
 
 
 
 
 

Eldavél með keramikhelluborði 
EKC 6160 
 

 

 
Notendahandbók 
 

 

 
 
 



 
Ágæti viðskiptavinur! 
 
Vinsamlegast lesið þessa notendahandbók vel, sérstaklega kaflann um öryggi á fyrstu 
síðunum. Geymið handbókina til nota síðar. Látið handbókina fylgja helluborðinu, fari það til 
nýrra eigenda. 

 
Með viðvörunarþríhyrningnum eða með orðum (Viðvörun, Varúð) er verið að draga fram atriði 
sem eru mikilvæg fyrir öryggi þitt eða virkni vélarinnar. Þessum atriðum ber að fylgja vel. 

  
Númeraðar leiðbeiningar sýna skref fyrir skref ákveðin atriði varðandi vélina. 

 
Á eftir þessu merki fylgja viðbótarupplýsingar varðandi notkun á vélinni. 

 
Með þessu merki er vakin athygli á ýmsu sem snertir hagkvæmni og umhverfi. 
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Notkunarleiðbeiningar 
 

  
 
Öryggi 
 
Öryggisatriði varðandi þetta heimilstæki eru í samræmi við samþykkta tæknistaðla. Við sem 
framleiðendur leggjum áherslu á að þú kynnir þér eftirfarandi öryggisatriði. 
 

Öryggi varðandi rafmagn 
 

• Uppsetning og tenging við rafmagn sé aðeins í höndum til þess hæfra manna. 
• Viðgerðir séu aðeins framkvæmdar af viðurkenndum aðilum. Viðgerðir sem eru 

framkvæmdar af óreyndum aðilum geta valdið meiðslum eða alvarlegum bilunum.  Ef 
helluborðið þarfnast viðgerðar, hafið samband við þjónustuverkstæðið eða söluaðila. 

 

 Fylgið vinsamlegast eftirfarandi leiðbeiningum, að öðrum kosti nær ábyrgðin ekki yfir 
þær skemmdir sem geta orðið. 

• Tæki sem eru felld slétt að yfirborði má aðeins nota eftir að þau hafa verið sett í 
viðeigandi innréttingar eða vinnusvæði sem eru samkvæmt viðeigandi stöðlum. Þetta 
tryggir vörn fyrir raftæki eins og kveðið er á um í öryggisstöðlum. 

• Ef helluborðið bilar eða það brotnar eða myndast á því sprungur: 
—  Slökkvið á öllum hitasvæðum. 
—  Takið helluborðið úr sambandi við rafmagn. 

 
Vörn gagnvart börnum 

 
Hitasvæðin verða mjög heit þegar eldað er. Haldið því litlum börnum fjarri helluborðinu. 
 

Öryggi í notkun 
 

• Þetta helluborð á aðeins að nota við venjulega eldun á heimilum. Það er ekki hannað 
með atvinnu- eða iðnaðarnot í huga. 

• Notið ekki helluborðið til að hita herbergið. 
• Sýnið aðgát þegar rafmagnstæki eru sett í samband nálægt helluborðinu þannig að 

ragmagnssnúrur komist ekki of nálægt heitum flötum þess. 
• Kviknað getur snögglega í fitu eða olíu sem yfirhitnar. Ávallt ætti að fylgjast vel með 

þegar verið er að steikja úr olíu, til dæmis að djúpsteikja franskar kartöflur. 
• Slökkvið á hitasvæðunum eftir notkun. 

 
Öryggi við hreinsun 

 
Vegna öryggis á ekki að nota gufuúða eða háþrýstitæki við hreinsun á helluborðinu. 
Hreinsið helluborðið samkvæmt leiðbeiningum og tilmælum sem fram koma í þessari 
handbók. 
 

Til að komast hjá skemmdum á helluborðinu 
 

• Notið ekki helluborðið sem vinnuborð eða til að geyma hluti. 
• Ekki hafa hita á hitasvæðunum ef enginn pottur er á þeim eða ef eldunaráhöld eru tóm. 
• Keramik er ónæmt fyrir hitasveiflum og mjög sterkt, en ekki óbrjótanlegt. Sérstaklega 

þegar beittir eða harðir hlutir falla á eldunarfletina getur það skemmt helluborðið. 
• Notið ekki pönnur eða potta úr steypujárni eða með grófum, brenndum eða skemmdum 

botni. Yfirborðið getur rispast þegar þeim er rennt eftir helluborðinu. 
• Ekki setja potta eða pönnur á brún helluborðsins, málningin gæti rispast eða skemmst. 
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• Gætið þess vökvar sem innihalda sýru, svo sem edik eða sítrónusafi, lendi ekki á 
helluborðsrammanum, því droparnir geta myndað bletti. 

• Ef sykur eða matvæli sem innihalda sykur lenda á heitum hitafleti og bráðnar þar verður 
að skafa dropann í burtu strax á meðan hann er heitur. Ef sykurbletturinn kólnar getur 
hann valdið skemmdum þegar hann er fjarlægður. 

• Haldið öllum hlutum sem geta bráðnað fjarri heitum hitaflötunum keramikhelluborðsins, 
svo sem plasti, álfólíu og slíku. Ef eitthvað þessu líkt lendir á hitaflötunum verður að 
fjarlæga það strax með sköfu. 

 
 

 
 
Förgun 
 
Förgun á umbúðum 

Umbúðum utan af vélinni á að farga á umhverfisvænan hátt. Allar umbúðir eru 
óskaðlegar fyrir umhverfið og eru endurnýtanlegar. 

• Hluti af gerviefnum er merktur með alþjóðlegum skammstöfunum: 
 >PE< fyrir pólýetýlen, til dæmis á innpökkunarplasti. 
 >PS< fyrir pólýstýren, til dæmis froðuplast (ávallt án CFC) 

 
 

Förgun á vél sem lokið hefur þjónustu 
 

 
Þú ert vinsamlegast beðinn um að taka þátt í vendun umhverfisins, jafnvel þegar þú 
ákveður að losa þig við tækið. Takið tækið úr sambandi við rafmagn. Klippið 
rafmagnssnúruna af tækinu. Leitið upplýsinga um næsta móttökustað á tækjum. 
Þegar kemur að því að vélinni verður fargað á að koma henni til skilastaðar fyrir slík tæki. 
 

 
Helstu atriði varðandi helluborðið 
 

• Keramikplata: Helluborðið er með eldunarfleti úr keramik og 4 hraðvirkum hitaflötum. 
Sérlega hraðvirk element með hitageislun stytta verulega þann tíma sem tekur 
hitafletina að ná fullum styrk. 

 
• Hreinsun: Einn helsti kostur keramikplötunnar er hversu auðvelt er að hreinsa hana. 

Slétt yfirborðið er auðvelt í hreinsun. (sjá kaflann “Hreinsun og viðhald”). 
 

• Hitagaumljós: Viðvörunarljós vegna hita lýsir þegar hitafletir eru það heitir að hætta er á 
bruna. 
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Eldavélin 
 

1. Fjarlægjanleg útloftun fyrir ofninn 
2. Helluborð með hitaflötum 
3. Stjórnborð með rofum, hnöppum  

og upplýsingaglugga 
4. Ofn 
5. Geymsluskúffa 
6. Sökkull 

 
Til að auðvelda hreingerningu á bak við 
eldavélina þá er hún með hjól að aftan. Til 
að færa eldavélina fram, opnið ofnhurðina, 
haldið varlega um efri brúnina og dragið 
vélina fram frá veggnum. 
 

