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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  

Öryggisleiðbeiningar  

 

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.  

 Tækið er búið barnaöryggi.  
 
Öryggi við 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.  

 Viðvörun: Hætta á að brennast! Innanrými 
ofnsins verður mjög heitt þegar hann er í 
notkun.  

 Viðvörun: Ekki opna ofnhurðina undir nokkrum 
kringumstæðum þegar verið er að elda með 
gufu. Gufa sem sleppur út getur valdið 
rakaskemmdum á húsgögnum og innréttingu. 
Varist beina snertingu við gufu sem streymir út.  

 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 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. 
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. 
Emeleringin gæti skemmst.  

 
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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Lýsing á tækinu  

Almennt yfirlit  

Skjár fyrir ofn og 
Vatnsskúffa   svæði snertirofa   Ljósastika  

 
Hurðarhandfang       Ofnhurð 
 
 

 
Ofninn slekkur á sér eftir 2 mínútur ef engin 
virkni er valin og engar breytingar eiga sér stað 
á ofninum, en ljósið helst hinsvegar logandi.  

Til að slökkva á ljósastiku, kveikið á ofninum 

með  og slökkvið á ofninum aftur.  
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Rafeindastýringar á ofni  

Gaumljós  

Táknmyndir fyrir virkni ofns      
(með hæð á plötu í ofni)     Klukka     Hitavísir  

 
 Tímastillingar       Hitastig  

      Þyngd  
 

Tákn 
Ákveðin tákn sjást í samræmi við aðgerð sem búið er að stilla.  

Merki Skjár (dæmi) Aðgerð 

 

Tímamæling  4:30 Niðurtalning á tíma er virk 

 

Klukka  10:00 Gefur til kynna tíma sem búið er að stilla.  

 

Tímalengd  1:00 Gefur til kynna þann tíma sem þörf er 
á vegna eldunar.  

 

Endatími  14:05 Gefur til kynna þann tíma þegar eldun 
er lokið.  

 
Lokatími er reiknaður út með kjötmæli 
ísettum.  

 

Tímastillt seinkun á starti 0:45 Gefur til kynna frá hvaða tíma eldun 
mun eiga sér stað.  

 

Hitastig  
  

Gefur til kynna hve mikið ofninn hefur 
hitnað.  

 
Hraður upphitunartími er virkur (styttri 
upphitunartími).  

 

Þyngd 1,5 kg Kostir:  
- Sjálfvirk vigtun er virk.  
- Hægt er að breyta þyngd.  

 

Kjötmælir  75°C Kostir:  
- Kjötmælir er ísettur  
- Sjálfvirkur kjötmælir er virkur.  
- Hægt er breyta kjarnahitastigi.  

 

Hiti+Halda  80°C Hita+Halda er virkt.  

 
 
Svæði snertirofa  
Tækinu er stjórnað með því að nota svæði 
snertirofa. Þú stýrir virkni með því að ýta á 
snertisvæði.  
Þegar verið er að nota stýringar, gangið úr 
skugga um að ýta aðeins á eitt snertisvæði. Ef 

fingur er settur of flatur á, getur næsta svæði 
einnig fengið snertingu.  
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              Stilla         Val á 
    Á / Af          gildi        kostum  

 
Aðal- Skruna                Staðfesta  
valmynd 
 

Skynjara- 
svæði 

Aðgerð Skýring 

 

 

Til að fara upp og niður innan 
valmyndar.  
 

Þegar aðgerð er virk:  

 Ýta einu sinni: Breytt í hærri valmynd 
(virkni helst í gangi, eftir 5 sekúndur er 
fært aftur í hærri kost valmyndar.  

 Ýtt tvisvar: Upp og niður í hærri valmynd 
(slökkt á virkni)  

 

Til að sýna aðalvalmynd. Slökkt á virkni (nema fyrir niðurtalningu á 
klukku).  

 
Til að staðfesta.   

 

Til að kveikja eða slökkva á 
tæki.  

 

 

Til að velja tímavirkni, 
viðbótaraðgerðir og kjötmæli.  

 

 

 

Til að stilla gildi (t.d. hitastig, 
tíma, þyngd, stig eldunar). 

 Til að gera gildi virkt:  
–Ýta einu sinni: Forstillt merki blikkar  
–Ýtt tvisvar: Hægt er að stilla gildi  

 Til að stilla gildi:  
–Ýta einu sinni: Til að stilla gildi í einföldum  
þrepum  
–Haldið hnappi niðri: Til að stilla gildi í 
hröðum skrefum  

 Þegar eldunartími er stilltur eða tími á 
skjá þá er hægt að endurstilla á núll ef ýtt 
er á + og - samtímis.  
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Lýsing á ofninum 

 
 

Innan á hurð 

 
Innan á ofnhurðinni er að finna númer á 
mismunandi hæð á ofngrind.  
Þar er einnig að finna stutta lýsingu á virkni 
ofnsins, meðmæltri hæð og hitastig fyrir flesta 
algenga matreiðslu.  
 

Búnaður ofnsins 
Ofngrind 

 
Fyrir eldunaráhöld, kökuform, steikur og 
grillaðan mat.  
 
Bökunarplata  

 
Fyrir kökur og kex (hentar ekki fyrir eldun með 
fullri gufuvirkni).  
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Steikarskúffa  

 
Fyrir bakstur eða steikingu, eða sem skúffa fyrir 
uppsöfnun á fitu (hentar ekki fyrir eldun með 
fullri gufuvirkni).  
 
Síuinnlegg  

 
Til að setja í steikarskúffu.  
Til þess að steikin liggi ekki í eigin safa og sem 
sléttuvörn.  
 
Kjötmælir  

 
Til ákvörðunar um hve mikið búið er að elda 
kjöt.  
 
Svampur (QuickSponge 180)  

 
Einstaklega ídrægur svampur fyrir afgangsvatn 
frá gufugjafa.  
 

Fyrir fyrstu notkun  

 
Ef þú villt breyta einni af þessum 
grunnstillingum síðar, sjá þá kafla um 
grunnstillingar.  
 
