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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 ábyrgjumst að það gerir 
þér lífið þægilegra. Gangi þér vel!  

 
Öryggisupplýsingar  
Mikilvægar öryggisupplýsingar:  
Lesið vel og geymið til nota síðar  
 
Til að að komast hjá hættu á eldi  
Ekki skyldi skilja örbylgjuofninn án aðgæslu meðan 
hann er í notkun.  
Aflstig sem er of hátt eða eldunartími sem er of 
langur getur yfirhitað matinn og valdið því að það 
kviknar í.  
Það verður að vera auðvelt að komast að raftengli 
eftir uppsetningu svo að hægt sé að taka ofninn úr 
sambandi í neyðartilfelli.  
Rafstraumur verður að vera 240 V, 50 Hz, með að 
lágmarki 15 A öryggi á grein, eða að lágmarki 15 A 
útsláttaröryggi.  
Mælt er með að aðeins ein grein þjóni þessu tæki.  
Ekki geyma eða nota ofninn utandyra.  
Ef maturinn sem verið er að hita sendir frá sér 
reyk, EKKI OPNA HURÐINA.  
Slökkvið á og takið ofninn úr sambandi og bíðið 
þar til að hætt er að rjúka úr matnum.  
Ef hurðin er opnuð á meðan rýkur úr matnum gæti 
það valdið eldi.  
Notið aðeins ílát og áhöld sem eru ætluð fyrir 
örbylgjuofna.  
Ekki skilja ofninn eftir án aðgæslu þegar verið er 
að nota matarílát úr endurvinnanlegu plasti, pappír 
eða öðrum eldfimum efnum. 
Hreinsið hlíf yfir bylgjugjafa, ofnrýmið, 
snúningsdiskinn og grind undir diski eftir notkun. 
Þetta verður að vera þurrt og laust við fitu. 
Uppsöfnuð fita getur yfirhitnað og sent frá sér reyk 
eða kviknað getur í henni.  
Ekki staðsetja eldfim efni nærri ofninum eða 
loftopum. Ekki loka fyrir loftopin.  
Fjarlægið allar málmlokur, vír og slíkt úr matvælum 
og matvælaumbúðum. Neistar frá málmyfirborði 
geta valdið eldi.  
Ekki nota örbylgjuofn til að hita olíu til 
djúpsteikingar. Ekki er hægt að hafa stjórn á 
hitastiginu og það getur kviknað í olíunni.  
Notið aðeins sérstök ílát til poppkornsgerðar þegar 
verið er að búa til poppkorn.  
Ekki geyma matvæli eða aðra hluti í ofninum.  

Athugið stillingar eftir að ofninn hefur verið 
gangsettur til að tryggja að ofninn virki eins og til er 
ætlast.  
Sjá viðeigandi ráð í þessari notkunarhandbók.  

 
Til að komast hjá möguleika á meiðslum  
Viðvörun:  
Ekki nota ofninn ef hann er skemmdur eða bilaður.  
Athugið eftirfarandi fyrir notkun:  
A) Hurðina; gangið úr skugga um að hurðin lokist 
rétt og að hún falli rétt og sé ekki bogin.  
b) lamir og hurðarlæsingu; Athugið að þær séu 
ekki brotnar eða lausar.  
c) Hurðarþéttingar og yfirborð; gangið úr skugga 
um að þær hafi ekki orðið fyrir skemmdum.  
d) Inni í ofnhólfinu eða innan á hurð; athugið að 
ekki séu neinar dældir.  
e) Straumsnúra og kló; Gangið úr skugga um að 
ekki séu skemmdir til staðar.  
Ekki stilla, gera við eða breyta ofninum sjálf(ur).  
 Það er hættulegt fyrir alla aðra en til þess hæfa 
aðila að framkvæma þjónustu eða viðgerðir sem 
felur í sér að fjarlægja hlífina sem verndar 
gagnvart örbylgjum.  
Ekki nota ofninn með opna hurð né breyta 
öryggishespum hurðar á neinn hátt.  
Ekki nota ofninn ef það eru aðskotahlutir á milli 
hurðarþéttingar og hurðarops.  
Ekki lát feiti safnast saman á hurðarþéttingum eða 
aðliggjandi stöðum.  
Fylgið leiðbeiningum í kafla “Hreinsun og umhirða”.  
Vanhöld á því að halda ofninum hreinum geta 
valdið því að yfirborðið hrörni og það getur haft 
áhrif á endingu ofnsins og hugsanlega leitt til 
hættulegra aðstæðna.  
Einstaklingar með hjartagagngráð ættu að kanna 
það hjá lækni eða framleiðanda gangráðsins 
varðandi örbylgjuofna.  
 