 
 
 
 

 
Tekið úr umbúðum 
Athugið hvort eldavélin sé óskemmd og í 
fullkomnu ástandi. Allar skemmdir sem 
verða í flutningi á að tilkynna samstundis til 
seljanda.  
Umbúðum utan af vélinni á að farga á 
umhverfisvænan hátt. Allar umbúðir eru 
óskaðlegar fyrir umhverfið og eru 
endurnýtanlegar. 
 
Aukabúnaður 
Eftirfarandi aukabúnaður fylgir vélinni: 
• Emaleruð bökunarplata og ofnskúffa 
• Ofnhilla 
• Veltivarnarbúnaður, með festingum 
• Skafa fyrir keramikhellu 
• Steikingarskynjari 
• Notendahandbók 
 
Eftirfarandi er hægt að kaupa sem 
aukabúnað: 
• Helluvörn, með festingum 
• Sökkuláfellu 

 Eldavél Electrolux  EKC 6160 
  Síða 6 af 26 



Öryggisbúnaður 
Það ættu að vera vinnuborð beggja vegna 
við eldavélina, sem ná hið minnsta 40 sm 
til vinstri og hægri. Einnig er hægt að setja 
eldavélina upp með vegg eða háa 
eldhúseiningu til annarar hliðar og 
vinnuborð til hinnar. 
Öryggi barna er tryggt enn frekar ef 
eftirfarandi búnaður er uppsettur/í notkun: 
 
Veltivörn 

 
Setja á veltivörn til að tryggja að eldavélin 
velti ekki fram yfir sig vegna óeðlilegrar 
hleðslu. Veltivörnin virkar því aðeins að 
eldavélinni sé ýtt inn í venjulega stöðu. 
 
Áður en veltivörnin er fest, gangið úr 
skugga um að eldavélin hafi verið stillt 
lárétt og í rétta sökkulhæð (sjá kafla um 
uppsetningu) 

1. Dragið línu á vegginn – eftir að 
búið er að stilla eldavélina af – 
miðað við efri brún á eldavélinni 
(sjá teikningu). 

2. Hægt er að nota mælingarnar sem 
eru sýndar hvort sem veltivörnin er 
fest til hægri eða vinstri (sjá 
teikningu). Mælið og merkið hvar á 
að festa veltivörnina, skrúfið hana 
síðan fasta við trausta festingu. 

 
ATHUGIÐ! Ef bilið á milli eininga 
innréttingarinnar er breiðara en eldavélin, 
verður þú að breyta mælingunni þannig að 
eldavélin standi í miðju bilinu. 
 

3. Ef þú breytir mælingunum, munið 
þá eftir að stilla eldavélina af rétt 
þegar henni er ýtt á sinn stað, 
þannig að veltivörnin hitti í gatið 
aftan á eldavélinni. 

 
 

 
 
Helluvörn (aukabúnaður) 
 

 
Setja skyldi helluvörn til að tryggja að 
erfiðara sé fyrir börn að ná í potta og 
pönnur á eldavélinni. 
 

1. Pressið tappa inn í fremri götin. 
2. Setjið vörnina á eldvélina með 

tappana yfir brún eldavélarinnar. 
3. Hallið hlífinni niður og síðan upp á 

ný, þannig að brúnir að innan á 
tveimur hliðum grípi undir 
eldavélarbrúnina. 

4. Læsið á sinn stað með aftari 
töppunum. 

 

 
 
Hurðarlæsing 
 
Hurðarlæsingar gera börnum erfiðara að 
opna ofninn og geymsluskúffuna. 
Læsingarnar eru virkar þegar eldavélin er 
afgreidd frá verksmiðju, en hægt er að 
gera þær óvirkar ef þörf er á. 
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A. Ýtið læsingunni niður ef þú vilt 
opna hurðina. 

B. Ef þú vilt gera læsinguna óvirka, 
byrjið fyrst á því að athuga hvort 
ofninn sé heitur. Ýtið læsingunni á 
efri brún ofnsins niður og síðan 
nokkra millimetra til hægri. 

C. Ef þú óskar að virkja læsinguna á 
ný, ýtið læsingunni á fri brún 
ofnhurðarinnar nokkra millimetra til 
vinstri. 

 

Fyrir fyrstu not 
 
Hreinsun á eldavélinni 
 
Hreinsið eldavélina með hreinni tusku, 
heitu vatni og smávegis af uppþvottalegi. 
Notið aldrei ætandi hreinsiefni eða 
ræstiduft. Hægt er að þvo ofnöndunina í 
uppþvottavél.  
Munið að veltivörnin virkar ekki þegar 
eldavélin hefur verið dregin fram til að þrífa 
á bak við hana. 
 
Þvoið aukahluti 
 
Þvoið bökunarplötu, ofnskúffu og aðra hluti 
í heitu vatni og uppþvottalegi. Skolið og 
þurrkið. 
 
Að stilla klukku 
 
Þegar eldavélin er sett í samband byrja 
nokkur merki að blikka þar til að réttur tími 
hefur verið stilltur á klukku. 
 
AÐ STILLA KLUKKUNA: 

1. A-merki og 0:00 blikka í 
upplýsingaglugga. 

2. Ýtið á  og   hnappa 

samtímis, sleppið fyrst  

hnappi og síðan  hnappi, og 

stillið tímann með  og  . 

Tíminn er stilltur í mínútum. A-
merkið í glugganum hverfur.  

 merkið kviknar þegar búið er að 
stilla klukkuna. 

 

 
 
Hitið ofninn tómann 

 
Fylgist með börnum! Ofninn verður mjög 
heitur. 
 
Áður en ofninn er notaður í fyrsta sinn, 
verður þú að hita hann tímann. Fylgið 
eftirfarandi leiðbeiningum: 

1. Veljið  (yfir/undirhita) og 
hámarkshitastig. Ofnhurðin á að 
vera lokuð. 

2. Loftræstið vel herbergið. Slökkvið 
á ofninum um leið og “nýja” lyktin 
og gufur minnka. 
Notið heitt vatn og uppþvottasápu 
til að þurrka af ofninum, 
hliðargrindum og ofninum að 
innan. Þurrkið síðan yfir alla þessa 
hluti. 
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Stjórnborðið 
 

 
 
1a Gaumljós eldavélar  
1b Gaumljós ofns 
2 Stýring á virkni ofns 
3 Hitastýring ofns 
4 Hnappar fyrir stýringu á eldunarflötum 
5a Upplýsingagluggi 
5b Hnappar fyrir klukku 
6 Læsing á virknistýringu ofns 
 
Perur gaumljósa 
Þetta eru neonperur, sem venjulega eiga 
langan líftíma. Ef einhver þeirra bilar, hafið 
samband við þjónustuaðila. 
 
Keramikhelluborð 
 
Keramikhelluborðið er með fjóra 
eldunarfleti (hitasvæði). Jafnvel þótt kveikt 
sé á rofa á meðan á eldun stendur getur 
litið úr fyrir að svæðin séu að slökkva á sér 
og kvikna á víxl, þetta byggist sérstaklega 
á hitastillinu, sem er notuð. Þetta getur 
einnig gerst ef stilling er sett á hámark, til 
að koma í veg fyrir yfirhitnun. 
Ef þú ert með eldavél með 230 volta 
tengingu getur þú ekki notað samtímis 
aftara hitasvæði vinstra megin og 
hraðvirkni ofnsins (Swift Start). Eldavélin 
er með rafstýrða læsingu sem kemur í veg 
fyrir of mikið álag. 
Hitaviðvörun eldavélarinnar er með fjórum 
ljósum. Gaumljós fyrir hita helst logandi 
þar til að hitastig hitasvæðis fer niður fyrir 
55°C. 
 
