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Ágæti viðskiptavinur!  

Við vorum að hugsa um þig  
þegar við framleiddum þessa vöru. 
Velkomin í heim Electrolux. Takk fyrir að velja fyrsta flokks vöru frá Electrolux, sem veitir þér 
vonandi mikla ánægju í framtíðinni. Það er metnaður Electrolux að bjóða breitt úrval 
gæðatækja sem gerir þér lífið þægilegra.  
Vinsamlegast notið nokkrar mínútur til að skoða þessa handbók, svo að þú getir hagnýtt þér 
kosti nýja tækisins. Við lofum þér því að það veiti þér yfirburða upplifun og að það sé þægilegt 
í notkun. Gangi þér vel!  

Leiðbeiningar varðandi notkun 
handbókarinnar   

 

Mikilvægar upplýsingar varðandi 
persónulegt öryggi þitt og upplýsingar um 
það hvernig varast megi skemmdir á 
tækinu.  

 

Almennar upplýsingar og ráðleggingar  

 

Upplýsingar varðandi umhverfið  

Þetta tæki er í samræmi við eftirfarandi 
tilskipanir ES:  
2006/95 EEC - 93/68 EEC - 89/336 EEC.   
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Mikilvægar öryggisupplýsingar 
Þú VERÐUR að lesa þessar viðvaranir 
vandlega áður en eldavélin er sett upp eða 
notuð. Ef þú þarfnast hjálpar, hafðu þá 
samráð við þjónustuaðila.  

Uppsetning  

 

Uppsetning og tenging við rafmagn sé 
aðeins í höndum til þess hæfra manna, 
og í samræmi við reglugerðir.  

 

Allar breytingar sem geta reynst 
nauðsynlegar á rafkerfi heimilisins 
vegna tengingar á tækinu á aðeins til 
þess hæfur aðili að framkvæma.  

 

Athugið tækið varðandi skemmdir í 
flutningi. Aldrei skyldi tengja skemmt 
tæki. Ef tækið  

 

þitt er skemmt, tilkynnið það til 
söluaðila.  

 

Það er hættulegt að breyta, eða reyna 
að breyta, eiginleikum þessa tækis.  

 

Varist uppsetningu nálægt eldfimum 
hlutum (t.d. gardínum ofl.).  

 

Þetta tæki er þungt Sýnið aðgát þegar 
það er fært til.  

 

Það er ekki hægt að setja þetta tæki á 
sökkul.  

 

Fjarlægið allar umbúðir fyrir notkun.  

 

Sumir hlutir eru með plastfilmu með 
höggvörn. Verið viss um að fjarlægja 
þessa plastfilmu áður en byrjað er að 
nota tækið og hreinsið hluti sem þetta á 
við um með mjúkum klút sem búið er 
að vinda í heitu vatni með smávegis af 
uppþvottasápu.  

 

Gangið úr skugga um að tengingar við 
rafmagn séu í samræmi við það sem 
fram kemur á upplýsingaplötu.   

Öryggi barna  

 

Þetta tæki er hannað til að vera notað 
af fullorðnum. Ekki leyfa börnum að 
leika sér nálægt eða með tækið.  

 

Tækið verður heitt þegar það er notað. 
Haldið börnum fjarri þar til að það hefur 
kólnað.  

 

Þetta tæki er ekki ætlað til nota af 
aðilum með takmarkaða getu (þar með 
talin börn), aðilum sem eru án reynslu 
eða þekkingu, nema að þeir hafi fengið 
leiðbeiningar eða séu undir umsjá aðila 
sem ber ábyrgð á öryggi þeirra.   

 

Börn geta einnig skaðað sig á því að 
draga pönnur eða potta af eldavélinni.   

Við notkun  

 
Þetta tæki er aðeins ætlað til eldunar á 
heimilum. Það er ekki hannað til 
iðnaðarnota.  

 
Ekki nota þetta tæki ef það er í 
snertingu við vatn.  

 
Ekki vera með blautar hendur þegar 
tækið er notað.  

 

Gangið úr skugga um að allri takkar 
séu í OFF stöðu þegar þeir eru ekki í 
notkun.  

 

Þú VERÐUR að lesa þessar viðvaranir 
vandlega áður en eldavélin er sett upp 
eða notuð. Ef þú þarfnast hjálpar, hafðu 
þá samráð við þjónustuaðila.  

 

Eldavélin verður heit við notkun. Sýnið 
aðgát og snertið ekki hitaelement í 
ofninum.  

 

Færið ykkur frá ofndyrunum þegar 
opnað er til að hleypa gufu og hita út.  

 

Sýnið aðgát þegar rafmagnstæki eru 
notuð nálægt helluborðinu þannig að 
rafmagnssnúrur komist ekki of nálægt 
heitum flötum þess.  

 

Notið ekki helluborðið sem vinnuborð. 
Notið ekki helluborðið til að geyma 
hluti.  

 

Notið aldrei plast- eða áldiska á 
keramikhelluborðinu.  

 

Notið aldrei plastdiska í ofninum. Ekki 
fóðra neinn hluta ofnsins með álfilmu  

 

Ekki á að nota óstöðuga potta eða 
pönnur á helluborðinu, vegna þess að 
slíkir pottar eða pönnur geta valdið 
óhöppum með því að velta eða hellist 
niður.  

 

Keramik er ónæmt fyrir hitasveiflum og 
mjög sterkt, en ekki óbrjótanlegt. Beittir 
eða harðir hlutir sem falla á 
eldunarfletina geta skemmt helluborðið. 
Ef rispur eða sprungur sjást, takið 
eldavélina úr sambandi við rafstraum, 
og hafið samráð við næsta  

 

þjónustuaðila.  

 

Ávallt ætti að fylgjast vel með þegar 
verið er að steikja úr olíu.  

 

Það á að halda tækinu ávallt hreinu.  
Uppsöfnun fitu eða matvæla gæti 
orsakað eld.  

 

Tryggið að loftop fyrir ofn sem er 
staðsett aftan á eldavélinni sé án 
hindrunar til að tryggja útloftun frá 
ofnhólfinu.  