Stilling á tungumáli  
1. Þegar tækið hefur verið tengt við rafstraum, 
birtist eftirfarandi á skjánum:  
- merki fyrirtækis  
- útgáfa hugbúnaðar og notkunartími  
- skilaboðin "Stilla tungumál"  

 
2. Notið + eða - til að velja æskilegt tungumál  
3. Staðfestið valið tungumál með OK. 
Frá og með núna birtast textar á skjánum á því 
tungumáli sem var valið.  
 
Stilling á skerpu og birtu  
Eftir að lokið hefur verið við stillingu á 
tungumáli, birtast skilaboðin "Stilla skerpu" og 
"Stilla birtu".  
Skerpa og birta eru stillt eins og þegar 
tungumál er stillt (sjá kafla "Stilla tungumál").  
 
Stilling á klukku  
Eftir að lokið hefur verið við að stilla skerpu og 
birtu, birtast skilaboðin "Stilla tíma dags".  
4. Notið + eða - til að stilla klst gildandi tíma.  
5. Staðfestið með OK. 
6. Notið + eða - til að stilla mínútur gildandi 
tíma. 
7. Staðfestið með OK. 
Tækið er núna tilbúið til notkunar.  

 
Aðeins þarf að stilla tímann ef tækið er tekið úr 
sambandi við straum um lengri tíma.  
 
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.  
Það kviknar á ofnljósinu.  
2. Fjarlægið alla aukahluti, og hreinsið með 
heitu vatni og uppþvottalegi.  
3. Þvoið ofninn á sama hátt og þurrkið.  
4. Strjúkið af ofninum að framanverðu með 
rökum klút.  
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Notkun á ofninum.  

Yfirlit yfir valmyndir  
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Notkun valmynda  
Dæmi   

1. Kveikið á tækinu með . Þú ert þá 
kominn í aðalvalmynd.  
 

 
2. Veljið æskilega aðalvalmynd með því að 

nota  eða . 
3. Notið OK til að fara í viðeigandi 
undirvalmynd. 

 
Viðeigandi undirvalmynd birtist. 

 
Hægt er að fara til baka í aðalvalmynd hvenær 

sem er með . 
 

 
Í lok hverrar valmyndar er valmyndarkostur Til 
baka. 
Þú getur notað þennan kost til að fara til baka í 
efri valmynd. 

 
Það er hægt að hætta við aðgerð með því að 

ýta á . 
Þú ferð þá til baka í aðalvalmynd.  
 
 

 
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 
 
Hitavísir  
Tilvísun um hitun  
Þegar kveikt hefur verið á virkni ofnsins þá 
lengist sláin og gefur til kynna hve mikið ofninn 
hefur hitnað.  
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Tilvísun um hraða hitun  
Í sumri virkni ofnsins er hitunartími styttur með 
sjálfvirkninni Hröð hitun.  
Þar til að stilltu hitastigi er náð, þá færist slá frá 
vinstri til hægri í hitavísun.  
 

 
Vísun á leifar hita  
Afgangshiti er sýndur í gráðum eftir að búið er 
að slökkva á ofninum.  

 
Hitastig sýnt í gráðum  
Hitastigið sýnt í gráðum í 5 sekúndur í stað 
þess að sýna það með slá í hitunarferlinu.  
Ýtið samtímis á + og -.  

 

 
Þegar stilltu hitastigi er náð, heyrist hljóðmerki.  

Bökunarplata, steikarskúffa 
og ofngrind sett í ofninn  

 
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.  
 
Bökunarplata eða ofnskúffa sett inn  

 
Ýtið bökunarplötu eða ofnskúffu inn á milli 
stýringa á braut í valinni hæð.  
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.  
Ofngrind og ofnskúffa sett inn 
Ýtið ofnskúffunni inn á milli stýringa í æskilegri 
hæð.  

 
Leggið ofngrindina ofan á ofnskúffuna.  
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Valmyndin hjálpareldun  
Yfirlit yfir hjálpareldun  
Réttir í hjálpareldun (nema Sérstakir) eru 
eldaðir með sjálfvirku kerfi.  

Sjálfvirka kerfið býður upp á hagstæðustu 
stillingar (virkni ofns, hitastig, eldunartíma) fyrir 
viðkomandi rétt.  
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Þú finnur hagnýtar upplýsingar um ýmis 
sjálfvirk kerfi, uppskriftir og virkni ofns í bæklingi 
sem fylgir.  

Með því að nota uppskriftir fyrir gufueldun í 
sameiginlegri eldun er hægt að fá mismunandi 
rétti í heilum máltíðum tilbúna á sama tíma. 
Aðalréttur með hliðarréttum og eftirrétti eru 
eldaðir saman eða hver á eftir öðrum í ofninum.  
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Notkun hjálpareldunar  
Hjálpareldun með sjálfvirkri 
þyngdarmælingu  
Steikartími er ákvarðaður með því að skrá inn 
þyngd.  
 
Dæmi  

1. Notið  eða  til að velja kost valmyndar 
fyrir hjálpareldun, æskilegan flokk og síðan 
réttinn.  
2. Staðfestið hvert fyrir sig með OK. 

3. Notið  eða  til að velja sjálfvirka 
vigtun.  

 
4. Staðfestið með OK. 
5. Notið + eða - til að velja þyngd á mat.  
Stilling breytist í 0,2 kg þrepum.  

 
Sjálfvirkt kerfi er komið í gang.  
Um leið og sjálfvirka kerfinu lýkur heyrist 
hljóðmerki.  
6. Ýtið á hvaða hnapp sem er til að slökkva á 
hljóðmerkinu.  

 
Ef meðmæltri þyngd er ekki breytt innan um 
það bil 5 sekúndna, þá fer kerfið sjálfkrafa í 
gang.  
Hægt er að breyta þyngd hvenær sem er.  

