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Velkomin í heim Electrolux  

Við vorum að hugsa um þig þegar við framleiddum þessa vöru 
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  
  

 
Takk fyrir að kaupa vöru frá Electrolux. Þú 
hefur valið vöru sem byggir á áratuga 
reynslu og nýjungum. Nýungagjörn og 
stílhrein og hönnuð með þig í huga. Svo 
þannig að í hvert sinn sem þú notar hana þá 
getur þú verið öruggur með það í huga að 
þú náir fullkomnum árangri í hvert sinn.  
 
NOTENDAÞJÓNUSTA OG VIÐGERÐIR  
Mælt er með að nota varahluti frá 
framleiðanda.  
Vertu viss um að hafa eftirfarandi 
upplýsingar tiltækar þegar hafa þarf 
samband við þjónustuverkstæði.  
Upplýsingarnar er að finna á 
upplýsingaplötu. Gerð (Model), 
gerðarnúmer (PNC) og raðnúmer (Serial 
Number).  
Viðvörun / Varúð - Öryggisupplýsingar  
Almennar upplýsingar og ráð  
Upplýsingar varðandi umhverfið  
Réttur áskilinn til breytinga án viðvörunar.  
 

1. Öryggisupplýsingar  

Lesið meðfylgjandi upplýsingar vandlega 
áður en tækið er sett upp og notað. 
Framleiðandinn ber ekki ábyrgð er röng 
uppsetning og notkun veldur meiðslum og 
skemmdum. Geymið leiðbeiningarnar ávallt 
hjá tækinu til nota í framtíðinni.  
 

1.1 Öryggi barna og 
varnarlauss fólks  

 
VIÐVÖRUN!  

 Hætta er á köfnun, meiðslum eða 
varanlegum skaða.  

 Börn yfir 8 ára að aldri og persónur 
með takmarkaða getur geta notað 
eldavélina ef fylgst er með þeim og 
þau hafa fengið tilsögn varðandi 
notkun á tækinu og þau skilji þær 
hættur sem eru samfara notkuninni.  

 Börn mega ekki leika sér með vélina.  

 Haldið umbúðunum fjarri börnum.  

 Haldið börnum og heimilisdýrum fjarri 
eldavélinni þegar hún er í notkun eða 
er að kólna. Aðgengilegir hlutir eru 
heitir.  

 Ef tækið er búið baraöryggi er mælt 
með að það sé notað. 

  

1.2 Almennt öryggi  

 Eldavélin og ofninn verða heit þegar 
verið er að elda eða baka.  

 Ekki snerta hitaelementin sem eru í 
tækinu. Notið ávallt ofnhanska til að 
fjarlægja eða setji inn hluti í ofninn.  

 Ekki nota vatnsúða og gufu til að 
hreinsa eldavélina.  

 Rjúfið rafstraum áður en viðhald er 
framkvæmt.  
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 Ekki nota gróf hreinsiefni eða beitt 
áhöld til að hreinsa glerið í hurðinni, 
þar eð slík efni eða áhöld geta skemmt 
yfirborðið, sem gæti valdið því að 
sprungur koma í glerið.  

 Byrjið á því að draga út grind með 
brautum frá veggnum að framanverðu 
og krækið henni síðan lausri að aftan. 
Setjið grindurnar aftur á sinn stað í 
öfugri röð.  

 

2. ÖRYGGISLEIÐBEININGAR  

2.1 Uppsetning 

 
VIÐVÖRUN! 

 Aðeins til þess hæfur aðili má setja 
upp þetta tæki. 

 Fjarlægið allar umbúðir 

 Ekki setja upp eða nota tæki sem er 
skemmt. 

 Fylgið uppsetningarleiðbeiningum sem 
fylgja tækinu. 

 Sýnið ávallt aðgát þegar tækið er flutt 
til því það er þungt. Notið ávallt 
hlífðarhanska. 

 Ekki taka í handfangið á ofnhurðinni.  

 Haldið lágmarksfjarlægð frá öðrum 
tækjum og skápaeiningum. 

 Gangið úr skugga um að tækið standi 
fyrir neðan eða við hliðina á vel 
uppsettum einingum. 

 Hliðar tækisins séu í sömu hæð og 
skápar eða tæki til hliðar. 

 
Tenging við rafmagn 

 
VIÐVÖRUN! 
Hætta á eldi og raflosti. 

 Allar tengingar við rafmagn eiga að 
vera í höndunum á löggiltum 
rafverktökum. 

 Jarðtengja verður tækið samkvæmt 
reglugerð.  

 Athugið hvort spenna og gerð straums 
sem fram kemur á upplýsingaplötu sé í 
samræmi við  raflögn heimilisins. Ef 
ekki, hafið samráð við rafvirkja. 

 Tengið vélina við jarðtengdan tengil. 

 Ekki má nota fjöltengi eða 
framlengingarsnúrur. 

 Gætið þess að valda ekki skemmdum 
á rafmagnskapli eða kló. 

 Hafið samband við þjónustuverkstæði 
eða rafvirkja ef skipta þarf um snúru. 

 Þegar raftæki eru sett í samband við 
rafmagn verður að gæta þess að 
snúrurnar komist ekki í snertingu við 
heita ofnhurðina.  

 Vörn gegn rafspennu verður að vera 
fasthert, þannig að ekki sé hægt að 
losa hana nema með verkfærum.  

 Tengið rafmagnssnúru í tengil aðeins 
við lok uppsetningarinnar. 

 Gangið úr skugga um að aðgengi sé 
að tenglinum eftir uppsetninguna. 

 Ef raftengill er laus á ekki að tengja 
klóna. 

 Ekki draga í rafmagnssnúruna til að 
taka klóna úr innstungu. Takið ávallt í 
sjálfa klóna til þess. 

 Nauðsynlegt er að vera með heppilega 
einangrunareiningar:  hóprofa, öryggi 
(skrúfuð öryggi verður að fjarlæga úr 
töflu), lekaliða og snertur. 

 Búnaður verður að vera til staðar í 
tengingu, sem gefur kost á að rjúfa 
straum á öllum fösum Rofabúnaður 
verður að rjúfa straum með minnst 3ja 
mm bili . 

2.2 Notkun 

 
VIÐVÖRUN! 
Hætta á meiðslum, bruna, raflosti eða sprengingu. 