Til að komast hjá hættu á raflosti  
Það á ekki undir neinum kringumstæðum að 
fjarlægja ytri hlíf ofnsins.  
Ekki hella eða setja neitt inn í op hurðarlæsingar 
eða loftopin.  
Ef eitthvað lekur, slökkvið á ofninum og hafið 
samráð við viðgerðarverkstæðið.  
Ekki láta straumsnúruna eða kló í vatn eða annan 
vökva. Ekki láta straumsnúruna liggja yfir heitt 
yfirborð eða skarpar brúnir, eins og loftop aftan á 
ofninum.  
Ekki reyna að skipta um peruna í ofninum sjálf(ur) 
eða leyfa neinum sem ekki er samþykktur af 
Electrolux að framkvæma það. Í því tilfelli að peran 
bili, hafið samráð við þjónustuverkstæði.  
Ef straumsnúra ofnsins verður fyrir skemmdum, 
þarf að skipta um hana með sérstakri snúru. 
Skiptin verður að framkvæma á þjónustuverkstæði.  
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Til að komast hjá möguleika á sprengingu og 
skyndilegri suðu  
Viðvörun: Ekki má hita vökva og önnur matvæli í 
þétt lokuðum umbúðum því þær gætu sprungið. 
Notið aldrei lokaðar umbúðir. Fjarlægið þéttingar 
og losið lok áður en hitað er. Þétt ílát geta sprungið 
vegna uppsafnaðs þrýstings jafnvel eftir að búið er 
að slökkva á ofninum.  
Sýnið aðgát þegar vökvi er hitaður í örbylgjuofni.  
Notið ílát með víðum stút svo að loftbólur komist út  
 
Hitun drykkja í örbylgjuofni getur orsakað síðbúna 
goskennda suðu. Sýnið þess vegna aðgát þegar 
ílátið er handleikið.  
Til að hindra skyndilega suðu vökva og 
hugsanlega hættu á bruna:  
1. Hrærið vökva fyrir hitun/endurupphitun.  
2. Mælt er með að setja glerstöng eða svipað 
áhald í vökva þegar verið er að hita.  
3. Látið vökvann standa í hið minnsta 20 sekúndur 
í ofninum við lok eldunartíma til að hindra gos 
vegna suðu.  
Ekki hita egg í skurninni og ekki skyldi hita heil 
harðsoðin egg í örbylgjuofni vegna þess að þau 
geta sprungið jafnvel eftir eldun í örbylgjuofni. Til 
að elda eða endurupphita egg sem ekki hafa verið 
hrærð eða blönduð, verður að gata eggjarauður og 
hvítur, að öðrum kosti geta eggin sprungið. 
Hreinsið skurn af harðsoðnu eggjum og skerið þau 
í sneiðar áður en þau eru sett í örbylgjuofninn. 
Gatið hýði á matvælum á borð við kartöflur, pylsur 
og ávexti fyrir eldun, að öðrum kosti geta þau 
sprungið.  
 
Til að komast hjá möguleika á að brennast  
Notið pottaleppa eða ofnhanska þegar matvæli eru 
tekin úr ofninum til að koma í veg fyrir bruna.  
Opnið ávallt umbúðir á borð við poppkornspoka og 
poka sem matvæli hafa verið elduð í þannig að 
opið snúi frá andliti og höndum til að varna bruna 
af völdum gufu.  
Aðgætið hitastig matvæla og hrærið í áður en þau 
eru borin á borð og sýnið sérstaka aðgát varðandi 
hitastig matar og drykkjar fyrir ungabörn, börn og 
eldra fólk. 
Hitastig á umbúðum gefur ekki rétta mynd af hita á 
mat eða drykk; athugið ávallt hitastig matvælanna.  
Haldið ávallt hæfilegri fjarlægð frá hurðinni þegar 
hún er opnuð til að varan bruna af völdum gufu 
sem sleppur út.  
Skerið fyllt matvæli í sundur eftir hitun til að losa út 
gufu og varna bruna.  
Haldið börnum fjarri frá hurðinni og aðgengilegum 
hlutum sem geta hitnað þegar grillið er í notkun. 
Ávallt skyldi halda börnum fjarri til að koma í veg 
fyrir að þau brenni sig.  
Ekki snerta ofnhurðina, ofninn að utan, aftan, 
ofnhólfið, loftop, aukabúnað og diska þegar háttur 
GRILLS, TVÖFALDS GRILLS og SJÁLVIRKRAR 

ELDUNAR eru í gangi því þessir hlutir verða heitir. 
Gangið úr skugga að þessir hlutir séu ekki heitir 
þegar ofninn er hreinsaður  

 
Til að komast hjá misnotkun af hálfu barna  
Viðvörun: Leyfið því aðeins börnum að nota ofninn 
að þau hafi fengið nægar leiðbeiningar þannig að 
barnið geti notað ofninn á öruggan hátt og skilji 
hættur vegna rangrar notkunar. 
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.  
Fylgjast á með börnum til að tryggja að þau leiki 
sér ekki með tækið.  
Ekki halla sér að eða sveifla ofnhurðinni.  
Ekki leika sér með ofninn eða nota hann sem dót.  
Kenna ætti börnum allar nauðsynlegar 
varúðarráðstafanir: notkun á pottaleppum, að 
fjarlægja varlega hlífar af matvælum, sýna 
pakkningum sérstaka aðgát (pakkningum sem 
geta hitnað), því þær geta orðið sérlega heitar  
 
Aðrar viðvaranir  
Ekki breyta ofninum á nokkurn hátt.  
Þessi ofn er aðeins til eldunar matvæla á heimilum 
og má aðeins nota við matargerð.  
Hann hentar ekki til nota í viðskiptalegum tilgani né 
fyrir tilraunastofur.  
 