 

Ekki skyldi geyma viðkvæm matvæli, 
hluti úr plast eða úðabrúsa fyrir ofan 
eldavélina.  
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Aðeins má geyma hitaþolnar plötur í 
skúffu undir ofninum. Ekki geyma þar 
eldfima hluti.  

 
Notið aldrei gufu eða 
háþrýstigufuhreinsun til að hreinsa 
tækið.  

 
Ekki nota gróf hreinsiefni né beitta 
málmsköfu til að hreinsa glerið á 
ofnhurðinni vegna þess að slíkt getur 
rispað yfirborðið, sem getur valdið því 
að glerið brotnar.   

Þjónusta  
Viðgerðir séu aðeins framkvæmdar af 
viðurkenndum aðilum og aðeins séu 
notaðir ekta varahlutir.   

Geymið handbókina til nota síðar og látið 
hana fylgja tækinu, fari það til nýrra 
eigenda  

 
Upplýsingar varðandi umhverfið  
Fargið vinsamlegast umbúðum eftir 
uppsetningu í samræmi við öryggi og 
umhverfisvernd.  
Þegar gömlu tæki er fargað, gerið það 
ónothæft með því að klippa á 
rafmagnskapalinn.   

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. 
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Stjórnborð   

   

1. Stjórnrofi fyrir fremra eldunarsvæði 
vinstra megin.  
2. Stjórnrofi fyrir aftara eldunarsvæði 
vinstra megin.  
3.  Stjórnrofi fyrir aftara eldunarsvæði 
hægra megin.  
4.  Stjórnrofi fyrir fremra eldunarsvæði 
hægra megin.  
5. Klukkustýring  
6. Stjórnrofi fyrir virkni ofnsins  
7. Straumljós  
8.  Gaumljós fyrir ofnhita  
9. Stjórnrofi fyrir hitastillingu ofnsins   

Geymsluskúffa  
Geymsluskúffa er staðsett undir ofnhólfinu.    

Við eldun getur geymsluskúffan hitnað ef 
ofninn er á miklum hita í lengri tíma. Þess 
vegna á ekki geyma eldfima hluti eins og 
ofnhanska, viskustykki, plastsvuntur og 
slíka hluti í skúffunni.    

Aukahlutir fyrir ofninn, eins og til dæmis 
bökunarplötur, hitna einnig, og því á að 
sýna aðgát þegar slíkir hlutir eru teknir úr 
skúffunni þegar ofninn er í notkun eða er 
enn heitur.  
Ofnhólfið    

Grillelement Ofnljós 

  

Aukahlutir  

 

Ofngrind  
(x 2)   

 

Ofnskúffa  
(x 1)  

Ofnvifta
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Notkun   

Faldir stjórnhnappar  
Sumar gerðir eru með földum 
stjórnhnöppum (sjá mynd) Þessa hnappa 
er hægt að fella inn í stjórnborðið með 
einni fingursnertingu þegar þeir eru ekki í 
notkun.  
keramikeldunarsvæði  
Til að kveikja á eldunarsvæði, snúið 
viðeigandi stjórnrofa réttsælis í æskilega 
hitastillingu.  
Stjórnrofi er með númer frá 0 - 9.  
0 - Slökkt  
9 - Hámark.  
Eldavélin er með tvær gerðir 
eldunarsvæða:  
3 venjuleg svæði (aftan vinstra, aftan 
hægra og framan hægra)  
Við mælum með að kveikt sé á í hámark 
(9) í stutta stund til að koma hitasvæðinu í 
gang, og stilla síðan í æskilega stillingu.  
1 tvöfalt eldunarsvæði (framan vinstri)  
Fremra eldunarsvæðið vinstra megin er 
með tvö hitaelement.  
Til að kveikja á minna hringlaga 
eldunarsvæði, snúið viðeigandi stjórnrofa 
réttsælis í æskilega hitastillingu.  
Til að kveikja á báðum hitaelementunum, 
snúið stjórnrofa réttsælis í 
hámarkshitastillingu (9) og snúið síðan 
hnappnum áfram nánast að "0" merkinu. 
Þú heyrir smá smell og það kviknar á 
stærra hitasvæðinu.  

Snúið stjórnrofa til baka í stöðu 9 

 

og 
stillið æskilega hitastillingu.  
Hafið í huga að hitasvæðin tvö vinna núna 
saman, sem gefur meiri orku en venjulegt 
hitunarsvæði.  

    

Stj órnrofi fyrir venjulegt eldunarsvæði   

 

Stjórnrofi fyrir tvöfalt eldunarsvæði 
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Vísun á afgangshita  
Eldavélin er búin fjórum hitavísunum fyrir 
hvert eldunarsvæði. Viðeigandi vísun helst 
á þar til að hitastigið fellur niður fyrir 30°C, 
jafnvel þótt búið er að slökkva á 
hitasvæðinu.  

 

Þegar kveikt er á helluborðinu getur heyrst 
dauft hljóð. Þetta er eðlilegt  og hefur ekki 
áhrif á virkni helluborðsins á neinn hátt.   

Straumljós  
Það kviknar á vísun fyrir straum um leið og 
kveikt er á stjórnrofa fyrir ofn eða kveikt er 
á  hitunarfleti.    

Notkun á keramikhelluborðinu  

Keramik gleryfirborð  
Glerið er hart og hefur verið hert til að þola 
hita, kulda og breytingu á hitastigi. En líkt 
og allt gler þá er það viðkvæmt fyrir höggi. 
Ekki standa á yfirborði keramikhellunnar.  

Ef rispur eða sprungur sjást, takið 
eldavélina úr sambandi við rafstraum til að 
komast hjá raflosti, og hafið samráð við 
næsta þjónustuaðila.  

Haldið öllum hlutum og efnum sem geta 
bráðnað fjarri eldunarsvæðum, t.d. plasti, 
álfilmu.   

Sýnið aðgát þegar verið er að undirbúa 
matvæli eða drykki sem innihalda sykur. Ef 
eitthvað þessu líkt lendir á hitaflötunum 
verður að fjarlæga það strax með sköfu á 
meðan það er heitt og þurrka í burtu til að 
komast hjá skemmdum á yfirborðinu.   

