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Velkomin í heim Electrolux  
Takk fyrir að velja fyrsta flokks vöru frá Electrolux, 
sem veitir þér vonandi mikla ánægju í framtíðinni. 
Það er metnaður Electrolux að bjóða breitt úrval 
gæðatækja sem gerir þér lífið þægilegra. 
 Notaðu nokkrar mínútur til að skoða þessa 
handbók, svo að þú getir notið þeirra kosta sem 
nýja tækið þitt hefur upp á að bjóða. Við lofum þér 
því að það veiti þér yfirburða upplifun og að það sé 
þægilegt í notkun. Gangi þér vel!  
 
Eftirfarandi merki eru notuð í þessari handbók:  

 
Mikilvægar upplýsingar varðandi þitt eigið öryggi 
og upplýsingar um það hvernig hægt er að komast 
hjá skemmdum á tækinu.  
 

 
Almennar upplýsingar og ráð  
 

 
Upplýsingar varðandi umhverfið  
 

 

Öryggisleiðbeiningar  
Þetta tæki er í samræmi við eftirfarandi tilskipanir 
ES:  
– 73/23/EEC dags.19.02.1973 lágspennutilskipun  
– 89/336/EEC dags 03.05.1989 EMC tilskipun, þar 
með talin tilskipun með breytingu 92/31/EEC  
– 93/68/EEC dags 22.07.1993 tilskipun um CE 
merkingar  
 
Öryggi varðandi rafmagn  

 Þetta tæki verður löggiltur rafverktæki að 
tengja.  

 Komi til bilunar eða skemmda á tækinu: takið 
öryggi úr sambandi, eða sláið þeim út.  

 Ekki nota ofninn ef hurðarþétting eða yfirborð 
þéttingarinnar er skemmd eða hún er ekki til 
staðar.  

 Viðgerðir á tækinu verður til þess hæfur aðili 
að framkvæma. Viðgerðir sem óreyndir aðilar 
framkvæma geta valdið alvarlegri hættu.  

 Ef þörf er á viðgerð, hafið samráð við 
þjónustuaðila.  

 

Öryggi barna  

 Haldið því litlum börnum fjarri helluborðinu. 
Gætið þess að börnin snerti ekki tækið þegar 
það er í notkun.  

 Hitið ávallt barnamat í krukkum eða flöskum án 
loks. Hrærið vel eða hristið eftir hitun svo að 
hitinn dreifist jafnt. Gangið úr skugga um 
hitastigið áður en barninu er gefið að borða.  

 Skoðunarglugginn hitnar þegar grillið er notað 
(eitt sér eða ásamt örbylgju).  

 Haldið þess vegna litlum börnum fjarri 
ofnhurðinni.  

 Tækið er búið barnaöryggi.  
 
Öryggi við notkun  

 Ofninn er ætlaður til eldunar, steikingar og 
baksturs fyrir heimilið.  

 Sýnið aðgát þegar tæki með rafmagnssnúrum 
eru tengd í nálægð við ofninn. Gætið þess að 
snúrur snerti eða klemmist ekki í heitum 
ofndyrunum.  

 Viðvörun: Hætta á að brennast! Innra rými 
ofnsins verður mjög heitt við notkun.  

 Notkun efna sem innihalda alkóhól geta 
myndað loftblöndu sem getur kviknað 
auðveldlega í. Ef þetta á við opnið ofndyrnar 
varlega. Gætið þess að opinn eldur eða neistar 
séu ekki nálægt ofninum.  

 
Upplýsingar um akrýl amíð  
Samkvæmt nýjustu tækniþekkingu, getur mikil 
brúning á matvælum, sérstaklega þeim sem 
innihalda sterkju, valdið hættu fyrir heilsu 
vegna akrýl amíða. Við mælum því með að elda 
á lægsta hugsanlegu hitastigi og brúna ekki of 
mikið.  
 
Örbylgjuofn  

 Kveikið því aðeins á ofninum að matvæli séu í 
honum. Án matvæla gæti ofninn orðið fyrir 
yfirálagi.  

 Notið aðeins eldunaráhöld sem eru ætluð til 
nota í örbylgjuofni (sjá kafla um notkun og 
heppileg eldunaráhöld).  

 Til að koma í veg fyrir tæringu á hurð eða 
ofninum að innan vegna gufumyndunar 
(þéttivatns), vinsamlegast þurrkið ofninn að 
innan með klút að lokinni notkun.  

 Ekki skilja ofninn eftir án aðgæslu þegar verið 
er að hita matvæli í  matarílátum úr plasti, 
pappír eða öðrum eldfimum efnum.  

 Haldið ofninum lokuðum ef reykur myndast. 
Slökkvið á ofninum og takið hann úr sambandi 
við rafmagn Ekki nota ofninn við neinar 
kringumstæður ef hann virkar ekki rétt.  

 Setjið teskeið eða glerstöng í ílát þegar verið 
er að hita vökva til að hægja á suðu. Með því 
að hægja á suðu er suðumarki náð án þess að 
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dæmigerðar gufubólur myndist. Ef ílát er 
jafnvel hrist lítillega getur soðið skyndilega upp 
úr eða myndast slettur. Hætta á að brennast!  

 

 
 

 
 

 Gatið matvæli með "húð" eða "berki", svo sem 
kartöflur, tómata, pylsur, með gaffli nokkrum 
sinnum fyrir eldun svo að maturinn springi 
ekki.  

 

 
 
Tryggið að lágmarkshita 70°C sé náð þegar verið 
er að elda/hita matvæli. Sjá tölur um aflstig og 
tímalengd í töflunum. Notið aldrei hitamæli með 
kvikasilfri eða vökva til að mæla hitastig matvæla.  

 Eldunaráhöld hitna þegar verið er að hita 
matvæli með örbylgjuofni. Notið ofnhanska 
eða eitthvað svipað.  

 Ekki ofelda matvæli með því að nota of mikið 
afl eða tíma sem er of langur.  

 Maturinn getur þornað, brunnið eða það getur 
kviknað í honum,  

 Innanrými ofnsins, grillelementið og aukahlutir 
geta hitnað þegar ofninn er í gangi. Sýnið 

aðgát þegar þetta er meðhöndlað og notið 
hanska eða svipaðar varnir.  

 Hætta á að brennast!  

 Málmhlutir verða að vera hið minnsta 2 cm frá 
veggjum ofnsins og hurð. Að öðrum kosti geta 
myndast neistar og ofninn orðið fyrir 
skemmdum.  

 Ekki nota álfilmu, nema það sé ráðlagt.  

 Ekki láta neitt klemmast á milli hurðar og 
hurðarramma.  

 Haldið hurðarþéttingum, yfirborði 
hurðarþéttingar og innanrými hreinu.  

 Vanhöld á hreinlæti í ofninum getur valdið 
hættulegum aðstæðum.  

 Ekki geyma nein eldfim efni í ofninum. Það 
gæti kviknað í þeim þegar kveikt er á ofninum.  

 
Til að komast hjá skemmdum á ofninum  

 Ekki fóðra ofninn með álfilmu og setjið ekki 
bökunarform eða plötu á ofnbotninn, þar eð 
emeleringin getur skemmst vegna 
uppsöfnunar á hita.  

 Ávaxtasafi sem lekur úr bökunarformum skilur 
eftir sig merki sem ekki er hægt að fjarlægja. 
Notið skúffuna undir mjög blautar kökur.  

 Ekki láta þunga hvíla á hurðinni þegar hún er 
opin.  

 Hellið ekki vatni beint inn í heitan ofninn. Þetta 
getur valdið skemmdum á glerjun og mislitun.  

 Óvarkárni í meðhöndlun á glerinu, einkum á 
brún að framan, getur orsakað að það brotni.  