 Tækið er aðeins ætlað til matargerðar 
á heimilum.  

 Viðbætur eða breytingar á tækinu eru 
ekki leyfðar.  

 Gangið úr skugga um að loftop séu 
ekki lokuð.  

 Ekki skilja tækið eftir án aðgæslu 
þegar það er í notkun.  

 Slökkvið á tækinu eftir hver not.  

 Ofninn verður mjög heitur að innan við 
notkun. Ekki snerta hitaelementin sem 
eru í tækinu.  

 Notaðu ofnhanska þegar þú setur 
plötur og föt í ofninn eða tekur út.  

 Sýnið aðgát þegar ofnhurðin er opnuð 
þegar ofninn er í notkun.  

 Heit loft getur streymt út.  

 Ekki nota tækið með blautar hendur 
eða þegar það er í snertingu við vatn.  
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 Ekki leggja þunga á opna ofnhurðina.  

 Notið ekki helluborðið sem vinnuborð 
eða til að geyma hluti.  

 Haldið hurðinni ávallt lokaðri þegar 
ofninn er í notkun.  

 Opnið hurðina varlega. Ef þú notar efni 
sem innihalda alkóhól í ofninum, getur 
myndast blanda sem inniheldur 
lítilsháttar eldfima blöndu af alkóhóli og 
lofti.  

 Ekki meðhöndla neinn búnað sem 
sendir frá sér hita, neista eða opinn eld 
á meðan.  

 Ekki setja eldfima hluti eða hluti sem 
eru blautir með eldfimum vökva nálægt 
eða á helluborðið.  

 
VIÐVÖRUN!  
Hætta á skemmdum á tækinu  

 Til að koma í veg fyrir skaða eða 
mislitun á gljáhúð:  

 Ekki setja neitt beint á botn ofnsins.  

 Ekki hjúpa neinn hluta hans með 
álfilmu.  

 Hellið aldrei heitu vatni bein inn í 
ofninn.  

 Ekki láta rök ofnföt eða matvæli standa 
lengi í ofninum eftir að matseld lýkur.  

 Sýnið aðgát þegar aukabúnaður er 
settur inn eða fjarlægður  

 Mislitun á gljáhúðinni hefur engin áhrif 
á virkni ofnsins.  

 Þetta er ekki galli í skilningi 
ábyrgðarlaga.  

 Notið ofnskúffuna fyrir rakar kökur. 
Ávaxtasafar geta myndað bletti sem 
verða til frambúðar.  

2.3 Viðhald og hreinsun  

 
VIÐVÖRUN!  
Hætta á meiðslum, eldi og skemmdum á tækinu.  

 Slökkvið á tækinu og takið það úr 
sambandi við straum áður en viðhald 
er framkvæmt.  

 Gangið úr skugga um að tækið hafi 
kólnað. Það er hætta á að glerið í 
hurðinni geti brotnað.  

 Skiptið samstundis um gler ef það 
hefur skemmst. Hafið samráð við 
þjónustuaðila.  

 Sýnið aðgát þegar hurðin er losuð af 
ofninum. Hurðin er þung!  

 Hreinsið helluborðið reglulega til að 
varna því að yfirborðið verði fyrir 
skemmdum.  

 Uppsöfnun á fitu eða matarleifum getur 
valdið eldhættu.  

 Hreinsið það með mjúkum rökum klút. 
Ef notuð er sápa, á hún að vera mild. 
Ekki nota gróf efni. grófa hreinsipúða, 
leysiefni eða málmhluti við hreinsun.  

 Fylgið leiðbeiningum framleiðenda, ef 
verið er að nota ofnahreinsiefni á 
úðabrúsa.  

 Ekki hreinsa sjálfhreinsandi gljáhúðun  
(ef við á) með neinum hreinsiefnum.  

2.4 Ofnljós  

 Perur í þetta tæki eru af sérstakri gerð, 
sem eru aðeins fyrir heimilistæki. Það 
er ekki hægt að nota þær til lýsingar í 
herbergjum á heimilinu.  

 
VIÐVÖRUN!  
Hætta á raflosti  

 Slökkvið á tækinu og takið úr 
sambandi við rafmagn áður en skipt er 
um peru.  

 Ef þörf er á að skipta um peru, notið þá 
peru af sama styrkleika og sem er 
ætluð sérstaklega fyrir heimilistæki.  

2.5 Förgun  

 
VIÐVÖRUN!  

Hætta á meiðslum eða köfnun.  

 Aftengið tækið frá rafmagni.  

 Klippið á straumsnúruna og fargið.  

 Fjarlægið hurðarlæsingu. Þetta kemur 
í veg fyrir að börn eða dýr geti lokast 
inni í vélinni.  
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3. LÝSING Á TÆKINU  
 
 

 
 
3.1 Aukabúnaður 
 

 

 

 Stjórnborð  

 Hnappur fyrir virkni ofnsins  

 Straumljós / tákn  

 Klukkustýring  

 Hnappur fyrir hitastillingu  

 Ljós fyrir hita / tákn / gaumljós  

 Hitaelement  

 Ljós  

 Vifta  

 Hitaelement á bakhlið  

 Undirhiti  

 Brautir, fjarlægjanlegar  

 Staða á plötum  
 
 
 
Ofngrind  
Fyrir eldunaráhöld, kökuform og steikur.  
 
 
 
 
 
Bökunarplata  
Fyrir kökur og kex.  
 
 
 
Grill- / ofnskúffa  
Fyrir bakstur eða steikingu eða sem skúffa 
til að taka við fitu.  
 
 
 
 
Útdraganlegar brautir  
Fyrir plötur og skúffu.  
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4. FYRIR FYRSTU NOT  

 
VIÐVÖRUN!  

Sjá kafla yfir öryggi.  
 
4.1 Hreinsun í upphafi  

 Fjarlægið alla hluti úr ofninum.  

 Hreinsið ofninn fyrir fyrstu not.  

 
Sjá kafla "Umhirða og hreinsun".  
 
