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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  
 

Öryggisupplýsingar 

Öryggi varðandi rafmagn  

 
Öll rafmagnsvinna vegna uppsetningar á þessu 
tæki ætti að vera framkvæmd af löggiltum 
rafverktaka.  
Komi til bilunar eða skemmda á tækinu:  
Takið öryggi úr sambandi, eða sláið þeim út.  
Viðgerðir á tækinu verður til þess hæfur aðili að 
framkvæma. Viðgerðir sem óreyndir aðilar 
framkvæma geta valdið alvarlegri hættu. Hafið 
samband við þjónustuaðila ef þörf er á viðgerð.  

Öryggi barna  

Skiljið börn aldrei eftir án aðgæslu þegar ofninn er í 
notkun.  
Ofninn er búinn öryggislæsingu sem kemur í veg 
fyrir óæskileg not,  

Öryggi í notkun  

Fólk (þar með talin börn) sem vegna vankunnáttu 
eða getu, eða reynsluleysis geta ekki notað tækið 
á öruggan hátt, ættu ekki að nota þetta tæki án 
umsjónar eða kennslu frá ábyrgum aðila.  
Ofninn er ætlaður til eldunar, steikingar og 
baksturs fyrir heimilið.  
Sýnið aðgát þegar raftæki eru tengd við tengla 
nærri ofninum. Gætið þess að snúrur snerti eða 
klemmist ekki í heitum ofndyrunum.  
Aðvörun: Hætta á að brennast! Innanrými ofnsins 
verður mjög heitt þegar hann er í notkun.  
Ef þú notar efni sem innihalda alkóhól í ofninum, 
getur myndast blanda sem inniheldur lítilsháttar 
eldfima blöndu af alkóhóli og lofti. Sýnið aðgát í 
þessu tilfelli þegar hurðin er opnuð. Ekki 
meðhöndla neinn búnað sem sendir frá sér hita, 
neista eða opinn eld á meðan.  

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 lægstu 
hugsanlegu hitastigi og brúna ekki of mikið.  

Til að komast hjá skemmdum 
á tækinu  
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. 
Emeleringin gæti skemmst eða aflitast.  
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.  
Þetta getur skaðað emeleringuna.  
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.  

Athugasemd: 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.  



Ofn EOC69400 |  3 

  

Lýsing á tækinu  
Horft framan á ofninn  

  

1 Stjórnborð  

2 Ofnhurð  

3 Ljósastika  

 

Ofninn slekkur á sér eftir 2 mínútur ef engin virkni 
er valin og engar breytingar eiga sér stað á 
ofninum, en ljósastikan helst hinsvegar logandi.  
Til að slökkva á ljósastiku, kveikið á ofninum og 
slökkvið á ofninum aftur.  
 

 



Ofn EOC69400 | Stjórnborð 4 

  

Stjórnborð  
Yfirlit  

  

1 Hnappur til að kveikja og slökkva. Kveikt með 

því að ýta á hnappinn og halda honum inni.  

2 Skjár  

3 Snúningsrofi með OK-hnappi, til að velja 

valmynd.  

4 Hnappur fyrir aukaaðgerðir  

5 Snertihnappar fyrir val á matvöruhópum  

Ef slökkt er á ofninum sýnir skjárinn klukku.  
Ef ofninn er ennþá heitur, þá er afgangshitinn 
sýndur með stiku.  
Þegar kveikt er á ofninum, sýnir skjárinn valmynd 
og upplýsingar um stöðu á ofninum.  
 

Skjár  
Upplýsingar á skjá fara eftir stöðu ofnsins.  
 

Tákn 

 
Mínútuteljari  

 
Klukka  

 
Tímalengd  

 
Lokatími  

 
Tími í gangi  

 
Hitastig í ofni  

 
Útreikningur  

 
Hraðvirk upphitun  

 
Skjámynd hitastigs  

 
 

 
 



Ofn EOC69400 |  5 

  

Ofninn að innan  

 

Yfirhiti og grillelement  
Ofnljós  
Tengi fyrir kjöthitamæla  
Fitusía  
Ofnljós  
Hringhitaelement, blástur  
Undirhiti  
Brautir fyrir plötur, fjarlægjanlegar  
Hæð í ofni  
Drif fyrir snúningsspjót  
Hreinsibúnaður (efnahvarfabúnaður)  

 
 

Fylgihlutir ofns  
 
Plata  

 
Fyrir bakstur  
 
Steikingarskúffa  

 
Fyrir bakstur og steikingu, eða sem lekabakki 
 til uppsöfnunar á fitu.  
 
Kjötmælir  

 
Til ákvörðunar um hve mikið búið er að elda  
kjöt.  
 

 
Steikingarspjót með haldara  

 
Fyrir steikingu á stærri kjötbitum eða fuglakjöti.  
 
Grind  

 
Fyrir eldunaráhöld, kökuform, steikur og grillaðan 
mat.  
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Rafeindastýring ofns  

Valmyndir og notkun 

Ofninum er stjórnað með valmyndum Aðalvalmyndin innifelur:  

Aðalvalmynd 

Sjálfvirk eldun  

Virkni ofnsins  

Valmynd hreinsunar  

Grunnstillingar  

Sérstök atriði  

  

Val á stað valmyndar  
Snúið snúningsrofa réttsælis til að fara í næstu 
aðgerð.  
Snúið snúningsrofa andsælis til að fara í fyrri 
aðgerð.  
 
Opna aðalvalmynd  
Aðalvalmynd er opnuð með því að ýta hnapp til að 
KVEIKJA/SLÖKKVA Ef ofninn er í 
verksmiðjustillingu er aðgerðin "Sjálfvirk eldun" 
valin.  
 
Opna valmynd "Sjálfvirk eldun".  
1. Ýtið á snertihnappinn til að velja æskileg gerð 
matvæla.  
2. Veljið æskilegan rétt eða undirflokk með 
snúningshnappi.  
3. Fylgið leiðbeiningum á skjánum.  
 
Val á stað á valmynd  
1. Veljið æskilegan stað á valmynd með 
snúningsrofa.  
2. Þegar valmyndin sýnir æskilegan stað í 
valmynd, þá er hann staðfestur með því að ýta á 
OK-hnappinn.  

 
Notið "Til baka" neðst í hverri valmynd til að fara til 
baka í fyrri valmynd.  

Sjálfvirk eldun  
Almennt  
 
Valmyndinni "Sjálfvirk eldun" er skipt upp í fimm 
hópa. Þeir eru notaðir til að velja hagstæðustu 
stillinguna fyrir mismunandi rétti.  
Ýtið á viðkomandi snertihnapp.  
Hópunum er skipt í mismunandi undirhópa og rétti, 
sem síðan eru forritaðir með réttum stillingum.  

 
Meðfylgjandi "Quick Guide" veitir yfirlit yfir alla 
hópa í valmyndinni "Sjálfvirk eldun". Í meðfylgjandi 

efnisyfirliti færðu aðstoð við að finna út hvaða rétti 
er að finna innan einstakra hópa.  
 

Tákn Hópur 

 

Bakstur  

 

Steiking  

 

Tilbúnir réttir  

 
Ofnréttir  

 

Pizza  

 

Háttur virkni  

 
Ofninn reiknar út nauðsynlegan eldunartíma þegar 
verið er að nota "Sjálfvirka eldun".  
Þú þarft ekki að stilla inn virkni ofns eða 
eldunartíma eins og á venjulegum ofni. Í staðin er 
valinn æskileg gerð af mat í hóp á valmyndinni.  

 
Í sjálfvirkri eldun er aðeins hægt að nota eina hæð 
í ofni.  
 
Notið fitusíuna aðeins við steikingu. Að öðrum kosti 
getur ofninn ekki reiknað út besta eldunartímann.  
Til að fá sem besta útkomu verður að nota þau 
eldunaráhöld sem mælt er með og/eða 
aukabúnað. þú finnur meiri upplýsingar í "Tillögur, 
töflur og ráð".  
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Virkni ofnsins  
Til að stilla handvirkt virkni ofnsins og hitastig við eldun.  

Virkni ofnsins  

Blástur  Fyrir bakstur á allt að þremur hæðum í einu. Stillið ofnhitann 
20 - 40° lægra en fyrir undir og yfirhita.  

Yfir - undirhiti  Fyrir bakstur og steikingu á einni hæð  

Pizza  Til baksturs á réttum á einni hæð, sem á að brúna mikið og 
vera með stökkan botn. Stillið ofnhitann 20 - 40° lægra en 
fyrir undir og yfirhita.  

Túrbógrill  Fyrir steikingu á stærri kjötstykkjum eða fuglum á einni hæð. 
Hentar einnig fyrir gratíneringu og brúningu.  