 Ekki geyma eldfima hluti í ofninum. Það gæti 
kviknað í þeim þegar kveikt er á ofninum.  

 Ekki geyma rök matvæli í ofninum. 
Emeleringin gæti skemmst.  

 Ekki geyma matvæli í opnum ílátum í ofninum 
eftir að slökkt hefur verið á kæliviftunni.  

 Raki getur safnast á innra byrði ofnsins eða á 
glerið og farið inn í einingarnar.  

 

 
Athugasemdir varðandi glerungshúðun  
Breytingar á lit á glerungshúðun ofnsins vegna 
notkunar hafa engin áhrif á hæfni ofnsins varðandi 
eðlilega og rétta notkun. Það ber því ekki að líta á 
þau sem galla með tilliti til ábyrgðarlaga.  
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Ekki nota ofninn...  
... til að matreiða egg í eggjaskurn (gatið 
eggjarauður á steiktum eggjum) né snigla, að 
öðrum kosti geta þetta sprungið,  
... til að hita mikið magn af eldunarolíu (fondue, 
djúpsteikingu) né drykki með mikið innihald 
alkóhóls. Hætta á íkveikju án fyrirvara! Hætta á 
sprengingu!  
... til hitunar á þétt lokuðum ílátum, t.d 
niðursuðudósum, krukkum með skrúfuðu loki,  
... til að þurrka dýr, vefnað, fræ eða gelpúða, og 
önnur eldfim efni.  
Hætta á eldi!  
... fyrir eldunaráhöld úr postulíni, keramik eða 
jarðleir sem er með litlum holum, t.d á handfangi 
eða óglerungshúðuðum botni. Raki sem leitar inn í 
litlar holur getur valdið því að eldunaráhöld springi 
þegar þau eru hituð.  
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Lýsing á tækinu   

Almennt yfirlit  
 

Stjórnborð        Ljósastikur 

 
 
 

 
Ef engin aðgerð er valin og engu er breytt, þá 
slekkur ofninn sjálfkrafa á sér, en ljósasláin helst 
logandi.  

Til að slökkva á ljósaslánni er kveikt aftur á 

ofninum með því að nota  Start-hnappinn og 

slökkt á honum með því að nota  Stopp-
hnappinn (ýtið tvisvar).  

 

Stjórnborð  
 

        Skjár fyrir ofninn  

 
 Hnappar fyrir virkni ofnsins 

Hurðarhandfang 

Ofnhurð 
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Ofninn  
Lýsing á ofninum  

Hitaelement fyrir grill  

 
Brautir fyrir plötur, fjarlægjanlegar  

 
 
 

Búnaður ofnsins  
 

 
Grind  
fyrir rétti, bökunarform, og matvæli sem á að 
steikja eða grilla.  

 
 

 
Molabakki  
(ekki rispufrír né þolir hnífa)  

Staða á plötum  

Upptök  
örbylgju  
 
 
Ofnljós  
 
 
 
Botnplata  
úr gleri,  
fjarlægjanleg  
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Fyrir fyrstu notkun  
 
Stilling og breyting á núverandi tíma  
 

 
Ofninn virkar því aðeins að búið sé að stilla 
klukkuna.  
 
Þegar tækið er tengt við rafmagn eða þegar 
straumrof verða, þá blikkar tákn fyrir klukku.  

 sjálfvirkt.  
1. Til að breyta tíma sem þegar er búið að stilla, 

ýtið á hnapp  fyrir virkni klukku þar til að tákn 

fyrir tíma  blikkar.  
 
2. Notið + eða - hnapp til að stilla réttan tíma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eftir um það bil 5 sekúndur þá hættir blikkið og 
klukkan sýnir þann tíma sem var stilltur.  
 
Tækið er núna tilbúið til notkunar.  
 

Aðeins er hægt að breyta klukku ef barnaöryggi er 
óvirkt, engin virkni klukku, niðurtalning, tímalengd  
eða endatími  er ekki virk.  
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Hreinsun í upphafi  
Hreinsið ofninn fyrir fyrstu not.  
 

 
Mikilvægt: Notið ekki ætandi eða gróf 
hreinsiefni! Þessi efni geta skemmt yfirborð 
ofnsins.  
 

 
Notið almenn hreinsiefni fyrir málmyfirborð.  
 
1. Opnið ofnhurðina. Ofnljósið er á.  
2. Fjarlægið alla aukahluti úr ofninum, og hreinsið 
með volgu vatni og hreinsiefni.  
3. Þvoið ofninn á sama hátt og þurrkið.  
4. Strjúkið af ofninum að framanverðu með rökum 
klút.  
 

Að kynnast tækinu  
Það er hægt að nota tækið í prófunarhætti til að 
prófa öll þrep virkninnar. Ofninn hitnar ekki  
 

Kveikt á hætti prófunar  
1. Slökkvið á ofninum með því að nota Stopp-

hnappinn .  
2. Ýtið á og haldið inni hnappi fyrir bakstur og 

steikingu  og + hnappi samtímis þar til að 
hljóðmerki heyrist og "d" birtist á skjánum.  
 
Slökkt á hætti prófunar  
1. Slökkvið á ofninum með því að nota Stopp-

hnappinn .  
2. Ýtið á og haldið inni hnappi fyrir bakstur og 

steikingu  og + hnappi samtímis þar til að 
hljóðmerki heyrist og "Virkni " hverfur af skjánum.  
 

 
 

Notkun á ofninum  
Rafeindastýring fyrir ofninn  
 
Skjásvæði  
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Almennar leiðbeiningar  
 Staðfestið valda aðgerð með Start-hnappi . 

Ef valin aðgerð er ekki gangsett innan 120 
sekúndna, þá slekkur ofninn á sér.  

 Þegar valin aðgerð er gangsett þá byrjar 
ofninn að hitna, eða tími sem var valinn að 
telja niður.  

 Viðkomandi aðgerð stöðvast ef ofnhurðin er 
opnuð í notkun. Haldið áfram með Start-hnappi 

 eftir að hurðinni hefur verið lokað. Ef ekki er 

ýtt á Start-hnappinn  innan 120 sekúndna, 
þá slekkur ofninn á sér.  

 Það logar á ofnljósinu svo lengi sem virkni ofns 
er gangsett eða hurðin er opnuð.  

 Það slokknar á ofnljósinu eftir 10 mínútur 
þegar hurðin er opnuð og slökkt er á tækinu.  

 Stöðvið aðgerð með Stopp-hnappi , haldið 

áfram með Start-hnappi .  

 Slökkvið á ofninum með því að ýta aftur og 

aftur á Stopp-hnappinn .  
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Kveikt á ofninum  
 

1. Ýtið á Grill-hnappinn . Táknmynd  fyrir 
virkni grills birtist.  
Tillaga um hitastig birtist á skjánum.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ýtið á Start-hnappinn  til að gangsetja virkni 

Grill .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hitastigi ofns breytt  
Ýtið á + eða - hnapp til að hækka eða lækka 
hitastig í ofni.  
Stillingin breytist í 5°C þrepum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tákn fyrir hitamæli  

Hægt rísandi táknmynd fyrir hitamæli  sýnir hve 
mikið ofninn hefur þegar hitnað.  
Þegar völdu hitastigi er náð heyrist hljóðmerki.  
 
Slökkt á ofninum  

Ýtið á stopp-hnappinn  aftur og aftur þar til að 
klukka og afgangshiti er sýnilegt.  
 