 
Í öllum kerfum fyrir fuglakjöt á að snúa matnum 
við eftir 30 mínútur.  
Áminning er sýnd.  
Hjálpareldun með sjálfvirkum kjötmæli  
Ofninn slekkur sjálfvirkt á sér þegar fyrirfram 
stilltu hitastigi í kjarna er náð.  

 
Mikilvægt: Aðeins má nota kjötmælinn sem 
fylgir. Ef skipt er um, notið þá aðeins ekta 
varahluti.  
Dæmi  

1. Kveikið á tækinu með því að nota .  

2. Notið  eða  til að velja kost valmyndar 
fyrir hjálpareldun, æskilegan flokk og síðan 
réttinn.  
3. Staðfestið hvert fyrir sig með því að nota OK.  

4. Notið  eða  til að velja sjálfvirkan 
kjötmæli.  

 
5. Staðfestið með OK.  
Skilaboð birtast sem segja þér að setja 
kjötmælinn inn.  
6. Setjið kjötmæli inn (sjá kafla um kjötmæli).  

7. 
Sjálfvirkt kerfi er komið í gang.  
Um leið og sjálfvirka kerfinu lýkur heyrist 
hljóðmerki.  
8. Ýtið á hvaða hnapp sem er til að slökkva á 
hljóðmerkinu.  
9. Fjarlægið kjötmæli.  

 
Lokatími til bráðabirgða er reiknaður út í 
samræmi við magn matvæla og valinn ofnhita 
(hið minnsta 120°C) og hátt notkunar. Þessi 
aðferð getur verið allt að 30 mínútur og 
uppfærist á skjánum á meðan á eldunarferli 
stendur. Kerfið krefst þess að kjötmæli sé 
stungið í kjötið og í innstungu við upphaf 
eldunarferlis og að hann sé ekki fjarlægður í 
eldunarferlinu.  

 
Viðvörun: Kjötmælirinn er heitur! Það er hætta 
á að brenna sig þegar tengið og endi kjötmælis 
er fjarlægður.  
 
Hjálpareldun með sjálfvirkri uppskrift  
Allar stillingar eru fastsettar og ekki hægt að 
breyta þeim.  
Dæmi  

1. Notið  eða  til að velja kost valmyndar 
fyrir hjálpareldun, æskilegan flokk og síðan 
réttinn.  
2. Staðfestið hvert fyrir sig með OK.  

3. Notið  eða  til að velja sjálfvirka 
uppskrift.  

 
4. Staðfestið með OK. 

 
Sjálfvirkt kerfi er komið í gang.  
Um leið og sjálfvirka kerfinu lýkur heyrist 
hljóðmerki.  
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5. Ýtið á hvaða hnapp sem er til að slökkva á 
hljóðmerkinu.  
 
Handvirkt  
Í handvirkri stillingu eru bestu stillingar (virkni 
ofns og hitastig) tilteknar fyrir viðkomandi rétt, 
en þú getur breytt þeim. 
Þetta getur verið raunin ef þú vilt ekki nota 
kjötmælinn, þú þekkir ekki þyngd á matnum, 
eða þú ert með eigin uppskrift.  
 
Dæmi 

1. Notið  eða  til að velja kost valmyndar 
fyrir hjálpareldun, æskilegan flokk og síðan 
réttinn. 
2. Staðfestið hvert fyrir sig með OK. 

3. Notið  eða  til að velja handvirkt 
(manual). 
 

 
4. Staðfestið með OK.  
Þú ert núna í viðkomandi ofnvirkni og getur 
framkvæmt þær stillingar sem þú óskar (sjá 
kafla "Notkun á ofninum").  
 
 
 
 
 

Valmynd yfir virkni ofnsins  
Yfirlit á virkni ofnsins  
Með því að nota stillingar á virkni ofnsins, getur þú stillt ferli fyrir bakstur og steikingu til að mæta 
þínum þörfum.  
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Notkun á ofninum  
Dæmi  

1. Kveikið á tækinu með .  

2. Notið  eða  til að velja kost valmyndar 
fyrir virkni ofns.  
3. Staðfestið með OK.  

4. Notið  eða  til að velja virkni ofns 
Eldun með blæstri  

 
5. Staðfestið með OK.  
6. Notið + eða - til að stilla æskilegt hitastig.  

 

7. Staðfestið með OK eða bíðið í 5 sekúndur.  
Ofninn byrjar að hitna.  
Hljóðmerki heyrist þegar ofninn hefur náð stilltu 
hitastigi.  

 
Ofninn er að byrja að hitna ef:  

 merki fyrir virkni ofns birtist.  

 ofnljósið logar.  

 kveikt er á viðeigandi hitaelementi (t.d. 
blæstri).  

 
Hægt er að stilla aðrar aðgerðir fyrir utan 

hitastig með því að nota   
(sjá kafla Viðbótaraðgerðir).  
 

 

Valmyndin Mín kerfi  
Yfirlit yfir mín kerfi  

Undirvalmynd  Lýsing  

1- Mitt kerfi  
2-   2 Mitt kerfi  

... 

Til að vista bestu stillingar fyrir þína uppskriftir  

Breyta heiti á kerfi  Til að endurskíra vistuð kerfi  

 
 

 
Þú getur vistað 20 kerfi.  

Notkun á mínum kerfum  

Kerfi vistað  
1. Veljið virkni ofns eða hjálpareldun með 
æskilegri stillingu.  
2. Ýtið aftur og aftur á hnapp X á meðan virkni 
ofns eða hjálpareldun er í gangi, eða strax á 
eftir, þar til að gluggi "VISTA" (SAVE) birtist.  

 
3. Staðfestið með því að nota OK-hnapp.  
Næsta lausa staða í minni sést.  

 
4. Staðfestið með því að nota OK-hnapp.  
5. Þú getur núna skrifað heitið í þínu kerfi. 
Fyrsti bókstafurinn blikkar.  

 
6. Notið + eða - til að velja æskilegan bókstaf í 
stafrófsröð.  

7. Notið  eða  til að færa bendilinn til 
hægri eða vinstri.  
Næsti bókstafur blikkar og er hægt að breyta, 
og svo áfram.  
8. Staðfestið með OK þegar búið er að skrifa 
heiti forrits.  

