lamirnar úr festingunum. Þá er hægt að 
fjarlægja hurðina.  
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Fjarlægja brautir fyrir plötur  

 Losið skrúfurnar.  

 Fjarlægið brautir fyrir plötur.  
 

 
 
Setja brautir fyrir plötur á sinn stað  

 Komið brautunum fyrir og skrúfið að framan.  
 

 
 

Niðurfellanlegur yfirhiti/grill  

 
Hætta á að brennast! Það er mikilvægt að ganga úr 
skugga um að læsingin hafi verið sett á og 
hitaelementinu hafi ekki aðeins verið smellt á  
festinguna. Það gæti að öðrum kosti fallið niður þegar 
ofninn er í notkun.  

 Snúið læsingunni. Hægt er að fella hitaelemenntið 
niður.  

 Lyftið hitaelementinu upp aftur að hreinsun lokinni 
og lokið læsingunni með því að snúa henni.  

 
Ofnhurð sett saman aftur  

 
 Grípið um báðar hliðar ofnhurðarinnar og rennið 

lömunum inn í opin á ofninum.  

 Opnið hurðina hægt þar til að hún er að fullu opin.  

 Leggið klemmur á hurðarlömunum saman.  

 Lokið ofnhurðinni.  
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Hvað á að gera ef...  

 
Vegna öryggis mega aðeins viðurkenndir rafverktakar 
eða þjálfaðir viðgerðarmenn á þjónustuverkstæði 
framkvæma viðgerðir á tækinu, sérstaklega viðgerðir á 
straumhluta tækisins, vegna þess að síkar viðgerðir 
geta falið í sér hættu fyrir notandann.  
Hafið vinsamlegast samband við þjónustuverkstæði ef 
framkvæma þarf viðgerðir á tækinu.  
 

... eitthvað er ekki í lagi  

 
Ekki má taka skemmt tæki í notkun. 

 
 
 
Komi til bilunar eða villu, sláið út öryggi eða skrúfið 
það úr. Ef þér tekst ekki að lagfæra bilun eða galla 
með þessum ráðum, hafðu þá samband við 
þjónustuverkstæði eða rafverktaka.  
Þú ættir ekki undir neinum kringumstæðum að reyna 
að gera við tækið sjálf(ur). Vinna sem er framkvæmd 
án þekkingar getur valdið skemmdum á eignum eða 
meiðslum á fólki. Notið aðeins varahluti frá 
framleiðanda ef skipta þarf um hluti.  
 

 

Bilun/villa  Orsök  Aðgerð  
Klukkan blikkar “0.00” og ofninn virkar 
ekki.  

Ekki er búið að stilla klukkuna - gerist 
við fyrstu gangsetningu og við 
straumrof.  

Stillið klukkuna (bls. X).  

Það er ekki hægt að slökkva á 
ofninum.  

Bilun í rafbúnaði.  Slökkvið á öryggi; Hafið samband við 
þjónustuverkstæði.  

Ofninn hitnar ekki.  Öryggi hefur slegið út eða brunnið.  Athugið og endurstillið eða skiptið um.  

Rofi fyrir hátt ofns og/eða stilling á hita 
hafa ekki verið stillt eða sett á.  

Setjið hnappa fyrir virkni og stillingu á 
hitastigi í þá stillingu sem þarf til þess 
að ofninn virki.  

Ofnljósið virkar ekki.  Peran er sprungin  Skiptið um og setjið í nýja peru Sjá bls. 
XX.  

Kviknar ekki á gaumljósi og vísun á 
hita.  

Sprungin pera.  Látið þjónustuverkstæði skipta um 
peru.  

Sprunga í gleri á ofni.   Slökkvið á ofninum. Hafið samband við 
þjónustuverkstæði.  

Blettir vegna ávaxtasafa eða 
eggjahvítu á gljáhúð.  

Safi úr kökum eða kjöti.  Skaðlausir blettir á gljáhúð, ekki hægt 
að bæta.  

... eitthvað kemur ekki eins út og ætlað var  
Vandamál  Hugsanleg orsök  Aðgerð  

Steiking ekki næg og bakstur lyftist 
ekki nægilega .  

Röng stilling á hita.  Athugið hita sem búið er að stilla 
miðað við hita í töflu.  

Bakstur eða steikur brúnast ekki 
nægilega.  

Ofnhitastig er of lágt.  Hækkið hitastigið, athugið hve 
langt eldun er komin, dragið 
hugsanlega úr eldunartíma.  