 
Kælivifta  
Kæliviftan fer sjálfkrafa á til að halda yfirborði 
ofnsins köldu. Þegar slökkt er á ofninum 
heldur viftan áfram að kæla ofninn niður og 
slekkur síðan sjálfkrafa á sér.  
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Stýring á virkni ofnsins  
Ofninn er með eftirfarandi virkni:  
 

Virkni ofns  Notkun  Hitaelement / vifta  

 
Grill  Til að grilla flöt matvæli og fyrir glóðun Grill 

 

Örbylgja (Mikrowelle)  Til hitunar á tilbúnum mat og drykkjum, til að 
affrysta kjöt eða ávexti og til eldunar á grænmeti 
og fiski.  

Örbylgjuaflgjafi  

 Sameinuð virkni  Hægt er að kveikja á örbylgju  til að fá fram 
aðgerð hitunar í ofninum. 
Réttir eru eldaðir á sem stystum tíma og brúnaðir 
samhliða.  

 

 

Hraðstart örbylgju Hraðvirk gangsetning á hámarks afli örbylgju 

þegar slökkt er á tækinu með Start-hnappi .  
Tímalengd frá 30 sekúndum upp í 7 mínútur. Í 
hver sinn sem ýtt er á hnappinn bætast 30 
sekúndur við notkunartímann.  

 

 
 
 
 

Örbylgjuofn  
1. Slökkvið á ofninum, ef þörf kefur, með því að 

nota Stopp-hnappinn .  
2. Stillið æskilegt afl með því að ýta aftur og aftur á 

hnapp fyrir örbylgju .  

 Stillingar sem eru í boði eru í 100 Watta 
þrepum frá 1000 að 100 Wöttum.  

 Ef ýtt er aftur og aftur á örbylgjuhnappinn  
byrjar skjámynd fyrir örbylgju aftur á 1000 
wöttum.  

 
 
3. Notið + eða - hnapp til að stilla æskilegan 

eldunartíma Tákn fyrir Eldunartíma  blikkar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hægt er að stilla eldunartíma eins og hér segir:  

 Frá 0 til 2 mín., í 5 sekúndna skrefum,  

 Frá 2 til 5 mín., í 10 sekúndna skrefum,  

 Frá 5 til 10 mín., í 20 sekúndna skrefum,  

 Frá 10 til 20 mín., í 30 sekúndna skrefum,  

 Frá 20 mín., og áfram í 1 mínútu þrepum.  

 Hámarks lengd virkni er hægt að stilla:  

 Í 700 Wött til 1000 Wött, 0 til 7 mín., 40 sek.  

 Í 100 Wött til 600 Wött, 0 til 59 mín.  
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4. Tíminn byrjar að telja niður þegar ýtt er á Start-

hnappinn .  

Það kviknar á tákni fyrir eldunartíma .  
Hægt er að breyta afli með hnappi fyrir örbylgju 

 á meðan tími telur niður.  
Hægt er að lengja eða stytta eldunartíma með 

hnöppum  og + á meðan tími telur niður.  
Þegar tíminn er liðinn, heyrist hljóðmerki í 2 
mínútur. Örbylgjuofninn slekkur sjálfur á sér. 

Táknmynd fyrir eldunartíma  blikkar og tákn 
fyrir tíma birtist.  
Til að slökkva á hljóðmerkinu:  
Ýtið á hvað hnapp sem  
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Sameinuð virkni  
1. Slökkvið á ofninum með því að nota Stopp-

hnappinn  ef þörf krefur.  
2. Ýtið á Grill-hnappinn X. Táknmynd fyrir virkni 
grills birtist.  
3. Notið + eða - hnapp til að stilla æskilegt hitastig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Stillið á æskilegt afl örbylgjuofns með því að ýta 
aftur og aftur á örbylgjuhnappinn (hám. 600 wött).  
5. Notið + eða - hnapp til að stilla æskilegan 
eldunartíma Tákn fyrir Eldunartíma blikkar.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hægt er að stilla eldunartíma eins og hér segir:  

 Frá 0 til 2 mín., í 5 sekúndna skrefum,  

 Frá 2 til 5 mín., í 10 sekúndna skrefum,  

 Frá 5 til 10 mín., í 20 sekúndna skrefum,  

 Frá 10 til 20 mín., í 30 sekúndna skrefum,  

 Frá 20 mín. í 1 mínútu þrepum.  
 
Hámarks lengd virkni sem er hægt að stilla er 59 
mínútur.  
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6. Tíminn byrjar að telja niður þegar ýtt er á Start-

hnappinn . Kveikt er á ofni og örbylgjuofni. 

Tákn fyrir Eldunartíma  kviknar.  

 Hægt er að breyta afli með hnappi fyrir 

örbylgju  á meðan tími telur niður.  

 Hægt er að lengja eldunartíma með + hnappi 
og stytta með - hnappi á meðan tími telur 
niður.  

7. Þegar tíminn er liðinn, heyrist hljóðmerki í 2 
mínútur. Ofninn slekkur sjálfur á sér. Táknmynd 
fyrir eldunartíma blikkar og tákn fyrir tíma birtist.  
Til að slökkva á hljóðmerkinu:  
Ýtið á hvað hnapp sem  
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Hraðstart örbylgju  
1. Slökkvið á ofninum með því að nota Stopp-

hnappinn , ef þörf krefur.  

2. Ýtið aftur og aftur á start-hnappinn  þar til 
að æskileg tímalengd notkunar birtist. Ofninn 
kveikir sjálfvirkt á sér með hámarksafli örbylgju.  
Í hvert sinn sem ýtt er á hnappinn bætast 30 
sekúndur við tímann sem er sýndur.  
Hámark 7 mínútur af hámarksafli örbylgju.  

Með því að nota hnappa  og + er hægt að 
auka og minnka tímann á meðan tími telur niður.  
Með því að ýta aftur og aftur á hnapp fyrir örbylgju 

 er hægt að breyta afli örbylgju.  
Hægt er að rjúfa notkun með því að ýta einu sinni 

á stopp-hnappinn .  
Haldið notkun áfram með því að ýta á start-

hnappinn .  
Slökkt er á tækinu með því að ýta tvisvar á stopp-

hnappinn .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Þegar tíminn er liðinn, heyrist hljóðmerki í 2 
mínútur. Ofninn slekkur sjálfur á sér. Táknmynd 

fyrir eldunartíma  blikkar og klukkan birtist á 
skjá.  
Til að slökkva á hljóðmerkinu:  
Ýtið á hvað hnapp sem  
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Upplýsingar um stillingu á afli  
Yfirlitið sýnir á hvaða aflstillingu hægt er að framkvæma tilteknar aðgerðir. Uppgefið afl er til viðmiðunar.  
 

Afl örbylgju  Heppilegt fyrir  

 
1000 wött  
900 wött  
800 wött  
700 wött  
 

 
Hitun vökva  
Lokun matvælum í upphafi eldunarferlis  
Eldun á grænmeti  
Eldun matvæla  
Bræða matarlím og smjör  
 

 
600 wött  
500 wött  
 

 
Affrystingu frosinna matvæla  
Hitun einnar máltíðar á diski  
Hægeldunar á pottréttum  
Eldunar eggjarétta  
 

 
400 wött  
300 wött  
200 wött  
 

 
Til að halda áfram eldun máltíða  
Eldunar á viðkvæmum matvælum  
Hitunar á barnamat  
Hægsuðu hrísgrjóna  
Hita viðkvæma rétti  
Bræða ost  
 

 
100 wött  
 

 
Affrysta kjöt, fisk og brauð  
Affrysta ost, rjóma, smjör  
Affrysta ávexti og kökur  
Hefun á gerdeigi  
Hita kalda rétti og drykki.  
 

 
 

Ofngrind sett inn  

 
Öryggi brauta og veltivörn  
Allir innsetjanlegir hlutir ofnsins eru með litla 
bogmyndaða lægð á botni á brún hægra og vinstra 
megin.  
Setjið hlutina ávallt inn þannig að þess lægð sé í 
innri hluta ofnsins. Þessi gróp er einnig mikilvæg til 
að varna því að þessi hlutir velti fram á við.  
 