 
Kerfið þitt er vistað.  

 
Minnisstöður sem þegar eru fullar er hægt að 
yfirskrifa hvenær sem er.  
Notið X eða X til að velja kerfi sem á að 
yfirskrifa í stað þess að nota laust pláss í minni 
sem stungið er upp á.  
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Hægt er að endurskíra kerfi hvenær sem er 
með valmynd "Breyta heiti á kerfi". 
 
Kerfi sótt  

1. Kveikið á tækinu með .  

2. Notið  eða  til að velja valkost 
valmyndar "Mín kerfi".  

 

3. Staðfestið með OK.  

4. Notið örvarnar  eða  til að velja vistað 
kerfi.  
5. Staðfestið með OK.  
Vistað kerfi fer í gang með þeim stillingum sem 
vistaðar voru.  

 
Ef engin kerfi hafa verið vistuð birtast skilaboð 
sem segja að engin kerfi séu vistuð.  
 
 

 

Valmynd hreinsunar  
Yfirlit yfir hreinsun  

 Undirvalmynd Lýsing 

 

Gufuhreinsun  Til að hreinsa ofn með gufu 

 

Hreinsihjálp  Fyrir hreinsun með gufu minnir á hvað hafa þarf í huga við 
gufuhreinsun.  
Hægt er að kveikja og slökkva á gufuhreinsun.  
 

 
Því er lýst í kaflanum "hreinsun og umhirða" hvernig á að nota gufuhreinsun og kveikja og slökkva á 
gufuhreinsun.  
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Valmyndin Grunnstillingar  
Yfirlit yfir grunnstillingar  

 
Þú getur breytt ákveðnum grunnstillingum óð því sem ofninn er að gera.  
Aðeins er hægt að breyta stillingum ef engin virkni ofns er valin.  

 Stilling Skjár Lýsing 

 

Stilla tíma  12:15  Stilla tíma dags á klukku 

 

Tilvísun um tíma  A Skjárinn sýnir tíma dags þegar slökkt er á tækinu.  

Af Skjárinn sýnir ekki klukku þegar slökkt er á tækinu. 
- orkusparnaður  
 

 

Set+Go (Stilla+Af 
stað)  
 

A Í valmyndinni "velja kosti" sýnir skjárinn Set+Go.  
Það er hægt að stilla virknina "Set+Go".  

Af Skjárinn sýnir ekki valkostinn Set+Go í valmyndinni 
"velja kosti".  

 

Hiti+Halda  A Í valmyndinni "velja kosti" sýnir skjárinn 
"Hiti+Halda". Hægt er að stilla valkostinn 
Hiti+Halda.  

Af Skjárinn sýnir ekki valkostinn Hiti+Halda í 
valmyndinni "velja kosti".  

 

Framlenging á tíma  
 

Á Kveikt er á framlengingu á tíma eftir virkni klukku 
Tímalengd eða Endatími. Ef óskað er að elda 
lengur:  
Notið X til að stilla virknina.  
Notið + eða - til að stilla tímann eða slökkva á 
tækinu.  

 

Framlenging á tíma  Slökkt Slökkt er á framlengingu á tíma 

 

Skerpa á skjá  1 ..... 10  
 

Stilling á skerpu á skjá í þrepum.  
 

 

Birta á skjá  1 ..... 10  Stilling á birtu á skjá í þrepum.  

 

Stilling á tungumáli  Deutsch 
(þýska)  

Stilling á tungumáli.  

 

Styrkur hljóðmerkja  1 ..... 10  Stilling á styrk hljóðmerkja í þrepum.  

 

Hnappatónar  Á  
 
Slökkt  
 

Tækið staðfestir með hljóðmerki þegar ýtt er á 
skynjarasvæði. Kveikt eða slökkt á hljóðmerkjum.  

 

Viðvörun / villutónar  Á  
 
Slökkt  
 

Hljóðmerki heyrist ef verið er að framkvæma skref 
sem ekki er hægt að gera. Kveikt eða slökkt á 
hljóðmerkjum  

 

Þjónusta  ECAIA207  
V03IA003 
24  

Sýnir útgáfu hugbúnaðar og tímalengd notkunar.  
 

 

Verksmiðjustillingar   Stilla allar stillingar á verksmiðjustillingar ("mín 
kerfi" einnig).  
 

 Á milli klukkan 22:00 og 6:00 er dregið úr birtu á skjá til að spara orku. 
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Notkun á grunnstillingum  

Dæmi 

1. Notið  eða  til að velja valkost í 
valmynd "grunnstillingar".  
2. Staðfestið með OK.  

3. Notið  eða  til að fara á stilling sem á 
að breyta.  
4. Staðfestið með OK.  
Núverandi gildi sést á skjánum.  

 
5. Notið + eða - til að velja æskilegt gildi.  
6. Staðfestið með OK.  
Stillingu hefur verið breytt.  
 
Dagleg not á grunnstillingum  
Stilla+Af stað  
Virknin Stilla+Af stað (Set+Go) þýðir að þú 
getur valið allar stillingar fyrir virkni ofns og 
gangsett þær síðar.  
Dæmi um notkun:  
Þú undirbýrð eldun á rétt um morguninn og 
setur allar nauðsynlegar stillingar fyrir ofninn.  
Barnið þitt kemur heim í hádeginu, setur réttinn 
í ofninn ýtir á hvaða hnapp sem er, og ofninn 
byrjar að vinna með þínum stillingum.  
Forsendur:  

 Föst tímalengd stillt með rofa  
 
Til að kveikja á Stilla+Af stað  
1. Veljið virkni ofns með æskilegri stillingu.  
2. Ýtið aftur og aftur á hnapp X þar til að gluggi 
"Set+Go" birtist.  