Röng form eða ílát fyrir bakstur 
eða steikingu.  

Notið aðeins form og steikingarílát 
úr dökkum málmi fyrir 
yfir/undirhita.  

Bakstur og steikur eru of dökk á lit.  Hitastig er of hátt.  Athugið hitastillingu miðað við 
stillingu sem er gefin upp í töflu og 
lækkið hitastillingu ef þörf krefur og 
lengið eldunartímann.  

Bakstur er of þurr.  Baksturstími er of langur vegna 
sérlega lágs hita.  

Athugið hitastillingu miðað við 
stillingu sem er gefin upp í töflu og 
hækkið hitastillingu ef þörf krefur 
og styttið eldunartímann.  

Bakstur er of blautur.  Of mikill raki er helst vegna 
sérlega mikils hita.  

Stillið lægra hitastig en frem kemur 
í töflu.  

Of mikill raki í deigi/deigblöndu  Búið til deig með minni vökva.  
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... skipta þarf um peru í ofnljósi  
 

 
Varúð: Hætta á raflosti! Aftengið ofninn frá rafstraumi 
áður en hlíf yfir peru er losuð frá. Sláið út öryggi eða 
takið ofninn úr sambandi við rafstraum.  

 
Leyfið ofninum og perunni að kólna áður en skipt er 
um peru. Ef ofninn hefur nýlega verið í notkun þá er 
peran heit!  
Þú getur skipt um bilaðar perur sjálf(ur).  
Gerð:  
25 W, 230/240 V, skrúfgangur: E14  
Mikilvægt: Peran verður að vera hitaþolin allt að 
300°C.  
Hæg er að fá slíkar perur á þjónustuverkstæði eða 
umboði.  
Skipt um ljósaperu:  
Losið hillubrautir úr.  
Losið hlífðarglerið varlega með skrúfjárni.  
Losið biluðu peruna, fjarlægið skrúfið nýja peru í.  
Setjið glerhlíf aftur á sinn stað.  
 
 
 
 
 
 
 
 

... skipta þarf um þéttingu á hurð.  

 
Ekki nota ofninn ef hurðarþétting er skemmd eða hún 
er ekki til staðar!  
 
Ef þéttikantur er skemmdur, eða ef ekki er lengur 
hægt að hreinsa hann verður að skipta um. Þú færð 
nýjan kant á þjónustuverkstæði.  
 
Þéttikantur losaður  

 Til að fjarlæga þéttikant er byrjað að losa hann í 
einu horninu.  

 
Nýr kantur settur í  

 Setjið nýjan kant í með því að festa hann í eitt 
horn í einu.  

 Sýnið aðgát að beygja ekki krókana!  

 Festið kantinn líka efst og neðst.  
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Leiðbeiningar varðandi 
uppsetningu.  
 
Leiðbeiningar fyrir rafverktaka  
Þetta nýja tæki má aðeins viðurkenndur rafverktaki 
setja upp og tengja.  
Staðfesting á tengingu af hálfu viðurkennds 
rafverktaka verður að vera til staðar á blaðsíðu 
"Tæknilýsing" sem staðfesting á ábyrgð.  
 
Við uppsetningu og þegar viðhaldsvinna fer fram 
verður tækið að vera aftengt frá rafstraum, öryggi 
slegið úr eða skrúfuð úr, eða rafmagnssnúra aftengd.  
Fylgja verður vandlega almennum viðmiðunarreglum 
varðandi notkun raftækja, reglugerðum veitufyrirtækja 
sem hlut eiga að máli og fylgja vandlega leiðbeininum 
þar að lútandi.  
 
Tryggja verður fulla vernd gagnvart óvæntri snertingu.  
Ef þörf er á að skipta um tengikapal, á verður 
jarðtenging að vera nægilega löng, þannig að ef álag 
kemur á straumvíra þá gerist það áður en 
jarðtengingin verði fyrir álagi.  
Eining eldhúsinnréttingar sem á að byggja ofninn inn í 
verður að vera sett þannig upp að hún hallist ekki.  
Tækið er afhent tilbúið til tengingar. Aðeins skyldi 
tengja það við rétt varinn veggtengil. Uppsetning og 
tenging á veggtengli eða skipti á straumsnúru á 
aðeins viðurkenndur rafverktaki að framkvæma í 
samræmi við viðeigandi reglugerðir. Ef tengillinn er 
óaðgengilegur eftir uppsetningu, gera 
öryggisreglugerðir ráð fyrir að öryggi með minnst 3mm 
snertubili sé til staðar fyrir tenginguna.  
 