Glerplatan er þolin gagnvart hita, kulda og 
hraðra hitabreytinga, en þolir illa högg. 
Piparkvörn sem dettur á plötuna gæti 
myndað sprungu. Aldrei má standa á 
plötunni, setja þunga hluti á hana eða nota 
hana sem geymslu.  

 

 
Notkun á eldavélinni 
 

 
 
Notið aldrei plötuna ef sprunga hefur 
myndast í henni. Vatns getur lekið niður að 
opnum rafþráðum. Takið eldavélina úr 
sambandi og hafið samband við 
þjónustuaðila varðandi viðgerð. Notið 
sköfuna til að fjarlægja samstundis (á 
meðan eldavélin er enn heit) sykur og 
síróp (einnig sultu) sem lekið hefur niður. 
Sama á við um plast eða álfilmu Sem 
hefur bráðnað. Þetta getur skemmt 
helluborðið ef það er ekki hreinsað strax. 
Skiljið eldavélina aldrei eftir eftirlitslausa, 
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þegar verið er að djúpsteikja, bræða feiti, 
vax eða aðra eldfima hluti. Ef eldur 
kviknar, slökkvið á öllu og útsogsvift. Lokið 
á eldinn með eldvarnarteppi eða pottloki, 
notið aldrei vatn. 
 
Stjórnrofa hitaflata eru með stillingar frá 0 
upp í 12 (12 er mesti hiti). Hægt er að 
snúa þeim jafnt réttsælis og rangsælis. 
 
Til að nota hitafleti: 
Snúið stjórnrofa fyrir þann hitaflöt sem 
nota á. 
Stillið til baka eftir notkun. 
 
Hvaða hita á að nota? Þú lærir fljótt hvaða 
stilling og hvaða hitaflötur hentar, en það 
fer eftir pottum og pönnum ásamt því hvað 
er verið að elda hverju sinni. Hér er stutt 
yfirlit til að velja rétta stillingu: 
 
Suða 
Þú byrjar venjulega með rofa fyrir hitaplötu 
í hæstu stillingu áður en lækkað er á lægri 
hita. Hljóð og stærð á bólum í vatni geta 
hjálpað til við val á réttri stillingu: 
LÍTILL HITI: Suða með örsmáum loftbólum 
eins og í sódavatni. Heppilegt fyrir suðu á 
hrísgrjónum, fiski og grænmeti á borð við 
sykurbaunir og spergilkál. 
MIÐLUNGS HITI: Róleg suða með stærri 
loftbólum. Hentar fyrir suðu á flestum 
matvælum, svo sem kjöti, rótarávöxtum og 
kartöflum. 
MIKILL HITI: Hljóðið hverfur áður en vatnið 
fer að sjóða með látum. Heppilegt til að 
sjóða pasta. Lækkið síðan hitann fyrir 
mildari suðu. 
 

 

Steiking 
Varðandi steikingu er best að nota matvæli 
sem koma ekki beint úr ísskáp. Matvælin 
ættu aðeins að þekja sem nemur 2/3 af 
botni pönnunnar. 
Setjið smjörlíki, olíu eða smjör á pönnuna 
og stillið á ráðlagðan hita. Til að ná 
bestum árangri er mikilvægt að feitin sé 
með réttum lit (hitastigi) þegar þú byrjar að 
steikja. Haldið spaða í ljósum lit að botni 
pönnunnar til að sjá litinn á feitinni. 
 
LÉTT BRÚNUÐ FEITI: Heppileg fyrir egg, 
lauk, hráar kartöflur, kótelettur og steikur 
ásamt heilum fiski. 
BRÚNUÐ FEITI: Heppileg fyrir steikingu á 
flstum matvælum, eins og pönnukökum, 
hakki, pylsum, þunnum fiskiflökum og 
stærri steikum. 
VEL BRÚNUÐ FEITI: Heppileg fyrir þynnri 
steikur. Sýnið aðgát því feitin getur brunnið 
auðveldlega. 

 
 
Að velja heppilega potta og pönnur 
• Sýna þarf meiri aðgát við val á pottum 

og pönnum við not á keramikhellum 
en á venjulegum eldavélum. Hér eru 
nokkur atriði  sem gott er að hafa í 
huga: 

• Athugið botninn vel. Botnar sem eru 
kúptir vilja snúast á plötunni og leiða 
ekki hita vel. 

• Ál er góður hitaleiðari en getur skilið 
eftir silfurlita bletti á eldavélinni. Þú 
getru fjarlægt þessa bletti með 
hreinsiefni fyrir keramikhellur. 

• Glerílát og ílát með emaleruðum 
grófum botni valda meira álagi á 
hellurnar ef þau eru dregin til og frá, 
en aðrar gerðir. 
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Til að spara tíma, og þar með orku, á 
snertiflötur á pottum og pönnum að vera: 
• Hið minnsta eins stór og hitaflöturinn. 

Ef botninn er minni en hitaflöturinn, er 
líklegt að það sem sullast út fyrir 
brenni fast á helluna. 

• Vera sléttur eða með fínu mynstri. 
• Vera flatur. Það tekur lengri tíma að 

hita ílát með kúptum eða íhvolfum 
botni. 

Þegar þú kaupir nýja potta eða pönnur, er 
ráðlagt velja potta úr ryðfríu stáli með 
samlokubotni (þ.e. lög úr mismunandi 
málmum). 

 
 
Sparið orku!  
• Með því að setja lok á potta er hægt 

að spara sem svarar helmingi af orku 
(miðað við suðu án loks) 

• Með því að nota potta með sléttum 
botni sparast allt að 25% orku (Miðað 
við notkun á pottum með ósléttum 
botni). 

• Gangið úr skugga um að eldavélin sé 
þurr og hrein. Óhreinindi og raki 
dregur úr hitastreymi frá plötu að potti. 

• Slökkvið á hellum rétt fyrir lok 
suðutíma og nýtið afgangshitann. 

• Sparið orku með því að nota 
hraðsuðupotta. 

 

 
 
Hreinsun á keramikhellunni 
 
 

 
 
Notið sköfuna til að fjarlægja samstundis 
(á meðan eldavélin er enn heit) matvæli 
sem innihalda sykur og síróp (einnig sultu) 
sem lekið hefur niður. Sama á við um plast 
eða álfilmu Sem hefur bráðnað. Þetta 
getur skemmt helluborðið ef það er ekki 
hreinsað strax. 
 
Ef eldavélin er mjög óhrein: 
 

1. Fjarlægið það sem hefur sullast 
niður (soðið upp úr) með sköfunni 
(sjá að neðan). 

2. Notið hreinsiefni fyrir keramikhellur 
þegar slokknað hefur á 
hitaviðvörunarljósunum. Hristið 
flöskuna og setjið lítið magn í einu 
beint á helluna. Nuddið þar til 
hreint með rökum klút eða 
eldhúspappír. 

3. Notið rakan klút til að fjarlægja 
allar leifar af hreinsiefni, sem ella 
gæti brunnið næst þegar kveikt er 
á hellu. Þurrkið helluna vel. 

 
Skafa með rakvélarblaði 

 
 
Haldið sköfunni fjarri börnum. Notið 
sköfuna varlega því blaðið er sérlega beitt. 
 