4.2 Stilla tímann  

 
Það verður að stilla klukkuna áður en ofninn 
er notaður.  
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 táknmynd fyrir 
tíma á skjánum.  
Notið “+” og “-” hnappa til að stilla réttan 
tíma.  
Eftir um það bil fimm sekúndur er nýr tími 
samþykktur og skjárinn hættir að blikka.  
Þegar tíma er breytt má ekki stilla 

Tímalengd  eða Endatíma  
samhliða.  

5. DAGLEG NOT  

 
VIÐVÖRUN!  

Sjá kafla yfir öryggi.  
 
Ýtið á stjórnrofa til að nota ofninn. 
Stjórnrofinn smellur út.  
 
5.1 Kveikt og slökkt á tækinu  
1. Snúið stjórnrofa fyrir virkni ofnsins til að 

velja virkni.  
2. Snúið stjórnrofa fyrir hitastig til að velja 

hitastig í ofninum.  
3. Til að slökkva á ofninum er stjórnrofum 

fyrir virkni og hitastig snúið í slökkta 
stöðu.  

 

 
Tákn á rofa, gaumljós eða ljós (fer eftir 
gerð, sjá lýsingu á vöru).  

 Það kviknar á gaumljósinu þegar 
ofninn er að hitna.  

 Það kviknar á ljósinu þegar ofninn er í 
gangi  

 Tákn sýnir hverju rofinn stýrir, virkni 
ofns eða hitastigi.  

 

5.2 Virkni ofns  

Virkni ofns Notkun 

 
  Ljós 

Til að lýsa upp ofnhólfið án eldunarvirkni. 

   Eldun með 
blæstri 

Fyrir bakstur á hámarkshita á allt að þremur hæðum í einu.  
Þegar þessi aðgerð er notuð er hitastig í ofninum er stillt 20-40 °C 
 lægra en með hefðbundinni eldun (yfir-/undirhita). Einnig til að  
þurrka matvæli. 

 
  Pizza- 
  stilling 

Fyrir bakstur á einni hæð með kröftugri brúningu og stökkan botn. Þegar 
þessi aðgerð er notuð er hitastig í ofninum er stillt 20-40 °C  
lægra en með hefðbundinni eldun (yfir-/undirhita). 

 

  Hefðbundin 
  eldun 

Fyrir bakstur og steikingu á einni hæð. 

 
  Undirhiti 

Fyrir bakstur á kökum með stökkum botni og til að sjóða niður  
matvæli. 

 
  Affrysting 

Fyrir affrystingu á frosnum matvælum. 

 
  Grill 

Fyrir grillsteikingu á flötum matvælum í miðju grills. Fyrir glóðun/ 
ristun á brauði. 

 

  Hröð grill- 
  steiking 

Fyrir grillsteikingu á flötum matvælum í miklu magni. Fyrir glóðun/ 
ristun á brauði. 

 
  Túrbó grill 

Fyrir steikingu á stærri steikum / læri eða kjúklingum á einni hæð. 
Einnig til að gratínera og til að brúna. 
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5.3 Rafeindaklukka  

 

 

 Vísun á virkni   

 Klukka  

 Vísun á virkni  

 + hnappur   

 Valhnappur 

 - hnappur  
 

 

6. Aðgerðir klukku  

Virkni klukku Notkun 

 
  Tími dags    Til að sýna tíma, stilla eða breyta klukku  

 
  Mínútuteljari   Til að stilla niðurtalningu á tíma. Þetta hefur engin áhrif á  

   virkni ofnsins.  

 
  Tímalengd    Til að stilla tímalengd, hversu lengi kveikt er á ofninum.  

 
  Endir    Til að stilla hvenær ofninn slekkur á sér.  

 

 
Hægt er að nota Tímalengd  og 

Endatíma  samtímis, ef óskað er eftir að 
kveikja og slökkva á ofninum sjálfvirkt: Stillið 

fyrst Tímalengd  og síðan Endatíma 

. 
 
6.1 Stilla virkni klukku  

 
 
1.Fyrir Tímalengd og Endatíma þarf að stilla 
virkni ofns og hitastig. Þetta er ekki 
nauðsynlegt fyrir mínútuteljara.  
2. Ýtið á valhnapp aftur og aftur þar til að 
vísun á viðkomandi virkni klukku blikkar. 

3. Ýtið á + eða - til að stilla nauðsynlega 
virkni klukku. 
Skjárinn sýnir táknmynd fyrir þá virkni 
klukku sem verið er að stilla. Þegar stilltur 
tími endar, þá blikkar táknið og hljóðmerki 
heyrist í tvær mínútur.  

 
Með virkni Tímalengdar og Endatíma þá 
slekkur ofninn sjálfkrafa á sér.  
4. Ýtið á hnapp til að stöðva hljóðmerkið.  
5. Snúið stillihnöppum fyrir virkni ofns og 
hitastig í slökkta stöðu.  
 
6.2 Slökkt á virkni klukku 
1. Ýtið aftur og aftur á valrofa þar til að tákn 
fyrir nauðsynlega virkni blikkar.  
2. Ýtið á og haldið - hnappi inni.  
Það slokknar á virkni klukku eftir nokkrar 
sekúndur.  
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7. NOTKUN Á AUKABÚNAÐ

 
VIÐVÖRUN!  
Sjá kafla yfir öryggi.  

7.1 Búnaður ofns settur í ofninn  
 

 
Ofnskúffan og ofngrindin eru með 
hliðarbrúnir. Þessar brúnir og lögun á 
brautum hafa þann tilgang að varna þess að 
eldunarbúnaður renni til.  
 

 
Ofnskúffa og ofngrind settar inn saman  
Leggið ofngrindina ofan á ofnskúffuna. Ýtið 
ofnskúffu inn á milli brauta í æskilegri hæð.  
 

7.2 Útdraganlegar brautir - Búnaður ofns 
settur inn  
 

 
Setjið plötu eða ofnskúffu á útdraganlegar 
brautir.  
 

 
Setjið ofngrindina þannig á útdraganlegar 
brautir að fætur snúi niður.  
Brúnin á ofngrindinni er til þess að hindra að 
eldunaráhöld renni til.  
 
7.3 Setja inn ofngrind og ofnskúffu 
saman  

 
Setjið ofngrindina á ofnskúffuna. Setjið 
bökunarplötu eða ofnskúffu á útdraganlegar 
brautir.  
 