 
3. Staðfestið með OK.  
Núna er kveikt á virkninni Stilla+Af stað.  

 
 
Til að gangsetja Stilla+Af stað  

1. Ýtið á hvaða hnapp sem er (nema ).  
Valin virkni ofn fer í gang.  
Um leið og virkni ofnsins lýkur heyrist 
hljóðmerki.  
2. Ýtið á hvaða hnapp sem er til að slökkva á 
hljóðmerkinu.  
 
 

 
Þegar valin virkni er að vinna með Stilla+Af 
stað, þá er hnappalás virkur (sjá kafla 
Hnappalás).  

 
Hægt er að kveikja eða slökkva á Stilla+Af stað 
í valmynd Grunnstillingar.  
 
Hiti+Halda  
Virknin Hita*Halda heldur tilbúnum rétti heitum í 
30 mínútur, eftir að bakstri eða steikingu lýkur.  
Þetta getur verið heppilegt til dæmis ef 
gestunum þínum seinkar.  
Ástand fyrir Hita+Halda:  
fastur hiti er yfir 80°C  
Föst tímalengd stillt með rofa  
 
Til að kveikja á Hita+Halda  
1. Veljið virkni ofns.  

2. Ýtið aftur og aftur á hnapp  þar til 
að gluggi "Hita+Halda" birtist.  

 
3. Staðfestið með OK.  
Núna er kveikt á virkninni Hita+Halda.  
4. Um leið og virkni ofnsins lýkur heyrist 
hljóðmerki og Hiti+Halda byrjar.  
 
Núna er kveikt á ofninum á 80°C í 30 mínútur.  
Um leið og 30 mínútur með Hita+Halda eru 
liðnar, þá slekkur ofninn sjálfur á sér.  

 
Óháð virkni ofnsins þá helst virkni sem stillt 
hefur verið fyrir Hita+Halda áfram. Þú getur 
fært þig á milli virkni ofnsins.  

 
Hægt að virkja eða slökkva á Hiti+Halda í 
valmynd grunnstillinga.  
 

Framlenging á tíma  
Lætur síðustu virkni ofns aftur í gang eftir að 
tíminn er liðinn.  
Forsendur:  

 Allar aðgerðir ofns með tímalend eða 
sjálfvirkri þyngd.  

 Engin virkni ofns með kjötmæli eða 
gufuhreinsun.  

Hægt er að kveikja og slökkva á framlengingu á 
tíma í valmynd grunnstillingar.  
 
Til að kveikja á framlengingu á tíma  
Aðgerð ofns er lokið.  
Hljóðmerki heyrist og skilaboð birtast.  
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1. Ýtið á hvaða hnapp sem er.  
2. Skilaboð varðandi framlengingu á tíma sjást í 
um það bil 5 mínútur.  

3. Gerið virkt með  Framlengingu á 
tíma.  
4. Stillið tímalengd á framlengingu á tíma með 
því að nota + eða -.  
5. Gangsetjið framlengingu á tíma með því að 
nota OK eða látið hana sjálfkrafa í gang eftir 5 
sekúndur.  
Stillingar á virkni ofns sjást með nýjum 
eldunartíma.  
Annað við aðgerðina er ein og við venjulega 
notkun á ofninum. Hægt er að setja 
framlengingu á tíma aftur og aftur.  
 

Viðbótaraðgerðir  
Ofninn þinn er búinn eftirfarandi 
viðbótaraðgerðum:  

 Mínútuteljari  

 Tímalengd  

 Endatími  

 Hnappalás  

 Barnalæsingu  

 Sjálfvirkt slökkt á  

 Kjötmælir  

 Virkni við eldun með gufu  
 

Mínútuteljari  
Til að stilla niðurtalningu. Þegar niðurtalningu 
lýkur, heyrist hljóðmerki.  
Þetta hefur engin áhrif á virkni ofnsins.  

1. Ýtið aftur og aftur á hnapp  þar til 
að gluggi "Mínútuteljari" birtist  
Notið + eða - hnapp til að stilla æskilega 
niðurtalningu (hám. 2 klst. 30 mín).  

 
2. Staðfestið með OK eða bíðið í 5 sekúndur.  
Síðasti valmyndarkostur sem var opnaður birtist 
og tími sem er eftir er sýndur.  

 
Þegar niðurtalning er komin niður í 10%, heyrist 
stutt hljóðmerki.  
Þegar tíminn er liðinn, heyrist hljóðmerki í 2 
sekúndur og skilaboð birtast.  

3. Ýtið á hvaða hnapp sem er (nema ) til að 
stöðva hljóðmerkið.  

 
Niðurtalning helst virk ef þú breytir í aðra virkni 
eða ef slökkt er á tækinu.  
 

Tímalengd  eða lokatími (endatími)  

Tímalengd  
Til að stilla hve lengi ofninn á að vera í gangi.  
 

Endatími  
Til að stilla þegar ofninn á að slökkva á sér.  
1. Veljið virkni ofns.  

2. Ýtið aftur og aftur á hnapp  þar til 
að gluggi "Tímalengd/Endatími" birtist.  
3. Notið + eða - hnapp til að stilla æskilegan 
eldunartíma eða tímann sem tækið slekkur á 
sér (hám. 23 klst 59 mínútur)  

 
4. Staðfestið með OK eða bíðið í 5 sekúndur.  
Stillingar fyrir valda virkni ofns eða sá tími sem 
ofninn á að slökkva á sér birtast.  

 
Þegar tíminn er liðinn, heyrist hljóðmerki í 2 
sekúndur og skilaboð birtast.  
Ofninn slekkur sjálfur á sér.  

5. Ýtið á hvaða hnapp sem er (nema ) 

 
Óháð virkni ofnsins þá helst stilltur eldunartími 
áfram. Þú getur fært þig á milli virkni ofnsins.  
Forsendur: Sú virkni ofnsins sem þú færir þig á 
er ekki með fastan eldunartíma.  

 
Ef kjötmælir er tengdur, þá er ekki hægt að 
nota Tímalengd né Lokatíma.  