Túrbógrill + snúningsspjót  Fyrir steikingu á stærri kjötstykkjum eða fuglum á 
snúningsteini.  

Lítið grill  Fyrir grillsteikingu á flötum matvælum sem eru sett á miðju á 
grindina, ásamt glóðun.  

Lítið grill + snúningsspjót  Fyrir grillsteikingu á kjúklingi eða litlum steikarrúllum.  

Stórt grill  Fyrir grillsteikingu á flötum matvælum í miklu magni, ásamt 
glóðun. 

Stórt grill og snúningsspjót  Fyrir grillsteikingu á tveimur kjúklingum eða stærri steikum  

Undirhiti  Til eftirmeðhöndlunar á blautum kökum sem eru ekki 
gegnumbakaðar.  

Steiking við lágt hitastig  Fyrir eldun á sérlega meyrum og safaríkum steikum.  

Sérstök atriði  
Fyrir val á viðbótarvirkni ofnsins  

Sérstakt 

Affrysting  

Þurrkun  

Halda heitu  

Upphitun  

Diskahitun  

Grunnstillingar  

Til að breyta ýmsum "grunnstillingum" fyrir ofninn.  

Grunnstillingar 

Stilla klukku  Stillir klukka á rauntíma  

Tímastilling  Þegar stillingin er á, þá sýnir klukkan hvenær það slokknar á 
ofninum. Þegar slökkt er á stillingunni þá slokknar alveg á 
skjánum.  

Skerpa a skjá  Stilling á skjánum  

Ljósstyrkur á skjá  Stilling á skjánum  

Tungumál   

Styrkur hljóðmerkja   

Hljóðstyrkur hnappa  Slekkur eða kveikir á hnappahljóði  

Hljóðmerki viðvörun/villa  Slekkur eða kveikir á hljóðmerki  

Lyktarsía  Kveikt eða slökkt á lyktarsíu  

Stilling  Aðlagar ofninn að innréttingu, til dæmis eftir flutning  

Þjónusta  Sýnir útgáfu hugbúnaðar, uppsetningu og notkunartíma  

Verksmiðjustillingar  Setur allar stillingar aftur í stillingar frá verksmiðju  
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Valmynd hreinsunar  

Sjálfhreinsun og aðrar aðgerðir  

Valmynd hreinsunar 

Hreinsun með efnahvörfum (pyrolitic)  Fyrir hreinsun með hvarfavirkni  

AÐSTOÐ VIÐ HREINSUN  Minnir á ýmislegt sem hafa verður í huga fyrir hreinsun með 
hvarfavirkni. Hægt að kveikja á eða slökkva.  

MUNA EFTIR HREINSUN  Gefur til kynna hvenær þörf er á hreinsun með hvarfavirkni. 
Hægt að kveikja á eða slökkva.  

Aukaaðgerðir  

Hægt er að nota hnappinn aukaaðgerðir X til að stilla aukaaðgerðir ofnsins 

Valmynd fyrir aukaaðgerðir 

Mínútuteljari  

Hnappalæsing  

Tímalengd/Lokatími  

Hitamælir  

 

Notkun  

Fyrir fyrstu not  

 
Áður en ofninn er tekinn í notkun þarf að stilla 
tungumál og síðan skerpu og ljósstyrk á skjá 
ásamt klukku.  
Þegar kveikt er á ofninum í fyrsta sinn sýnir 
skjárinn "Stilla tungumál" ("SET LANGUAGE") eftir 
nokkrar sekúndur.  
1. Veljið æskilega stillingu með snúningshnappi.  
2. Ýtið síðan á OK til að staðfesta stillinguna.  
Framkvæmið aðrar grunnstillingar á sama hátt.  
 
Aðlögun að aðstæðum  
Til að tryggja sem besta útkomu með "Sjálfvirkri 
eldun" verður að stilla ofninn þannig að hann falli 
að aðstæðum. Aðgerðin kallast stilling og tekur um 
það bil 4 klst.  

 
Ef aðeins á að nota ofninn með handvirkum 
stillingum (á sjálfvirkni) þá þarf ekki að stilla hann.  

 
Athugið eftirfarandi atriði fyrir stillingu  
Stillingu þarf að framkvæma við herbergishita undir 
35°C.  
Fyrir stillingu þarf að vera búið að koma ofninum 
fyrir á endanlegum stað.  
Fyrir stillingu þarf að tengja ofninn við straum og 
ekki má aftengja hann eftir það.  
Sjáið um að fitusían sé fjarlægð fyrir stillinguna.  
Ef uppsetningarstaður, tenging við rafmagn eða 
önnur framangreind atriði breytast, þá þarf að stilla 
ofninn upp á nýtt þannig að "Sjálfvirk eldun" gefi 
sem bestan árangur.  

Stillingu er að finna í valmynd "Grunnstillingar", 
"Stilling".  
Ofninn er tilbúinn til notkunar eftir stillingu þegar 
hann hefur kólnað.  
 
Hreinsun fyrir fyrstu not  
Hreinsa þarf ofninn vandlega áður en hann er 
notaður í fyrsta sinn. þurrkið af ofnhólfinu og öllum 
hlutum með vatni og uppþvottasápu.  
Mikilvægt: Notið ekki ætandi eða gróf hreinsiefni! 
Slíkt getur skaðað yfirborðið.  
 
Kveikt og slökkt  
Ýtið á hnapp til að KVEIKJA/SLÖKKVA.  

 
Ef slökkt er á ofninum þá sýnir skjárinn raunklukku. 
Ef ofninn er ennþá heitur, þá er afgangshitinn 
sýndur með stiku.  
Sjálfvirk eldun  
1. Kveikið á ofninum.  
2. Ýtið á hnapp fyrir æskilega matvöru á hægri hlið 
stjórnborðsins.  
Valkostir fyrir rétti eða undirflokka sjást.  
3. veljið æskilegan flokk eða réttinn beint.  
4. Fylgið leiðbeiningum á skjánum.  
 
Dæmi: Frosin Pizza Calzone  
1. Kveikið á ofninum.  
2. Ýtið á Pizza-hnappinn.  
Það sjá fjórar mismunandi gerðir af pizzu.  

 
3. veljið "Frosin pizza" með snúningshnappi.  
4. Ýtið á OK til að sjá undirflokk.  
Það er hægt að velja á milli þriggja mismunandi 
gerða af frosinni pizzu.  
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5. Veljið " Calzone" með snúningshnappi.  
6. Ýtið á OK til að sjá réttinn.  
7. Fylgið leiðbeiningum á skjánum.  
Það er hægt að framlengja aðgerðina innan 5 
mínútna eftir að stilltur tími er liðinn í allt að 20 
mínútur með stilltu hitastigi, ef útkoman er ekki 
alveg ásættanleg.  

Handvirkur bakstur og 
steiking  

 
Hægt er að breyta virkni ofns eða hitastigi á meðan 
handvirkum bakstri eða steikingu stendur Frekir 
upplýsingar: Sjá næsta kafla.  
1. Kveikið á ofninum.  
2. Veljið valmynd "Virkni ofns" með kerfishnappi og 
ýtið á OK-hnappinn.  
yfirlit yfir virkni ofns sést  
3. Veljið æskilega virkni.  
Skjárinn sýnir uppástungu um hitastig.  

 
4. Hugsanlega er hægt að breyta um hitastig með 
snúningshnappi.  
5. Ýtið síðan á OK til að staðfesta hitastig ofns.  
6. Ef ofninn á að slökkva sjálfvirkt á sér: Ýtið á 
hnapp fyrir aukaaðgerðir.  
Eldunartíminn sést á skjánum.  

 
 
7. Stillið eldunartímann með snúningshnappi.  
8. Ýtið á OK til að staðfesta eldunartímann.  
Skjámynd fyrir lokatíma blikkar.  
9. Stillið lokatíma með snúningshnappi.  
10. Ýtið síðan á OK til að staðfesta lokatímann.  
Ofninn byrjar að hitna eða það kviknar á honum og 
slokknar þegar stilltur tími er kominn.  

 
Það er hægt að framlengja aðgerðina innan 5 
mínútna eftir að stilltur tími er liðinn í allt að 20 
mínútur með stilltu hitastigi, ef útkoman er ekki 
alveg ásættanleg.  
 
Hitastig breytt með 'handvirkum bakstri og 
steikingu'  
1. Snúið snúningsrofa til hægri ef það á að breyta 
hitastigi eftir gangsetningu.  

2. Ramminn sýnir hægri hlið á skjánum (þar sem 
raunhitastig er sýnt).  
Ýtið á OK til að velja.  
3. Þríhyrningur við hlið raunhita byrjar að blikka. 
Veljið síðan nýtt hitastig með snúningsrofa.  
4. Staðfestið nýja hitastigið með því að ýta á OK-
hnappinn.  
 