Til að undirstrika vandræðalausa notkun á 
ofninum og komast hjá skemmdum  
Notið aldrei ofninn þegar hann er tómur, nema 
sérstaklega sé mælst til þess í handbókinni. Sé 
það gert getur það skemmt ofninn.  
Þegar verið er að nota sérstakan "brúningardisk" 
eða sjálfhitandi efni, gæti þess að setja venjulegan 
postulínsdisk undir sem hitaeinangrun fyrir 
snúningsdisk og snúningsgrind vegna hitaleiðni.  
Ekki má fara yfir upphitunartíma sem gefinn er upp 
í leiðbeiningum fyrir diskinn.  
Ekki nota áhöld úr málmi, sem endurkasta 
örbylgjum og geta valdið neistaflugi. Ekki setja 
dósir inn í ofninn.  
Notið aðeins snúningsdisk og snúningsgrind undir 
diskinn sem eru ætluð fyrir þennan ofn. Ekki nota 
ofninn án snúningsdisksins.  
Til að koma í veg fyrir að snúningsdiskurinn brotni: 
a) Leyfið snúningsdiskinum að kólna áður en hann 
er hreinsaður með vatni.  
b) Ekki setja heitan mat eða heit áhöld á kaldan 
snúningsdisk.  
c) Ekki setja kaldan mat eða köld áhöld á heitan 
snúningsdisk.  
Ekki setja neitt á ofninn að utan þegar hann er í 
notkun.  
Ekki nota plastílát til eldunar í örbylgjuofninum ef 
ofninn er ennþá heitur eftir að GRILL, TVÖFALT 
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GRILL eða SJÁLFVIRK ELDUN hafa verið notuð, 
því ílátin gætu bráðnað. Ekki má nota plastílát við 
ofangreinda eldun, nema framleiðandi ílátanna 
segi að það megi gera.  
 
Mikilvægt:  
Ef óvissa er varðandi hvernig á að tengja ofninn, 
hafið þá samráð við rafverktaka.  

Hvorki framleiðandinn né söluaðili samþykkja 
ábyrgð vegna skemmda eða persónulegra meiðsla 
sem leiða af vanhöldum á að fylgja réttri aðferð við 
tengingu við rafmagn.  
Vatnsgufa eða dropar geta myndast öðru hvoru á 
veggjum ofnsins eða umhverfis þéttikanta og 
þéttingar. Þetta er eðlilegt og ekki tilvísun á leka á 
örbylgjum eða bilun.  

 

Lýsing á tækinu  

 
 
1 Element grillhita  
2 Klæðning að framan  
3 Ofnljós  
4 Stjórnborð  
5 Hnappur til að opna hurð  
6 Hlíf yfir örbylgjugjafa  
7 Ofnhólf  

8 Þéttihringur  
9 Hurðarþéttingar og þéttifletir  
10 Festistaðir (4 staðir)  
11 Loftrásir  
12 Ytri hlíf  
13 Bakhlið tækisins  
14 Straumsnúra  
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Gangið úr skugga um að eftirfarandi aukahlutir séu 
með:  

 
 
(1) Snúningsdiskur  
(2) Grind undir snúningsdisk  
(3) Hærri grind  
(4) Lægri grind  
(5) 4 festiskrúfur (ekki sýndar)  
 

 Setjið grind fyrir snúningsdisk í þéttihringinn í 
botni ofnsins.  

 Setjið snúningsdiskinn á burðargrindina.  

 Lyftið diskum og ílátum vel af snúningsdiski 
þegar verið er að taka úr ofninum, til þess að 
komast hjá skemmdum á snúningsdiskinum.  

 
Mikilvægt:  
Þegar verið er að panta aukahluti, vinsamlegast 
nefnið tvö atriði: Heiti hlutar og gerðarheiti við 
söluaðila eða þjónustuverkstæði.  
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Stjórnborð  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

1 Tákn á skjá  

 Grill  

 Örbylgjuofn  

 Tvöfalt  

 Klukka  

 Þrep eldunar  

 Plús/Mínus  

 Sjálfvirk affrysting á brauði  

 Sjálfvirk affrysting  

 Þyngd  

2   Gaumljós fyrir SJÁLFVIRKA ELDUN  

3   Hnappur fyrir SJÁLFVIRKA ELDUN  

4   Hnappur fyrir SJÁLFVIRKA AFFRYSTINGU  

5   Hnappur fyrir AFLSTIG  

6   Hnappur fyrir GRILL  

7   Snúningshnappur fyrir KLUKKU/ÞYNGD  

8   START/+30 hnappur  

9   STOP hnappur  

10 Hnappur OPNUN Á HURÐ  
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Fyrir fyrstu not  
Sparnaðarháttur  
Ofninn er stilltur á hátt 'SPARNAÐAR' („Econ‟).   
1. Setjið ofninn ísamband.  
2. Skjárinn mun verða auður  
3. Opnið hurðina og straumur kemur á.  
4. Lokið hurðinni og „Econ‟ (Sparnaður) sést á 
skjánum.  
5. Skjárinn telur niður frá 3:00 niður í núll.  
6. Þegar talningin er komin niður í núll, fer ofninn í 
hátt sparnaðar og skjárinn verður auður.  
7. Til að hætta við  
8. Til að stilla á 'sparnaðarhátt' þegar búið er að 
stilla klukku: Opnið hurðina, ýtið á start í 5 
sekúndur, ýtið á stopp og lokið síðan hurðinni.  
 
Stilling á klukku  
Ofninn er með 12 stunda klukku.  
Dæmi:  
Til að stilla klukku á 11:30  
1. Setjið ofninn í samband.  
2. Skjárinn mun verða auður  
3. Opnið hurðina og straumur kemur á.  
4. Snúið hnappi fyrir KLUKKU/ÞYNGD þegar 
hurðin er opin til að stilla klukkuna.  
5. Ýtið á START/+30 hnapp einu sinni og snúið 
síðan hnappi fyrir TÍMA/ÞYNGD til að stilla 
mínúturnar.  
6. Ýtið á START/+30 hnapp.  
7. Athugið skjáinn:  

 
8. Lokið hurðinni.  
 
Mikilvægt:  
1. Hægt er að snúa hnappi fyrir TÍMA/ÞYNGD jafnt 
réttsælis sem rangsælis  
2. Það er ekki hægt að stilla hátt SPARNAÐAR 
þegar klukkan er stillt.  
 