Ofngrind sett inn:  
Setjið ofngrindina þannig inn að fæturnir snúi 
niður.  
Ýtið ofngrindinni inn á milli stýringa á braut í valinni 
hæð.  
 

 
Hærri brún umhverfis grindina er viðbótarbúnaður 
til að hindra að hlutir renni út af grindinni.  
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Viðbótaraðgerðir  
 
Kerfi fyrir örbylgjuofn  

 
Fyrir þessar aðgerðir eru notuð forrituð kerfi 
(sjá kafla "Notkun, töflur og ráð").  
 
 
1. Ef þörf krefur, slökkvið á ofninum með því að 

nota Stopp-hnappinn .  
2. Veljið æskilegt kerfi (P til P10) með því að ýta 
aftur og aftur á hnapp fyrir bakstur og steikingu 

.  
Forstillt þyngd "gr" sést á skjánum. Tákn fyrir 

Eldunartíma  blikkar. Þyngd = Eldunartími  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Með því að ýta á + eða - hnappa er hægt að 
stilla af þyngd á skjánum við þyngd matvæla, frá 
lágmarki 100 g upp í hámark 1500 g (P5 til P10 
hámark 1000 g).  

 Með því að skrá inn þyngd þá er tímalengd 
örbylgju stillt sjálfvirkt.  

 Skráið ávallt inn lægri tölu þyngdar, t.d. þyngd 
á brauði er 460 g: Stillið þyngd í 400 g.  
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4. Tíminn byrjar að telja niður þegar ýtt er á Start-

hnappinn  . Tákn fyrir eldunartíma og "min" 
kvikna  
Þegar tíminn er liðinn, heyrist hljóðmerki í 2 
mínútur. Örbylgjuofninn slekkur sjálfur á sér. Tákn 

fyrir Eldunartíma  blikkar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Í sumum kerfum kviknar á kerfi til að halda 
heitu eftir að tíminn er liðinn. Hljóðmerki 
heyrist og "HH" kviknar á skjánum.  
Við lok kerfis til að halda heitu heyrist 
hljóðmerki í 2 mínútur. Örbylgjuofninn slekkur 

sjálfur á sér. Táknmynd fyrir eldunartíma  
blikkar og skjámynd tíma birtist.  
 
Til að slökkva á hljóðmerkinu:  
Ýtið á hvað hnapp sem  
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Virkni minnis  
Minnisaðgerð er hægt að nota til að vista eina 
stillingu sem er oft notuð.  
 
1. Stillið virkni ofnsins, hitastig og ef þörf krefur 

aðgerðir klukku Eldunartími  og/eða Endatími 

.  
eða  

stilla afl örbylgju og Eldunartíma . 
2.  Ýtið á og haldið inni hnappi fyrir bakstur og 

steikingu  í um það bil 2 sekúndur, þar til að 
hljóðmerki heyrist. Stillingin er vistuð  
3. Haldið áfram með því að ýta á start-hnappinn 

 eða slökkvið á ofninum með því að nota 

stopp-hnappinn .  
 

 
Til að vista aðra stillingu. ýtið á og haldið inni 

hnappi fyrir bakstur og steikingu  í um það bil 
2 sekúndur. Nýja stillingin kemur í stað þeirrar sem 
var vistuð áður.  
 
Minnisvirkni gangsett  
1. Ef þörf krefur, slökkvið á ofninum með því að 

nota Stopp-hnappinn .  

2. Notið hnapp fyrir bakstur og steikingu  til 
að kalla fram vistaða stillingu.  

3. Ýtið á start-hnappinn . 
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         Klukkuvísar  
Klukka   Eldunartími/ Endatími/ Notkunartími  

Virkni klukku                   Virkni klukku 

 
Valhnappar  

 
 

Niðurtalning tíma  
Til að stilla niðurtalningu. Þegar niðurtalningu 
lýkur, heyrist hljóðmerki.  
Þessi aðgerð hefur engin áhrif á notkun örbylgju 
eða ofnsins.  

Eldunartími örbylgju  mín  
Til að stilla hve lengi örbylgjan er í gangi.  

Eldunartími  
Til að stilla hve lengi ofninn er í notkun.  

Endatími  
Til að stilla hvenær ofninn á að slökkva á sér aftur.  

Tími   
Til að stilla. breyta eða athuga tíma (Sjá einnig 
kafla "Fyrir fyrstu notkun”).  
 

 

 
Almennar leiðbeiningar  

 Eftir að aðgerð klukku hefur verið valin, blikkar 
viðkomandi táknmynd í um það bil 5 sekúndur. 
Á þessum tíma er hægt að stilla æskilegan 
tíma eða breyta með + eða - hnöppum.  

 Þegar búið er að stilla æskilegan tíma þá 
heldur táknið áfram að blikka í um það bil 5 
sekúndur. Eftir þetta kviknar á tákninu. Stillt 

niðurtalning  byrjar að telja niður.  

 Tími stilltur fyrir Eldunartíma  og 

Endatíma  byrjar að telja niður eftir að 
valin virkni fer í gang.  
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Niðurtalning  
1. Ýtið á aftur og aftur á hnapp fyrir virkni klukku 

 þar til að tákn fyrir Niðurtalningu  
blikkar  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Stillið æskilegan tíma niðurtalningar með því að 
nota + eða - hnappa (hám. 99,00 mínútur).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eftir um það bil 5 sekúndur sýnir skjárinn þann 
tíma sem er eftir.  
 

Það kviknar á táknmynd fyrir niðurtalningu  :  
Þegar tíminn er liðinn, heyrist hljóðmerki í 2 
mínútur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"0.00" kviknar og táknmynd fyrir niðurtalningu 

blikkar  
 
 
Til að slökkva á hljóðmerkinu:  
Ýtið á hvað hnapp sem.  
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Eldunartími örbylgju  mín.  
1. Veljið aðgerð örbylgju og veljið afl með því að 

ýta aftur og aftur á hnapp fyrir örbylgju .  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Notið + eða - hnapp til að stilla æskilegan 

eldunartíma Tákn fyrir Eldunartíma  blikkar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Tíminn byrjar að telja niður þegar ýtt er á Start-

hnappinn .  

Það kviknar á tákni fyrir eldunartíma .  
 
 
Hægt er að kalla fram núverandi tíma klukku með 
því að ýta aftur og aftur á hnapp fyrir aðgerðir 

klukku .  

Með því að nota hnappa  og + er hægt að 
auka og minnka eldunartímann á meðan tími telur 
niður.  
Þegar tíminn er liðinn, heyrist hljóðmerki í 2 
mínútur. Örbylgjuofninn slekkur sjálfur á sér.  
 
 
“0.00” birtist á skjánum og tákn fyrir Eldunartíma 

 blikkar.  
 
 
Til að slökkva á hljóðmerkinu:  
Ýtið á hvað hnapp sem  
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Eldunartími  
1. Veljið virkni ofns og notið + eða - hnappa til að 
velja hitastig.  
2. Ýtið á aftur og aftur á hnapp fyrir virkni klukku 

 þar til að tákn fyrir Eldunartíma blikkar .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Notið + eða - hnapp til að stilla æskilegan 
eldunartíma  
 
 
 
 
4. Tíminn byrjar að telja niður þegar ýtt er á Start-
hnappinn.  

Það kviknar á tákni fyrir eldunartíma .  
 

 
Með því að ýta aftur og aftur á hnapp fyrir virkni 

klukku  þá er hægt að kalla fram núverandi 
tíma.  
Þegar tíminn er liðinn, heyrist hljóðmerki í 2 
mínútur. Ofninn slekkur sjálfur á sér.  
 