Notið sköfuna til að fjarlægja það sem 
hefur lekið á keramikhelluna. 
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Hvernig nota skal sköfuna: 

1. Dragið hlífina aftur þar til að blaðið 
er sýnilegt (sjá teikningu). 

2. Gangið úr skugga um að blaðið sé 
hreint og ekki slitið. Að öðrum 
kosti getru verið hætta á 
skemmdum á hellunni. 

4. Notið rakan klút til að fjarlægja 
allar leifar af hreinsiefni, sem ella 
gæti brunnið næst þegar kveikt er 
á hellu. Þurrkið helluna vel. 

3. Haldið sköfunni í um það bil 45° 
halla og skafið óhreinindin í burtu. 
Það má ýta blaðinu nokkuð fast 
niður án þess að valda 
skemmdum á yfirborði hellunnar. 

4. Þurrkið varlega af blaðinu með 
eldhúsrúllupappír. 

5. Þegar lokið er við hreinsun, ýtið 
hlífinni eins langt fram og hægt er. 
Haldið sköfunni fjarri börnum. 

 
Skipt um blað: 

1. Opnið sköfuna með því að losa 
skrúfuna alveg (engin þörf á 
skrúfjárni) og setjið nýtt blað á sinn 
stað. 

2. Setjið sköfuna saman og skrúfið 
skrúfuna á sinn stað. 

3. Ýtið hlífinni eins langt fram og 
hægt er til að hylja blaðið. 

 

 

 
Öryggisaðgerðir 
 
Læsing á eldavél 
Það er læsing sambyggð hitastýringu 
ofnsins með tveimur 
öryggisstaðsetningum. Þú getur valið hvort 
þú notar læsinguna með einföldu eða 
tvöföldu öryggi eða alls ekki. ATH! 
Rafstraumur að eldavélinni er samt 
tengdur. 
 

 
 
LÆSING EITT: Orka fyrir plötur og ofn er 
aftengd ef hitastýringu er snúið á OFF. 
LÆSING TVÖ: Þegar láshnappur er einnig 
virkur þarf tvær hendur til að kveikja á 
eldavélinni. Þetta gerir börnum erfiðara 
fyrir að nota eldavélina.  
 
Lás eitt 
 
Læsið eldvélinni eins og sýnt er á 
teikningu A. Snúið rofa andsælis að OFF: 

 
 

Þegar þú þarft að nota eldavélina: 
1. Snúið hnappnum réttsælis í stöðu 

beint upp (aftur til baka í stöðu kl. 
12). 

2. Hægt er að nota eldavélina eins 
og venjulega. Gangið úr skugga 
um að engin ömmur virkni en þú 
hefur valið sé í gangi (einhver 
annar hæti hafa snúið hnappi á 
meðan læsingin var á). 

 
Lás tvö 
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Áður en læsing “tvö” er notuð í fyrsta sinn 
verður að virkja láshnappinn. (sjá teikningu 
B) 

 
1. Snúið hitastilli á núll (þ.e. snúið 

hnappnum beint upp – í stöðu kl. 
12). 

2. Setjið borðhníf á bak við hnappinn 
og fjarlægið hann varlega. 

3. Fjarlægið rauðu hlífina. 
4. Setjið hnappinn á aftur, og látið 

hann vísa á “núll”. 
 
 

 
Þegar þú vilt nota eldavélina (sjá teikningu 
C): 
 

 
 

1. Ýtið á láshnappinn og haldið 
honum inni. 

2. Snúið hnappnum réttsælis frá núlli 
(þ.e. snúið hnappnum til baka í 
stöðu kl. 12). 

3. Hægt er að nota eldavélina eins 
og venjulega. Gangið úr skugga 
um að engin ömmur virkni en þú 
hefur valið sé í gangi (einhver 
annar hæti hafa snúið hnappi á 
meðan læsingin var á). 

 
 
Ofninn 
 
Ofninn er með lausar hliðargrindur fyrir 
plötur og skúffur með sjö brautum á hvorri 
hlið. 

Tengi fyrir steikingarskynjara er innan í 
ofninum hægra megin (2) og vifta með 
hringelementi er í baki ofnisins (3). 
 

 
Virkni ofnsins 
 
Fyrir allar aðgerðir ofnsins kviknar 
gaumljós fyrri hita þegar ofninn er að hitna 
og slokknar þegar fullum hita er náð (ljósið 
kviknar og slokknar til skiptis eftir virkni 
hitastillis). Til að velja ofnvirkni, snúið 
stjórnrofa réttsælis að því merki sem á að 
velja(sjá hér á eftri). 
 
Virkni ofnsins er eftirfarandi: 
 

 
 
Ofnljós 
Ljós í ofni kviknar sjálfvirkt í öllum 
stillingum. Það er einnig hægt að kveikja 
ljósið án þess að nokkur önnur virkni sé í 
gangi. 
 

 
 
Yfir/undirhiti 
Bæði hitaelement efst og neðst í ofninum 
eru í gangi. 
 

 
 
Blástur 
 
Viftan ásamt elementi í kring um viftur eru 
virk. 
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Stilling fyrir pizzu/quiche 
 
Vifta, hringelement og botnelement eru 
virk 
 

 
 
Turbó-grill 
 
Grillelemet og vifta virk. 
 

 
 
Yfirhiti 
 
Elementið efst í ofninum er virkt. 
 

 
 
Undirhiti 
 
Elementið í botni ofnsins er virkt. 
 

 
 
Grill 
 
Grillelemetið er virkt 
 

 
 
Snögg byrjun (brúning) 
 
Nota grill og undirhita. Tekur um 9-10 
mínútur til að hita ofninn í 200°C. Einnig 
hægt að nota við gratineringu.  
 
 
Grunnatriði við notkun á ofni með blæstri 
 
Yfir- og undirhiti, ásamt hringelementi við 
viftu, hita loftið sem er dreift um loftrásir 
aftast í ofninum. Heitt loftið fer hringrás um 

ofninn áður en viftan dregur það tal baka á 
ný. 
Hitinn dreifist hratt og vel og þetta þýðir að 
oft er hægt að nota lægra hitastig en ef 
aðeins yfir- og undirhiti er notaður. Hægt 
er að lækka hitastig um 15 til 20% ef 
uppskrift tilgreinir hita á milli 160°C og 
225°C. Því hærra hitastig, því meira er 
hægt að lækka. Það er betra að nota yfir- 
og undirhita ef hitastig er yfir 225°C. 
 

 
 
 
Hnappar fyrir klukku 

 
Merki á hnöppum: 
 

  Plús fyrir klukku eða hitastig 

  Mínus fyrir tíma eða hitastig 

  Tímastillt virkni 
  Ofntími 

  Lokatími 
 
Merki í upplýsingaglugga: 
 

  Merki fyrir sjálfvirkni (Auto) 

  Pönnumerki 

  Merki fyrir tímastillta virkni 
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Tímastillt virkni 
 
Hægt er að stilla tímastillta virkni frá 1 
mínútu upp í 23 klukkustundir og 59 
mínútur. 
 

1. Ýtið á . Tíminn 0:00 birtist. Ef 
þú stillir ekki tímann innan fimm 
sekúnda, fer stillingin yfir á 
“venjulegan tíma”. Ef það gerist, 

ýtið aftur á . 

2. Stillið tímann með því að ýta á  

eða . Merkið  birtist í 
glugganum. 

3. Við lok þess tíma sem var stilltur 

heyrist hljóðmerki og  merkið 
hverfur úr glugganum. Ýtið annað 
hvort á  eða  til að 
slökkva á hljóðmerki. 