Orkunotkun  
Til að spara orku ættir þú:  
notið aðeins potta og pönnur með sléttum 
og flötum botni.  
Staðsetjið potta og pönnur rétt á hitasvæði 
áður en kveikt er á þeim.  
Ávallt þegar það er hægt á að setja lok 
þétt á potta eða pönnur.  
Slökkvið á hitasvæðum rétt áður en 
suðutíma lýkur til að nýta afgangshitann til 
að halda matnum heitum.  
Hægt er að nota afgangshita til að bræða 
og halda matvælum heitum.  

Staðsetjið potta og pönnur á miðju á 
hitasvæði.   

Pottar og pönnur  
Pottar og pönnur eiga ekki að vera minni 
en eldunarflöturinn, og helst ekki stærri en 
sem nemur 10-15 mm en flöturinn..  
Notið aðeins potta og pönnur með sléttum 
og flötum botni.  
Botninn á ávallt að vera hreinn og þurr. 
hafið lokið á þegar eldað er.  
Athugið að botninn sé sléttur og 
óskemmdur; botnar með rispum og 
skörpum brúnum rispa yfirborð 
keramikhellunnar.  
Til að varnast rispur eða skemmdir á 
keramikhelluborðinu, á að færa potta og 
pönnur úr stað með því að lyfta þeim en 
ekki renna þeim til.  
Pottar með ál- eða koparbotni geta valdið 
mislitun af völdum málms á yfirborði 
helluborðsins, sem erfitt getur reynst að ná 
á brott.  

Sýnið aðgát þegar steikt er í heitri olíu eða 
fitu, kviknað getur snögglega í fitu eða olíu 
sem yfirhitnar eða slettist.  
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Ofninn   

Stjórnhnappar fyrir virkni ofns og 
hitastillingu  
Þeir gera mögulegt að velja þá gerð 
hitunar sem á við fyrir mismunandi þarfir 
eldunar með því að tengja saman 
hitaelement og stilla hitastig í æskilegan 
hita.  

 

Slökkt er á ofninum.  

 

Ofnljós - það kviknar á ofnljósi án 
eldunarvirkni  

 

Hefðbundin eldun - hiti kemur frá 
yfirhita og undirhita, og tryggri jafna 
dreifingu hita í ofnhólfinu.  

 

Undirhiti. Hiti kemur aðeins frá 
botni ofnsins.  

 

Aðeins innra grillelement - hægt 
að nota til að grilla litla skammta.  

 

Fullt grill - kveikt er á öllu 
grillelementinu.  

 

Pizza - undirhiti sér til þess að 
beina hita að botni á pizzum eða bökum, 
en blásturinn tryggir hringrás á lofti til að 
baka álegg á pizzu eða fyllingu í böku.  

 

Eldun með blæstri - þetta gerir 
mögulegt að steikja eða baka samtímis á 
fleiri en einni hæð.  

 

Stilling fyrir afþíðingu - þessari 
stillingu er ætlað að hjálpa til við að þíða 
frosin matvæli.   

Hnappur fyrir hitastillingu  
Snúið stillingu á hitastigi réttsælis á 
æskilegt hitastig á milli 50°C og hám. 
(230°C).            
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Ljós fyrir hita  
Gaumljós fyrir hita kviknar þegar kveikt er 
á ofninum. Ljósið logar á meðan ofninn er 
að hitna og réttu hitastigi er náð.  
Það kviknar og slokknar á víxl til að sýna 
að hiti sé á.  
Straumljós  
 Gaumljós fyrir straum kviknar þegar kveikt 
er á stjórnrofa fyrir ofn eða fyrir hitaflöt á 
hellu.  

Öryggisrofi  
Þessi ofn er búinn öryggisrofa. Ef 
aðalhitastillibúnaður bilar með þarf af 
leiðandi yfirhitnun, þá slekkur öryggisrofinn 
á straum að tækinu. Ef þetta gerist, hafið 
samráð við þjónustuverkstæði. Þú ættir 
ekki undir neinum kringumstæðum að 
reyna að gera við tækið sjálf(ur).     

Áður en tækið er notað í fyrsta sinn  

 

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

 

Þvoið vandlega alla aukahluti í ofninum 
áður en eldað er í fyrsta sinn.  
Fyrir fyrstu not þá á að hita ofninn án 
matvæla. Óþægileg lykt getur komið á 
meðan á þessu stendur. Þetta er 
fullkomlega eðlilegt.   

 

Ofninn virkar því aðeins að búið sé 
að stilla klukkuna.  
1. Stillið klukkuna með klukkustýringunni 
(sjá kafla "Klukkustýring").  
2. Snúið rofa fyrir stýringu á virkni ofns í 

hefðbundna eldun .  
3. Setjið rofa fyrir hitastýringum í HÁM.  
4. Opnið glugga til loftræstingar.  
5. Látið ofninn vera í gangi í um það bil 45 
mínútur.  
Endurtaka skyldi þessa aðgerð með fullri 

virkni grills 

 

og blásturs 

 

í um það bil 
5 til 10 mínútur.   

 

Þegar þessari aðgerð er lokið, látið ofninn 
kólna, hreinsið síðan ofnhólfið með 
mjúkum klút  sem bleyttur hefur verið í 
heitu vatn með smávegis af 
uppþvottasápu.  
Notkun á keramikhelluborði í fyrsta sinn  
Hreinsa á yfirborð helluborðsins til 
fjarlægja öll merki frá framleiðslunni   

Hreinsið helluborðið með rökum 
klút sem bleyttur hefur verið í heitu vatn 
með smávegis af uppþvottasápu og 
þurrkið síðan yfir.   

Hitað í fyrsta sinn  

Til að athug virkni hitasvæða, 
kveikið stuttlega á hverju fyrir sig.    

Klukkustýring   

   

1. Ýtið á hnapp til að velja virkni .  