Tengillinn fyrir tengingu tækisins verður að vera fyrir 
utan innréttinguna.  
 
Ef ofninn er settur upp slétt upp að horni í L-laga 
eldhúsinnréttingu, verður að vera hið minnsta 15 cm 
bil til vinstri eða að horni.  
 
Einingar eldhúsinnréttingar verða að vera hitaþolnar 
allt að 100°C. Þetta á sérstaklega við um viðarspón, 
plasthúðun, lím, málningu og lökk. Nálægar 
skápahurðir verða að þola allt að 70°C hita.  
Gangið úr skugga um að ofninn sé settur upp lárétt á 
öruggan og láréttan flöt sem gefur ekki eftir. 
 

Stærðir varðandi uppsetningu  
 
Op í innréttingu verður að vera í samræmi við aðrar 
stærðir. Teikning yfir stærðir gefur nauðsynlegar 
upplýsingar sem þú þarfnast.  
 
 

 
 

Rafmagn  
Tenging  
Staðalgerð á kló í veggtengil.  
Orkunotkun 
230 V: 3 kW  
Rafstraumur  
220 - 240 V, 50/60 Hz  
Stærð á öryggi  
16 A  
 
Uppsetning í eldhúsinnréttingu  
Ofninum komið fyrir:  

 Setjið kló í veggtengil.  

 Rennið ofninum að fullu inn í innréttinguna. Ekki 
klemma straumsnúruna.  

 
 
Ofninn festur á sinn stað  
Notið skrúfur sem fylgja með, beinið þeim út á við og 
skrúfið ofninn við innréttinguna.  
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Förgun  
Förgun umbúða  
Allar umbúðir eru endurnýtanlegar; Viðarlistar eru 
ómeðhöndlaðir og plastfilma og frauðplast er merkt í 
samræmi.  
PE fyrir pólýétýlen (ytri hlíf, eða poki fyrir aukahluti)  
PS fyrir frauðplast (hlífar)  

 
Vinsamlegast fargið umbúðum og gömlu tæki í 
samræmi við reglur.  

 
Þegar það er gert, fylgið reglugerðum varðandi förgun 
tækja og umbúða og merkingu efna (flokkun, móttöku 
sorps, endurvinnslustöðvar).  
 
Leiðbeiningar varðandi förgun  

 
Ekki má farga tækinu með heimilissorpi.  
Upplýsingar um móttökustöðvar og endurvinnslu er að 
finna hjá viðkomandi sveitarfélagi.  

 
Varúð! Vinsamlegast gerið gömul tæki ónothæf áður 
en þeim er fargað.  
Fjarlægið straumsnúruna.  
 

Tæknilýsing  
Ytri mál ofnsins  
Breidd .....................................................892 mm  
Hæð ........................................................480 mm  
Dýpt .........................................................550 mm  
Dýpt með ofnhurð opna er ......................900 mm  
Innanmál ofnhólfs  
Breidd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .693 mm  
Hæð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..326 mm  
Dýpt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...407 mm  
Rúmtak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.6 l  
Nettóþyngd ..............................................61,5 kg  
Orkunotkun:  
Yfirhiti .....................................................1,1 kW  
Undirhiti ..................................................1,1 kW  
Hitaelement í bakhita ..............................2,4 kW  
Innrautt grill .............................................2,4 kW  
Grill með stærra hitasvæði ......................3,5 kW  
Turbo grill ................................................3,5 kW  
Pizza-stilling ............................................3,5 kW  
Kæling ......................................................20 W  
Blástur ofns ..............................................30 W  
Ofnljós ................................................2 x 25 W  
Spenna hitaelements. . . . . . . ......... 220-240 V  
Hámark heildarorkunotkunar ..................3,6 kW  
 
Upplýsingaplata  
Vinsamlegast skráið raðnúmer (S númer) tækisins hér 
að neðan og gefið það ávallt upp þegar:  

 Þörf er á þjónustu  

 Þegar panta þarf varahluti eða aukahluti  

 Þegar þörf er á tæknilegri aðstoð  
Þú finnur upplýsingaplötuna hægra megin í ofnopinu.  
 

 
Hún sést þegar ofninn er opnaður  
 

 
 
Staðfesting á tengingu sem er framkvæmd af 
rafverktaka  
Tækið var rétt tengt þann ................................ :  
 
......................................   ...................................... 
(fyrirtæki og rafvirki)                     (undirskrift)  
 

 