8. VIÐBÓTARAÐGERÐIR  

 
8.1 Kælivifta  
Kælivifta fer sjálfkrafa í gang þegar kveikt er 
á ofninum til þess að halda yfirborði ofnsins 

köldu. Ef slökkt er á ofninum þá helst 
kæliviftan í gangi þar til að ofninn hefur 
kólnað.  



9 

9. GÓÐ RÁÐ  

9.1  Innri hlið á hurð  

Á sumum gerðum er að finna á innri hlið 
á hurð:  

 Númer á brautum.  

 Upplýsingar um hitaaðgerðir, 
meðmælta hæð brauta og hitastig fyrir 
dæmigerða rétti.  

 
Hitastig og eldunartími er aðeins til 
viðmiðunar.  
Þetta fer eftir uppskriftum og og gæðum og 
magni innihalds sem verið er að nota.  

9.2 Bakstur  

Almennar leiðbeiningar  

 Nýi ofninn þinn kann að baka eða 
steikja á annan hátt en ofninn sem þú 
áttir fyrir. Aðlagaðu venjulegar stillingar 
(hitastig, eldunartíma) og hæð brauta 
að gildum í töflunum.  

 Þegar um er að ræða lengri 
bökunartíma, er hægt að slökkva á 
ofninum um það bil 10 mínútum áður 
en bökunartíma lýkur, til að nota 
afgangshitann.  

Ílát í ofninum geta snúið upp á sig þegar 
verið er að elda frosin matvæli í ofninum.  
Aflögunin hverfur þegar ílátin kólna.  
 
Hvernig nota á töflur yfir bakstur  

 Mælt er með því af hálfu framleiðanda 
að lægra hitastigið sé notað í fyrsta 
sinn.  

 Ef ekki er hægt að nota stillingar fyrir 
tiltekna uppskrift, finnið þá aðra sem er 
nánast eins.  

 Ef verið er að baka kökur í formum á 
meira en einni hæð, er hægt að lengja 
bökunartíma um 10 til 15 mínútur.  

 Kökur sem eru bakaðar á mismunandi 
hæð geta brúnast mishratt í byrjun. 
Ekki breyta hitastillingu ef þetta gerist. 
Mismunurinn jafnast út í bökunarferlinu.  

9.3 Bakað á einni hæð:  

Bakað í formi  

Gerð á bakstri  Virkni ofns Staða á plötu Hitastig °C Tími (mín.) 
Hringterta eða brioche  Eldun með 

blæstri 
1 150 -160 50 - 70 

Madeira kaka/ávaxtakökur  Eldun með 
blæstri 

1 140 -160 70 - 90 

Fitulaus svampkaka / 
marmarakaka  Eldun með 

blæstri 
2 140 -150 35 - 50 

Fitulaus svampkaka / 
marmarakaka  Hefðbundin 

eldun 
2 160 35 - 50 

Bökubotn - smjördeig  Eldun með 
blæstri 

2 170 -180 1) 10 - 25 

Búðingur - svampdeig  Eldun með 
blæstri 

2 150 -170 20 - 25 

Eplabaka / Eplabaka (2 
form Ø20cm, skásett í ofni)  

Eldun með 
blæstri 

2 160 60 - 90 

Eplabaka (2 form Ø20cm, 
skásett í ofni)  Hefðbundin 

eldun 
1 180 70 - 90 

Ostakaka  Hefðbundin 
eldun 

1 170 -190 60 - 90 

1) Forhitið ofninn.  

 



10 

Kökur / sætabrauð / brauð á bökunarplötu  

Gerð á bakstri Virkni ofns Staða á 
plötu 

Hitastig °C Tími (mín) 

Fléttubrauð/brauðkarfa  Hefðbundin eldun 3 170 -190 30 - 40 

Jólabrauð (stollen)  Hefðbundin eldun 2 160 - 180 1) 50 - 70 

Brauð (rúgbrauð):  
1. Fyrri hluti bökunarferlis.  
2. Seinni hluti bökunarferlis.  

 

    Hefðbundin 
          eldun 

          1 
1. 230 1) 

2. 160-180 
1. 20 
2. 30-60 

Vatnsdeigsbollur  Hefðbundin eldun 3 190 - 210 1) 20 - 35 

Rúlluterta  Hefðbundin eldun 3 180 - 200 1) 10 - 20 

Kaka með brauðmolatoppi 
(þurr)  

Eldun með 
blæstri 

3 150 -160 20 - 40 

Smurð 
hnetukaka/sykurkökur  

Hefðbundin eldun 3 190 - 210 1) 20 - 30 

Ávaxtakaka (gerdeig/ 
svampdeig) 2)  

Eldun með 
blæstri 

3 150 35 - 55 

Ávaxtakaka (gerdeig/ 
svampdeig) 2)  

Hefðbundin eldun 3 170 35 - 55 

Ávaxtabökur gerðar úr 
smjördeigi  

Eldun með 
blæstri 

3 160 -170 40 - 80 

Gerbakstur með viðkvæmu 
yfirlagi (t.d. osti, rjóma, 
búðingi)  

Hefðbundin eldun 3 160 - 180 1) 40 - 80 

1) Forhitið ofninn.  
2) Notið ofnskúffuna  

 
Smákökur/kexkökur  

Gerð á bakstri  Virkni ofns  Staða á plötu  Hitastig °C  Tími (mín.)  
Smjördeigsbrauð / 
smjördeigsstrimlar  

Hefðbundin eldun  3  160 1)  20 - 30  

Smjördeigsbrauð / 
smjördeigsstrimlar  

Hefðbundin eldun  3  160 1)  20 - 30  

Smjördeigsbrauð / 
smjördeigsstrimlar  

Hefðbundin eldun  3  160 1)  20 - 30  

Smákökur/kex úr 
svampdeigi  

Eldun með blæstri  3  150 -160  15 - 20  

Smákökur gerðar 
úr eggjahvítum,  

Eldun með blæstri  3  80 - 100  120 -150  

Makkarónur  Eldun með blæstri  3  100 -120  30 - 50  

Smákökur/kex 
gerðar úr gerdeigi  

Eldun með blæstri  3  150 -160  20 - 40  

Sætabrauð úr 
vatnsdeigi  

Eldun með blæstri  3  170 – 180 1)  20 - 30  

Horn  Eldun með blæstri  3  160 1)  10 - 25  

Horn  Hefðbundin eldun  3  190 – 210 1)  10 - 25  

Smákökur (20 pr 
plötu)  

Eldun með blæstri  3  150 1)  20 - 35  

Smákökur (20 pr 
plötu)  

Hefðbundin eldun  3  170 1)  20 - 30  

1) Forhitið ofninn.  