“0.00” birtist á skjánum og tákn fyrir Eldunartíma 

 blikkar.  
 
 
Til að slökkva á hljóðmerkinu:  
Ýtið á hvað hnapp sem  
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Endatími  
1. Veljið virkni ofns og notið + eða - hnappa til að 
velja hitastig.  
2. Ýtið á aftur og aftur á hnapp fyrir virkni klukku 

þar til að tákn fyrir Endatíma blikkar   
 
 
 
 
 
 
3. Notið + eða - hnapp til að stilla æskilegan tíma 
þegar ofninn á að slökkva á sér.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Táknmyndir fyrir endatíma  og eldunartíma 

 kvikna.  
Ofninn kveikir sjálfvirkt á sér.  
 

 
Með því að ýta aftur og aftur á hnapp fyrir virkni 

klukku   þá er hægt að kalla fram núverandi 
tíma.  
Þegar tíminn er liðinn, heyrist hljóðmerki í 2 
mínútur. Ofninn slekkur sjálfur á sér.  

“0.00” birtist á skjánum og tákn fyrir Endatíma  

og Eldunartíma  blikkar.  
Til að slökkva á hljóðmerkinu:  
Ýtið á hvað hnapp sem.  
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Eldunartími  og endatími  
saman.  
 

 

Hægt er að nota eldunartíma  og endatíma 

 samtímis, ef ofninn á að kveikja á sér og 
slökkva sjálfvirkt síðar.  
1. Veljið virkni ofns og hitastig.  
2. Stillið tíma fyrir þann tíma sem þarf til eldunar á 

réttinum með aðgerðinni Eldunartími , t.d. 1 
klst  
 
 
 
 

3. Notið aðgerð Endatími  til að stilla tímann 
þegar rétturinn á að vera tilbúinn, t.d. 14:05.  
 
 
 
 
 
 

Tákn fyrir Eldunartíma  og Endatíma kvikna 

.  
Ofninn kveikir á sér þegar útreiknuðum tíma er 
náð, t.d. 13:05.  
Hljóðmerki heyrist í 2 mínútur þegar sá tími sem 
var stilltur sem eldunartími er liðinn, og ofninn 
kveikir sjálfur á sér, kl. 14:05.  
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Önnur virkni  
 

Slökkt á skjánum  
 

 
Þú getur sparað orku með því að slökkva á 
skjánum.  
 
Slökkt á skjánum  
1. Ef þörf krefur, slökkvið á ofninum með því að 

nota Stopp-hnappinn  . Enginn afgangshiti ætti 
að sjást.  

2. Ýtið samtímis á hnapp fyrir aðgerðir klukku  
og - hnapp þar til að það skjárinn slekkur a sér.  
 

 
Um leið og kveikt er á tækinu á ný, þá kviknar 
sjálfkrafa á skjánum.  
Þegar næst er slökkt á tækinu þá slokknar á 
skjánum.  
Til að láta skjáinn loga stöðugt þarf að kveikja á 
klukkunni á ný.  
 
Kveikt á skjánum  
1. Ef þörf krefur, slökkvið á ofninum með því að 
nota Stopp-hnappinn.  

2. Ýtið á hnapp fyrir virkni klukku  og - hnapp 
samtímis þar til að það kviknar aftur á skjánum.  
 

Barnalæsing  
Um leið og barnaöryggi er virkt, þá er ekki lengur 
hægt að kveikja á tækinu.  
 
Barnaöryggi sett á  
1. Ef þörf krefur, slökkvið á ofninum með því að 
nota Stopp-hnappinn.  
Ekki er hægt að velja neina virkni ofnsins.  
2. Ýtið á og haldið inni samtímis hnappi fyrir 

bakstur/steikingu  og - hnappi, þar til að 
"SAFE" birtist á skjánum.  
Barnaöryggi er núna virkt.  
 
Barnaöryggi aftengt  
1. Ef þörf krefur, slökkvið á ofninum með því að 
nota Stopp-hnappinn.  
2. Ýtið á og haldið inni samtímis hnappi fyrir 

bakstur og steikingu  og - hnappi, þar til að 
SAFE hverfur af skjánum.  
 
Barnaöryggi er núna óvirkt og tækið tilbúið á ný til 
notkunar.  
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Hnappahljóð  
 
Slökkt á hnappahljóðum  
1. Ef þörf krefur, slökkvið á ofninum með því að 

nota Stopp-hnappinn .  
2. Ýtið á og haldið inni + og - hnöppum þar til að 
hljóðmerki heyrist (um það bil 2 sekúndur).  
Núna er slökkt á hnappahljóði.  
Kveikt á hnappahljóðum  
Ýtið á og haldið inni + og - hnöppum þar til að 
hljóðmerki heyrist (um það bil 2 sekúndur).  
Kveikt er á hnappahljóði á ný.  
 

Virkni öryggisrofa fyrir ofninn  
 

 
Ofninn slekkur á sér sjálfur ef ekki er slökkt á 
honum eftir tiltekinn tíma eða hitastigi er ekki 
breytt.  
Síðast valda hitastig blikkar á skjá fyrir hitastig 
og hljóðmerki heyrist.  
 
Ofninn slekkur sjálfur á sér við hitastig:  
30 - 120 °C  eftir  12.5 klst  
120 - 200 °C  eftir    8.5 klst  
200 - 250 °C  eftir    5.5 klst  
 
OFF birtist á skjánum.  
 
Notkun á ofninum eftir að öryggisrofi slekkur á  
Slökkvið alveg á ofninum.  
Kveikið á aftur og hægt er að nota ofninn á 
eðlilegan hátt.  
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Notkun, töflur og ráð  
 

Örbylgjuofn  
 
Upplýsingar um notkun  
 
Almennt  

 Látið matinn standa í nokkrar mínútur eftir að 
slökkt er á ofninum (sjá Töflur fyrir örbylgju: 
Biðtími).  

 Fjarlægið umbúðir úr álfilmu, málmílát o.sv.frv. 
áður en matvæli eru undirbúin.  

Eldun  

 Eldið matvæli undir loki sem þolir örbylgju ef 
hægt er. Eldið því aðeins mat án loks að 
skorpa eigi að haldast.  

 Kældur eða frosinn matur þarfnast lengri 
eldunar.  

 Það þarf að hræra öðru hvoru í réttum sem 
innihalda sósu.  

 Eldið þétt grænmeti, svo sem gulrætur, baunir 
og blómkál í vatni.  

 Snúið stærri bitum við þegar eldun er hálfnuð.  

 Skerið grænmeti í svipaða stærð bita ef hægt 
er.  

 Notið flata og breiða diska.  

Affrysting á kjöti, fuglakjöti, fiski  

 Setjið frosin, óinnpökkuð matvæli á lítinn disk á 
hvolfi með íláti undir eða á affrystingargrind 
eða plastsíu svo að affrystingarvökvinn nái að 
renna af.  

 Snúið matnum við þegar affrystingartíminn er 
hálfnaður. Aðskiljið eða fjarlægið hluta sem 
byrjaðir eru að þiðna.  

Affrysting á smjöri, svampköku, kvarki.  

 Ekki affrysta að fullu en láðið klára að þiðna 
við herbergishita. Þetta gefur jafnari útkomu. 
Fjarlægið alla hluti úr málmi eða áli áður en 
affryst er að fullu.  

Affrysting ávaxta og grænmetis  

 Ekki affrysta ávexti og grænmeti að fullu í 
ofninum, sem á að matreiða á meðan þetta er 
enn hrátt, en leyfið þessu að þiðna við 
herbergishita.  