2.  Hnappur til að minnka tölu . .  

3. Hnappur til að hækka tölu . .  
4. Skjár  

5. Gaumljós fyrir tímalengd eldunar 

  

6. Gaumljós fyrir endatíma eldunar .  

7. Gaumljós fyrir mínútuteljara 

  

8. Gaumljós fyrir klukku 

    

Ofninn virkar því aðeins að búið sé að 
stilla klukkuna.  
Á hinn bóginn er hægt að nota ofninn án 
kerfa.   
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Stilling á tíma 

 
Gaumljós fyrir klukku 

 
blikkar á 

skjánum þegar straum er hleypt á eða eftir 
straumrof.   

Til að stilla réttan tíma á klukku:  
1. Ýtið á hnapp + eða -.  
2. Bíðið í 5 sekúndur eftir að stilling hefur 
verið framkvæmd: Gaumljós fyrir klukku 
slokknar og skjárinn sýnir stilltan tíma. 
Tækið er tilbúið til notkunar.   

Til að endurstilla klukku:  

1. Ýtið á hnapp  aftur og aftur til að 
velja virkni klukku. Viðeigandi gaumljós 
byrjar að blikka.  
Haldið síðan áfram eins og lýst var að 
ofan. Aðeins er hægt að breyta klukku ef 

sjálfvirk tímastilling (tímalengd  eða 

endatími ) er ekki virk.   

Ef kemur til straumrofs, munu allar 
stillingar (klukka, stillingar á kerfi eða kerfi í 
notkun) falla út.  
Þegar straumur kemur á aftur, munu tölur 
á skjá blikka, og það þarf að endurstilla 
klukkuna.  

  

Tímalengd eldunar, virkni 

 

Þessi virkni leyfir að ofninn slekkur 
sjálfvirkt á sér eftir forstillta tímalengd 
eldunar.  
Setjið matinn í ofninn, veljið virkni eldunar 
og stillið hitastig eldunar.  

Ýtið á hnapp  aftur og aftur til að velja 
virkni Tímalengd eldunar.  
Viðeigandi gaumljós byrjar að blikka. 
Haldið síðan áfram eins og hér segir:  
Til að stilla tímalengd:  

1. Ýtið á hnapp + eða -.  
2. Bíðið í 5 sekúndur eftir að stilling hefur 
verið framkvæmd: Það kviknar á gaumljósi 

 

"tímalengd eldunar" og klukkan birtist 
aftur á skjánum.  
3. Það slokknar sjálfvirkt á ofninum þegar 
eldunartími er liðinn, hljóðmerki heyrist og 
gaumljósið byrjar að blikka. Snúið 

hnöppum fyrir virkni ofns og hitastillingu á 
núll  
Ýtið á einhvern hnapp til að slökkva á 
hljóðmerki.  
ATH: við það að slökkva á hljóðmerki er 
ofninn endurstilltur á handvirka stillingu, og 
ef ekki er búið að stilla hnappa fyrir virkni 
ofns og hitastillingu á núll þá byrjar ofninn 
að hitna aftur.   

Til að hætta við tímalengd eldunar:  

1. Ýtið á hnapp 

 

aftur og aftur til að 
velja virkni Tímalengd eldunar. Viðeigandi 
gaumljós 

 

blikkar og skjárinn sýnir 
eldunartíma sem eftir er.  

2. Ýtið á hnapp - þar til að skjárinn sýnir 
0:00.. Eftir 5 sekúndur slokknar gaumljósið 
og skjárinn sýnir aftur klukkuna.  

    

Endatími eldunar, virkni 

  

Með þessari virkni getur þú stillt ofninn til 
að slökkva sjálfvirkt á sér þegar forstilltur 
endatími eldunar er liðinn. Setjið matinn í 
ofninn, veljið virkni eldunar og stillið 

hitastig eldunar. Ýtið á hnapp 

 

aftur og 
aftur til að velja virkni Endatími eldunar. 
Viðeigandi gaumljós byrjar að blikka. 
Framkvæmið þá eftirfarandi:   
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Til að stilla endatíma eldunar:  

1. Ýtið á hnapp + eða -.   

  

2. Bíðið í 5 sekúndur eftir að stilling hefur 
verið framkvæmd: Það kviknar á gaumljósi  
fyrir "Endatíma eldunar" og skjárinn sýnir 
aftur klukkuna.  
3. Það slokknar sjálfvirkt á ofninum þegar 
eldunartími er liðinn, hljóðmerki heyrist og 
gaumljósið byrjar að blikka. Snúið 
hnöppum fyrir virkni ofns og hitastillingu á 
núll  
Ýtið á einhvern hnapp til að slökkva á 
hljóðmerki. ATH: við það að slökkva á 
hljóðmerki er ofninn endurstilltur á 
handvirka stillingu, og ef ekki er búið að 
stilla hnappa fyrir virkni ofns og hitastillingu 
á núll þá byrjar ofninn að hitna aftur.  
Til að hætta við lokatíma eldunar:  

1. Ýtið á hnapp 

 

aftur og aftur til að velja  
Endatími eldunar, virkni  
Viðeigandi gaumljós blikkar og skjárinn 
sýnir forritaðan endatíma eldurnar.  

2. Ýtið á hnapp - þar til að skjárinn sýnir 
núverandi tíma. Kerfið sendir frá sér 
hljóðmerki og það slokknar á gaumljósinu.   

Tímalengd eldunar  og  endatími 
eldunar saman 

  

Virknina tímalengd eldunar og endatíma 
eldunar er hægt að nota saman til láta 
kvikna á ofninum og slokkna sjálfvirkt 
síðar.  
1. Stillið tímalengd eldunar með virkninni 
Tímalengd eldunar 

 

(eins og sýnt er í 
viðeigandi kafla). 

Ýtið síðan á hnapp : Skjárinn sýnir 
stillinguna.   

  

2. Stillið endatíma eldunar með virkninni 
Endatími eldunar (eins og sýnt er í 
viðeigandi kafla).  

Viðeigandi gaumljós kvikna og skjárinn 
sýnir klukkuna. Það kviknar á ofninum og 
slokknar í samræmi við stillingar.  

Mínútuteljari, virkni 

  
Hljóðmerki mínútuteljara heyrist við lok 
stillts tíma, en ofninn er áfram í gangi ef 
kveikt er á honum.   