Virkni ofns breytt með 'handvirkum bakstri og 
steikingu'  
1. Hægt er að breyta virkni ofns eftir gangsetningu 
með því að snúa snúningsrofa til vinstri.  
2. Ramminn sýnir vinstri hlið á skjánum (þar sem 
raunvirkni ofns er sýnd).  
Ýtið á Ok til að velja.  
3. Veljið nýja æskilega ofnvirkni.  
4. Staðfestið nýja ofnvirkni með OK-hnappi.  
 
Kjötmælir  
Þegar aðgerðin kjötmælir er notuð, slekkur ofninn 
sjálfkrafa á sér þegar æskilegu hitastigi í miðju 
kjöts er náð.  
 
Mikilvægt! Notið aðeins meðfylgjandi kjötmæli. Ef 
skipta þarf um kjötmæli á aðeins að nota varahluti 
frá framleiðanda  
 
Notkun á kjötmæli  
1. Kveikið á ofninum.  
2. Stingið kjötmæli í það sem á að elda. Endi á 
kjötmæli á að vera í miðju þess sem verið er að 
elda.  
 

 
 
3. Setjið tengi fyrir kjötmæli eins langt inn og það 
kemst í tengil á hlið ofnsins.  
Skjárinn sýnir uppástungu um hitastig í miðju kjöts.  
 

 
 
4. Breytið hugsanlega stillingu á hitastigi með 
snúningshnappi.  
5. Ýtið síðan á OK til að staðfesta hitastigið.  
6. Stillið virkni ofns og æskilegt hitastig í ofni.  
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Hitastig í miðju kjöts er sýnt frá 30°C.  

 
Eftir nokkrar mínútur reiknast út áætlaður lokatími 
þegar stilltu kjarnahitastigi verður náð. Tíminn er 
endurreiknaður á meðan á eldun stendur og 
uppfærist á skjánum. Kerfið krefst þess að 
kjötmælinum sé stungið inn í kjötið og að hann sé 
settur í samband áður en eldun hefst og að hann 
sé ekki tekinn úr sambandi á meðan á eldun 
stendur.  
 
Hitastigi í miðju breytt á meðan á eldun stendur  
Ýtið einu sinni eða oftar á hnapp fyrir aukavirkni, 
þar til að skjárinn sýnir stillt hitastig í miðju.  
Þá er hægt að breyta hitastigi með 
snúningshnappi.  
 
Stilling á mínútuteljara  
Hægt er að stilla hljóðmerki með virkninni 
"mínútuteljari".  
1. Ýtið einu sinni eða oftar á hnapp fyrir 
aukaaðgerðir, þar til að "mínútuteljari" birtist á 
skjánum.  
 

 
 
2. Veljið tímapunkt fyrir viðvörun með 
snúningshnappi.  
3. Ýtið síðan á OK-hnappinn. Niðurtalningin byrjar.  
Ýtið á OK-hnappinn til að slökkva á hljóðmerkinu.  
 
HNAPPALÆSING  
Kveikt og slökkt er á hnappalæsingu með hnappi 
fyrir aukaaðgerðir.  
Þegar HNAPPALÆSING er á er ekki hægt að 
breyta stillingum.  
1. Ýtið einu sinni eða oftar á hnapp fyrir 
aukaaðgerðir, þar til að "HNAPPALÆSING" birtist 
á skjánum,  
 

 
2. Fylgið leiðbeiningum á skjánum.  
 
Öryggislæsing  
Það er hægt að læsa ofninum með virkninni 
"Öryggislæsing".  
Hún kemur til dæmis í veg fyrir að börn geti kveikt 
á ofninum.  
 

Kveikt og slökkt á öryggislæsingu (það má ekki 
vera valin nein aðgerð)  
Ýtið samtímis á "Bakstur" og "Pizza" þar til að 
hljóðmerki heyrist.  
Þegar ofninn er læstur sýnir skjárinn "stjórnborðið 
er læst".  
 
Læsing á hurð  
Við afhendingu er læsing á hurð óvirk.  
 
Hurðarlæsing gerð virk  

 
1. Takið um ramma á hurð (B) á efri brún á hurð og 
ýtið inn til að losa um klemmuna. Fjarlægið síðan 
rammann úr hurðinni með því að draga hann upp á 
við.  
 

 
 
2. Hnappur gerður virkur: Fjarlægið hnapp (1) og 
færið 4 mm til vinstri (2) og setjið í aftur (3).  
 

 
 
3. Takið um ramma á hurð (B) á hvorri hlið, setjið í 
innri brún á hurð og setjið ramma (B) í efri brún á 
hurð.  
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Mikilvægt. Á opnu hlið hurðarramma (B) er stýring 
(C). Það verður að ýta henni á milli ytra 
hurðarspjalds og hornstýringar (D).  
Smella (E) verður að grípa.  
 

 
 

 
 

Til að opna ofnhurðina.  
 

 
 
1. Ýtið hnappi inn og haldið.  
2. Opnið hurðina.  
 
Ofnhurðinni lokað  
Hurðinni er lokað án þess að ýta á hnappinn.  
 
Gera hurðarlæsingu óvirka  
Til að gera hurðarlæsingu óvirk er hnappurinn 
færður aftur til baka til hægri. Framkvæmið eins og 
lýst var hér að framan.  
Mikilvægt! Það að slökkva á ofninum tekur ekki 
hurðarlæsinguna af.  
 
Hurðarlæsing fjarlægð  
 

 
 
1. Takið um ramma á hurð (B) á efri brún á hurð og 
ýtið inn til að losa um klemmuna. Fjarlægið síðan 
rammann úr hurðinni með því að draga hann upp á 
við.  
 

 
 
2. Hnappur aftengdur: Fjarlægið hnapp (1).  
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3. Takið stykki úr neðri brún á ramma (B) (2) og 
ýtið því inn (3).  
 

 
 
4. Takið um sinn hvorn enda á rammastykki (B), 
setjið það á innri brún á hurð og ýtið 
rammastykkinu (B) á efri brún á hurð.  
 

 
 
Mikilvægt! Á opnu hlið hurðarramma (B) er stýring 
(C). Það verður að ýta henni á milli ytra 
hurðarspjalds og hornstýringar (D). Smella (E) 
verður að grípa.  
 

 
 

 
 
5. Lokið ofnhurðinni.  
 

 
 
Sjálfvirkur slökkvari á ofninum  

 
Ef ekki er slökkt á ofninum innan tilgreinds tíma, 
eða breytt um hitastillingu, þá slekkur ofninn 
sjálfkrafa á sér.  
 
Ofninn slekkur á sér við ofnhitastig:  

 30 - 120°C eftir 12.5 klst  

 120 - 200°C eftir 8.5 klst  

 200 - 250°C eftir 5.5 klst  

 250 – hám °C eftir 3 klst  
 
Kveikt aftur eftir öryggisrof:  
Ýtið á OK-hnapp í snúningsrofa  
 
Lyktarsía  
Kveikt er á lyktarsíu í valmynd yfir grunnstillingar.  
Ef kveikt er á virkni lyktarsía þá fer hún sjálfkrafa í 
gang við bakstur og steikingu.  

 
Þegar ofninn er með stillingar frá verksmiðju þá er 
slökkt á lyktarsíu.  
Ofninn notar meiri orku þegar kveikt er á lyktarsíu.  
þótt slökkt sé á lyktarsíu þá kviknar sjálfkrafa á 
henni eftir 100 klst notkun við bakstur eða 
steikingu til þess að hún hreinsi sig vel.  
Lyktarsían fer í gang við hreinsiferli ofnsins, jafnvel 
þótt það sé slökkt á henni þegar hreinsun fer í 
gang.  
1. Veljið "grunnstillingar" í aðalvalmynd.  
2. Ýtið á OK til að sækja þessa valmynd.  
3. Veljið "lyktarsíu" með snúningshnappi.  
4. Ýtið á OK-hnappinn til að staðfesta breytinguna  
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5. Kveikið á síunni ("kveikt") eða slökkvið 
("slökkva") með snúningshnappinum.  
6. Ýtið á OK til að staðfesta stillinguna.  
Stillingin er vistuð.  
 
Ofngrind, bökunarplata og ofnskúffa sett inn  

 
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.  
 
Bökunarplata eða ofnskúffa sett inn  
Ýtið bökunarplötu milli stýringa í valinni hæð í 
ofninum.  
 

 
 
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 búnaður til að 
hindra að hlutir renni út af grindinni.  
 
 

Ofngrind og ofnskúffa sett inn saman  
Leggið ofngrindina ofan á ofnskúffuna. Ýtið 
ofnskúffunni inn á milli stýringa í æskilegri hæð.  
 