 Ávexti og grænmeti sem á að elda, er hægt að 
elda beint með miklu afli örbylgju, án 
affrystingar.  

Tilbúnir réttir  

 Tilbúna rétti í pakkningum úr málmi eða plasti 
með loki úr málmi má því aðeins affrysta eða 
hita í örbylgju að pakkningarnar séu ætlaðar til 
affrystingar í örbylgju.  

 Það verður að fylgja leiðbeiningum 
framleiðenda sem eru prentaðar á umbúðirnar 
(t.d. fjarlægja málmlok og gata plastfilmu).  
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Heppileg eldunaráhöld og efni 

Eldunaráhöld / efni 
Örbylgja (Mikrowelle)  

Grill í 
ofni 

 
Affrystin Hitun  Eldun  

     

Ofnþolið gler og postulín (án málminnihalds, t.d. Pyrex, hitaþolið gler) X X X X 

Gler og postulín sem þolir ekki hita 1)  X -- -- -- 

Gler og glerkeramik sem er úr ofnþolnu og frostþolnu efni (t.d. 
Arcoflam), grillhilla  

X X X X 

Keramik 2), steinleir 2)  X X X -- 

Hitaþolið plast upp að 200°C 3)  X X X -- 

Pappi, pappír  X X  -- 

Strekkifilma  X X  -- 

Steikingarfilma með lokun fyrir örbylgju 3)  X X X -- 

Steikingardiskar úr málmi, t.d. emeleraðir, steypujárn -- -- -- X 

Bökunarform, svarlökkuð eða silíkonhúðuð 3)  -- -- -- X 

Bökunarplata  -- -- -- X 

Brúningardiskar, t.d. “Crostino” eða “Crunch plate”  -- X X -- 

Tilbúnar máltíðir í pakkningum 3)  X X X X 

1) án skreytingar/húðunar úr silfri, platínu eða málmi  
2) án hluta úr kvarsi eða málmi, engri málmhúðun  
3) Vinsamlegast fylgið hámarkshitastigi sem er tekið fram af framleiðanda  
X  Heppilegt  
--  Ekki heppilegt  
 

 

Til að hafa í huga...  
 Matvæli eru með misjöfnu útliti og 

samsetningu. Þau eru matreidd í mismunandi 
magni. Þess vegna eru nauðsynlegar 
tímastillingar og aflstillingar fyrir affrystingu, 
hitun og eldun mjög mismunandi, Sem gróf 
viðmiðun: Tvöföldun á magni = nánast 
tvöföldun á tíma  

 Þegar hitað er með örbylgju þá verður 
hitamyndunin í matnum sjálfum.  

 Þess vegna er ekki hægt að hita alla staði 
samtímis. Hræra ætti í mat sem verið er að 
hita eða snúa við, sérstaklega á þetta við um 
stærri skammta af matvælum.  

 Biðtími er gefinn upp í töflunum. Látið matinn 
standa , í ofninum eða utan hans, svo að hitinn 
dreifist jafnar.  

 Betri árangur næst með því að elda hrísgrjón í 
flötum, breiðum ílátum.  
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Tafla yfir eldun með örbylgju  
Affrysting  

Réttur 
(Mikrowelle)  

Athugasemdir 
Stærð (g) 

Afl  
(Wött) 

Eldunartími 
(Mín.) 

Biðtími 
(Mín.) 

Kjöt  

Kjöt almennt  500  200  10-12  10-15  
Snúið við þegar 
eldunartími er 
hálfnaður  

Steikur  200  200  3-5  5-10  Snúið við þegar 
eldunartími er 
hálfnaður, 
fjarlægið 
þiðnaða bita  

Blandað hakkað 
kjöt  

500  200  10-15  10-15  

Gúllas  500  200  10-15  10-15 

Fuglakjöt  

Kjúklingur  1000  200  25-30  10-20  Snúið við þegar 
eldunartími er 
hálfnaður, 
hjúpið þiðnaða 
hluta með 
álpappír  

Kjúklingabringur  100-200  200  3-5  10-15  

Kjúklingalæri  100-200  200  3-5  10-15  

Önd  2000  200  45-60  20-30 

Fiskur  

Fiskur almennt  500  100  10-15  15-20  Snúið við þegar 
eldunartími er 
hálfnaður  

Fiskiflak  500  100  10-12  15-20 

Pylsur  

Niðursneiddar 
pylsur  

100  100  2-4  20-40  
Snúið við þegar 
eldunartími er 
hálfnaður  

Mjólkurafurðir  

Kvarki  250  100  10-15 25-30 Fjarlægið hluta 
úr áli, snúið við 
þegar 
eldunartími er 
hálfnaður  

Smjör  250  100  3-5 15-20 

Ostur  250  100  3-5 30-60 

Rjómi 200  100  7-12 20-30 

Fjarlægið állok, 
hrærið í þegar 
eldunartími er 
hálfnaður  

Kökur/kex  

Gerdeig  1 hlutur  100  2-3 15-20 
Snúið við þegar 
eldunartími er 
hálfnaður  

Ostakaka  1 hlutur  100  2-4 15-20 

Kaka (blaut 
súkkulaðikaka)  

1 hlutur  100  1-2 15-20 

Þurr kaka (t.d. 
hrærð kaka)  

1 hlutur  100  
2-4 15-20 

Snúið við þegar 
eldunartími er 
hálfnaður  
 

Ávaxtakaka  1 hlutur  100  1-2 15-20 

Brauð  1 kg  100  15-20 10-15 

Brauð í 
sneiðum  

0,5 kg  100  
8-12 10-15 

Snúið við þegar 
eldunartími er 
hálfnaður  Horn  4 stk.  100  5-8 5-10 
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Réttur 
(Mikrowelle)  

Athugasemdir 
Stærð (g) 

Afl  
(Wött) 

Eldunartími (Mín.) 
Biðtími 
(Mín.) 

Ávextir  

Jarðarber  300 100 8-12 10-15 

Affrystið með loki, 
hrærið í þegar 
tíminn er hálfnaður  

Plómur, 
kirsuber, 
hindber, sólber, 
apríkósur  

250 100 8-10 10-15 

Að bræða  

Súkkulaði / 
súkkulaðihjúpur  

150 600 2-3 --- Hrærið í þegar 
tíminn er hálfnaður  

Smjör  100 200 2-4 --- 

Hitun 

Barnamatur í 
krukkum  

200 300 2-3 --- 
Hrærið í þegar 
tíminn er hálfnaður, 
prófið hitastigið  

Barnamjólk 
(180 ml flaska)  

200 1000 0:20-0:40 --- 
Setjið skeið í 
flöskuna, hrærið, 
prófið hitastigið  

Tilbúinn matur  400-500 600 4-6 5 Fjarlægið állok, 
snúið við þegar 
eldunartími er 
hálfnaður  

Frosinn tilbúinn 
matur  

400-500 400 14-20 5 

Mjólk  
1 bolli, um það 

bil 200 ml 
1000 1:15-1:45 --- 

Setjið skeið í ílátið  

Vatn  
1 bolli, um það 

bil 200 ml 
1000 1:30-2 --- 

Sósa  200 ml 600 1-2 --- Hrærið í þegar 
tíminn er hálfnaður Súpa  300 ml 600 2-4 --- 

Eldun 
Fiskur almennt  500 500 8-10 --- Eldið undir loki, 

snúið ílátinu við 
nokkrum sinnum á 
meðan eldun 
stendur.  