Stilling á tíma þegar búið er að stilla klukku eða 
þegar ofninn er í hætti 'Sparnaðar'.  
Dæmi:  
Til að stilla klukkuna á 12:45.  
1. Opnið hurðina.  
2. Ýtið á og haldið START/+30 hnappi í 5 
sekúndur. Ofninn sendir frá sér hljóðmerki. Snúið 
hnappi fyrir TÍMA/ÞYNGD til að stilla klukkustundir.  
3. Ýtið á START/+30 hnapp einu sinni og snúið 
síðan hnappi fyrir TÍMA/ÞYNGD til að stilla 
mínúturnar.  
4. Ýtið á START/+30 hnapp.  
5. Athugið skjáinn:  

 
Notkun á STOP hnappi  
Notið STOP hnappinn til að:  
1. Eyða mistökum við forritun.  
2. Stöðva ofninn tímabundið við eldun, ýtt einu 
sinni.  
3. Hætta við kerfi við eldun, ýtt tvisvar.  

  
 
Lás / barnaöryggi  
Ofninn er með öryggisaðgerð, sem kemur í veg 
fyrir að börn geti notað ofninn óvart. Þegar búið er 
að stilla læsinguna, þá er enginn hluti 
örbylgjuofnsins virkur fyrr en búið eð að hætta við 
læsinguna.  
Dæmi:  
Til að setja barnalæsingu á.  
1. Ýtið á og haldið stopp-hnappi í 5 sekúndur.  

 
Ofninn sendir frá sér tvö hljóðmerki og „LOC‟ birtist 
á skjánum:  

 
Ath:  

 Til að taka barnalæsingu af: Ýtið á og haldið 
stopp-hnappi í 5 sekúndur, ofninn sendir frá 
sér tvö hljóðmerki og tími dagsins birtist á 
skjánum:  

 Það er ekki hægt að stilla á barnalæsingu, ef 
ekki er búið að stilla klukkuna.  
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Ráðleggingar varðandi eldun með örbylgjuofni  
Svo að hægt sé að elda/affrysta matvæli í örbylgjuofni verða örbylgjurnar að eiga möguleika á að streyma í 
gagn um ílátið og ganga inn í matinn. Þess vegna er mikilvægt að velja heppileg eldunaráhöld.  
Hringlaga/sporöskjulaga ílát eru heppilegri en ferhyrnd/aflöng, vagna þess að matur á það til að ofeldast í 
hornunum.  
Það er mikilvægt að snúa, endurraða eða hræra í mat til að tryggja jafna eldun.  
Biðtími er nauðsynlegur eftir eldun, vegna þess að það leyfir hitanum að dreifast jafnt um matinn.  
 

Eiginleikar matvæla 

Samsetning Matvæli sem innihalda mikinn sykur (t.d. jólabúðingur, sætar bökur) þurfa minni hitunartíma. 
Sýna verður aðgát vegna þess að yfirhitun getur orsakað að það kvikni í.  

Þéttleiki  Þéttleiki matvæla hefur áhrif á þann tíma sem þörf er á varðandi eldun. Hægt er að elda létt og 
gljúp matvæli, eins og kökur eða brauð á styttri tíma en þétt matvæli, á borð við steikur og 
pottrétti.  

Magn  Lengja verður eldunartíma í samræmi við að magnið í ofninum eykst, T.d. Það tekur lengri 
tíma að elda fjórar kartöflur en tvær.  

Stærð  Minni skammtar matvæla og minni bitar eru fljótari í eldun en stærri, vegna þess að 
örbylgjurnar ganga inn frá öllum hliðum að miðju. Fyrir jafna eldun þurfa allir bita að vera sömu 
stærðar.  

Lögun  Það tekur lengri tíma að elda þann hluta sem er þykkari í matvælum, sem eru óregluleg í 
lögun. Rúnnaðir bitar eldast jafnar en kantaðir, þegar eldun í örbylgjuofni er annarsvegar.  

Hitastig  Upphaflegt hitastig matvæla hefur áhrif á eldunartíma sem þörf er á. Það tekur lengri tíma að 
elda kældan mat en mats sem er við herbergishita. Skerið í mat með fyllingu til að hleypa út 
hita eða gufu.  

 

Tækni við eldun 

Uppröðun  Raðið þykkari bitum nær úthring á diski. T.d. Kjúklingaleggir. 

Lok  Notið sérstaka plastfilmu fyrir örbylgjuofna með öndun, eða heppilegt lok.  

Stingið göt  Matvæli með skurn, húð eða himnu verður að gata á nokkrum stöðum áður en eldun eða 
upphitun á sér stað, því annars gæti átt sér stað uppsöfnun gufu og matvælin gætu sprungið, 
t.d. kartöflur, fiskur, kjúklingur, pylsur  
Mikilvægt:  
Ekki hita egg í örbylgjuofni vegna þess að þau geta sprungið, jafnvel eftir eldun í örbylgjuofni, 
t.d. hleypt eða harðsoðin egg.  