 
Afgangshiti notaður með virkni Tímalengd 

og Lokatíma  

Þegar virkni Tímalengd  og Lokatími  
eru notuð, þá slekkur ofninn á hitaelementum, 
þegar 90% tímans er kominn eða útreiknaður 
tími hefur liðið. Afgangshiti sem er til staðar er 
notaður til að halda eldun áfram eftir að tíminn 
er liðinn (3 til 20 mín.).  
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Tímalengd og lokatími saman  

 

Tímalengd  og Lokatíma  er hægt að 
nota saman, ef það á kveikja á ofninum eða 
slökkva á honum sjálfvirkt síðar.  
1. Veljið virkni ofns.  

2. Ýtið aftur og aftur á hnapp  þar til 
að gluggi "Tímalengd/Lokatími" birtist.  

3. Notið aðgerðina Tímalengd , til að stilla 
tíma sem er æskilegur við eldun á réttinum, 
t.d.1 klst.  
4. Staðfestið með OK.  
5. Stillið tíma fyrir þann tíma sem rétturinn á að 

vera tilbúinn með aðgerðinni Endatími , 
t.d.: 14:05.  

 
6. Staðfestið með OK eða bíðið í 5 sekúndur.  
7. Valin virkni ofns er sýnd með stilltan 
eldunartíma og tíma þegar hann slekkur á sér í 
nokkrar sekúndur.  

 
Skilaboð sjást á skjánum þegar kerfið fer í gang  

 
 
Hnappalás  
Hnappalás kemur í veg fyrir að stillingum sé 
breytt fyrir slysni.  
Til að kveikja á hnappalás  
1. Veljið virkni ofns.  

2. Ýtið aftur og aftur á hnapp  þar til 
að gluggi "Hnappalás" birtist.  
3. Staðfestið með OK.  
Hnappalás er núna virkur.  
 
Til að slökkva á hnappalás  

1. Ýtið á hnapp .  
2. Staðfestið með OK.  

 
Hnappalás kemur ekki í veg fyrir að óvart sé 
slökkt á ofninum.  
Eftir að slökkt hefur verið á ofninum, þá er 
hnappalásinn sjálfvirkt óvirkur.  
 

Barnalæsing á ofninum.  
Um leið og búið er að virkja barnalæsinguna þá 
er ekki hægt að nota ofninn.  
 
Barnalæsing sett á  
Engin virkni ofns má vera valin.  

1. Ýtið samtímis á  og - hnappa þar til 
að skilaboð birtast á skjánum.  
Barnalæsing er núna virk.  
 
Slökkt á barnalæsingu  

1. Ýtið samtímis á  og - hnappa þar til 
að skilaboð birtast á skjánum.  
Barnalæsing er núna óvirk og aftur hægt að 
nota ofninn.  
 
Sjálfvirkt slökkt á ofninum  

 
Ofninn slekkur á sér sjálfur ef ekki er slökkt á 
honum eftir tiltekinn tíma eða hitastigi er ekki 
breytt.  
Skilaboð birtast  
 
Ofninn slekkur sjálfur á sér þegar hitastig 
er:  
30 - 120°C eftir 12.5 klst  
120 - 200°C eftir 8.5 klst  
200 - 230°C eftir 5.5 klst  
 
Notkun á ofninum eftir að öryggisrofi 
slekkur á  
Ýtið á OK hnapp.  
 
Kjötmælir  
Ofninn slekkur sjálfkrafa á sér þegar hitastigi 
sem stillt hefur verið fyrir kjarnahita er náð.  

 
Mikilvægt!: Aðeins má nota kjötmælinn sem 
fylgir. Ef skipt er um, notið þá aðeins ekta 
varahluti.  
Stilling á hitastigi sem kjötmælir mælir í kjarna  

1. Kveikið á tækinu með .  
2. Stingið enda á kjötmæli beint inn í kjötið svo 
að oddur mælisins sé í miðju kjötsins.  
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3. Setjið tengi fyrir kjötmæli eins langt inn í 
tengil á hlið ofnsins.  
 
Gluggi "Kjötmælir" birtist  

 
4. Stillið æskilegt hitastig í miðju kjöts innan 5 
sekúndna með því að nota hnappa + eða  
5. Staðfestið kjarnahitastig með OK. 
6. Veljið virkni ofns.  
valmynd fyrir virkni ofns birtist.  

 
7. Ef þörf er á, stillið hitastig í ofni.  

 
Lokatími til bráðabirgða er reiknaður út í 
samræmi við magn matvæla og valinn ofnhita 
(hið minnsta 120°C) og hátt notkunar. Þessi 
aðferð getur verið allt að 30 mínútur og 
uppfærist á skjánum á meðan á eldunarferli 
stendur. Kerfið krefst þess að kjötmæli sé 
stungið í kjötið og í innstungu við upphaf 
eldunarferlis og að hann sé ekki fjarlægður í 
eldunarferlinu.  
Um leið og forstilltu hitastigi er náð, þá heyrist 
hljóðmerki.  
8. Ýtið á hvaða hnapp sem er til að slökkva á 
hljóðmerkinu.  

 
Hægt er að stilla kjötmæli, þótt þegar sé búið 
að velja aðra virkni.  
Til að breyta kjarnahitastigi er ýtt á knapp X.  

 
Hitastig í kjarna er sýnt frá 30°C.  
 

Kjötmælir fjarlægður  

 
Viðvörun: Kjötmælirinn er mjög heitur  
Það er hætta á að brenna sig þegar tengið og 
endi kjötmælis er fjarlægður.  

 
1. Fjarlægið tengi kjötmælisins úr tenglinum og 
takið kjötið úr ofninum  
2. Slökkvið á ofninum.  
Virkni við eldun með gufu  

 
Mikilvægt: Mikilvægt: það verður ávallt að stilla 
virkni fyrir gufueldun ásamt virkninni 

Eldunartími  eða Endatími   (sjá kafla 

um virkni klukku  Eldunartími /Endatími 

 )  
Mikilvægt: Setjið aðeins vatn sem er örugglega 
hreint á vatnstankinn.  
Hljóðmerki heyrist þegar vatnið er búið. Þegar 
meira vatni er bætt á, hættir hljóðmerkið.  