 
 
Fitusía sett í / fjarlægð  
Notið aðeins fitusíu við steikingu til að vernda 
hitaelement í bakhlið ofnsins frá fituslettum.  
 

 
 
Fitusía sett í  
Takið í gripið á fitusíunni og setjið festingarnar 
tvær niður á við í opið á bakhlið ofnsins (viftuopið).  
 
Fitusía tekin úr  
Takið í gripið á fitusíunni og losið hana úr með því 
að draga hana upp og út.  
 
Snúningsspjót  
 
Það sem á að grilla fest á  
1. Gaffallinn settur á spjótið.  
2. Setjið matinn og síðan seinni gaffalinn á spjótið.  

 
Miðjustillið matinn þannig að hann sé á miðju 
spjótinu.  
3. Herðið gafflana fasta.  
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Snúningsspjótið sett á sinn stað.  
 

 
 
1. Setjið steikarskúffuna í neðstu brautina.  
2. Setjið haldara fyrir snúningsspjót í 5. braut frá 
botni, fremst hægra megin.  
3. Setjið handfangið á snúningsspjótið og ýtið 
festingunni niður.  

 
Festingin á að sitja niðri svo að handfangið sitji fast 
á spjótinu.  
4. Ýtið enda á spjótinu inn í snúningsdrifið vinstra 
megin á innri vegg ofnsins.  
5. Setjið gróp á handfangi inn í tilsvarandi hak á 
haldara fyrir snúningsspjótið.  

6. Dragið handfangið af.  
7. Stillið virkni ofns og æskilegt hitastig, eins fram 
kemur í töflu yfir snúningsspjót.  
 

 
 

 
Athugið að spjótið snúist. 
 
Snúningsspjót tekið úr  
Notið handfangið til að taka spjótið út. Að steikingu 
lokinni þá er spjótið mjög heitt,  

 
Viðvörun! Það er hætta á að brenna sig þegar 
spjótið er tekið út.  
Slökkvið á ofninum.  
 

Notkun, töflur og ráð  

Sjálfvirk eldun  

Til að ná fram bestu mögulegu útkomu verður að nota þau áhöld og ílát sem mælt er með.  
Mikilvægt! Athugið að ílát úr plasti eða með plasthandföngum þoli hitann.  
 
Bakstur, heimabakstur  

Sandkaka 

Gerð  Eldunaráhöld  Viðbótarhlutir  Athugasemdir  

 Sandkökuform  Grind  Deig með lítilli eða engri fitu  

Lagkökubotnar, rúllutertur    Yfir og undirhiti  

Kringla  

Gerð  Eldunaráhöld  Viðbótarhlutir  Athugasemdir  

  Plata  1 stk  

Kökur á plötu  

Gerð  Eldunaráhöld  Viðbótarhlutir  Athugasemdir  

  Plata  Notið steikingarskúffu eða 
plötu  

Kökur í formi  

Gerð  Eldunaráhöld  Viðbótarhlutir  Athugasemdir  

 Kökuform  Grind  Ýmsar gerðir af kökum sem 
eru bakaðar í formi.  

Hnoðdeigsbotnar    Yfir og undirhiti  

Bökur 

Gerð  Eldunaráhöld  Viðbótarhlutir  Athugasemdir  

 Tertuform  
Springform  
 

Grind  
 

Kökur með lítilli fyllingu, t.d. 
 sultu  
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Bakstur, heimabakstur  frh. 

Terta/Quiche  

Gerð  Eldunaráhöld  Viðbótarhlutir  Athugasemdir  

 Quicheform  
Springform  
Tertuform  

Grind  

Strudel  

Gerð  Eldunaráhöld  Viðbótarhlutir  Athugasemdir  

 - Plata  1 stk  

Ávaxtakaka  

Gerð  Eldunaráhöld  Viðbótarhlutir  Athugasemdir  

 Ferhyrnt form  
Springform  

Grind  Með þurrkuðum ávöxtum  

Smjördeig  

Gerð  Eldunaráhöld  Viðbótarhlutir  Athugasemdir  

Vínarbrau  Plata  Mörg stk 
Ósætt  Plata  Mörg stk.  

Mikilvægt! Bakið smákökur og kex á "gamaldags" hátt!  
 
Brauð 

Gerð  Eldunaráhöld  Viðbótarhlutir  Athugasemdir  

Form  Brauðform  Grind  1 form  

Plata  - Plata  1 brauð  

Flatt brauð  - Plata  1 eða 2 stk. (t.d. frönsk 
langbrauð (flûtes))  

Lítil gerbrauð  

    

Bollur  Plata  mörg lítil stk 
Kanilsnúðar   Plata  mörg lítil stk 
Sérstakar kökur  

    

Lagkökubotnar  springform  grind   

 

Steiking 

 
Setjið ávallt fitusíuna í fyrir steikingu svo að ofninn óhreinkist sem minnst.  
 
Nautakjöt/Villibráð/lamb  

 

Gerð  Eldunaráhöld  Viðbótarhlutir  Athugasemdir  

Enskt roastbeef  Lítil steikarskúffa  Hitamælir  Veljið æskilegt eldunarstig 
(Rautt, rósrautt eða 
gegnumsteikt)  

Roastbeef, norrænt  Lítil steikarskúffa  Hitamælir  Veljið æskilegt eldunarstig 
(Rautt, rósrautt eða 
gegnumsteikt)  

Roastbeef  Lítil steikarskúffa   Stillið þyngd  

Lambasteik, rósrauð  Lítil steikarskúffa  Hitamælir  - 

Lambasteik  Lítil steikarskúffa  - - 

Hryggur, villibráð  Lítil steikarskúffa  Hitamælir  - 

Steik úr villibráð  Lítil steikarskúffa  - Stillið þyngd  
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Fuglakjöt/fiskur  

Gerð  Eldunaráhöld  Viðbótarhlutir  Athugasemdir  

Úrbeinað fuglakjöt  Lítil steikarskúffa  Hitamælir  - 

Kjúklingur, heill  Lítil steikarskúffa -  Stillið þyngd  

Heill kalkún  Lítil steikarskúffa -  Stillið þyngd  

Önd, heil  Lítil steikarskúffa  - Stillið þyngd  

Gæs, heil  Lítil steikarskúffa  - Stillið þyngd  

Heill fiskur Lítil steikarskúffa  Hitamælir  - 

 
Svínakjöt/Kálfakjöt  

Gerð  Eldunaráhöld  Viðbótarhlutir  Athugasemdir  

Svínahryggur  Lítil steikarskúffa  Hitamælir  - 

Hnakkasteik úr svínakjöti  Lítil steikarskúffa -  Stillið þyngd  

Kálfafile  Lítil steikarskúffa  Hitamælir  - 

Kálfasteik  Lítil steikarskúffa  - Stillið þyngd  

 

Gerð  Eldunaráhöld  Viðbótarhlutir  Athugasemdir  

    

    

 
Tilbúnir réttir  
Frosnar kartöfluafurðir  

Gerð  Eldunaráhöld  Viðbótarhlutir  Athugasemdir  

- - Plata  bátar, krókettur ofl.  

 
Frosið smjördeig  

Gerð  Eldunaráhöld  Viðbótarhlutir  Athugasemdir  

Vínarbrauð -  Plata  mörg lítil stk 
Ósætt  - Plata  mörg lítil stk 
 
Ferskt smjördeig  

Gerð  Eldunaráhöld  Viðbótarhlutir  Athugasemdir  

Vínarbrauð -  Plata  mörg lítil stk 
Ósætt  - Plata  mörg lítil stk 
 
Lítil gerbrauð 

Gerð  Eldunaráhöld  Viðbótarhlutir  Athugasemdir  

Frosin  -  Plata  mörg lítil stk 
Ófrosin - Plata  - 
  
Frosinn fiskur/kjöt  

Gerð  Eldunaráhöld  Viðbótarhlutir  Athugasemdir  

Gratíneraður fiskur  Hitaþolið fat  Grind  - 

Fiskur/kjöt með raspi  - Plata  Mörg lítil stykki, t.d. 
fiskstautar, cordon bleu   

 
Frosin terta/quiche  

Gerð  Eldunaráhöld  Viðbótarhlutir  Athugasemdir  

- - Plata - 
 
Kartöfluréttir 

Gerð  Eldunaráhöld  Viðbótarhlutir  Athugasemdir  

Frosnir  Hitaþolið fat  Grind  - 
Ferskir  Hitaþolið fat  Grind  - 
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Pastaréttir  