9.4 Bakstur á mörgum hæðum  

Kökur / sætabrauð / brauð á bökunarplötu  

    Gerð á bakstri 

Eldun með blæstri 
        Hitastig  
           í °C 

         Tími  
         (mín.) 

Staða á plötu 

2 hæðir 3 hæðir 
Vatnsdeigsbollur  1 / 4  - 160 - 180 1)      25 - 45  

Þurr raspkaka  1 / 4  - 150 -160      30 - 45  

1) Forhitið ofninn.  

Kexkökur / smákökur / sætabrauð / horn  
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Gerð á bakstri 

            Eldun með blæstri 
        Hitastig 

         í °C 
         Tími 

        (mín.) 
               Staða á plötu 

        2 hæðir         3 hæðir 
Smákökur/kex úr 
smjördeigi  

1 / 4 1 / 3 / 5 150 -160  20 - 40  

Smjördeigsbrauð / 
smjördeigsstrimlar  

1 / 4 1 / 3 / 5 140  25 - 50  

Smákökur/kex úr 
svampdeigi  

1 / 4 - 160 -170  25 - 40  

Smákökur gerðar úr 
eggjahvítum, Marengs  

1 / 4 - 80 - 100  130 -170  

Makkarónur  1 / 4 - 100 -120  40 - 80  

Smákökur/kex gerðar 
úr gerdeigi  

1 / 4 - 160 -170  30 - 60  

Sætabrauð úr 
vatnsdeigi  

1 / 4 - 170 - 180 1)  30 - 50  

Horn  1 / 4 - 180  30 - 55  

Smákökur  
(20 pr plötu)  

1 / 4 - 150 1)  25 - 40  

1) Forhitið ofninn.  

9.5 Ráð varðandi bakstur  

Útkoma úr bakstri Hugsanleg orsök Aðgerð 
Kakan er ekki nægilega vel 
bökuð að neðan. 

Hæð í ofni er ekki rétt. Setjið kökuna í braut neðar í ofninn.  

Kakan fellur og verður blaut,  
kekkjótt, misjöfn.  

Hitastig í ofni er of hátt. Notið eilítið lægri stillingu næst þegar bakað er 

Kakan fellur og verður blaut,  
kekkjótt, misjöfn.  

Bökunartími of stuttur. Stillið lengri bökunartíma. Það er  
ekki hægt að stytta bökunartíma  
með því að stilla hærra hitastig  

Kakan fellur og verður blaut,  
kekkjótt, misjöfn.  

Of mikill vökvi í deiginu.  Notið minni vökva. Sýnið aðgát  
þegar deig er hrært, einkum ef notuð er 
hrærivél 

Kakan er of þurr.  Of lágur ofnhiti.  Notið aðeins hærri stillingu á hitastigi næst 
þegar bakað er.  

Kakan er of þurr.  Bökunartími of langur. Notið styttri bökunartíma næst þegar  
bakað er.  

Kakan brúnast misjafnt.  Hitastig í ofni er of hátt og 
bökunartími of stuttur 

Stillið lægra hitastig og lengri bökunar- 
tíma.  

Kakan brúnast misjafnt. Deigið er ekki jafnt í forminu Dreifið jafnt úr deiginu. 

Kakan bakast ekki á uppgefnum  
tíma. 

Of lágur ofnhiti.  Notið aðeins hærri stillingu á hitastigi  
næst þegar bakað er.  

 
Bökur og gratín  

Eldun Virkni ofns Staða á plötu Hitastig °C Tími (mín.) 
Pastabaka  Hefðbundin eldun  1  180 -200  45 - 60  

Lasagne  Hefðbundin eldun  1  180 -200  25 - 40  

Gratínerað 
grænmeti 1)  

Túrbó grill eða 
eldun með blæstri  

1  160 -170  15 - 30  

Snittubrauð með 
bræddum osti 1 

Túrbó grill eða 
eldun með blæstri  

1  160 -170  15 - 30  

Sætar bökur  Hefðbundin eldun  1  180 -200  40 - 60  

Fiskibökur  Hefðbundin eldun  1  180 -200  30 - 60  

Fyllt grænmeti  Túrbó grill eða 
eldun með blæstri  

1  160 -170  30 - 60  

1) Forhitið ofninn.  
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9.6 Steiking  
Ílát til steikingar  

 Hægt er að nota hvaða hitaþolin ílát 
sem er til steikingar (lesið leiðbeiningar 
framleiðanda).  

 Stóra steikarbita er hægt að steikja í 
ofnskúffunni eða beint á ofngrindinni 
með steikarskúffuna fyrir neðan. 

 
 
 

 Mælt er með að steikja allt magurt kjöt 
í steikaríláti með loki. Þetta heldur 
kjötinu safaríkara.  

 Allar gerðir kjöts sem hægt er að brúna 
eða mynda skorpu, er hægt er að 
steikja í steikaríláti án loks.  

 
 
9.7 Steiking með túrbó grilli  
 
Nautakjöt  

Gerð á 
kjöti 

Magn Virkni ofns 
Staða á 

plötu 
Hitastig °C Tími (mín.) 

Pottsteik  
1 - 1,5 kg 

Hefðbundin 
eldun 

1 230 120 - 150 

Roast beef 
eða file: lítið 
steikt  

pr sm. af þykkt Túrbó grill 1 
190 -200  

1) 
5 - 6 

Roast beef 
eða file: 
miðlungs 

pr sm. af þykkt Túrbó grill 1 
180 -190  

1) 
6 - 8 

Roast beef 
eða file: vel 
steikt  

pr sm. af þykkt Túrbó grill 1 
170 -180 

1) 
8 - 10 

1) Forhitið ofninn.  
 
Svínakjöt  

Gerð á 
kjöti 

Magn Virkni ofns 
Staða á 

plötu 
Hitastig °C Tími (mín.) 