Til að stilla mínútuteljara:  

1. Ýtið á hnapp  aftur og aftur til að velja 
virkni mínútuteljara. Viðeigandi gaumljós 

 

byrjar að blikka.  

2. Notið + eða - hnappana til að stilla inn 
mínútulengd (mest 2 klst. og 30 mínútur).  

  

3. Bíðið í 5 sekúndur eftir að stilling hefur 
verið framkvæmd: gaumljós við tímalengd 

 

kviknar.  
4. Þegar tíminn er útrunninn blikkar 
gaumljósið og hljóðmerki heyrist. Ýtið á 
einhvern hnapp til að slökkva á hljóðmerki.  
Til að hætta við mínútuteljara  

1. Ýtið á hnapp 

 

aftur og aftur til að velja 
virkni mínútuteljara. Viðeigandi gaumljós 

 blikkar og skjárinn sýnir tíma sem eftir 
er.  

2. Ýtið á hnapp - þar til að skjárinn sýnir 
0:00.. Eftir 5 sekúndur slokknar gaumljósið 
og sjárinn sýnir aftur klukkuna.   

Til að slökkva á skjánum  
1. Ýtið á tvo forritunarhnappa samtímis og 
haldið niðri í um það bil 5 sekúndur. 
Skjárinn slekkur á sér.  
2. Til að kveikja á skjánum nægir að ýta á 
einhvern hnapp. Aðeins er hægt að 
slökkva á skjánum ef engin önnur virkni 
hefur verið stillt.  
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Notkun á ofninum.   

 
Eldið aðeins með ofnhurðina lokaða.  
Færið ykkur frá þegar ofnhurðin er opnuð. 
Ekki láta hana detta fram, haldið við 
handfangið þar til að hurðin er að fullu 
opin.   

 

Ofninn er með fjórar brautir fyrir plötur, og 
það fylgja tvær plötur með. Brautir fyrir 
plötur eru taldar neðanfrá eins og sýnt er á 
teikningunni.  
Það er mikilvægt að plötur séu settar í eins 
og sýnt er á teikningu.   

  

Ekki setja eldunaráhöld beint á botn 
ofnsins.  

 

Athugið! Ekki fóðra ofninn með álfilmu og 
setjið ekki bökunarform eða plötu á 
ofnbotninn, þar eð emeleringin getur 
skemmst vegna uppsöfnunar á hita. Setjið 
ávalt form, hitaþolin ílát og álform á 
grind/plötu sem sett hefur verið í braut í 
ofninum.   

 

Fylgist vel með eldun með fitu eða olíu, því 
það getur kviknað í þessum matvælum ef 
þau yfirhitna.  
Af sömu ástæðu þarf að sýna aðgát þegar 
matur er settur í ofninn eða tekinn úr 
honum, gætið þess að engin olía eða fita 
leki í ofnbotninn. Hreinsið ofninn varlega ef 
þetta gerist til að komast hjá óþægilegri 
lykt eða reyk.  

Þétting og gufa   

Ofninn er búinn sérstöku kerfi sem gefur 
eðlilega hringrás og stöðuga endurnýtingu 
á gufu. Þetta kerfi gerir mögulegt að elda í 
gufuumhverfi og halda réttum mjúkum að 
innan og með skorpu að utan. Og það sem 
meira er, eldunartíma og orkunotkun er 
haldið í lágmarki. Gufa getur leitað út úr 
ofninum þegar ofnhurðin er opnuð.  
Þetta er fullkomlega eðlilegt.   

 

Færið ykkur hinsvegar frá ofninum þegar 
ofnhurðin er opnuð, til að hleypa út 
uppsafnaðri gufu eða hita sem myndast 
við eldunina.   

 

Þegar matvæli eru hituð þá senda þau frá 
sér gufu á sama hátt og sjóðandi ketill. 
Þegar gufan kemst í snertingu við glerið á 
ofnhurðinni, þá þéttist hún og myndar 
vatnsdropa.  
Til að draga úr þéttingu, tryggið að ofninn 
hafi hitnað vel áður en matvæli eru sett í 
ofnhólfið. Stuttur forhitunartími (um 10 
mínútur) er því nauðsynlegur áður en 
eldun á sér stað.  
Við mælum með að þurrka þéttingu í burtu 
eftir hverja notkun á ofninum.   

Eldunaráhöld  

 

Notið eldunaráhöld sem þola hitastig 
allt að 230°C.  

 

Bökunarplötur, ofnform ofl, ætti ekki að 
staðsetja beint fyrir framan grindina fyrir 
framan viftuna aftast í ofninum, eða á 
botn ofnhólfsins.  

 

Ekki nota bökunarform stærri en 30 x 
35 sm, vegna þess að þau myndu 
hindra hringflæði og haft áhrif á 
virknina.   

Pottar  
Munið að pottar með víðum botni hitna 
hraðar en mjórri pottar. Notið ávallt pott 
sem hæfir innihaldinu sem þú ert að elda.  
Gangið sérstaklega úr skugga um að 
pottar séu ekki of litlir fyrir vökva, vegna 
þess að það getur auðveldlega soðið 
uppúr. Það sem meira er, pottar ættu ekki 
of vera of stórir, til að ná fljótari suðu. Fita 
og safi getur dreifst um botninn og brunnið 
auðveldlega við.  
Það er betra að nota heil form við bakstur 
á kökum. Í reynd getur safi og sykur lekið 
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út úr opnanlegum formum niður á botn 
ofnhólfsins, og einnig brunnið fastur neðan 
á bökunarforminu sem gerir hreinsun 
erfiða. Varist að setja potta og pönnur með 
plasthandfangi í ofninn því þau eru ekki 
hitaþolin. Þú ættir að nota potta og pönnur 
með réttu þvermáli sem hæfir hitafletinum, 
til að draga úr orkunotkun. Það er einnig 
mælt með að setja lok á pottrétti, og um 
leið og vökvinn byrjar að sjóða að lækka 
hitann nægilega til að suðan haldist.  

Áhrif íláta á útkomu í eldun  
Skálar og form eru mismunandi hvað 
varðar þykkt, leiðni, lit ofl., sem hefur áhrif 
á það hvernig hiti dreifist innan þeirra.   