Gerð  Eldunaráhöld  Viðbótarhlutir  Athugasemdir  

Frosnir  Hitaþolið fat  Grind  - 
Ferskir  Hitaþolið fat  Grind  - 
  
Hrísgrjónaréttir 

Gerð  Eldunaráhöld  Viðbótarhlutir  Athugasemdir  

Frosnir  Hitaþolið fat  Grind  Hlutasoðin hrísgrjón  

Ferskir  Hitaþolið fat  Grind  Hlutasoðin hrísgrjón  

 
Grænmetisréttir  

Gerð  Eldunaráhöld  Viðbótarhlutir  Athugasemdir  

Frosnir  Hitaþolið fat  Grind  - 
Ferskir  Hitaþolið fat  Grind  - 
  
Frosið "strudel"  

Gerð  Eldunaráhöld  Viðbótarhlutir  Athugasemdir  

- -  Plata  1 eða 2 stk 
 
Smáréttir (snakk)  

Gerð  Eldunaráhöld  Viðbótarhlutir  Athugasemdir  

- -  Plata  mörg lítil stk 

Ofnréttir, heimagerðir 
Ofnbakaður fiskur 

Gerð  Eldunaráhöld  Viðbótarhlutir  Athugasemdir  

Hátt form  Hitaþolið fat  Grind > 4 cm  

Lágt form  Hitaþolið fat  Grind  < 4 cm  

 
Kartöfluréttir 

Gerð  Eldunaráhöld  Viðbótarhlutir  Athugasemdir  

- Hitaþolið fat  Grind  - 
 
Pastaréttir 

Gerð  Eldunaráhöld  Viðbótarhlutir  Athugasemdir  

- Hitaþolið fat  Grind  Stráið parmesanosti yfir rétt 
áður en rétturinn er tilbúinn  

 
Hrísgrjónaréttir 

Gerð  Eldunaráhöld  Viðbótarhlutir  Athugasemdir  

- Hitaþolið fat  Grind  Hlutasoðin hrísgrjón  

  
Eftirréttir 

Gerð  Eldunaráhöld  Viðbótarhlutir  Athugasemdir  

- Hitaþolið fat  Grind - 

 
Frauð (Soufflé)  

Gerð  Eldunaráhöld  Viðbótarhlutir  Athugasemdir  

Eitt stórt form  Hitaþolið fat  Grind -  

Lítil form  Í litlum formum  Grind  Mörg form  

 
Gratínering  

Gerð  Eldunaráhöld  Viðbótarhlutir  Athugasemdir  

- Hitaþolið fat  Grind  Stráið parmesanosti yfir rétt 
áður en rétturinn er tilbúinn.  
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Pizza 
Fersk pizza 

Gerð  Eldunaráhöld  Viðbótarhlutir  Athugasemdir  

Þykk  - Plata  Þykk skorpa, mikið af 
fyllingu (amerísk)  

Þunn  - Plata  Þunn skorpa, lítil fylling 
(ítölsk)  

Calzone  - Plata   

 
Frosin pizza 

Gerð  Eldunaráhöld  Viðbótarhlutir  Athugasemdir  

Forbökuð  - Plata  Pizzabotn, forbakaður, án 
auka fyllingar 

Ekki forbökuð - Plata  án aukafyllingar  

Calzone  - Plata   

 
Forbökuð pizza, fersk  

Gerð  Eldunaráhöld  Viðbótarhlutir  Athugasemdir  

- - Plata - 

 
Pizza snakk  

Gerð  Eldunaráhöld  Viðbótarhlutir  Athugasemdir  

- - Plata - 

 

 

Handvirkur bakstur og 
steiking  
Ef þú óskar að stilla sjálf ofninn fyrir eldun þá er 
hægt að sækja ráðleggingar í eftirfarandi töflum. 
Töflurnar eru með úrval rétta með viðeigandi 
stillingum.  
 
Bakstur  
Hæð í ofni  

 Bakstur með undir- og yfirhita er aðeins 
mögulegur í einni hæð.  

 Í bakstri með blæstri er hægt að baka á allt að 
þremur plötum í einu.  

 
1 bökunarplata: t.d. ofnhæð 3  
 

 
 

 
1 kökuform: t.d. ofnhæð 1  
 

 
 
2 bökunarplötur: t.d. hæðir 1 og 3 í ofni  
 

 
 
2 bökunarplötur: Brautir í ofni 1,3 og 5  
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Kökuform  

 Fyrir hefðbundinn bakstur með undir og yfirhita 
eru bökunarform úr dökkum málmi og 
viðloðunarfrí (teflon) heppileg.  

 Fyrir blásturshitaleiðni eru bökunarform úr 
gljáandi málmi einnig heppileg.  

Almennar leiðbeiningar  

 Setjið plötuna inn með sniðbrúnina að framan  

 Í hefðbundnum bakstri með undir- og yfirhita 
og bakstri með blásturshitaleiðni er einnig 
hægt að baka tvö kökuform  hlið við hlið í 
sömu hæð samtímis. Þetta lengir ekki 
bökunartíma að neinu sem nemur.  

 
Þegar um er að ræða frosin matvæli eru sett á 
plötur geta plöturnar aflagast við eldunina.  
Þetta er vegna mikils hitamunar á milli þess sem er 
frosið og ofnhitans. Þegar plöturnar hafa kólnað 
hverfur aflögunin aftur.  
 
Um töflur yfir bakstur  

 Töflurnar sýna æskilegar stillingar á hitastigi, 
bökunartíma og hæðarstillingu í ofni fyrir val á 
dæmigerðum réttum.  

 Hitastig og bökunartími er aðeins til 
viðmiðunar, vegna þess að þetta fer eftir 

samsetningu á deigi eða blöndu, magni og 
gerð á bökunarformi.  

 Við mælum með að nota lægra hitastig í fyrsta 
sinn og ef nauðsyn krefur, til dæmis ef óskað 
er eftir meiri brúningu, eða ef bökunartími er of 
langur, þá er hægt að velja hærra hitastig  

 Ef þú getur ekki fundið stillingar fyrir tiltekna 
uppskrift, leitað þá að annarri sem er svipuð.  

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

 Uppskriftir með röku innihaldi  (pizzur, 
ávaxtakökur ofl) eru bakaðar á einni hæ.  

 Kökur sem eru bakaðar á mismunandi hæð 
geta brúnast mishratt í byrjun. Ef þetta gerist, 
breytið ekki hitastillingunni.  

 Mismunandi hröð brúning jafnast út eftir því 
sem líður á baksturinn.  

 Nýi ofninn gæti bakað eða steikt á öðrum 
hraða en ofninn sem þú notaðir áður. 
Aðlagaðu venjulegar stillingar (hitastig, 
eldunartíma) og hæð í ofni að meðmælum í 
eftirfarandi töflum.  

Nema að annað sé tiltekið, þá eru gildi miðuð við 
það að byrjað sé með kaldan ofn.  
  

Töflur yfir bakstur  
 
Bakað í formi á einni hæð  

Gerð á bakstri  Virkni ofns  Braut í ofni  Hitastig °C  Tími Klst: Mín.  
Formkaka  Blástur  1  150 - 160  0:50 - 1:10  

Sítrónusandkaka/tekaka  Blástur  1  150 - 160  1:10 - 1:30  

Sandkaka  Blástur  1  140  1:10 - 1:30  

Sandkaka  Yfir - undirhiti  1  160  1:10 - 1:30  

Tertubotn, hnoðdeig 1) Blástur  3  170-180  0:10 - 0:25  

Lagkökubotn í flötu formi  Blástur  3  150 - 170  0:20 - 0:25  

Lokuð eplakaka  Yfir - undirhiti  1  170 - 190  0:50 - 1:00  

Eplakaka, opin  Blástur  1  160  1:10 - 1:30  

Eplakaka, opin  Yfir - undirhiti  1  180  1:30 - 1:30  

Tertur með hnoðdeigsbotni  Blástur  1  160 - 180  0:30 - 1:10  

Ostakaka, forbakaður hnoðdeigsbotn  Yfir - undirhiti  1  170 - 190  1:00 - 1:30  
1) Forhitaður ofn  

 
Stærri bakstur á plötu  

Gerð á bakstri  Virkni ofns  Braut í ofni  Hitastig °C  Tími Klst: Mín.  
Kringla  Yfir - undirhiti  3  170 - 190  0:30 -0:40  

Franskbrauð / gróft brauð 1)  Yfir - undirhiti  3  160 - 180  0:30 -0:40  

Rúgbrauð 1)  
Fyrst  
Síðan  

Yfir - undirhiti  1 - 
230  
160 - 180  

- 
0:25  
0:30 -1:00  

Bakstur úr vatnsdeigi  1) Yfir - undirhiti  3  180 - 200  0:15 -0:30  

Rúlluterta 1)  Yfir - undirhiti  3  180 - 200  0:10 -0:20  

Langbrauð (Flûtes)  Blástur  3  150 - 160  0:20 -0:40  

Kransakaka 1)  Yfir - undirhiti  3  190 - 210  0:15 -0:30  

Gerdeigsstengur með fyllingu  Blástur  3  150  0:35 -0:50  

Gerdeigsstengur með fyllingu  Yfir - undirhiti  3  170  0:35 -0:50  

Mazarínur  Blástur  3  160 - 170  0:40 -1:20  
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Stærri bakstur á plötu  - frh. 