 
Til að breyta stilltum tíma eða endurstilla 

tíma, ýtið á  eða . Eftir um það bil 
fimm sekúndur breytist tíminn sem verið 
var að stilla yfir á klukkustillingu. Til að 
komast að raun um hve langur tími er eftir 

af tímastillingu, ýtið á . 
 
Að breyta hljóðmerki 
Það eru þrjú mismunandi styrkstig 
hljóðmerkis fyrir tímastillta virkni. Ýtið á 

 þar til að sá styrkur sem á að nota er 
fundinn. 
 

 Ofntími 
Notið þessa virkni til að stilla þann 
tíma sem þú vilt að matvælin séu í 
ofninum. Ofninn slekkur á sér eftir að 
stilltur tími er liðinn. 

 
Að stilla ofntíma 
1. Kveikið á ofninum með því að 

snúa virknirofa og hitastýringu í 
æskilega stöðu. 

2. Ýtið á  og stillið tíma með  

eða . Merkin  og  
birtast í upplýsingaglugga. 

3. Það kviknar strax á ofninum. 
4. Þegar stilltur tími er liðinn, blikkar 

 merkið og  merkið 
slokknar og hljóðmerki heyrist. 
Ýtið samtímis á  og  til að 
slökkva á hljóðmerkinu. 

5. Endurstillið stýringar. 
Eftir um það bil fimm sekúndur skiptir frá 
stilltum tíma yfir á klukku. Til að komast að 
raun um hve langur tími er eftir, ýtið á 

. 
 

  Lokatími 
 

Til að stilla þann tíma sem þú vilt að 
ofninn slökkvi á sér. Þessi virkni getur 
komið sér vel ef þú: 
• Þarft að yfirgefa eldhúsið og vilt 

ekki láta eldun matvæla eða 
baksturinn mistakast. 

• Þú vilt nota hitann til enda og 
spara orku með því að láta ofninn 
slökkva á sér fyrr. 

 

 
Til að stilla lokatíma: 
1. Kveikið á ofninum með því að 

snúa virknirofa og hitastýringu í 
æskilega stöðu. 

2. Ýtið á  og stillið æskilegan 

lokatíma með  eða . 
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Merkin  og  birtast í 
upplýsingaglugga. 

3. Það kviknar strax á ofninum. 
4. Þegar stilltur lokatími er kominn, 

blikkar  merkið og  merkið 
slokknar og hljóðmerki heyrist. 
Ýtið samtímis á  og  til að 
slökkva á hljóðmerkinu. 

5. Endurstillið stýringar. 
 
Dæmi: Klukkan er 13.00. Þú vilt að 
maturinn sé tilbúinn kl. 13.45 (sem þú stillir 
sem endatíma). Eldunartími er því 45 
mínútur. 
 
Ofntími og endatími 
 
Viltu að maturinn sé tilbúinn þegar þú 
kemur heim? Settu matinn í ofninn og 
stilltu ENDATÍMA og þann tíma sem þú vilt 
að kveikt sé á ofninum þ.e. OFNTÍMA. 
Hámarks ofntími er 10 klst. 

 

 
 
Til að gera þetta: 

1. Setjið matinn í ofninn og kveikið á 
ofninum með því að snúa 
virknirofa og hitastýringu í 
æskilega stöðu. 

2. Ýtið á  og stillið æskilegan 
eldunartíma (t.d. 45 mínútur) með 

 eða . Merkið  birtist í 
upplýsingaglugga. 

3. Ýtið á  og stillið æskilegan 
lokatíma. Næsti lokatími birtist í 
glugganum. 

4. Veljið endatíma með  eða . 

Núna hefur slokknað á  
merkinu og það kviknar á ný þegar 
ofninn fer í gang. 

5. Þegar stilltur eldunartími er liðinn 
rofnar straumurinn að ofninum. 

 merkið blikkar og  merkið 
slokknar og hljóðmerki heyrist. 
Ýtið samtímis á  og  til að 
slökkva á hljóðmerkinu. 

6. Endurstillið stýringar. 
 
Til að hætta forritun kerfa 
Ef hætta þarf forritun einhverra hluta 
vegna, þá gerir þú það með því að ýta 
samtímis á  og . Munið eftir að 
slökkva á ofninum ef hætt er við að forrita. 
 

 

 
 

Hagnýt not 
 

 
 
Setjið aldrei álfilmu, bökunarform eða 
ofnskúffu beint á ofnbotninn. Ef hiti frá 
elementinu í botni ofnsins er lokaður af 
getur það skemmt emeleringuna 
vegna yfirhitunar. Ofninn hitnar þegar 
hann er í notkun: Fylgist með börnum 
sem eru nálægt . 
 
Bökunarplatan getur undist lítillega í 
stutta stund vegna hitabreytinga, eða 
ef maturinn (pizza ofl) er ekki jafnt á 
fletinum. Platan fer aftur í fyrra horf 
þegar hún kólnar. 
 
Hvernig er hægt að vita hvaða virkni á 
að nota við hvaða aðstæður? Sjá 
nokkur hagnýt ráð varðandi þetta hér 
að neðan, og hvernig hægt er að nota 
ofninn til mismunandi eldunar. 
 
 

 
 

Bakstur 
Notið prjón til að athuga hvort 
formkökur séu bakaðar, þegar um 5 
mínútur eru eftir af bökunartíma. Þú 
getur þá stytt eða lengt 
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bökunartímann. Efni, litur, lögun og 
stærð bökunarforma, ásamt uppskrift 
getur haft áhrif á árangur. Yfir/undirhiti 
gefur jafnan lit. 

 
 

  
 

Bakstur í blástursofni 
Blástursofn styttir bökunartíma vegna 
þess að tvær plötur geta verið í 
ofninum samtímis. Á hinn bóginn getur 
það gerst að brauð eða bollur brúnist 
ekki jafnt, sérstaklega ef deigið hefur 
ekki lyfst nægilega. 
Fékkstu ekki útkomu sem þú áttir von 
á? Í kaflanum “Hagnýt atriði og ráð” er 
tekið á nokkrum lausnum við vanda 
við bakstur. 
 

 
 
 

 
 

Eldun 
 
Yfirleitt gefst best að nota yfir/undirhita 
við venjulega eldun. 
 

 
 
 
 

  
 

Eldun í blástursofni 
 
Notið blástursvirknina til að elda á fleiri 
hæðum í einu. Gætið þess að velja 
saman rétti sem þurfa sama hitastig. 
Setið þá inn rétti sem þurfa mislangan 
tíma í eldun miðað við þann tíma sem 
þú vilt að þeir séu tilbúnir. 
 

 
 
 
 

  
 

Steiking 
 
Notkun á yfir/undirhita og blástursofni 
saman við steikingu er bæði einfalt og 
hagkvæmt. Læri og steikur halda best 

 Eldavél Electrolux  EKC 6160 
  Síða 17 af 26 



sínum náttúrulega safa ef steikt er við 
125°C. Á hinn bóginn er 
steikingartíminn eilítið lengur en við 
hærra hitastig. Notið ofnskúffu sem er 
nægilega stór fyrir lærið svo að 
vökvinn brenni ekki eða þorni. Notið 
stóra ofnskúffu eða ílát sem þolir ofn, 
þegar verið er að steikja svínslæri 
vegna þess að þá fellur mikið til af 
vökva úr kjötinu. Sýnið aðgát þegar 
þetta er tekið úr ofninum. 
Ef þú notar steikingarpoka, klippið gat 
á eitt hornið áður en þú setur hann í 
ofninn. Á þann hátt er minni hætta á 
því að þú brennir þig á heitri gufu 
þegar þú opnar pokann. 
 