Hræra, snúa 
og 
endurraða 

Til að fá fram jafna eldun er mikilvægt að hræra, snúa og endurraða matvælum við eldunina. 
Hrærið, snúið og endurraðið frá útbrún í átt að miðju.  

Biðtími  Biðtími er nauðsynlegur eftir eldun, til að leyfa hitanum að dreifast jafnt um matinn.  

Hlífar  Sumir hlutar matvæla sem er verið að affrysta geta orðið heitir. Hægt er að skýla heitum 
svæðum með smábútum af álfilmu, sem endurkastar örbylgjum, t.d. leggjum og vængjum á 
kjúklingi.  
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Eldunaráhöld sem eru örugg fyrir örbylgjuofna  
 

Eldunaráhöld Örugg fyrir 
örbylgjuofn 

Athugasemdir  

Álfilma / ílát úr 
álfilmu 

V / X Hægt er að nota smáflipa af álfilmu til að varna mat frá því að ofhitna. 
Haldið álfilmu hið minnsta 2 cm frá veggjum ofnsins, því annar geta 
myndast neistar Ekki er mælt með ílátum úr álfilmu nema slíkt sé tilgreint 
af hálfu framleiðanda, t.d. Microfoil ®, fylgið leiðbeiningum vandlega.  

Brúningardiskar V Fylgið ávallt leiðbeiningum framleiðanda Ekki fara yfir hitunartíma sem 
gefnir eru upp. Sýnið mikla aðgát því þessir diskar geta orðið mjög heitir.  

Postulín og 
keramik  

V / X Postulín, leirpottar og gljábrenndur leir eru venjulegast heppilegt, nema 
ef hlutirnir eru með málmskreytingum.  
 

Hlutir úr gleri t.d. 
Pyrex ® _ 

V Sýna ber aðgát þegar verið er að nota hluti úr gleri því það getur brotnað 
eða t.d. myndast sprungur ef hitað snögglega. 

Málmar X Ekki er mælt með að nota eldunaráhöld úr málmi með örbylgjum, því það 
getur leitt til neista, sem geta valdið íkveikju.  

Ílát fyrir skyndibita 
úr plasti 
/froðuplasti  

V Sýnið aðgát því sum ílát geta aflagast, bráðnað eða t.d. aflistast við hátt 
hitastig.  

Plastfilma 
(matarfilma) 

V Ætti ekki að snerta matinn og verður að gata til að hleypa út gufu 

Frysti- / 
steikingarpokar  

V Verður að gata til að hleypa út gufu. Gangið úr skugga um að pokar séu 
heppilegir til nota í örbylgjuofni. Ekki nota pokabönd úr plasti eða málmi, 
því þau geta bráðnað eða kviknað í þeim vegna neistaflugs.  

Pappadiskar, 
pappabollar og 
eldhúspappír 

V Notið aðeins til hitunar eða til að safna saman raka. Sýnið aðgát því 
ofhitnun getur valdið íkveikju.  

Ílát úr stráum eða 
viði 

V Fylgist ávallt með ofninum því yfirhitnun getur valdið íkveikju. 

Endurunninn 
pappír og dagblöð 

X Getur innihaldið málmagnir sem geta valdið 'neistaflugi' og getur valdið 
eldi.  
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Eldun með örbylgjuofni  
Hægt er að forrita ofninn í allt að 90 mínútur. 
Innskráning eldunartíma er breytileg, allt frá 10 
sekúndum að fimm mínútum. Það fer eftir 
heildarlengd eldunartíma sem sýndur er í töflunni.  
 

Eldunartími Eining aukningar 

0-5 mínútur  10 sekúndur 

5-10 mínútur   30 sekúndur 

10-30 mínútur  1 mínúta   

30-90 mínútur 5 mínútur 

Handvirk affrysting 
Fyrir handvirka affrystingu (án þess að nota 
aðgerðina sjálfvirk affrysting), notið 270 W. 
Táknmynd affrystingar birtist á skjánum hvenær 
sem aflstig er valið. 

 

Aflstig örbylgjuofnsins 
Ofninn þinn er með 6 aflstig:  
 

Aflstilling Meðmælt notkun 

900 W/  
HÁTT 

Notað fyrir hraða eldun eða upphitun á t.d. súpu, pottréttum, niðursoðnum mat, heitum 
drykkjum, grænmeti, fiski ofl.  

630 W  Notað til lengri eldunar á þéttum mat svo sem læri, kjöthleif og mat á diskum, einnig fyrir 
viðkvæma rétti eins og ostasósu og svamptertum. Við þessa lækkuðu stillingu þá sýður 
sósan ekki og matvæli eldast jafnt án þess að ofeldast á hliðum.  

450 W  Fyrir þétt matvæli sem þarfnast langs eldunartíma þegar eldað er á hefðbundinn hátt, t.d. 
nautakjötsrétti. Mælt er með þessari stillingu til að tryggja að kjötið verði meyrt.  

270 W/ 
AFFRYSTING  

Til affrystingar, veljið þessa stillingu til að tryggja að maturinn þiðni jafn. Þessi stilling er 
einnig heppileg til að hægelda hrísgrjón, pasta, bollur og einnig eldunar á eggjabúðingi.  

90 W  Fyrir hæga affrystingu, t.d. rjómatertum og sætabrauði.  

0 W  Biðstaða/tímamæling  

 
 
W = WÖTT  
 
Dæmi: Til að hita súpu í 2 mínútur og 30 sekúndur 
með 630 W afli örbylgjuofns.  
1. Ýtið á tvisvar á hnapp fyrir aflstig.  