A. Form og ílát úr áli, leir, gleri og 
skínandi málmi draga úr eldun 
brúningu á botni.  

B. Emelerað steypujárn, rafhúðað ál, 
ál með viðloðunarfríu innra byrði 
og lituðu ytra byrði, og dökk þung 
áhöld auka eldun og brúningu á 
botni.    

Ráðleggingar varðandi notkun á ofninum   

 

Ráð varðandi eldun á fiski og kjöti   

Þú getur sett kjöt í ílát sem þola ofn, eða 
beint á ofngrindina. Í þessu tilfelli á að 
setja ofnskúffuna með svolitlu vatni í fyrstu 
braut frá botni. Ofnskúffan kemur í veg fyrir 
að bráðnuð fita falli á botn ofnhólfsins.  
Hvítt kjöt, fuglakjöt og fisk á almennt að 
elda á miðlungshitastigi (á milli 150°C og 
175°C) Ef verið er að elda rautt kjöt 
(lítillega brúnað að utan og minna eldað að 
innan), er mælt með hærra hitastigi (á milli 
200°C og 230°C) í stuttan tíma.  

 

Ráð varðandi bakstur  
Kökur þarf venjulega að baka á 
miðlungshita (á milli 150°C og 200°C).  
Mælt er með stuttum forhitunartíma (um 10 
mínútur) þegar verið er að baka. Haldið 
hurðinni lokaðri allan tímann eftir að eldun 
er hafin og fylgist með framganginum í 
gegn um glerið á ofnhurðinni.  

 

Ráð varðandi grill  
Ef verið er að grilla kjöt eð fisk, setjið 
matinn beint á grindina eftir að setja smá 
olíu á hann.  
Þegar verið er að nota grillið, þá kemur 
hitinn aðeins frá elementi að ofan. Þess 
vegna þarf að stilla hæðina í samræmi við 
þykkt á kjöti eða fiski.  
Munið eftir að setja ávallt ofnskúffuna í 
neðri stöðu með svolitlu vatni í.   

Affrysting   

Ofninn vinnur án hita og myndar hringrás 
lofts á herbergishita um ofnhólfið. Þetta 
eykur hraða affrystingarinnar. Hafið 
hinsvegar í huga að hitastig í eldhúsinu 
hefur áhrif á hraða afþíðingarinnar.  
Þessi virkni er sérlega heppileg fyrir 
viðkvæm matvæli sem gætu skemmst í 
hita, t.d. bökur fylltar kremi, kökur með 
glasúr, sætabrauð, brauð og aðrar vörur úr 
geri.   

 

Hvernig nota á affrystingu  

Snúið stjórnrofa fyrir virkni ofnsins á  og 

hnapp fyrir hitastýringu í slökkta stöðu .  

 

Ráðleggingar  
Setjið lok yfir matinn, álfilmu eða plastfilmu 
til að hindra þornun á meðan affrystingu 
stendur.  
ELDIÐ MATVÆLI STRAX VEL EFTIR 
AFÞÍÐINGU.  
Frosin matvæli á að setja í einfalt lag 
þegar hægt er, og snúa við í miðju 
afþíðingarferlinu.  
Kjöt- og fuglalæri upp að 2 kg. (4 lb.) eru 
heppileg til afþíðingar á þennan hátt.  
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Hreinsun á keramikhelluborðinu  

Áður en nokkuð viðhald eð hreinsun fer 
fram verður að AFTENGJA eldavélina frá 
rafstraum.  
Notið aldrei gufu eða háþrýstigufuhreinsun 
til að hreinsa tækið.  
Gangið úr skugga um að eldavélin sé köld 
áður en hreinsun fer fram.  
Notið ekki sterk hreinsiefni á borð við grill- 
eða ofnahreinsi, gróf hreinsiefni eða grófa 
hreinsi-púða.  
Sérstök hreinsiefni fyrir keramikhelluborð 
og sköfur eru fáanlegar hjá söluaðilum 
slíkra eldavéla.   

Hreinsun eftir hver not  
Lítil óhreinindi, sem ekki hafa brunnið fast 
er hægt að strjúka burt með rökum klút. 
Brunnin óhreinindi er hægt að fjarlægja 
með skröp. Strjúkið yfir helluborðið á eftir 

með rökum klút og hreinsiefni fyrir 
helluborð.  

Blettahreinsun  
Litla málmbletti (leifar af áli) er hægt að 
fjarlægja af helluborðinu með sérstöku 
hreinsiefni fyrir keramikhelluborð, þegar 
helluborðið er kalt.  
Sykurblöndur og matvæli sem innihalda 
mikinn sykur verður að fjarlægja strax með 
skröpu. Ef þessi gerð óhreininda er ekki 
fjarlægð strax getur það valdið varanlegum 
skemmdum á keramikhelluborðinu. Þegar 
yfirborðið hefur kólnað, strjúkið þá yfir 
helluborðið á eftir með rökum klút og 
hreinsiefni fyrir helluborð.  
Gangið úr skugga um að hreinsiefni sé 
ætlað til nota fyrir keramikhellur áður en 
það er notað.  
Ekki setja hreinsiefni á heita eldunarfleti. 
Tryggið að hreinsiefni hafi verið þurrkuð af 
áður en helluborðið er notað á ný.    

Sérstök vandamál  
Ef hreinsiefni reynist ekki nægilegt   Athugið hvort notkun á skröpu er skilvirkari.   

þegar dökkir blettir myndast   Ef notkun á skröpu og sérstöku hreinsiefni 
fyrir keramikhellur dugar ekki, getur yfirborð 
hellunnar hafa skemmst vegna notkunar á 
óheppilegu hreinsiefni, eða botn á pönnu 
eða potti gæti hafa skaðað yfirborðið. Þetta 
hefur ekki áhrif á virkni 
keramikhelluborðsins.  

þegar mislitun af völdum málms sést á 
yfirborðinu. 

Óheppilegt hreinsiefni hefur verið notað, 
eða botn á pönnu eða potti gæti hafa 
skaðað yfirborðið. Það getur kostað erfiði að 
ná blettunum burtu með sérstöku hreinsiefni 
fyrir keramikhelluborð.  