Gerð á bakstri  Virkni ofns  Braut í ofni  Hitastig °C  Tími Klst: Mín.  
Skúffukaka 1) 2)  Yfir - undirhiti  3  160 - 180  0:40 -1:20  

Pizza (með mikilli fyllingu) 1) 2)  Blástur  1  180 - 200  0:30 -1:00  

Pizza (þunn) 1)  Blástur  1  200 - 220  0:10 -0:25  

Pítubrauð  Blástur  1  200 - 220  0:08 -0:15  
1) Forhitaður ofn  
2) Notið ofnskúffu  

 
Minni bakstur á bökunarplötu  

Gerð á bakstri  Virkni ofns  Braut í ofni  Hitastig °C  Tími Klst: Mín.  
Vínarbrauð  Blástur  3  150 - 160  0:20- 0:30  

Kökur formaðar með sprautupoka  Blástur  3  140  0:20 -0:30  

Bollakökur (Muffins) 1)  Yfir - undirhiti  3  160  0:20 -0:30  

Bollakökur (Muffins)  m. blæstri  3  150 - 160  0:15 -0:20  

Marengs  m. blæstri  3  80 - 100  2:00 -2:30  

Makkarónur  m. blæstri  3  100 - 120  0:30 -0:60  

Lítil gerbrauð með fyllingu  Blástur  3  150 - 160  0:20 -0:40  

Minni bakstur úr smjördeigi 1)  Blástur  3  170 -180  0:20 -0:30  

Bollur 1)  Blástur  3  160  0:20 -0:35  

Bollur 1)  Yfir - undirhiti  3  180  0:20 -0:35  

Smákökur, 20 stk 1)  Blástur  3  140  0:20 -0:30  

Smákökur, 20 stk 1)  Yfir - undirhiti  3  170  0:20 -0:30  
1) Forhitaður ofn  

 
Bakað á fleiri hæðum með blæstri (kökur/vínarbrauð/brauð)  

Gerð á bakstri  2 hæðir  3 hæðir  Hitastig (°C)  Tími Klst: Mín.  
Vatnsdeigsbollur 1)  1 / 4  --- 160 - 180  0:35 - 0:60  

Franskbrauð / Flûtes  1 / 3  --- 140 - 160  0:30 - 0:60  

Vínarbrauð  1 / 3  1 / 3 /5  150 - 160  0:15 - 0:35  

Smákökur  1 / 3  1 / 3 /5  140  0:20 - 0:60  

Bollakökur (Muffins)  1 / 3  --- 160 - 170  0:25 - 0:40  

Marengs  1 / 3  --- 80 - 100  2:10 - 2:50  

Makkarónur  1 / 3 --- 100 - 120  0:40 - 1:20  

Lítil gerbrauð með fyllingu  1 / 3 --- 160 - 170  0:30 - 0:60  

Minni bakstur úr smjördeigi 1  1 / 3 --- 160 - 180  0:30 - 0:50  

Bollur  1 /4  --- 160  0:30 - 0:55  

Kex (20 stk á plötu) 1)  1 /4  --- 140  0:25 - 0:40  
1) Forhitaður ofn  

 
Ráð varðandi bakstur  

Útkoma Hugsanleg orsök Úrbót 
Kakan er ekki nægilega vel 
bökuð að neðan  

Röng hæðarstilling í ofni  Færið kökuna neðar  

Kakan fellur (verður blaut, 
kekkjótt, misjöfn)  

Ofnhitinn er of hár.  Notið eilítið lægri stillingu  

 Bökunartími of stuttur  Stillið lengri bökunartíma  

 Of mikill vökvi í deiginu  Notið minni vökva  

Kakan er of þurr  Of lágur ofnhiti  Stillið hitastig hærra  

 Bökunartími of langur  Stillið styttri bökunartíma  

Kakan dökknar misjafnt  Of hár ofnhiti og bökunartími of 
stuttur  

Stillið á lægra hitastig og lengri 
bökunartíma  

 Deigið er ekki jafnt í forminu  Dreifið jafnt úr deiginu  

 Fitusía er í ofninum  Takið fitusíuna úr  

Kakan bakast ekki á uppgefnum 
tíma  

Ofnhitastig er of lágt  Notið aðeins hærri stillingu á hitastigi  

 Fitusía er í ofninum  Takið fitusíuna úr  
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Steiking  
Setjið fitusíuna í fyrir steikingu! 
 
Eldunaráhöld  

 Hvaða hitaþolin ílát sem er má nota við 
steikingu í ofni. (vinsamlegast lesið 
leiðbeiningar framleiðanda)  

 Stórar steikur eru steiktar beint í 
steikarskúffu eða á grind með skúffuna 
undir.  

 Varðandi allt magurt kjöt þá er mælt með 
steikingu í steikingarformi eða í íláti með 
loki. Kjötið verður meyrara.  

 Allar gerðir kjöts sem á að brúna eða eru með 
skorpu, er hægt að brúna í steikingarfati án 
loks. 

 

 
Upplýsingar sem fram koma í eftirfarandi töflu eru 
aðeins til leiðbeiningar.  
 

 Við mælum með að elda kjöt og fisk sem vegur 
meira en 1 kg í ofninum.  

 Til að koma í veg fyrir að safi eða fita brenni 
fast á áhöldum, er mælt með að bæta við 
smávegis af vökva.  

 Ef þörf krefur, snúið steikinni (eftir 1/2 - 2/3 af 
eldunartímanum).  

 Setjið kjötsafann yfir steikina nokkrum sinnum 
á meðan á steikingu stendur.  

 Þetta gefur betri árangur við steikingu.  
 

 

Steikingartafla  
Nautakjöt  

Gerð á kjöti Magn Virkni ofns 
Braut 
í ofni 

Hitastig (°C) 
Tími Klst: 

Mín. 

Þunnsteik (pottsteik)  1 - 1,5 kg  Yfir - undirhiti  1  200 - 250  2:00 - 2:30  

Enskt roastbeef eða file      pr. cm á hæð  

- rautt í miðju  pr. cm á hæð  Túrbógrill  1  190 - 200  1) 0:05 - 0:06  

- rósrautt í miðju  pr. cm á hæð  Túrbógrill  1  180 - 190  0:06 - 0:08  

- gegnumsteikt  pr. cm á hæð  Túrbógrill  1  170 - 180  0:08 - 0:10  
1) Forhitaður ofn  

 
Svínakjöt 

Gerð á kjöti Magn Virkni ofns 
Braut 
í ofni 

Hitastig (°C) 
Tími Klst: 

Mín. 

Bógur, hnakki, skinka  1 - 1,5 kg  Túrbógrill  1  160 - 180  1:30 - 2:00  

Ofnsteiktar kótelettur  1 - 1,5 kg  Túrbógrill  1  170 - 180  1:00 - 1:30  

Farsbrauð  750 g -1  Túrbógrill  1  160 - 170  0:45 - 1:00  

Svínabógur (forsoðinn)  750 g -1  Túrbógrill  1  150 - 170  1:30 - 2:00  

 
Kálfakjöt 

Gerð á kjöti Magn Virkni ofns 
Braut 
í ofni 

Hitastig (°C) 
Tími Klst: 

Mín. 

Kálfasteik  1 kg  Túrbógrill  1  160 - 180  1:30 - 2:00  

Kálfaskanki  1,5 - 2 kg  Túrbógrill  1  160 - 180  2:00 - 2:30  

 
Lamb 

Gerð á kjöti Magn Virkni ofns 
Braut 
í ofni 

Hitastig (°C) 
Tími Klst: 

Mín. 

Lambasteik, lambalæri  1 - 1,5 kg  Túrbógrill  1  150 - 170  1:15 - 2:00  

Lambahryggur  1 - 1,5 kg  Túrbógrill  1  160 - 180  1:00 - 1:30  

 
Villibráð 

Gerð á kjöti Magn Virkni ofns 
Braut 
í ofni 

Hitastig (°C) 
Tími Klst: 

Mín. 