 
2. Stillið tíma með því að snúa hnappi 
TÍMA/ÞYNGD réttsælis/rangsælis þar til að 2:30 
sést á skjánum.  

 
 
3. Ýtið á START/+30 hnapp.  

 
4. Athugið skjáinn:  

 
Mikilvægt:  
Ef aflstig er ekki stillt, þá er HÁTT/900 W sjálfvalið 
gildi.  

 
Ath:  

 Þegar hurðin er opnuð í eldunarferlinu þá 
stöðvast eldunartíminn á skjánum sjálfkrafa. 
Eldunartíminn byrjar að telja niður aftur þegar 
hurðinni er lokað og ýtt er á START/+30 
hnappinn.  

 Ef óskað er að skoða aflstig í gangi á meðan á 
eldun stendur, er ýtt einu sinni á hnapp fyrir 
AFL.  

 Hægt er að auka eða minnka eldunartíma á 
meðan eldun stendur yfir með því að snúa 
hnappi fyrir TÍMA/ÞYNGD.  

 Hægt er að breyta aflstigi á meðan eldun 
stendur yfir með því að ýta á hnapp fyrir afl.  

 Hægt er að hætta við kerfi í gangi á meðan 
eldun stendur með því að ýta tvisvar á 
STOPP-hnappinn.  

 

Tímamæling  
Dæmi:  
Stilla tímamælingu á 7 mínútur  
 
1. Ýtið á 7 sinnum á hnapp fyrir aflstig.  
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2. Stillið tíma með því að snúa hnappi 
TÍMI/ÞYNGD réttsælis/rangsælis þar til að 7:00 
sést á skjánum.  

 
 
3. Ýtið á START/+30 hnapp.  

 
4. Athugið skjáinn: X 

 
Ath:  

 Ýtið á STOPP-hnappinn til að setja 
tímamælingu í boðstöðu. Ýtið á START/+30 
hnappinn til að halda tímamælingu áfram.  

 

Bæta við 30 sekúndum  
START/+30 hnappur leyfir gangsetningu á tveimur 
eftirfarandi aðgerðum:  
 
1. Bein gangsetning  
 Hægt er að byrja beint að elda með 900W/HÁRRI 
stillingu í 30 sekúndur með því að ýta á 
START/+30 hnappinn.  

 
2. Lenging á eldunartíma  
Hægt er að lengja eldunartímann með margfeldi af 
30 sekúndum ef ýtt er á hnappinn þegar ofninn er í 
gangi.  

 
Ath:  

 Það er einnig hægt að nota +30 sekúndur 
þegar grill er í gangi.  

 Það er ekki hægt að nota þessa aðgerð við 
SJÁLFVIRKA ELDUN eða SJÁLFVIRKA 
AFFRYSTINGU.  

 

Plús & mínus  
 

Aðgerðin PLUS  og MINUS  gerir 
mögulegt stytta eða lengja eldunartíma í 
sjálfvirkum kerfum.  
 

Notið MINUS  ef óskað er eftir soðnum 
kartöflum sem eru eldaðar en að þær séu ennþá 
þéttar. 
 
Á hinn bóginn ef óskað er eftir því að soðnar 

kartöflur séu mýkri, notið PLUS .  
Dæmi:  
Til að elda 0,3 kg af soðnum kartöflum, vel 
soðnum.  
1. Veljið valmynd sem óskað er eftir með því að 
ýta tvisvar á hnapp SJÁLFVIRK ELDUN (AUTO 
COOK).  

 
2. Snúið hnappi fyrir TÍMA/ÞYNGD þar til að 0,3 
sést á skjánum.  

 
3. Snertið hnapp fyrir aflstig einu sinni til að velja 

stillingu PLUS .  

 
4. Ýtið á START/+30 hnapp.  

 
5. Athugið skjáinn:  

 
 
Ath:  
Ýtið á hnapp fyrir aflstig 3 sinnum til að hætta við 
PLÚS/MÍNUS.  

Skjárinn sýnir  ef PLÚS er valið. 

Skjárinn sýnir  ef MÍNUS er valið. 
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Eldun með grilli og tvöföldu grilli  
Örbylgjuofninn er með tvo hætti eldunar með 
GRILLI:  
1. Aðeins grill.  
2. Tvöfalt grill (grill ásamt örbylgjuofni)  
 
Mikilvægt:  
1. Mæt er með hærri eða lægri grind þegar grill er 
notað.  
2. Það getur orðið vart við reyk eða brunalykt 
þegar grillið er notað í fyrsta sinn, þetta er eðlilegt 
og gefur ekki til kynna bilun í ofninum. Látið ofninn 
ganga með grill í gangi án matar í 20 mínútur, til 
að komast hjá þessu þegar ofninn er notaður í 
fyrsta sinn.  
 

Eldun aðeins með grilli  
Þennan hátt er hægt að nota til að grilla/brúna mat.  
Dæmi:  
Ristun á brauði í 4 mínútur  
1. Ýtið á grillhnapp einu sinni.  

 
2. Stillið tíma með því að snúa hnappi 
TÍMI/ÞYNGD réttsælis/rangsælis þar til að 4:00 
sést á skjánum.  

 
3. Ýtið á START/+30 hnapp.  