Bógur, hnakki, 
læri  

1 - 1,5 kg Túrbó grill 1 160 - 180 90 -120 

Kótelettur, rif  1 - 1,5 kg Túrbó grill 1 170 - 180 60 -90 

Kjöthleifur  750 g - 1 kg Túrbó grill 1 160 - 170 50 -60 

Svínslæri 
(foreldað)  

750 g - 1 kg Túrbó grill 1 150 - 170 90 -120 

 
Kálfakjöt  

Gerð á 
kjöti 

Magn Virkni ofns 
Staða á 

plötu 
Hitastig °C Tími (mín.) 

Kálfasteik  1 kg Túrbó grill 1 160 - 180 90 - 120 

Kálfaleggur 1,5 - 2 kg Túrbó grill 1 160 - 180 120 -150 

 
Lamb  

Gerð á 
kjöti 

Magn Virkni ofns 
Staða á 

plötu 
Hitastig °C Tími (mín.) 

Lambalæri, 
lambasteik  

1-1.5 kg  Túrbó grill  1  150 - 170  100 -120  

Lambahryggur 1 - 1,5 kg  Túrbó grill  1  160 - 180  40 - 60  
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Villibráð 

Gerð á 
kjöti 

Magn Virkni ofns 
Staða á 

plötu 
Hitastig °C Tími (mín.) 

Héri, hryggur, 
læri  

allt að 1 kg Hefðbundin 
eldun 

1 230 1) 30 - 40 

Dádýrshryggur  1,5 - 2 kg Hefðbundin 
eldun 

1 210 - 220 35 - 40 

Afturpartur af 
dádýri 

1,5 - 2 kg Hefðbundin 
eldun 

1 180 - 200 60 - 90 

1) Forhitið ofninn.  

 
Fuglakjöt  

Gerð á 
kjöti 

Magn Virkni ofns 
Staða á 

plötu 
Hitastig °C Tími (mín.) 

Fuglakjöt í 
hlutum  

200-250g hver  Túrbó grill  1  200 - 220  30 - 50  

Hálfur 
kjúklingur  

400-500g hver  Túrbó grill  1  190 - 210  35 - 50  

Kjúklingur, 
alifugl  

1 - 1,5 kg  Túrbó grill  1  190 - 210  50 - 70  

Önd  1,5 - 2 kg  Túrbó grill  1  180 - 200  80 - 100  

Gæs  3,5 - 5 kg  Túrbó grill  1  160 - 180  120 -180  

Kalkúnn  2,5 - 3,5 kg  Túrbó grill  1  160 - 180  120 -150  

Kalkúnn  4 - 6 kg  Túrbó grill  1  140 - 160  150 -240  

 
Fiskur (gufusoðinn)  

Gerð Magn Virkni ofns 
Staða á 

plötu 
Hitastig °C Tími (mín.) 

Heill fiskur  1-1.5 kg Hefðbundin 
eldun 

1 210 - 220 40 - 60 

 

9.8 Grill  
Grillið ávallt með hámarks hitastillingu  
Setjið ofngrindina ávallt í meðmælta hæð 
þegar grillað er.  
Setjið ofnskúffuna ávallt í fyrstu braut talið 
neðan frá til að taka við fitu.  

 
Grillið aðeins flöt stykki af kjöti eða fiski.  
Ávallt ætti að forhita tóman ofninn með 
grillvirkni í 5 mínútur.  

 
VARÚÐ!  
Grillið alltaf með ofnhurðina lokaða  
 

 
Grill  

Matvæli sem 
á að grilla 

Staða á plötu Hitastig 
Tími (mín.) 

Fyrri hlið Seinni hlið 
Roast beef  2 210 -230 30 - 40 30 - 40 

Nautalund  3 230 20 - 30 20 - 30 

Svínahryggur  2 210 -230 30 - 40 30 - 40 

Kálfahryggur  2 210 -230 30 - 40 30 - 40 

Lambahryggur  3 210 -230 25 - 35 20 - 25 

Heill fiskur 500-
1000 kg  

3 / 4 210 -230 15 - 30 15 - 30 
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Hröð grillsteiking  

Matvæli sem á að 
grilla 

Staða á plötu 
Tími (mín.) 

Fyrri hlið Seinni hlið 
Borgarar / buff  4 8 - 10 6 - 8 

Svínafile  4 10 - 12 6 - 10 

Pylsur  4 10 - 12 6 - 8 

File / kálfasteikur  4 7 - 10 6 - 8 

Ristað brauð 1)  5 1 - 3 1 - 3 

Ristað brauð með áleggi  4 6 - 8 - 

1) Forhitið ofninn.  

 

9.9 Pizzastilling  

Gerð á bakstri Staða á plötu Hitastig °C Tími (mín.) 
Pizza (þunnur botn)  2 200 -230 1)2) 15 - 20 

Pizza (með miklu 
áleggi)  

2 180 -200 20 - 30 

Tertur  1 180 -200 40 - 55 

Spínatbaka  1 160 -180 45 - 60 

Quiche Lorraine  1 170 -190 45 - 55 

Svissneskt ostakaka  1 170 -190 45 - 55 

Eplakaka, með hjúp  1 150 -170 50 - 60 

Grænmetisbaka  1 160 -180 50 - 60 

Gerlaust brauð  2 230 – 250 1) 10 - 20 

Vatnsdeigsbaka  2 160 - 180 1) 45 - 55 

Flammekuchen (réttur 
svipaður pizzu frá 
Alsace)  

2 230 – 250 1) 12 - 20 

Piroggen (rússnesk 
útgáfa af calzone) 

2 180 - 200 1) 15 - 25 

1) Forhitið ofninn.  
2) Notið ofnskúffu  
 

9.10 Affrysting  

Takið matvælin úr umbúðum og setjið á 
disk.  

Ekki loka með diski eða skál, því það gæti 
lengt affrystingartímann.  
Við affrystingu, setjið grindina á fyrstu 
ofnhæð frá botni.  
 

 

Réttur 
Affrystingartími 

(mín.) 

Frekari 
affrystingartími 

(mín.) 
Skýring 

Kjúklingur, 1000 g  100 -140 20 - 30 

Setjið kjúklinginn á disk 
á hvolfi, sem er á stærri 

diski Snúið við þegar 
tíminn er hálfnaður. 