Hérahryggur, héralæri  Allt að 1 kg  Yfir - undirhiti  3  220 - 250 1)1)  0:25 - 0:40  

Dádýrshryggur  1,5 - 2 kg  Yfir - undirhiti  1  210 - 220  1:15 - 1:45  

Læri af villibráð  1,5 - 2 kg  Yfir - undirhiti  1  200 - 210  1:30 - 2:15  
1) Forhitaður ofn  



Ofn EOC69400 | Grillsteiking 22 

  

Steikingartafla (fuglakjöt)  

Gerð á kjöti Magn Virkni ofns 
Braut 
í ofni 

Hitastig (°C) 
Tími Klst: 

Mín. 

Kjúklingur, í hlutum  pr 200-250 g  Túrbógrill  1  200 - 220  0:35 - 0:50  

Kjúklingur, hálfur  pr 400-500 g  Túrbógrill  1  190 - 210  0:35 - 0:50  

Fuglakjöt  1 - 1,5 kg  Túrbógrill  1  190 - 210  0:45 - 1:15  

Önd  1,5 - 2 kg  Túrbógrill  1  180 - 200  1:15 - 1:45  

Gæs  3,5 - 5 kg  Túrbógrill  1  160 - 180  2:30 - 3:30  

Kalkúnn  2,5 - 3,5 kg  Túrbógrill  1  160 - 180  1:45 - 2:30  

Kalkúnn  4 - 6 kg  Túrbógrill  1  140 - 160  2:30 - 4:00  

 
Fiskur - gufusoðinn  

Gerð  Magn Virkni ofns 
Braut 
í ofni 

Hitastig (°C) 
Tími Klst: 

Mín. 

Fiskur, heill  1 - 1,5 kg  Yfir - undirhiti  1  210 - 220  0:45 - 1:15  

 

Töflur, kjöthitamælir  
Nautakjöt  

Matur Hitastig í miðju 

Roastbeef eða lundir, rautt  45 - 50 °C  

Roastbeef eða lundir, miðlungs  60 - 65 °C  

Roastbeef eða lundir, gegnumsteikt  75 - 80 °C  

 
Svínakjöt 

Matur Hitastig í miðju 

Skinka, svínahnakki  80 - 82 °C  

Svínahryggur  75 - 80 °C  

Farsbrauð  75 - 80 °C  

 
Kálfakjöt 

Matur Hitastig í miðju 

Kálfasteik  75- 80 °C  

Kálfaskanki  85 - 90 °C  

 
Lamb 

Matur Hitastig í miðju 

Lambalæri  80 - 85 °C  

Lambahryggur  80 - 85 °C  

Lambasteik, lambalæri  75 - 80 °C  

 
Villibráð 

Matur Hitastig í miðju 

Hérahryggur  70 - 75 °C  

Héralæri, -fætur  70 - 75 °C  

Heilsteiktur héri  70 - 75 °C  

Dádýrs eða hjartarhryggur 70 - 75 °C   

Dádýrs- eða hjartarlæri  70 - 75 °C  
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Grillsteiking  
Notið mismunandi grillstillingar með hámarks 
hitastillingu Viðkomandi ofnvirkni er tengd 
notkunarsviði.  
 
Mikilvægt: Grillið alltaf með ofnhurðina lokaða.  

 
Ávallt ætti að forhita tóman ofninn með grillvirkni í 
5 mínútur.  

 Setjið ofngrindina ávallt í meðmælta hæð 
þegar grillað er.  

 Setjið ofnskúffuna ávallt í fyrstu braut talið 
neðan frá til að taka við fitu.  

 Grilltímar eru aðeins til viðmiðunar.  

 Grill er sérstaklega heppilegt fyrir eldun áflöt 
bitum kjöts eða fiski  

 

Grilltafla  

Matur sem á að grilla Braut í ofni 
Grilltími 

1. hlið 2. hlið 

Borgarar  4  8-10 mín.  6-8 mín.  

Svínafile  4  10-12 mín.  6-10 mín.  

Medisterpylsur, pylsur  4  8-10 mín.  6-8 mín.  

Tournedos, kálfasteik  4  6-7 mín.  5-6 mín.  

Nautafile, roast beef (um það bil 1 kg)  3  10-12 mín.  10-12 mín.  

Ristað brauð  3  4-6 mín.  3-5 mín.  

Ristað brauð með áleggi  3  6-8 mín. --- 

 
Snúningsspjót 

Réttur Magn kg Aðgerð Hitastig °C 
Grilltími, 
klst:mín 

1 kjúklingur  ca. 1 kg  Lítið grill + snúningsspjót  240  1:00 - 1:10  

2 kjúklingar  pr 1 kg  Stórt grill og snúningsspjót  240  1:15 - 1:20  

1 önd  1,5 - 2 kg  Lítið grill + snúningsspjót  240  1:20 - 1:40  

Upprúlluð svínasteik  1  Lítið grill + snúningsspjót  240  1:45 - 2:15  

Svínabógur 
(forsoðinn í 1/2 klst)  

1 - 1,3 kg  Lítið grill + snúningsspjót  240  2:00 - 2:30  

 

Langtímasteiking  

Með því að nota virknina langtímaeldun, þá verður 
kjötið sérlega mjúkt og helst einstaklega meyrt.  
Við mælum með þessari virkni fyrir mögur, mjúk 
stykki af kjöti og fiski.  
Langtímasteiking er ekki heppileg fyrir t.d. pottsteik 
eða feita svínasteik.  
Mælt er með 120°C fyrir lítil kjötstykki, svo sem til 
dæmis  buff/kótelettur.  
Mælt er með 150°C fyrir stærri kjötstykki, svo sem 
til dæmis nautafile.  

 
Þegar virknin langtímasteiking er notuð á ávallt að 
elda rétti án loks.  
1. Brúnið kjötið í pönnu á miklum hita á hvorri hlið í 
1-2 mínútur.  
2. Setjið það síðan í steikarfat, eða beint á grindina 
með ofnskúffu undir til að taka við fitunni.  
3. Setjið inn í ofninn.  Veljið ofnvirkni 
langtímasteiking Breytið hitastigi ef þörf krefur 
(150°C) og eldið þar til tilbúið (sjá töflu).  

 
Eldunartafla fyrir langtímasteikingu  
 

Matur Magn (grömm) Stilling Braut 
Heildartími 

(mín.) 

Enskt roastbeef  1000 - 1500  150°C  1  90 - 110  

Nautalund, lambalæri  1000 - 1500  150°C  3  90 - 110  

Kálfasteik  1000 - 1500  150°C  1  100 - 120  

Buff/kótelettur  200 - 300  120°C  3  20 - 30  
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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.  
Ekki nota ræstisvampa eða málmsköfur til að 
hreinsa glerið í ofnhurðinni. Það getur rispað 
glerið. Glerið getur sprungið.  
 
Ofninn að utan  

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

 Notið algeng hreinsiefni á markaði til að strjúka 
af málmframhlið.  

 Notið aldrei ræstiduft/ræstikrem eða 
ræstisvampa.  

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.  
 
Ofninn að innan  
1. Það kviknar sjálfvirkt á ofnljósinu þegar hurðin er 
opnuð.  
2. Í hvert sinn sem ofninn er notaður á að strjúka 
yfir hann með vatni og uppþvottalegi, og þurrka 
síðan.  

 
Föst óhreinindi eru hreinsuð með sérstöku 
ofnhreinsiefni.  
Mikilvægt:  Fylgið ávalt leiðbeiningum 
framleiðenda þegar notað er ofnhreinsiefni.  
Gætið þess að leifar af hreinsiefni sitji ekki eftir 
þegar ofnhreinsiefni er notað.  
 
Viðbótarhlutir  

 Þvoið alla lausa hluti (bökunarplötu, ofnskúffu, 
grind ofl)  eftir hver not og þurrkið vel. Leggið í 
bleyti stutta stund til að auðvelda þrif.  

 
Fitusía  
1. Hreinsið fitusíuna í heitu vatni og uppþvottalegi 
eða setjið hana í uppþvottavélina.  
2. Ef óhreinindi hafa brunnið föst, sjóðið hana í 
smávegis af vatni með 2-3 matskeiðum af sápu 
fyrir uppþvottavélar. 
 
Hreinsun með efnahvörfum (pyrolitic)  
Með aðgerðinni "Hreinsun með efnahvörfum 
(pyrolitic)" er hægt að hreinsa ofninn.  

 
Veljið aðgerðina í valmynd "Hreinsun". Ekki má 
opna ofnhurðina á meðan á hreinsun stendur. Að 
öðrum kosti er hætt við ferlið.  
Þegar forstilltu hitastigi er náð er hurðin læst.  
 
AÐSTOÐ VIÐ HREINSUN  
Þegar kveikt er á "AÐSTOÐ VIÐ HREINSUN" í 
valmyndinni "Hreinsun" og hreinsun með 
efnahvörfum (pyrolitic) fer í gang þá sýnir skjárinn 
tilkynningar um það sem þarf að gera áður en 
hreinsunin fer í gang.  
 