 
4. Athugið skjáinn:  

 

Eldun með tvöföldu grilli  
Þessi háttur notar samtvinnun á grilli og örbylgjuafli 
(90 W til 630 W) Afl örbylgjuofnsins er forstillt á 
270 W  
 

Hnappur Stilling á afli  

Grill x 1 0 W 

Grill x 2 270 W 

Grill x 3 450 W 

Grill x 4 630 W 

Grill x 5 0 W 

 
Dæmi:  
Til að elda grillpinna í 7 mínútur á TVÖFÖLDU 
GRILLI (450 w).  
1. Ýtið þrisvar á grillhnapp  

 
2. Stillið tíma með því að snúa hnappi 
TÍMI/ÞYNGD réttsælis/rangsælis þar til að 7:00 
sést á skjánum.  

 
3. Ýtið á START/+30 hnapp.  

 
4. Athugið skjáinn:  

 

Eldun með mörgum ferlum  
Hægt er að forrita allt að 3 þrep eldunarferla 
(hámark) og nota saman ÖRBYLGJU, GRILL eða 
TVÖFALT GRILL.  
Dæmi:  
Til að elda:  
2 mínútur og 30 sekúndur með 630 W afli (þrep 1)  
4 mínútur aðeins grill (þrep 2)  
Þrep 1  
1. Ýtið tvisvar á hnapp fyrir afl.  

 
2. Stillið tíma með því að snúa hnappi 
TÍMI/ÞYNGD réttsælis/rangsælis þar til að 2:30 
sést á skjánum.  

 
3. Athugið skjáinn:  

 
Þrep 2  
1. Ýtið á grillhnapp einu sinni.  

 
2. Stillið æskilegan eldunartíma með því að snúa 
hnappi TÍMI/ÞYNGD réttsælis/rangsælis þar til að 

5:00 sést á skjánum.  
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3. Ýtið á START/+30 hnapp.  

 
4. Athugið skjáinn:  

 
Ofninn byrjar að elda í 2 mínútur og 30 sekúndur á 
630 W og síðan í 5 mínútur með aðeins grilli.  
 

Notkun sjálfvirkrar eldunar og 
sjálfvirkrar affrystingar  
SJÁLFVIRK ELDUN og SJÁLFVIRK 
AFFRYSTING Hægt er að velja á milli 6 valmynda 
fyrir SJÁLFVIRKA ELDUN og 2ja fyrir 
SJÁLFVIRKA AFFRYSTINGU  
 
Sjálfvirk eldun  

Sjálfvirk eldun Tákn Stilling 

Drykkur  

 

Örbylgjuofn  
 

Soðnar kartöflur/ 
bakaðar kartöflur  

 

Örbylgjuofn  
 

Grillpinnar 

 

Örbylgjuofn + grill  
 

Gratínerað 
fiskiflak  

Örbylgjuofn + grill  
 

Grillaður 
kjúklingur  

Örbylgjuofn + grill  
 

Gratínering 

 

Örbylgjuofn + grill  
 

 
Dæmi:  
Til að elda 0,3 kg af kartöflum.  
1. Veljið valmynd sem óskað er eftir með því að 
ýta tvisvar á hnapp SJÁLFVIRK ELDUN (AUTO 
COOK).  

 
2. Snúið hnappi fyrir TÍMA/ÞYNGD þar til að 0,3 
sést á skjánum.  

 
3. Ýtið á START/+30 hnapp.  

 
4. Athugið skjáinn:  

 
Þegar þörf er á aðgerð (t.d. snúa matnum við) þá 
stöðvast ofninn og hljóðmerki bjöllu heyrist, 
eldunartími sem er eftir og táknmynd blikka á 
skjánum.   Til að halda áfram að elda, ýtið á 
START/+30 hnapp Kerfið stöðvast sjálfkrafa við lok 
tíma sjálfvirkrar eldunar. Hljóðmerki bjöllu heyrist 
og táknmynd eldunar á skjánum.  
Klukka dagsins sést eftir 1 mínútu og eitt 
viðvörunarmerki.  
 

Sjálfvirk affrysting  
 

Sjálfvirk 
affrysting 

Tákn Stilling 

Kjöt/ fiskur/ 
fuglakjöt   

Örbylgjuofn 

Brauð 

 

Örbylgjuofn 

 
Dæmi:  
Til að affrysta 0,2 kg af brauði.  
1. Veljið valmynd með því að ýta á hnapp 
SJÁLFVIRKRAR AFFRYSTINGAR tvisvar  

 
2. Snúið hnappi fyrir TÍMA/ÞYNGD þar til að 0,2 
sést á skjánum.  

 
3. Ýtið á START/+30 hnapp.  

 
4. Athugið skjáinn:  

 
Þegar þörf er á aðgerð (t.d. snúa matnum við) þá 
stöðvast ofninn og hljóðmerki bjöllu heyrist, 
eldunartími sem er eftir og táknmynd blikka á 
skjánum. Til að halda áfram að elda, ýtið á 
START/+30 hnapp Kerfið stöðvast sjálfkrafa við lok 
tíma sjálfvirkrar affrystingar. Hljóðmerki bjöllu 
heyrist og táknmynd eldunar á skjánum.  
Klukka dagsins sést eftir 1 mínútu og eitt 
viðvörunarmerki.  
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Yfirlit yfir kerfi  
Tafla yfir sjálfvirka eldun og sjálfvirka affrystingu  

Sjálfvirk eldun  Þyngd 
(hækkandi 
einingar)/ áhöld 

Hnappur Aðferð 

Drykkur (te/kaffi)  

 

1-6 bollar  
1 bolli = 200 ml  

 

Setjið bolla við ytri brún á snúningsdiski. 