Kjöt, 1000 g  100 -140 20 - 30 
Snúið við þegar tíminn 

er hálfnaður. 

Kjöt, 500 g  90 - 120 20 - 30 
Snúið við þegar tíminn 

er hálfnaður. 

Silungur, 150 g  25 - 35 10 - 15 - 

Jarðarber, 300 g  30 - 40 10 - 20 - 

Smjör, 250 g  30 - 40 10 - 15 - 

Rjómi, 2 x 200 g  80 - 100 10 - 15 
Það er hægt að þeyta 
rjóma þótt hann sé að 

hluta frosinn 

Búðingur, 1400 g  60 60 - 

 
 



15 

9.11 Niðursuða - Undirhiti  

 
Til athugunar:  

 Fyrir niðursuðu, notið aðeins krukkur 
sem eru sértaklega ætlaðar til 
niðursuðu sem fást í verslunum.  

 Krukkur með snúnu eða smelltu loki 
eða málmdósir henta ekki.  

 Fyrsta hæð frá botni er heppilegust 
þegar verið er að sjóða niður.  

 Það er nægilegt pláss fyrir allt að sex 
1-lítra niðursuðukrukkur.  

 Krukkurnar eiga að vera fylltar upp í 
sömu hæð og þétt lokaðar.  

 Gangið þannig frá krukkunum að þær 
snerti ekki hvor aðra.  

 Hellið um það bil 1/2 lítra af vatni í 
ofnskúffuna svo að nægilegur raki 
myndist í ofninum.  

 Um leið og vökvinn byrjar að perla 
innan á fyrstu krukkunum (eftir um það 
bil 35-60 mínútur í 1 lítra krukkum), 
slökkvið á ofninum eða minnkið hitann 
niður í 100°C (sjá töflu).  

 

 
Mjúkir ávextir  

          Niðursuða          Hitastig í °C 
         Eldunartími 
    upp að suðu (í mín). 

Haldið áfram að sjóða 
   við 100°C (í mín) 

Jarðarber / bláber / 
hindber / þroskuð 
garðaber  

160 -170 35 - 45 - 

 
Ávextir með steinum  

          Niðursuða          Hitastig í °C 
         Eldunartími 
    upp að suðu (í mín). 

Haldið áfram að sjóða 
   við 100°C (í mín) 

Perur / roðaber / plómur  160 -170 35 - 45 10 - 15 

 
Grænmeti  

          Niðursuða          Hitastig í °C 
         Eldunartími 
    upp að suðu (í mín). 

Haldið áfram að sjóða 
   við 100°C (í mín) 

Gulrætur 1)  160 -170 50 - 60 5 - 10 

Gúrkur  160 -170 50 - 60 - 

Blönduð  160 -170 50 - 60 5 - 10 

Hnúðkál / matbaunir / a 160 -170 50 - 60 15 - 20 

1) Látið standa eftir í ofni þegar slökkt er á honum  
 

9.12 Þurrkun - Eldun með 
blæstri  

Notið ofnplötur með bökunarpappír.  

Þú nærð betri árangri ef þú slekkur á 
ofninum þegar þurrkunin er hálfnuð. Opnið 
hurðina og látið ofninn kólna yfir nótt. Ljúkið 
síðan við að þurrka matvælin.  
 

Grænmeti  

Matvæli sem á  
að þurrka  
 

Staða á plötu  
 

Hitastig (°C)  Tími (klst)  
 

1 hæð  2 hæðir  
Baunir  3  1 / 4  60 - 70  6- 8  

Paprikur  3  1 / 4  60 - 70  5 -6  

Grænmeti fyrir 
súpu 

 3  1 / 4  60 - 70  5 -6  

Sveppir  3  1 / 4  50 - 60  6 -8  

Kryddjurtir  3  1 / 4  40 - 50  2 -3  
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Ávextir 

Matvæli sem á 
    að þurrka 

              Staða á plötu 
    Hitastig (°C)    Tími (klst) 

       1 hæð        2 hæðir 
Plómur  3  1 / 4  60 - 70  8 - 10  

Apríkósur  3  1 / 4  60 - 70  8 - 10  

Eplasneiðar  3  1 / 4  60 - 70  6 -8 

Perur  3  1 / 4  60 - 70  6 -8 

 

Upplýsingar um akrýl amíð  

Mikilvægt! Samkvæmt nýjustu 
tækniþekkingu þá geta akrýlamíð valdið 
hættu fyrir heilsuna þegar verið er að brúna 
mat (sérstaklega matvæli sem innihalda 
sterkju). Þess vegna mælum við með að 
elda við lægsta hugsanlega hitastig og ekki 
brúna mat of mikið.  

10. UMHIRÐA OG 
HREINSUN  

 
VIÐVÖRUN!  
Sjá kafla yfir öryggi.  

 
Athugasemdir vegna hreinsunar:  

 Þurrkið af ofninum að framan með 
mjúkum klút sem vættur er í sápuvatni.  

 Notið algeng hreinsiefni á markaði til 
að strjúka af málmframhlið.  

 Hreinsið ofninn að innan eftir hver not. 
Þá er auðveldara að hreinsa óhreinindi 
og þau brenna ekki föst.  

 Fjarlægið þráláta og erfiða bletti með 
sérstökum ofnhreinsiefnum.  

 Hreinsið alla aukahluti eftir hver not og 
látið þorna. Notið mjúkan klút með 
heitu vatni og þvottalegi.  

 Ef notuð eru ílát með sjálffráhrindandi 
húðun ekki hreinsa þau með ágengum 
hreinsiefnum, áhöldum með skarpri 
brún eða setja í uppþvottavél.  

 Slíkt getur valdið skemmdum á 
sjálffráhrindandi húðuninni.  

10.1 Brautir fyrir plötur  

 
Brautir fjarlægðar  
Hægt er að fjarlægja brautir til að hreinsa 
hliðarnar í ofninum.  
 

 
1. Byrjið á því að draga út grindina frá 
veggnum að framanverðu  

 
2. Dragið aftari hluta grindarinnar frá 
veggnum og fjarlægið.  
Grindurnar settar aftur á sinn stað  
Setjið grindurnar aftur á sinn stað í öfugri 
röð.  