þegar rispur sjást á yfirborðinu Þær geta hafa myndast vegna þess að 
eitthvað hefur rispað yfirborðið eða ef 
eitthvað hefur bráðnað, sem ekki er hægt að 
fjarlægja. Þetta hefur ekki áhrif á virkni 
keramikhelluborðsins. 
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Hreinsun á ofninum   

 
Það ætti alltaf að halda ofninum hreinum.  
Uppsöfnun á fitu eða  
öðrum matarleifum getur valdið eldi, 
einkum í ofnskúffunni.   

Hreinsiefni  
Áður en hreinsiefni eru notuð í ofninum, 
athugið að þau séu heppileg og mælt sem 
með notkun þeirra af hálfu framleiðanda.  
EKKI skyldi nota hreinsiefni sem innihalda 
bleikiefni (klór) því þau geta gert yfirborðið 
matt. Einnig ætti að varast notkun grófra 
hreinsiefna.  

 

Notið aldrei gufu eða gufuhreinsun til 
að hreinsa tækið.   

Hreinsun að utan  
Þurrkið reglulega yfir stjórnborðið, 
ofnhurðina og hurðarþéttinguna með rakri 
tusku sem er búið vinda vel upp úr heitu 
vatni með smávegis að uppþvottalegi.   

 

Til að hindra skemmdir á gleri í ofnhurðum 
varist að nota eftirfarandi:  

 

Þvottaefni og bleikiefni  

 

Púða með þvottaefni sem ekki hentar 
fyrir potta og pönnur með viðloðunarfríu 
yfirborði.  

 

Sápustálullarpúða  

 

Hreinsiefni eða úðaefni fyrir ofna  

 

Ryðhreinsiefni  

 

Blettahreinsi fyrir bað og vaska   

Hreinsið ytra og innra gler í ofnhurð með 
heitu sápuvatni. Ef innra gleri safnar 
miklum óhreinindum er mælt með sérstöku 
hreinsiefnum.   

Skipt um peru í ofninum  

 

Takið eldavélina úr sambandi við 
rafstraum.   

Ef skipta þarf um peru þá þarf hún að 
uppfylla eftirfarandi: 15 W/25 W; 230 V (50 
Hz); hitaþolin upp að 300°C; skrúfgangur: 
E14. Þessar perur eru fáanlegur hjá 
söluaðilum heimilistækja.  
Til að skipta um bilaða peru  

1. Tryggið að ofninn sé ekki í sambandi við 
rafstraum.  
2. Snúið glerinu andsælis  
3. Setjið nýja peru í staðinn.  
4. Setjið glerhlíf á aftur.  
5. Tengið aftur rafstraum.   

  

Ofnplötur og brautir  
Til að hreinsa ofnplöturnar, bleytið í heitu 
sápuvatni og fjarlægið erfiða bletti með 
svampi sem hefur verið bleyttur vel með 
sápu.  
Skolið vel og þurrkið með mjúkum klút. 
Hægt er að fjarlægja ofnbrautirnar til að 
gera hreinsun auðveldari.   

 

Framkvæmið eftirfarandi:  
1. fjarlægið skrúfuna að framan og 

haldið brautinni í stöðu með hinni 
hendinni.  

2. aftengið krók að aftan og takið 
brautina frá.  

3. að lokinni hreinsun eru brautir settar 
í aftur í öfugri röð.   
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Gangið vinsamlegast úr skugga um að 
skrúfur séu vel hertar.   

Ofnplötur  
Til að hreinsa ofnplöturnar, bleytið í heitu 
sápuvatni og fjarlægið erfiða bletti með 
svampi sem hefur verið bleyttur vel með 
sápu. Skolið vel og þurrkið með mjúkum 
klút  

Ofnhólf  
Best er að hreinsa ofninn að inna þegar 
hann er enn heitur.  
þurrkið yfir ofninn að innan með mjúkum 
klút með heitu sápuvatni eftir hver not. 
Öðru hvoru getur verið nauðsynlegt að 
framkvæma meiri hreinsun, og nota 
viðeigandi ofnhreinsiefni.   

Ofnhurðin og pakkningin   

Áður en hurðin er hreinsuð, er  
mælt með því að fjarlægja hana af  
ofninum.  

 

Framkvæmið eftirfarandi:  
1. Opnið hurðina alveg  
2. Finnið lamirnar sem tengja hurðina við 
ofninn  
3. Losið og snúið litlum handföngum sem 
eru á lömunum tveimur (sjá mynd  
2);  
4. Takið um hurðina vinstra og hægra 
megin, færið hana rólega að ofninum þar 
til að hún er hálflokuð (sjá mynd 3;  
5. Dragið hurðina varlega úr sæti sínu (sjá 
mynd 3);  
6. Setjið hana á öruggan stað;  

Hreinsið glerið í ofnhurðinni aðeins með 
heitu sápuvatni og mjúkum klút. Notið 
aldrei gróf hreinsiefni.  
Þegar hreinsun er lokið, setjið þá hurðina 
á aftur og fylgið aðferðinni hér að ofan í 
öfugri röð.   

 

EKKI hreinsa ofnhurðina þegar glerin eru 
enn heit. Ef þessari varúðarráðstöfun er 
ekki fylgt gæti glerið brotnað.  
Ef skörð eða djúpar rispur koma í glerið, 
veikist það og verður að skipta um það til 
að koma í veg fyrir að það brotni. Hafið 
samráð við þjónustuverkstæði sem veitir 
frekari ráð.   

Gerðir úr stáli eða áli:  
Við mælum með að hreinsa hurðina 
aðeins með blautum svampi og þurrka vel 
yfir með mjúkum klút.  
Notið aldrei stálull, sýru eða gróf 
hreinsiefni því þau geta skemmt yfirborðið  
Hreinsið stjórnborð ofnsins með því að 
sýna sömu aðgát.  
Rétt virkni ofnsins er tryggð með 
pakkningu í kring um brún ofnhólfsins.  
Athugið ástand pakkningarinnar öðru 
hvoru. Hreinsið hana án þess að nota gróf 
hreinsiefni.  
Ef það lítur út fyrir að pakkningin hefi 
skemmst, hafið þá samráð við 
þjónustuverkstæðið. Ekki nota ofninn fyrr 
en búið er að gera við pakkninguna.   
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Eitthvað ekki í lagi? 