 
Vegna sjálfvirks gufulosunartíma í um það bil 5 
mínútur við lok eldunartíma og upphitunartíma 
sem nemur um það bil 2 mínútum, þá skipta 
stillingar innan við 10 mínútur litlu máli.  
Gufa sleppur einnig út þegar hurðin opnuð.  
 
Full gufuvirkni  
1. Vatn (um það bil 0,650 ml) er ekki hellt beint 
í gufugjafann, en í vatnsskúffu í stjórnborðinu.  
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Vatnsmagnið endist í um það bil 30 mínútur.  

2. Kveikið á tækinu með .  

3. Notið  eða  til að velja kost valmyndar 
fyrir virkni ofns.  
4. Staðfestið með OK.  
5. Notið X eða X til að velja virkni ofns Full 
gufuvirkni  
6. Staðfestið með OK.  
7. Notið + eða - hnapp til að velja æskilegt 
hitastig.  

8. Notið hnapp , veljið aðgerð 

Tímalengd  eða Lokatími  og notið + 
eða - hnappa til að velja æskilegan eldunartíma 
eða tímann þegar ofninn slekkur á sér.  

 
Fyrstu merki um gufu birtast eftir um það bil 2 
mínútur.  
Hljóðmerki heyrist þegar stilltu hitastigi er náð.  
Annað hljóðmerki gefur til kynna lok 
eldunartíma.  

9. Slökkvið á ofninum með .  
Eftir að ofninn hefur kólnað á að þurrka upp 
leifar af vatni frá gufugjafanum með svampi og 
ef þörf krefur með smá ediki.  
Látið hurðina standa opna svo að ofninn þorni 
fullkomlega.  
 
Hálf gufa + Hiti og fjórðungs gufa + Hiti  
Stöðug breyting frá heitu lofti yfir í gufu gerist 
sjálfkrafa, en á hinn bóginn með hærra hlutfalli 
gufu með Hálfri gufu + Hiti. 
Virkni ofns Hálf gufa + Hiti og Fjórðungs gufa + 
Hiti er stjórnað á sama hátt og Full gufuvirkni.  
 

Hreinsun og umhirða  

 
Viðvörun: Slökkvið á ofninum og látið hann 
kólna áður en hreinsað er.  
 
Viðvörun: Vegna öryggis má ekki hreinsa 
ofninn með háþrýstigufu eða háþrýstidælu.  
 
Athugið: Notið ekki hreinsiefni sem eru 
ætandi, skörp tól eða hreinsiefni sem rispa.  
 
Ekki hreinsa glerið á ofnhurðinni með grófkorna 
hreinsivökva eða málmskröpu, sem geta rispað 
yfirborðið. Glerið gæti sprungið og brotnað.  
 

Ofninn að utan  

Þurrkið af ofninum að framan með mjúkum klút 
sem vættur er í vatni blandað uppþvottasápu.  
Notið algeng hreinsiefni á markaði til að strjúka 
af málmframhlið.  
Ekki nota ræstiduft eða grófa svampa.  
 

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

1. Hellið vatni (um það bil 150 ml) og 1 
matskeið af ediki beint í gufugjafann.  

2. Notið  eða  til að velja kost valmyndar 
Hreinsun.  
3. Staðfestið með OK.  

4. Notið  eða  til að velja valkost í 
valmynd "Gufuhreinsun".  

 
5. Staðfestið með OK.  

 
Ofninn hitnar upp í æskilegt hitastig.  
Tímalengd aðgerðarinnar (15 mín.) sést á 
skjánum.  
6. Hljóðmerki heyrist þegar kerfið er yfirstaðið .  
7. Ýtið á hvaða hnapp sem er til að slökkva á 
hljóðmerkinu.  
8. Strjúkið úr ofninum með mjúkum klút.  
Fjarlægið afgangsvatn úr gufugjafanum.  
Skiljið ofnhurðina opna í um það bil 1 klst til 
að þurrka ofninn fullkomlega.  
 

Hreinsihjálp  

 
Fyrir hreinsun með gufu minnir á hvað hafa þarf 
í huga við gufuhreinsun.  
Til að slökkva eða kveikja á hreinsihjálp  

1. Notið  eða  til að velja kost valmyndar 
Hreinsun.  
2. Staðfestið með OK.  

3. Notið  eða  til að velja kost valmyndar 
Hreinsihjálp  

 
4. Notið + eða - til að kveikja eða slökkva á 
hreinsihjálp.  

 

Rennibrautir  

Hægt er að fjarlægja rennibrautir af hægri og 
vinstri hlið í ofninum svo að hægt sé að hreinsa 
hliðar ofnsins. 
 
Rennibrautir losaðar úr 
1. Lyftið brautunum varlega upp og út af fremri 
krókunum.  

 
2. Dragið brautir af fremri festingunni inn á við.  

 
3. Lyftið brautunum af aftari króknum og dragið 
fram á við.  

 
 
Rennibrautir settar á sinn stað 
1. Setjið rennibrautirnar hallandi að ofan inn í 
aftari krókana á hliðinni.  
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2. Sveiflið festingu að framan fyrir fremri 
festinguna yfir boltann á veggnum.  

 
3. Setjið rennibrautina á fremri krókana.  

 
 

Gufukerfi  

 
Mikilvægt: Þurrkið af gufugjafanum eftir hver 
not. Þurrkið upp vatn með svampi.  

 
Fjarlægið leifar af kalki með vatni og ediki.  

 
Mikilvægt: Kalkhreinsiefni geta farið illa með 
emeleringuna í ofninum.  
Fylgið ávallt leiðbeiningum framleiðanda.  
 

Vatnsskúffa og gufugjafi 
1. Hellið vatni og ediki (um það bil 259 ml) í 
gufugjafann um vatnsskúffuna.  