Fiskiflak  500 500 6-8 --- 

Grænmeti, 
stuttur 
eldunartími, 
ferskt 1)  

500 600 12-16 --- 

Bætið við um það 
bil 50 ml af vatni, 
eldið undir loki, 
hrærið í þegar 
tíminn er hálfnaður  

Grænmeti, 
stuttur 
eldunartími, 
frosið 1) 

500 600 14-18 --- 

Grænmeti, 
langur 
eldunartími, 
ferskt 1)  

500 600 14-20 --- 

Grænmeti, 
langur 
eldunartími, 
frosin 1) 

500 600 18-24 --- 

Soðnar kartöflur  800 g + 600 ml 100 5-7 
300W / 
15-20 

Eldið undir loki, 
hrærið í þegar 
tíminn er hálfnaður  Hrísgrjón  300 g + 600 ml  100 4-6  

1) Eldið allt grænmeti undir loki  
Uppgefnir tímar eru aðeins til viðmiðunar og fara eftir gerð og gæðum matvæla.  
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Tafla yfir sameinaðar aðgerðir  

Stýring á virkni ofnsins: Grill   + örbylgja (Mikrowelle)  

Réttur 
Bökunaráhöld 

/ 
steikardiskar 

Virkni 
ofns 

Hiti í °C 
Örbylgja, 

wött 
Braut 
í ofni 

Tími 
í mín 

Athugasemdir 

2 hálfir 
kjúklingar 2 
x 600 g  

Ofnþolin 
glerílát á 
ofngrind  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+  

220 300 2 40 Snúið við eftir 
20 mín. 5 
mínútna 
biðtími  

Gratíneraðar 
kartöflur 
1000 g  

200 300 2 40 10 mínútna 
biðtími  

Steiktur 
svínahnakki 
1100 g  

200 300 1 70 Snúið við x1 
eftir að hluta 
eldunar er 
lokið 10 mín. 
biðtími  

Eplakaka  Mylsnudiskur á 
botngleri, 
forhitið með 
deigi hám. 5 
mín / 1000 W, 
snúið 1x  

220 400 --- 25 Snúið við eftir 
að hluta 
eldunar er 
lokið  

Frosin 
ostakaka 

Mylsnudiskur á 
botngleri, 
forhitið með 
hám. 4 mín. / 
700 W, snúið 
við 1x 

230 200 --- 25 Snúið við eftir 
að hluta 
eldunar er 
lokið  

Frosin ristuð 
samloka 
með skinku 
og osti, 2 x 
100 

230 200 --- 20 Snúið við eftir 
að hluta 
eldunar er 
lokið, snúið við 
eftir 15 mín.  

Frosinn 
hamborgari, 
2 x 90 g  

250 300 --- 20 Snúið við eftir 
að hluta 
eldunar er 
lokið, snúið við 
eftir 12 mín.  
 

Frosin pizza 
Ø 26cm 320 
g  

250 200 --- 15 Snúið við eftir 
að hluta 
eldunar er 
lokið  

Uppgefnir tímar og hitastig er aðeins til viðmiðunar og fer eftir gerð og gæðum matvæla.  
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Ráð varðandi örbylgju  
Útkoma  Aðgerð  

Nánari atriði vegna magns matvæla eru ekki til 
staðar.  

leitið að svipuðum matvælum. Lengið eða styttið 
eldunartíma samkvæmt eftirfarandi reglu:  
Tvöföldun á magni = nánast tvöföldun á tíma  
Helmingur magns = helmingur tíma  

Maturinn hefur þornað um of  Stillið á styttri eldunartíma eða veljið lægra afl 
örbylgju.  

Maturinn er ekki þiðnaður, heitur né eldaður eftir að 
tíminn er liðinn.  

Stillið á lengri eldunartíma eða veljið hærra afl 
örbylgju.  
Hafið í huga að þykkari réttir þurfa lengri tíma.  

Þegar eldunartíminn er liðinn þá er maturinn 
yfirhitaður við brún eða ekki tilbúinn í miðju.  

Veljið næst lægra afl og lengri tíma.  
Hrærið í vökva, t.d. súpu, þegar tíminn er hálfnaður 

 

Grill  
Virkni ofns: Grill  með hámarksstillingu á hita  
 
Mikilvægt: Grillið alltaf með ofnhurðina lokaða  

 Þegar verið er að grilla, notið ofngrindina og ofnskúffuna saman.  

 Grilltími er aðeins til leiðbeiningar.  

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

Grilltafla  
 

Matvæli sem á að grilla Braut í ofni Grilltími 

 Fyrri hlið Seinni hlið 

Borgarar  3 8-10 mín 6-8 mín 

Svínafile  2 10-12 mín 6-10 mín 

Pylsur  3 8-10 mín 6-8 mín 

File-steikur, kálfasteikur  3 6-7 mín 5-6 mín 

Nautalund, roastbeef (um það bil 1 kg)  2 10-12 mín 10-12 mín 

Ristað brauð 1)  3 4-6 mín 3-5 mín 

Ristað brauð með áleggi  2 8-10 mín --- 

1) Notið grillgrind án ofnskúffu  
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Kerfi  

Ofninn er með 10 forrituð kerfi sem er hægt að velja eitt af öðru með hnappi fyrir bakstur og steikingu .  
Varðandi stillingar, sjá kafla: Kerfi fyrir örbylgjuofn. 
 

Kerfi Aðgerð Uppskrift 
Þyngd Tími 

samkvæmt 
forstillingu 

Aðgerð til 
að halda 

heitu "HH" 
Forstilling lágm. hám. 

P1 
 
 

Affrysting 
1) 
 

 

Fuglakjöt 

 

1.000 g 100 g 1.500 g 
19 mín 
40 sek 

NEI 

P2 
Nautakjöt 

 

800 g 100 g 1.500 g 
17 mín 
36 sek 

NEI 

P3 
Fiskur 

  
1.000 g 100 g 1.500 g 

15 mín 
20 sek 

NEI 

P4 
Brauð  

 
500 g 100 g 1.500 g 6 mín NEI 

P5 

 
Suða 

1) 
 

 

Frosið 
grænmeti 
(lítið) + 50 

ml vatn 

 

800 g 100 g 1.000 g 
15 mín 
44 sek 

JÁ 

P6 

Frosið 
grænmeti 

(stórt) + 50 
ml vatn 

 

800 g 100 g 1.000 g 
22 mín. 
56 sek. 

JÁ 

P7 

Ferskt 
grænmeti 
(lítið) + 50 

ml vatn 

 

800 g 100 g 1.000 g 24 mín. NEI 

P8 

Ferskt 
grænmeti 

(stórt) + 50 
ml vatn 

 

800 g 100 g 1.000 g 
26 mín. 
40 sek. 

NEI 

P9 

Kartöflur + 
100 ml vatn 

 

600 g 100 g 1.000 g 
17 mín. 
12 sek. 

NEI 

P10 
Fiskur 

 

1.000 g 100 g 1.000 g 
21 mín. 40s 

ek. 
JÁ 

1)   Snúið matnum nokkrum sinnum með aðgerðunum affrysting og suða  
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Hreinsun og umhirða  

 
Viðvörun: Slökkt verður að vera á ofninum og 
hann kaldur áður en hreinsað er.  
Viðvörun: Vegna öryggis má ekki hreinsa 
ofninn með háþrýstigufu eða háþrýstidælu.  
Mikilvægt: Notið ekki hreinsiefni sem eru 
ætandi eða verkfæri sem rispa.  
Ofninn að utan  
Þurrkið af ytra byrði með mjúkum klút sem vættur 
er í sápuvatni.  
Notið algeng hreinsiefni á markaði til að strjúka af 
málmframhlið.  
Ofninn að innan  
Hreinsið ofninn eftir hver not. Þetta er auðveldasta 
leiðin til að hreinsa upp það sem hellist niður og 
komast hjá því að það brenni við.  
1. Þegar ofnhurðin er opnuð þá kviknar sjálfvirkt á 
ofnljósinu.  
2. Í hvert sinn sem ofninn er notaður á að strjúka 
yfir hann með vatni og uppþvottalegi, og þurrka 
síðan.  
 