Ef eldavélin þín virkar ekki rétt, vinsamlega framkvæmið eftirfarandi próf áður en haft er 
samband við þjónustuaðila.  
MIKILVÆGT: Ef þú kallar út tæknimann vegna bilunar sem er gefin upp hér, eða til að gera 
við bilun af völdum rangrar notkunar eða uppsetningar, þá verður það reikningsfært jafnvel 
þótt tækið sé enn í ábyrgð  

EINKENNI LAUSN 
Ofninn virkar ekki Athugið að vélin sé í sambandi og að það sé straumur 

á.  
Athugið að öryggi sé ekki farið.  
Athugið að réttur stjórnhnappur hafi verið stilltur.  

Keramikhelluborðið gefur ekki 
viðunandi árangur 

Athugið að pottur sé af réttri stærð fyrir eldunarsvæði.  
Athugið að pottur sé með sléttan botn.  
Athugið að stilling sé rétt fyrir gerð eldamennsku.  

Það kviknar ekki á ofninum Athugið að eldunarvirkni hafi verið valin.  
Athugið að klukka hafi verið stillt (sjá kafla um stillingu 
á klukku).  
Athugið að tengill og öryggi séu með straum.  

Það kviknar ekki á ofnljósinu. Veljið virkni með stjórnrofa.  
Athugið ljósaperu og skiptið um ef þarf (sjá kafla um 
skipti á peru).  

Það tekur of langan tíma að elda 
rétti, eða þeir eru of fljótir í eldun. 

Það gæti þurft að stilla hitastigið 

Gufa og þétting sest á matinn og 
ofnhólfið.   

Sjá kafla í þessari handbók, sérstaklega kafla um 
notkun á ofninum.  
Ekki skilja rétti lengur en 15-20 mínútur eftir að eldun 
er lokið.  

Viftan í ofninum er of hávær Athugið að ofplötur og bökunarform sé ekki að titra 
vegna þess að þau snerta bakplötuna í ofninum 

Skjárinn sýnir "12,00". Stillið klukkuna (sjá kafla um að stilla klukku).  
Ef eldavélin þín verkar ekki þrátt fyrir þessar athuganir, hafið þá samband við þjónustuaðila.   

Leiðbeiningar varðandi uppsetningu  

Tæknilýsing  

Stærðir  
Hæð    850 mm  
Dýpt    600 mm  
Breidd    600 mm  
Rúmtak ofns     53 l   

Keramikhelluborð  
Fremra eldunarsvæði vinstra megin  
1,700 W / 700 W - Ø180 mm/110 mm  
Aftara eldunarsvæði vinstra megin  
1,200 W / Ø145 mm  
Aftara eldunarsvæði hægra megin  
1,700 W / Ø180 mm  
Fremra eldunarsvæði hægra megin  
1,200 W / Ø145 mm   

Heildar orkunotkun 5,800 W  

Ofninn  
Element undirhita 1.000 W  
Ofn element 1.800 W  
Innra grillelement 1.650 W  
Fullt grillelement 2.450 W  
leiðnihitaelement 2.000 W  
Pizza 2.675 W  
Blástursvifta 25 W  
Ofnljós 25 W  
Heildar orka 2,700 W  
Tenging við rafstraum  (50 Hz) 230 V  
Heildarorkunotkun (eldunarhella + ofn) 
8.500 W  
Tenging við rafstraum  (50 Hz) 230 V/400 
V 3N~  
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Eftirfarandi upplýsingar eru ætlaðar fyrir 
uppsetningaraðila, í því skyni að vinna við 
uppsetningu, stillingar og þjónusta sé í 
samræmi við gildandi reglugerðir.  
Þegar breytingar kalla á að vélin sé 
aftengd þarf að sýna aukna aðgæslu.   

 

FRAMLEIÐANDINN HAFNAR ALLRI 
ÁBYRGÐ VEGNA SKEMMDA SEM EIGA 
SÉR STAÐ VEGNA UPPSETNINGAR 
SEM ER EKKI Í SAMRÆMI VIÐ REGLUR 
SEM ERU Í GILDI.   

Aðstæður við uppsetningu  
Uppsetning og viðhald verður að vera 
framkvæmt af viðurkenndum aðila, í 
samræmi við reglur sem eru í gildi.  
Tengingar við rafmagn verður að 
framkvæma í samræmi við reglugerðir 
sem eru í gildi.  
Okkar ábyrgð á ekki við vegna slysa sem 
verða vegna rangrar jarðtengingar.   

Staðsetning  
Tækið er hannað til að standa á milli 
tveggja innréttingareininga, sem eru ekki 
hæri en hæð á eldunarplötu.   

Stilling  
Tækið er búið tveimur litlum stillifótum sem 
eru á afturhornum. Með því að stilla 
stillifætur er hægt að breyta hæðinni 
þannig að vökvi flæði jafnt um botn á 
pottum og pönnum.  

Tenging við rafstraum  
Áður en raftenging er framkvæmd, gangið 
úr skugga um að:  
- Öryggi og raflagnir séu af réttri stærð til 
að flytja heildarrafstraum að tækinu (sjá 
upplýsingaplötu).  
- Rafkerfi heimilisins sé með virka 
jarðtengingu í samræmi við reglugerðir.  
- Hægt sé að komast að raftengli eða rofa 
eftir að búið er að koma eldavélinni á sinn 
stað.  
Tækið er afgreitt án rafkapals, þannig að 
það þarf að setja kapal og kló sem hentar 
rafmagnsálagi, ein og fram kemur á 
upplýsingaplötu.  
Klóin er sett í viðeigandi veggtengil.  

Framleiðandinn frábiður sér alla ábyrgð 
ef þessum öryggisreglum er ekki fylgt. 

Þjónusta og varahlutir  

Ef eldavélin virkar ekki rétt eftir athugun 
samkvæmt töflunni Eitthvað ekki í lagi, 
hafðu þá 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 
framan á brún á ofninum)   

 