Muna eftir hreinsun  
Þegar kveikt er á "MUNA EFTIR HREINSUN" í 
valmyndinni "Hreinsun" þá sýnir skjárinn 
tilkynningu að núna þurfi að hreinsa ofninn.  
 
Brautir í ofni  
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  
Byrjið á því að draga út grindina frá veggnum að 
farmanverðu (1) og krækið henni síðan lausri að 
aftan (2)  
 

 
 
Grindur settar á sinn stað  
Mikilvægt! Rúnnaði endinn á grindunum á að snúa 
fram!  
Til að setja á sinn stað á nýjan leik er byrjað á því 
að krækja grindinni fastri að aftan (1) og síðan 
stungið inn að framan og ýtt á sinn stað (2).  
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Ofnljós  

 
Viðvörun: Varist raflost. Áður en skipt er um peru:  
–Slökkvið á ofninum.  
- Aftengið rafmagn.  

 
Setjið klæði á botn ofnsins til að vernda ofnljósið 
og glerið.  
 
Skipt um ofnljós / ljósahlíf hreinsuð  
1. Fjarlægið glerið með því að snúa því andsælis 
og hreinsið síðan.  
 

 
 
2. Ef þörf krefur skiptið um og setjið 40 Watta, 230 
V, 300°C hitaþolna peru  
3. Setjið glerhlíf á aftur.  
 

Skipt um peru í hliðar ljósi / ofnljósið hreinsað.  
 

 
 
1. Fjarlægið vinstri brautir fyrir plötur.  
2. Fjarlægið glerið með mjóu áhaldi með mjúkum 
oddi, (til dæmis teskeið) og hreinsið síðan.  
3. Skiptið um halógenperuna ef þörf krefur.  
Ný pera fæst hjá þjónustuverkstæði. 
 

Takið ávallt um halógenperu með klút til þess 
að húðfita komist ekki á yfirborð perunnar.  
 

 
 
4. Setjið glerhlíf á aftur.  
5. Setjið brautir fyrir plötur í að nýju.  
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Ofnhurð  
Hægt er að fjarlægja ofnhurðina svo að betra sé að 
hreinsa ofninn.  
 
Ofnhurðin fjarlægð af lömunum  
1. Opnið ofnhurðina eins langt og hún opnast.  
 

 
 
2. Losið klemmuhandföng (A) á báðum 
hurðarlömum að fullu.  
 

 
 
3. Lokið ofnhurðinni ein langt og að fyrstu stöðu ( 
um það bil 45°).  
 

 
 
4. Takið um ofnhurðina með báðum höndum og 
dragið hana frá ofninum í halla upp á við. (Sýnið 
aðgát: Hún er þung).  
 

 

 
Setjið hurðina með ytri hlið niður á mjúkan, sléttan 
flöt, til dæmis teppi, til að komast hjá því að rispa 
hurðina.  
 
Setja ofnhurð á sinn stað  
1. Takið með báðum höndum um hurðina á þeim 
enda sem handfangið er og haldið hurðinni í sem 
nemur 45° halla. Rennið hurðarlömunum inn 
samtímis í götin neðst á ofninum vinstra og hægra 
megin. Látið hurðina renna eins langt inn og hún 
kemst.  
 

 
 
2. Opnið ofnhurðina eins langt og hún opnast.  
 

 
 
3. Setjið smellurnar (A) á báðum hurðarlömum í 
upphaflega stöðu.  
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4. Lokið ofnhurðinni.  
 
Gler á ofnhurð  
Ofnhurðin er með fjórar rúður. Hægt er að fjarlægja 
innri rúðurnar til að hreinsa þær.  
 
Mikilvægt: Óvarkárni í meðhöndlun á glerinu, 
einkum á brún að framan, getur orsakað að það 
brotni.  
 
Rúður fjarlægðar úr hurðinni  
1. Opnið ofnhurðina eins langt og hún opnast.  
 

 
 
2. Losið klemmuhandföng (A) á báðum 
hurðarlömum að fullu.  
 

 
 
3. Lokið ofnhurðinni ein langt og að fyrstu stöðu ( 
um það bil 45°).  

 
 
4. Takið um ramma á hurð (B) á efri brún á hurð og 
ýtið inn til að losa um klemmuna. Fjarlægið síðan 
rammann úr hurðinni með því að draga hann upp á 
við.  
 

 
 
5. Takið um efri brún á rúðunum og dragið þær 
hvera á eftir annarri úr stýringunum.  
 

 
 
Hreinsun á gleri  
Hreinsið glerin í blöndu af vatni og sápulegi. 
Þurrkið þær síðan vandlega.  
 
Glerin sett í aftur  
1. Setjið glerplöturnar hverja á eftir annarri hallandi 
á sinn stað að ofan.  

 
Setjið 2 minni rúðurnar í fyrst og síðan hinar stærri.  
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2. Takið um hurðarramma (B) á hvorri hlið, setjið á 
innri brún á hurð og rennið hurðarramma (B) inn í 
efri brún á hurð  
 

 
 
Á opnu hlið hurðarramma (B) er stýring (C). Það 
þarf að ýta á hana. Það verður að ýta henni á milli 
ytra hurðarspjalds og hornstýringar (D). Smella (E) 
verður að grípa. 
 

 

 

 
 
3. Opnið ofnhurðina eins langt og hún opnast.  
4.  
Setjið smellurnar (A) á báðum hurðarlömum í 
upphaflega stöðu.  
 

 
 
5. Lokið ofnhurðinni.  
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Þegar bilun á sér stað  
Vandamál Hugsanleg orsök Úrbót 

Ofninn hitnar ekki  Það er ekki kveikt á ofninum  Kveikið á ofninum  

Stilling hefur ekki verið 
framkvæmd  

Kveikið á ofninum  

Útsláttarliði eða öryggi hefur slegið út.  Athugið öryggi  
Ef öryggi fer aftur og aftur, kallið 
þá til rafvirkja 

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

Skjárinn sýnir F11  Skammhlaup er í kjötmæli eða 
kjötmælir er ekki nægilega vel 
settur í samband.  

Setjið kjötmæli ein vel í 
innstungu á hlið ofnsins og 
hægt er.  

Villukóði sem ekki er á lista 
birtist á klukkuskjá  

Rafeindavilla  Slökkvið á ofninum og kveikið á 
ný með öryggi eða rofa.  
Ef villan birtist á ný: Hafið samráð við 
þjónustuverkstæði.  

 

 
Viðvörun! Aðeins viðurkenndir aðilar eiga að 
framkvæma viðgerðir á ofninum. Rangar viðgerðir 
geta orsakað slys á notendum.  
Vinsamlegast fylgið þessu, Ef það er ekki gert, 
geta skemmdir sem af hljótast fallið utan ábyrgðar.  

 
Ef kemur til skemmda vegna óviðeigandi viðgerða, 
þá gildir ábyrgðin ekki lengur og það getur þurft að 
greiða fyrir heimsókn viðgerðarmanns, jafnvel á 
ábyrgðartíma.  

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

Förgun  

Merkið  á vörunni eða pakkningum þýðir að þessa 
vöru má ekki meðhöndla sem venjulegt heimilissorp. 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.  

 
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.  
Viðvörun: Svo að gamla tækið geti ekki valdið 
hætti á að gera það ónothæft fyrir förgun.  
Klippið rafmagnssnúruna af ofninum.  

Uppsetning  
Mikilvægt  
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).  

 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.  

Það er bannað að nota hitahlíf á eldavélar og ofna 
með pýrólýtiskri hreinsun, ef það er bakspjald í 
innréttingu og lokað rými við gólf.  
Aðeins er hægt að setja upp tækið með 
opi við gólf sem er minnst 20 mm og 
loftræstingu við gólf með sama þvermáli. 
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Þjónusta  
Ef bilunar verður vart skoðið þá fyrst 
kaflann um Hvað á að gera ef.. og hvort þú 
getir leyst vandann sjálf(ur).  
Ef þér tekst ekki að finna eða leysa 
vandamálið, hafið samband við 
þjónustuaðila.  
Áður en þú hringir er gott að vera búinn að 
skrifa niður gerð vélarinnar, 
framleiðslunúmer og kaupdagsetningu:  
Lýsing á gerð  
Framleiðslunúmer (PNC)  
Raðnúmer (S No)  
(varðandi númerin, sjá upplýsingaplötu)  
Gerð bilunar  
Öll villuboð sem komið hafa fram á skjá.  

Svo að viðkomandi tilvísunarnúmer séu til 
staðar, mælum við með að þú skrifir þau 
hérna:  
Lýsing á gerð: .....................................  
PNC: .....................................  
S No: ..................................... 
 

 
 