Notkun á kjötmæli 
 

 
Gættu þess að brenna þig ekki á 
hitaelementinu efst í ofninum eða á 
ofngrindunum þegar verið er að setja 
mælinn í samband eða taka hann úr 
sambandi. Notið ofnhanska. 
 
Mælirinn vinnur á hitasviðinu 0 til 
99°C. Taktu hlífina sem varnar því að 
tengið fyrir mælinn verði óhreint áður 
en þú kveikir á ofninum. Notið aðeins 
kjötmælinn sem fylgir ofninum og 
gangið úr skugga um að enginn hluti 
hans komist í snertingu við ofninn að 
ofanverðu. 
Til að ná sem bestum árangri, á að 
stinga enda kjötmælisins inn þar sem 
kjötið er þykkast og það tekur hitann 
lengstan tíma að komst inn. Helst ætti 
allur endi mælisins að vera í kjötinu, 
vegna þess að heitt loftið í ofninum 
getur haft áhrif á álesturinn ef skaftið 
er opið. Ef kjötmælinum er stungið í 
fitu eða snertir bein getur það einnig 
haft áhrif á mælinguna. 
Forhitið ofninn fyrst, setjið síðan lærið 
inn í neðri hluta ofnsins. Fjarlægið 
lærið þegar mælirinn sýnir æskilegt 
hitastig. Leggið álfilmu yfri kjötið og 
látið það standa í um það bil 15 
mínútur. Með þessu móti verður 
auðvelda að skera kjötið og minni safi 
tapast þegar kjötið er skorið. 
 
STILLING 
 
Til að nota kjötmælinn 

1. Tengið kjötmælinn við tengið í 
ofninum 

2. Forstillt hitastig er 80°C. Þú getur 
breytt hitastigi með því að nota 

hnappa  og . Núverandi 
hitastig og það hitastig sem hefur 
verið valið sjást á skjánum (sjá 
teikningu). Þú getur fylgst með 
hækkandi hitastigi á kjöti í 
glugganum. 

 

 
 

Slökkt á 
 
Þegar réttu hitastigi á kjöti er náð, 
heyrist hljóðmerki og það slokknar á 
ofninum. 

1. Ýtið samtímis á hnappa  

og  til að slökkva á 
hljóðinu. 

2. Takið kjötmælinn úr tenginu í 
ofninum og fjarlægið kjötið. ATH! 
Bæði ofninn og skynjarinn eru 
heitir. 

3. Setjið hlífina yfir tengið í ofninum 
þegar hann hefur kólnað niður. 

 
 

 
 

Það er aðeins hægt að nota ofninn 
þegar skynjarinn hefur verið 
fjarlægður. ATH! Munið að endurstilla 
stýringar. 
 
 
 

  
 

Grill 
Stærð, lögun, magn og fita ásamt 
jafnvel upphafshitastigi kjötsins hafa 
áhrif á útkomuna og þann tíma sem 
grillsteikningin tekur. Fiskur, fuglakjöt, 
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kálfakjöt og sveinakjöt brúnast ekki 
eins mikið og dekkra kjöt á borð við 
nautakjöt og villibráð. Matarolía og/eða 
krydd hafa áhrif á litinn, en auka 
jafnframt hættu á yfirborðsbruna. 
 

 
 
Fyrir bestan árangur varist að grilla 
matvæli beint úr ískáp. Þurrkið yfirborð 
kjötsins, setjið á ofngrindina og kryddið 
eftir smekk. Setjið ofnskúffu, jafnvel 
fóðraða með álpappír, undir grindina til 
að taka við feiti sem lekur niður. 
Svínakótelettur, steikur og fisk á að 
grilla í efri hluta ofnsins, en kjöt á borð 
við þykk svínarif á að grilla neðar í 
ofninum, 

Stillið virknihnapp á 
 

 og hitastilli á 
það hitastig sem óskað er (250°C 
hámark). Forhitið grillið í 3 til 5 
mínútur. Fylgist með matnum og snúið 
honum hið minnsta einu sinni. Sé 
grillað of lengi verður maturinn þurr, 
leiðinlegur og hugsanlega brendur. 
Ofnhurðin á að vera lokuð þegar 
grillað er. 
 

  
 

Turbó grill 
 
Með Túrbó-grilli er maturinn eldaður 
hraðar og brúnast jafnar en með 
hefðbundnu grilli. Grillið brúnar matinn 
og viftan dælir heitu lofti um ofninn. 
Hentar vel fyrir “hærri” rétti, svo sem 
þegar grilla á heila skinku, sem gefur 
jafnan lit. 
 

 
 

  
 

Pizza/Quiche stilling 
 
Hentar mjög vel við eldun á pizzum. 
Hitið ofninn í 225°C og setjið pizzu í 
miðjan ofninn. Notið bökunarplötu, 
ekki steikingargrind, til að koma í veg 
fyrir að brúnirnar brenni. 
 

 
 

  
 

Snöggt grill 
 
Hentar vel til að brúna gratíneraða 
rétti, samlokur og slíkt. Þú getru einnig 
notað þessa virkni til að hita ofninn 
snögglega upp í tiltekið hitastig. Þegar 
ofninn hefur náð réttu hitastigi, getur 
þú valið hvaða virkni sem óskað er. 
Það tekur um það bil 9 til 10 mínútur 
að ná 200°C. Notið hinsvegar ekki 
þessa virkni þegar verið er að baka 
kex eða marengs.  
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Afþíðing  
 

Setjið virknistýringu á  . Þegar 
verið er að afþíða frosið kjöt, fisk eða 
frosinn bakstur á að vera slökkt á 
hitastillingarhnappi. 
Hægt er að setja bökunarhillur/grindur 
á fleiri en eina hæð þegar verið er að 
afþíða mikið magn matvæla. Ekki er 
hægt að gefa tímann. Prófið með 
prjóni. 
 
 

 
 
 

Hreinsun og viðhald 
 
Ofninn 
Yfirborð ofnsins eru með gljáandi 
emeleringu. Hægt er að fjarlægja hurðina, 
til að auðvelda hreingerningu (sjá kafla um 
ofnhurð hér að neðan). 
 
Ef ofninn er mjög óhreinn: 

1. Notið spaða eða annan slíkan 
búnað til að fjarlægja það sem 
lekið hefur niður og harðnað. 

2. Notið svamp til að dreifa sápu um 
ofninn. 

3. Lokið hurðinni. Stillið ofninn á  
(yfir/undirhita) og 100°C í um það 
bil 10 mínútur. 

4. Þegar ofninn hefur kólnað niður, 
þvoið yfirborðið með hreinu vatni. 
Nuddið erfiða bletti létt með 
sápustálull. Þurrkið yfir. 

 
Ofnhurðin 
 
Ofnhurðin er í tveimur hlutum með 
hitaendurvarpandi gleri, sem tryggi minni 
yfirborðshita. Ytri hlutann, framhlið 
hurðarinnar, er hægt að fjarlægja til að 
auðvelda hreingerningu. 
 
 

 Gætið þess að skaða ekki 
glerið. Smásprungur á brún geta orðið til 
þess að öll rúðan springi, þegar hún hefur 
hitnað nokkrum sinnum. 
 