 
Fjarlægið þráláta og erfiða bletti með 
sérstökum ofnhreinsiefnum.  
 

 
Mikilvægt: fylgið ávalt leiðbeiningum 
framleiðenda þegar notað er ofnhreinsiefni.  
 

Aukahlutir  
Þvoið alla lausa hluti (hillueiningu, brautir ofl) eftir 
hver not og þurrkið vel. Leggið í bleyti stutta stund 
til að auðvelda þrif.  
 
Brautir fyrir plötur  
Hægt er að taka grindurnar sem mynda brautir fyrir 
plötur og skúffu úr til þess að auðveldara sé að 
hreinsa hliðarnar í ofninum.  
 
Grindurnar losaðar  
Takið í grindurnar til að losa þær úr, lyftið þeim og 
losið úr festingunum.  

 
 
Grindur settar á sinn stað  
Til að setja grindur á sinn stað, setjið þær aftur í 
festingarnar og látið síga niður.  
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Ofnljós  

 
Viðvörun: Hætta á raflosti! Áður en skipt er um 
peru:  

 Slökkvið á ofninum!  

 Aftengið rafmagn.  
 

 
Setjið klæði á botn ofnsins til að vernda 
ofnljósið og glerið.  
 
Skipt um peru í hliðarljósi/ofnljósið hreinsað.  
1. Fjarlægið vinstri brautir fyrir plötur.  
2. Fjarlægið glerið með því að snúa því andsælis 
og hreinsið síðan.  
3. Ef þörf er á: skiptið um peru með 20 watta, 12 V, 
300 °C hitaþolinni ljósaperu fyrir ofn.  
 

 
 
Notið ávalt klút til að taka á halógenperu til að 
varna því að skilja eftir fitu frá fingrafari sem 
brennur og eyðileggur peruna.  
4. Setjið glerhlíf á aftur.  
5. Setjið brautir fyrir plötur í að nýju.  

Hvað á að gera ef …  
Vandamál  Hugsanleg orsök  Aðgerð  

Ofninn hitnar ekki  Ekki hefur verið kveikt á ofninum Kveikið á ofninum 

 Klukkan hefur ekki verið stillt  Stillið réttan tíma á klukku.  

 Stilling hefur ekki verið 
framkvæmd  

Athugið stillingar  

 Öryggisrofi ofnsins er virkur.  Sjá kafla um öryggi.  

 Barnaöryggi er virkt.  Aftengið barnaöryggi  

 Útsláttarliði eða öryggi hefur farið  Athugið liða eða öryggi Ef öryggi 
fer aftur og aftur, kallið þá til 
rafvirkja.  

Örbylgjan virkar ekki  Ofnhurðin er ekki vel lokuð  Lokið ofnhurðinni  

 Hurðarþéttingar og yfirborð þeirra 
eru óhrein  

Hreinsið hurðarþéttingar og 
yfirborð þeirra  

 Ekki var ýtt á start-hnappinn  Ýtið á start-hnappinn 

Ofnljósið kviknar ekki  Peran er sprungin  Skiptið um peru (sjá viðeigandi 
kafla)  

“d" birtist á skjánum og ofninn 
hitnar ekki.  
Viftan virkar ekki  

Kveikt er á hætti prófunar  Slökkvið á tækinu  
Ýtið á og haldið X og - hnöppunum 
inni samtímis þar til að hljóðmerki 
heyrist og "d" hverfur af skjánum.  
 

 
 
 
.  
Ef þér tekst ekki að finna eða leysa vandamálið, 
hafið samband við þjónustuaðila.  
 

 
Viðvörun! Aðeins viðurkenndir aðilar eiga að 
framkvæma viðgerðir á ofninum. Rangar viðgerðir 
geta orsakað slys á notendum.  
 

 
Ef tækið hefur ekki verið rétt notað, getur það verið 
að heimsókn viðgerðaraðila sé ekki án 
endurgjalds, jafnvel á ábyrgðartíma.  
 

 
Ráð varðandi ofna með framhlið úr málmi  
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Vegna þess að framhliðin er kaldari getur það 
orsakað að móða myndist á hurðinni þegar hún er 
opnuð eftir bakstur eða steikingu.  
 
 

Leiðbeiningar varðandi 
uppsetningu.  

 
Athugið: Mikilvægt: Alla rafvirkjavinnu við 
ofninn verður að framkvæmast af rafvirkja eða 
til þess hæfum aðila.  
Vinsamlegast fylgið þessu, Ef það er ekki gert, 
geta skemmdir sem af hljótast fallið utan 
ábyrgðar.  
 

 
Öryggisatriði fyrir uppsetningaraðila  

 Tengingu við rafmagn verður að vera þannig 
frágengin að hún sé varin með að lágmarki 3ja 
mm snertu á öllum pólum.  

 Heppilegir öryggisliða eru til dæmis 
útsláttaröryggi (skrúfuð öryggi verður að 
fjarlægja úr haldara).  

 Til staðar verður að vera heppilegur tengill fyrir 
rafstraum, sem er aðengilegur eftir að búið er 
að setja tækið upp.  

 Einingin sem ofninn er settur í verður að 
uppfylla gildandi staðla varðandi stöðugleika 
(DIN 68930.  

 Innbyggður ofn og hellur eru búin sérstökum 
tengjum. Þessi tengi ganga aðeins á móti 
réttum hlutum.  
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Förgun  

 
Umbúðir  
Allar umbúðir eru óskaðlegar fyrir umhverfið og eru 
endurnýtanlegar.  
Hluti af gerviefnum er merktur með alþjóðlegum 
skammstöfunum, t.d. >PE<, >PS<, osvfrv. Fargið 
umbúðum í rétta gáma á næstu móttökustöð.  
 

 
Gamalt tæki  

Merkið  á vörunni eða á umbúðunum gefur 
til kynna að þessa framleiðslu á ekki að 
meðhöndla sem úrgang frá heimilum.. Í staðinn á 
að koma henni á viðeigandi söfnunarstað fyrir 
endurvinnslu á raftækjum og rafeindabúnaði. Með 
því að tryggja að þessari vöru er fargað á réttan 
hátt, þá kemur þú í veg fyrir neikvæð áhrif á 
umhverfið og heilsu, sem gæti orsakast af rangri 
förgun á þessari vöru. Varðandi nákvæmari 
upplýsingar um förgun á þessari vöru, hafið 
samráð við yfirvöld, móttökustað á vörum til 
förgunar eða söluaðila þar sem varan var keypt.  
 

 
Viðvörun: Áður en gömlu tæki er fargað verður að 
ganga úr skugga um að gera þau ónothæf þannig 
að þau skapi ekki hættu.  
Takið ofninn úr sambandi við rafmagn. Klippið 
rafmagnssnúruna af ofninum.  
 

Þjónusta  
Hafið vinsamlegast samband við 
þjónustuverkstæði ef framkvæma þarf viðgerðir á 
tækinu:  
Ef bilunar verður vart skoðið þá fyrst kaflann um 
Hvað á að gera ef.. og hvort þú getir leyst vandann 
sjálf(ur).  
Þegar þú hefur samband við þjónustuverkstæði 
 þarftu að gefa upp eftirtalin atriði:  
1. Nafn, heimili og póstfang.  
2. Símanúmer.  
3. Nákvæmar upplýsingar um bilunina.  
4. Módel og raðnúmer (varðandi númerin, sjá 
upplýsingaplötu)   
5. Kaupdagsetningu.  
Vinsamlega athugið að þörf er á gildum reikningi 
þegar um ábyrgðarviðgerð er að ræða.  
 

 
 

 