L
átið virka í um það bil 10 mínútur.  
2. Fjarlægið vatn og edik með svampi sem ekki 
rispar.  
3. Hreinsið gufukerfið með hreinu vatni sem 
helt er í vatnsskúffuna (100 - 200 ml).  
4. Þurrkið upp vatn sem situr eftir í 
gufugjafanum með svampi og þurrkið.  
5. Látið hurðina standa opna svo að ofninn 
þorni fullkomlega.  
 

Ofnljós  

 
Hætta á raflosti! Áður en skipt er um peru:  

 Slökkvið á ofninum.  

 Aftengið rafmagn með öryggi eða rofa.  

 
Setjið klæði á botn ofnsins til að vernda 
ofnljósið og glerið.  
 
Skipt um aftara ofnljós/hlífðargler hreinsað  
1. Fjarlægið glerið með því að snúa því 
andsælis. 

 
2. Fjarlægið þéttingu og málmhring, hreinsið 
síðan glerið. 
Ef þörf er á: Skiptið um peru með 25 watta, 
230 V, 300 °C hitaþolinni ljósaperu fyrir ofn.  
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4. Setjið þéttingu og málmhring á glerlokið.  

 
5. Setjið glerhlíf á aftur.  
 
Skipt um peru í hliðarljósi/ Hreinsun á gleri 
yfir ljósi 
1. Fjarlægið brautir fyrir plötur. 
2. Losið málmrammann með stjörnuskrúfjárni.  

 
3. Takið rammann og þéttinguna af og hreinsið.  
4. Ef þörf er á:  
Skiptið um peru með 25 watta, 230 V, 300 °C 
hitaþolinni ljósaperu fyrir ofn.  
5. Setjið málmrammann og þéttinguna á sinn 
stað og herðið.  

6. 
Setjið hliðarbrautir á.  

Ofnhurð  

Hægt er að fjarlægja ofnhurðina svo að betra 
sé að hreinsa hana.  
Ofnhurðin fjarlægð  
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 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.  
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2. Opnið ofnhurðina eins langt og hún opnast.  

 
3. Setjið smellurnar (A) á báðum hurðarlömum í 
upphaflega stöðu.  

 
4. Lokið ofnhurðinni.  
 

Gler í ofnhurð og safnrás fyrir vatn  

Ofnhurðin er með þremur lögum af gleri hverju 
á eftir öðru og safnrás fyrir vatn. Hægt er að 
fjarlægja innri glerin og safnrás fyrir vatn til 
hreinsunar.  

 
Mikilvægt! Óvarkárni í meðhöndlun á glerinu, 
einkum á brún að framan, getur orsakað að 
það brotni.  
 
Gler í hurð og safnrás fyrir vatn fjarlægð  
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 hurðarrammann með því að draga 
hann upp á við.  

 
5. Takið á efri brún á gleri í hurðinni og dragið 
út úr stýringu með því að draga það upp á við.  
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6. Hallið safnrás fyrir vatn á átt að hurðargleri 
og lyftið síðan upp til að fjarlægja hana úr 
stýringunni.  

 
 
Hreinsun á hurðargleri og safnrás fyrir vatn.  
Hreinsið hurðargler og safnrás fyrir vatn vel 
með blöndu af vatni og uppþvottalegi. Þurrkið 
síðan vandlega.  
Hurðargler og safnrás fyrir vatn sett í aftur  
1. Setjið smellulæsingu á safnrás fyrir vatn á 
hlið inn í stýringuna. Beitið smá þrýstingi að 
ofan til að læsa smellunni á hinni hliðinni.  

2. 
Setjið glerið hallandi í neðri brún á 
hurðarramma og látið síga niður.  

 

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

 

 
Á opnu hlið hurðarramma (B) er stýring (C). 
Það verður að ýta henni á milli ytra 
hurðarspjalds og stýringar (D).  

 
Smella (E) verður að grípa.  
4. Opnið ofnhurðina eins langt og hún opnast.  

5. 
5. Setjið smellurnar (A) á báðum hurðarlömum í 
upphaflega stöðu.  
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6. Lokið ofnhurðinni.

  

 

Hvað á að gera ef …  
Vandamál Hugsanleg orsök Aðgerð 

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

Stilling hefur ekki verið framkvæmd  Athugið stillingar  

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

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

"F11" birtist á klukkuskjá. 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 nú 
með öryggi eða rofa.  
Ef villan birtist á ný, hafið 
vinsamlega samband við 
þjónustuaðila.  

 
.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 verið notað á rangan hátt þá er 
innheimt greiðsla fyrir heimsókn viðgerðaraðila, 
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  

 
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.  
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Gamalt tæki  

Merkið  á vörunni gefur til kynna að ekki 
megi meðhöndla tækið sem heimilisúrgang.  
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 heilsuna, 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: Svo að gamla tækið geti ekki valdið 
hætti á að gera það ónothæft fyrir förgun.  
Takið ofninn úr sambandi við rafmagn. 
Fjarlægið rafmagnssnúruna af ofninum.  
 

Leiðbeiningar varðandi 
uppsetningu.  

 
Mikilvægt: Alla raflagnavinnu sem þarf vegna 
uppsetningar á þessu tæki verður löggiltur 
rafverktaki eða til þess hæfur aðili að 
framkvæma.  
Setja verður ofninn upp í samræmi við 
meðfylgjandi leiðbeiningar.  

 
Öryggisatriði fyrir uppsetningaraðila  

 Lekaliði verður að vera innifalinn í 
uppsetningu.  

 Skápaeiningin sem ofninn er settur í verður 
að uppfylla kröfur staðla varðandi 
stöðugleika.  

 Aðeins til þess hæfur aðili verður að setja 
þennan ofn upp.  

 Þessi ofn er þungur. Sýnið aðgát þegar 
hann er færður til.  

 Fjarlægið allar umbúðir, bæði að innan og 
utan, áðir en ofninn er notaður.  

 Ekki breyta ofninum á nokkurn hátt.  

 Innbyggð helluborð og eldavélar eru búin 
sérstökum tengibúnaði. Þessi tæki má 
aðeins tengja við samsvarandi einingar.  
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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:   ...........................  
 