Hreinsun á milli glerja: 

1. Athugið hvort hurðin sé heit og að 
hurðarlæsing sé virk áður en þú 
fjarlægir framhlið hurðarinnar. 

2. Opnið hurðina og setjið 
samanrúllaða pottaleppa við 
lamirnar (sjá teikningu 2). Þeir 
koma í veg fyrir að hurðin lokist. 

3. Grípið um hurðarhandfangið og 
ýtið niður á tvær fjaðrir á efri brún 
hurðarinnar og dragið síðan 
framhluta hurðarinnar upp.  

4. Að lokinni hreinsun (notið 
hreinsiefni fyrir rúður), látið 
framhliðina renna í festingu (sjá 
teikningu 4). Ef glerið er mjög 
óhreint, notið sköfuna sem fylgdi 
eldavélinni. Gætið þess að hurðin 
sé örugglega fest beggja vegna. 

5. Ýtið á fjaðrirnar tvær á efri brún 
hurðarinnar og ýtið henni á sinn 
stað. 

6. Fjarlægið upprúlluðu 
pottaleppana. 
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Skipt um ljósaperu í ofni 
 

1. Slökkvið á öllum stjórnrofum og 
gangið úr skugga um að ofninn sé 
ekki heitur. 

2. Losið glerhlíf yfir peru (sjá 
teikningu) 

3. Losið gömlu peruna úr. 
4. Setjið í nýja peru, merkta 230-240 

V, 15 W og 300°C með E14 
skrúfgangi. 

5. Setjið glerhlífina á að nýju. 
 

 
Viftan 
 
Þú getur fjarlægt viftuna til að hreinsa 
hana, en gerið það með aðgát því 
viftublöðin eru með skarpar brúnir. 

1. Gangið úr skugga um að slökkt sé 
á ofninum og að hann sé kaldur. 

2. Losið fjórar skrúfur (A) og fjarlægið 
bakstykkið í ofninum. 

3. Takið varlega utan um viftuna og 
losið róna (B) með því að snúa 
henni réttsælis með litlum 
skiptilykli. 

4. Hreinsið viftuspaðana varlega með 
heitu sápuvatni. 

5. Setjið hlutina saman á nýjan leik. 
Gnagið úr skugga um að allar 
skrúfur séu vel hertar. 

 
 

 
 
Innri búnaður  
 
Losið hliðargrindur með rennibrautum með 
því að taka í þær að neðan (1), lyfta til 
hliðar og upp og fjarlægið þær úr ofninum. 
Þvoið grindur og plötur með hendi eða í 
uppþvottavél. Ef mikil óhreinindi eru til 
staðar, Leggið fyrst í bleyti og hreinsið 
síðan með stálull. 
Bökunarplötur og ofnskúffu á að þurrka 
með pappírsþurrku, eða þvo eftir þörfum. 
Hreinsið brunnar matarleifar með til þess 
gerðri sköfu. 
 

 
 
 
Geymsluskúffa 

1. Tæmið skúffuna og dragið hana 
eins langt út og hægt er. 

2. Takið í handfangið og lyftið 
varlega upp á við. Þetta losar 
skúffuna úr læsingu að aftan. 

3. Dragið skúffuna alveg út og takið 
hana úr. 
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4. Eftir hreinsun, setjið skúffuhjólin í 
stýringu (sjá teikningu). Lyftið 
skúffunni lítillega þegar henni er 
fyrst rennt inn til að komast hjá því 
að hjólin festist í fremri læsingunni. 

 
 

 
 
Uppsetning 
 
 

 
 
Athugið! Löggiltur rafverktaki verður að 
vinna nauðsynlega raflagnavinnu vegna 
tengingar á eldavélinni. Eldavélin er þung. 
Ákveðnar brúnir og horn, sem almennt eru 
ekki sjáanleg, geta verið með skörpum 
köntum.  NOTIÐ HANSKA þegar eldavélin 
er færð til. 
 
Gott er að ganga úr skugga um áður en 
eldavélin er sett upp, að stærðir falli að 
eldhúsinnréttingu (hæð og dýpt). Mælið 
hæð á vinnuborði frá gólfi að efri brún 
vinnuborðs, og dýpt á sökkli frá frambrún á 
sökkli (sjá teikningu). Hægt er að setja 
eldavélina með eina hlið að vegg eða með 
háa einingu til annarar hliðar og vinnuborð 
til hinnar. 
Þegar eldavélin er afgreidd frá verksmiðju 
er sökkullinn stilltur með vinnuborðshæð 
sem nemur 90 sm og dýpt á sökkli 53 sm. 
Þú getur breytt hæð og dýpt þannig að 
eldavélin falli að vinnuborði 85, 88 eða 90 
sm og dýpt upp á 55 sm (sjá að neðan). 
 
 

 

 
Til að stilla hæð og dýpt á sökkli 
 
 

 
 
53 sm hæð er lágmarksdýpt á sökkli fyrir 
þessa eldavél. Ef sökkull er hafður grynnri 
er hætta á að eldavélin steypist fram yfir 
sig, ef þungir hlutir eru settir á hurðina. 
 
Ef þú óskar að breyta báðum stærðunum, 
er ráðlagt að gera hvoru tveggja samtímis. 
Vertu viss um að hafa lesið allar 
leiðbeiningarnar áður en hafist er handa. 

1. Leggið eldavélina varlega á bakið 
(sjá teikningu). Notið hluta af 
umbúðum til að hlífa vélinni þegar 
hún er lögð niður. 

2. Losið 4 skrúfur (A), sjá teikningu. 
Ef þú ert aðeins að breyta hæð 
eldavélarinnar, dragið þá út innri 
sökkulinn ákveðna vegalengd. 
Grípið um festingar sem halda 
hjólum og fótum. ATHUGIÐ! Sýnið 
aðgát, þar eð skarpar brúnir eru 
undir eldavélinni. Farið að þrepi 5 
og haldið áfram. Ef breyta á dýpt á 
sökkli þarf að draga sökkulinn 
alveg út. 

3. Losið fjórar skrúfur (B), sjá 
teikningu. Fjarlægið síðan ytri 
sökkulinn. 

4. Stillið ytri sökkulinn af í 55 sm 
stillingu (sjá teikningu B). Skrúfið 
inn (B) skrúfurnar (gleymið ekki 
skinnunum), og ýtið innri 
sökklinum lítillega inn á við. 

 

 
 

5. Setjið (A) skrúfur í æskileg göt fyrir 
85, 88 eða 90 sm hæð á borðplötu 
(sjá teikningu A). 
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6. Lyftið eldavélinni aftur í upprétta 
stöðu og tengið við rafmagn. Ýtið 
eldavélinni á sinn stað og still af 
(sjá að neðan) áður en 
öryggisbúnaður er settur á. 

 
 
Eldvélin rétt af 
 
Eldavélin verður að vera lárétt, til dæmis til 
að tryggja að olía í steikarpönnu sé með 
jafnri dýpt. Til að tryggja að eldavélin 
standi lárétt, setjið hallamál eða 
steikapönnu með vatni á eldavélina. 
Þú getur lækkað (-6mm) eða hækkað (+12 
mm) fætur og hjól, byrjið að framanverðu. 
Notið stjörnuskrúfjárn til að stilla hjólin að 
aftan, og töng fyrir fætur að framan. Þegar 
búið er að stilla eldavélina af, þarf að festa 
þessa fætur með ró. Snúið henni andsælis 
(2) með lykli sem fylgir. 
 