 
Á við um útdraganlegar brautir:  
Festipinnar á útdraganlegum brautum verða 
að snúa fram.  

10.2 Ofnljós  

 
VIÐVÖRUN!  
Hætta á raflosti.  

Peran og hlífðarglerið kunna að vera heit.  
Áður en skipt er um peru:  

 Takið ofninn úr sambandi við 
rafstraum.  

 Sláið úr öryggi á öryggjatöflu eða rjúfið 
straum með rofa.  
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VARÚÐ!  
Setjið klæði á botn ofnsins. Þetta kemur í 
veg fyrir skemmdir á hlífðarglerinu og 
ofnhólfinu.  
Notið ávallt sömu gerð af peru.  
 
Skipt um peru í lofti ofnhólfsins.  
1. Snúið hlífðargleri andsælis til að 

fjarlægja það.  
2. Hreinsið glerið.  
3. Setjið heppilega 300°C hitaþolna peru í 

staðinn.  
4. Setjið hlífðarglerið á aftur.  

10.3 Efsti hluti ofnsins  

Það er hægt að fella hitaelementið efst í 
ofninum niður til að hreinsa loft ofnsins.  

 
VIÐVÖRUN!  
Slökkvið á ofninum áður en hitaelementið er 
fellt niður.  
Gangið úr skugga um að ofninn hafi kólnað. 
Hætta er á að brennast.  
 
Hitaelementið tekið niður  
1. Fjarlægið grindurnar á hliðunum.  
2. Grípið um hitaelementið að framan með 
báðum höndum.  
3. Dragið það fram á við út úr smellu og úr 
festingum á báðum hliðum.  
4. Núna er hægt að leggja hitaelementið 
niður.  
Núna er hægt að hreinsa ofnhólfið að ofan.  
 
Hitaelementið sett á sinn stað  
 
1. Setjið hitaelementið á sinn stað í öfugri 
röð.  
Hitaelementið verður að sitja rétt og 
örugglega á báðum hliðum.  
2. Setjið brautir fyrir plötur á sinn stað  

10.4 Hreinsun á ofnhurð  

Hurðin losuð af og gler tekið úr  
 
Hægt er að taka hurðina af og losa glerin úr 
til að auðvelda hreinsun á hurðinni. Fjöldi 
glerja er mismunandi eftir gerðum.  

 
VIÐVÖRUN!  

Sýnið aðgát þegar hurðin er losuð af 
ofninum. Hurðin er þung.  
1. Opnið hurðina að fullu.  
 

 
2. Setjið smellurnar (A) á báðum 
hurðarlömum í upphaflega stöðu.  
3. Lokið ofnhurðinni eins langt og að fyrstu 
stöðu ( um það bil 70° halla).  
4. Haldið um hurðina með annarri hendi og 
dragið hana frá ofninum í halla upp á við.  
5. Leggið hurðina á mjúkt klæði á öruggan 
stað með ytri hliðina niður.  
Þetta er til að koma í veg fyrir rispur.  
 

 
6. Haldið um hurðarlista (B) á efri brún 
hurðar á báðum hliðum og ýtið inn til að 
losa smellurnar.  
7. Dragið hurðarlistann fram á við til að losa 
hann.  
 

 
8. Grípið um efri brún á glerrúðunum og 
dragið þær út hverja eftir aðra úr 
stýringunum.  
9. Hreinsið glerið með vatni og sápu Þurrkið 
glerrúðuna vandlega.  
 
Setja hurð og gler aftur á sinn stað  
Þegar hreinsun er lokið á að setja glerin á 
sinn stað og síðan hurðina. Framkvæmið 
ofangreind skerf í öfugri röð. Setjið fyrst inn 
minna glerið, síðan það stærra. 
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11. HVAÐ Á AÐ GERA EF…  

 
VIÐVÖRUN!  
Sjá kafla yfir öryggi.  

Vandamál Hugsanleg orsök Aðgerð 
Ofninn hitnar ekki. Slökkt er á ofninum  Kveikið á ofninum.  
Ofninn hitnar ekki.  Klukkan er ekki stillt.  Stillið klukkuna.  
Ofninn hitnar ekki. Nauðsynlegar stillingar 

hafa ekki verið 
framkvæmdar.  

Athugið stillingarnar.  

Ofninn hitnar ekki.  Útsláttarliði eða öryggi 
hefur farið.  

Gangið úr skugga um að 
öryggið sé ástæða 
bilunarinnar. Ef öryggið  
fer aftur og aftur hafið þá 
samráð við rafvirkja.  

Inniljósið logar ekki.  Peran er sprungin.  Skiptið um peru (sjá við- 
eigandi kafla). 

Gufa og rakaþétting sest á matinn 
og í ofnhólfið.  

Maturinn var skilinn eftir of lengi í 
ofninum. 

Ekki skilja matvæli lengur í  
ofninum en sem nemur  
15 - 20 mínútum eftir að 
eldunarferli lýkur.  

Skjárinn sýnir “12.00”.  Straumrof.  Endurstillið klukkuna.  

Ef þú getur ekki lagfært bilunina sam- 
kvæmt ofanskráðu, hafðu þá samband  
við þjónustuaðila. 

Nauðsynlegar upplýsingar fyrir þjónustu- 
aðila er að finna á upplýsingaplötu. 
Upplýsingaplötuna er að finna á  
frambrún ofnhólfsins.  

Mælt er með að skrifa upplýsingarnar hér:  Gerð (Mod)                       ........................ 
Framleiðslunúmer (PNC)  ....................... 
Raðnúmer (S.N.)               ....................... 

 

12. TÆKNILEGAR 
UPPLÝSINGAR  

Spenna  220 -240 V  
Tíðni 50 Hz  
 
 

13. VERNDUN 
UMHVERFISINS  

 

Endurvinnið efni með merkingu . Setjið 
umbúðir í viðeigandi endurvinnslugáma.  
Hjálpið til við að vernda umhverfið og 
mannlega heilsu með því að endurvinna 
úrgang frá raftækjum og heimilistækjum. 
Ekki farga heimilistækjum merktum með 
tákninu með almennum heimilisúrgangi. 
Koma á vörunni á viðeigandi söfnunarstað 
fyrir endurvinnslu á raftækjum og 
rafeindabúnaði.  
 