 
 
Tenging við rafmagn 
 
 

 
 
Viðgerðir og vinna við eldavélina verður 
löggiltur rafverktaki að framkvæma. Vinna 
annarra aðila getur skemmt eldavélina, og 
getur leitt til meiðsla eða skemmda á 
eignum.+ 
 
Tengimöguleikar fyrir eldavélina eru sýndir 
á plötu, aftan á eldavélinni. Wattafjöldi og 
rafspenna eru gefin upp á upplýsingaplötu 
(sjá hægra megin á eldavélinni). 
 
Þjónusta 
 
Ef eldavélin þín vinnur ekki rétt, sjá 
upplýsingar hér að aftan varðandi aðferð til 
að lagfæra vandann. 
 
Hafið samband við þjónustuaðila ef 
spurningar vakna um eldavélina eða 
notkun hennar. 

 
Þjónusta og varahlutir 
 
Hafið samband við söluaðila eða 
þjónustuverkstæði. Notið aðeins 
viðurkennda varahluti. 
 
Upplýsingar um eldavélina er að finna á 
plötu á hægri hlið eldavélarinnar. Skráið 
upplýsingar á plötunni í reitina hér á 
síðunni, svo að þær séu aðgengilegar ef 
þörf er á þjónustu. 
 
Gerð (Model):  
Framleiðslunr. (Product 
no:) 

 

Raðnúmer (Serial no:)  
Kaupdagsetning:  
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Tæknilegar upplýsingar 
 

 

Við áskiljum okkur rétt til að breyta þessum upplýsingum. Þetta tæki er í samræmi við ES 
tilskipanir 89/336/EEC og 73/23/EEC. 
 

EKC 6160 
 
Breidd (mm):    597 

Hæð, við afgreiðslu (mm):  900 

Dýpt (mm):    595 

Rúmtak ofns (lítrar):     46 

Heildar wött 230V-gerð (W):  8496 

HITAFLETIR    STÆRÐ (mm)  WÖTT (W) 

Aftan vinstri:    145   1200 

Aftan hægri:    180   1800 

Framan vinstri:    210   2300 

Framan hægri:    145   1200 

ORKUFLOKKUR   A 

ORKUNOTKUN 

Hefðbundin (kWh)   0,89 

Blástursofn (kWh)   0,79 

TÍMI SEM TEKUR AÐ ELDA MEÐALMÁLTÍÐ 

Hefðbundinn (mín)   48 

Blástursofn (mín)   37 

FLATARMÁL BÖKUNARPLÖTU (cm²) 1500 

Gaumljós: neonljós 

Pera í ofni: E14 skrúfgangur, merktar 230-240V, 15W og 300°C.
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Hagkvæm ráð 
Vandamál Orsök Aðgerð 
Brauð og kökur lyftast ekki nægilega Of lágur hiti í ofni þýðir að deigið 

lyftist en sígur á ný. 
 
Brauðdeig hefur ekki lyfst nægilega. 
Ef deigið er skilið of lengi eftir til að 
hefast fyrir bakstur getur það 
orsakað að brauðið lyftist ekki. Deig 
á að hefast á heitum stað án trekks. 
Deigið á að svara til baka þega það 
er snert með fingri. 
Ekki nægilegt magn af geri eða 
lyftidufti. 
 
Ger hefur eyðilagst af of heitri feiti 
eða vökva. 

Athugið hitastig sem gefið er upp í 
uppskrift. 
 
Athugið tíma sem ætlaður er fyrir 
deigið að lyftast í uppskriftinni. 
 
 
 
 
 
 
 
Athugið hvort rétt magn hefru verið 
notað. 
 
Rétt hitastig fyrir vökva er 37°C fyrir 
ferskt ger. Sjá leiðbeiningar á pakka 
fyrir þurrger. 

Brauð og kökur eru of þurr Ekki nægilegt magn af vökva, of 
mikið af hveiti eða röng gerð af hveiti 
getur valdið því að brauðið er of 
þurrt. 
 
Of lágur hiti í ofni þýðir að baksturinn 
þarf að vera of lengi í ofninum, sem 
leiðir af sér þurrk. 

Athugið uppskriftina varðandi rétta 
gerð af hveiti og rétt hlutfall af vökva 
og þurrefnum. 
 
Athugið hvort rétt hitastig hefur verið 
notað. 

Bakstur/matur er of dökkur 
(brúnaður) eða ójafnt eldaður 

Of hár ofnhiti veldur því að bakstur 
verður of brúnn á yfirborðinu áður en 
hann er fullbakaður. 
 
Ef notuð er of há staða í ofni með 
“undir/yfirhita” þýðir það að hiti að 
ofan er of mikill. Ef bökunarplata er 
of lágt staðsett myndast hið 
gagnstæða. 
 
Ef bökunarplata er sett á rangan 
stað í blástursofni getur það hindrað 
eðlilega hringrás lofts. 
 
Þegar notaður er blástursofn á 
hitastig almennt að vera 15-20% 
lægra en með “yfir/undirhita”. 
Matvæli brúnast misjafnlega þegar 
blástursofn er notaður. 
 
Kveikt hefur verið á hraðstarti 
(SwiftStart). 

Athugið hvort rétt hitastig hefur verið 
notað. 
 
 
 
Athugið í uppskrift hvort rétt staða í 
ofni hafi verið valin. 
 
 
 
 
 
Athugið hvort bökunarplata hafi verið 
sett í rétta hæð. 
 
 
 
Athugið hvort rétt hitastig hefur verið 
notað. 
 
 
 
 
 
Athugið hvort rétt stilling hafi verið 
valin. 

Bakstur/matur er of ljós Álpappír, bökunarform eða ofnskúffa 
á botni ofnsins hindrar dreifingu hita 
að neðan. 
 
Bökunarform úr ljósum málmi gefa 
ljósari bakstur en dökk form. 

Ekki hafa neitt á botni ofnsins. 
 
 
 
Ef þörf er á, skiptið yfir í dökk form. 
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Vandamál og 
nauðsynlegar aðgerðir 
 
Reynið ekki að framkvæma viðgerðir eða annað við eldavélina sem getur valdið meiðslum 
eða skemmt tækið. 
 
Vandamál Aðgerð 
Eldavélin virðist ekki fá rafstraum Athugið hvort: 

ÖRYGGI hafi ekki farið 
KLÓIN sé örugglega rétt sett í 

Eldavélin virkar ekki Athugið hvort eldavélarlæsingin sé ekki á 
Suða/steiking tekur langan tíma Athugið hvort botn potts/pönnu sé sléttur og leiði vel hita 
Ofnljósið kviknar ekki Skiptið um peru (sjá leiðbeiningar) 
Öryggislæsing hurðar virkar ekki Gerið læsinguna virka 
Steikingarmælir virkar ekki Gangið úr skugga um að mælirinn sé rétt settur í tengið í 

ofninum. Takið hann úr og setjið aftur í samband. Stillið 
viðeigandi hitastig. 

Klukkan sýnir ekki réttan tíma/virkar ekki Stillið réttan tíma 
Tímamæling virkar ekki Stillið viðeigandi tíma 
 

Þegar eldavélin er tekin úr notkun 
 

 
 

1. Takið eldavélina úr sambandi við rafmagn 
2. Klippið á rafmagnssnúruna eins nálægt tækinu og hægt er. 
3. Gangið úr skugga um að hurðarlæsingin sé aftengd, svo að tryggt sé að börn geti 

ekki lokast inni í ofninum. 
Athugið hvar næsti förgunarstaður fyrir notuð raftæki er til staðar. 
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