Soðnar kartöflur/ 
bakaðar kartöflur  

 

0,2 -1,0 kg (100 
g)  
Skál og lok 

 

Soðnar kartöflur: Afhýðið kartöflurnar og skerið í álíka 
stóra bita.  
Bakaðar kartöflur (kartöflur með hýði): Veljið kartöflur 
af svipaðri stærð og þvoið þær.  

 Setjið soðnu kartöflurnar eða heilu kartöflurnar 
með hýðinu í skál.  

 Bætið við æskilegu magni af vatni (pr. 100 gr.), um 
það bil 2 msk og svolitlu salti.  

 Setjið lokið á  

 Þegar hljóðmerki bjöllu heyrist, hrærið í og lokið á 
ný.  

 Látið bíða að eldun lokinni í um það bil 2 mín.  

Grillpinnar  

 

0,2 -0,8 kg (100 
g)  
Hærri grindin 

 

Sjá uppskrift fyrir "grillpinna" á bls. 16.  
Staðsetjið á hærri grindina og eldið.  
Snúið við þegar hljóðmerki bjöllu heyrist.  
Fjarlægið af grindinni eftir eldun, setjið á disk til 
framreiðslu.  

Gratínerað 
fiskiflak  

 

0,5 -1,5 kg* (100 
g)  
Gratíndiskur 
Lægri grindin   

Sjá uppskriftir fyrir "gratínerað fiskiflak" á bls. 16.  
 
*Heildarþyngd alls innhalds 

Grillaður 
kjúklingur  

 

0,9 -1,8 kg (100 
g)  
Hitaþolið kringlótt 
fat með lágum 
brúnum ("böku-
diskur") 
Lægri grindin 

 

Blandið saman 2 msk olíu, 1 tsk paprikuduft, salt og 
pipar, og dreifið yfir kjúklinginn.  
Gatið skinn kjúklingsins.  
Leggið kjúklinginn með bringuna niður á diskinn.  
Setjið á neðri grindina og eldið.  
Snúið við þegar hljóðmerki bjöllu heyrist.  
Látið standa í ofninum um það bil 3 mínútur eftir eldun, 
fjarlægið síðan og setjið á disk til framreiðslu.  

Gratínering  

 

0,5 -1,5 kg* (100 
g)  
Gratíndiskur  
Lægri grindin  

Sjá uppskriftir varðandi "gratíneringu" á síðu 16.  
* Heildarþyngd alls innihalds.  
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Sjálfvirk 
affrysting  

Þyngd 
(hækkandi 
einingar)/ áhöld 

Hnappur Aðferð 

Kjöt fiskur, 
fuglakjöt  

 
(Heill fiskur, 
fiskisteikur, 
fiskflök, 
kjúklingaleggir, 
kjúklingabringur, 
hakkað kjöt, steik, 
kótelettur, 
borgarar, pylsur).  

0,2 -1,0 kg (100 
g)  
Hitaþolið kringlótt 
fat með lágum 
brúnum ("böku-
diskur") 
 

 

Setjið matinn í hitaþolið kringlótt fat með lágum 
brúnum ("böku-disk") á miðju snúningsdisksins.  
Snúið við þegar hljóðmerki bjöllu heyrist, endurraðið 
og aðskiljið. Hlífið þynnri hlutum og heitum með 
álfilmu.  
Vefjið í álfilmu í 15-45 mínútur eftir affrystingu, þar til 
að þiðnað í gegn.  
Ath: Hentar ekki fyrir heila fugla.  
hakkað kjöt: Snúið matnum við þegar hljóðmerki bjöllu 
heyrist. Fjarlægið þiðnaða hluta ef hægt er 

Brauð  

 

0,1 -1,0 kg (100 
g)  
Hitaþolið kringlótt 
fat með lágum 
brúnum ("böku-
diskur") 

 

Dreifið í hitaþolið kringlótt fat með lágum brúnum 
("böku-disk") í miðju snúningsdisksin. Fyrir 1,0 kg, 
dreifið jafnt á snúningsdiskinn.  
Snúið við þegar hljóðmerki bjöllu heyrist, endurraðið 
og fjarlægið sneiðar sem frost er farið úr.  
Vefjið í álfilmu í 5-15 mínútur eftir affrystingu, þar til að 
þiðnað í gegn.  

Mikilvægt:  Kældur matur er eldaður frá 5°C, frosinn matur er eldaður frá -18°C.  
 
 
 
 
Ath:  

 Skráið aðeins þyngd á matvælum. Ekki innifela 
þyngd á íláti.  

 Notið handvirkar aðgerðir ef matvæli vega 
meira eða minna en þyngdir/magn sem fram 
koma í töflum yfir sjálfvirka eldun og 
affrystingu.  

 Hitastig í lokin fer eftir hitastig í upphafi.  

 Athugið að matvæla geta verið sjóðheit eftir 
eldun.  

 Þegar þörf er á aðgerð (t.d. snúa matnum við) 
þá stöðvast ofninn og hljóðmerki bjöllu heyrist, 
eldunartími sem er eftir og táknmynd blikka á 
skjánum. Til að halda áfram að elda, ýtið á 
START/+30 hnapp  

 Kæliviftan getur farið oftar í gang eftir ferlin 
Örbylgja/Grill/Tvöfalt grill.  

 Ef klukka er ekki stillt kviknar á 
"sparnaðarhætti" um það bil 3 mínútum eftir að 
eldun lýkur.  

 
Mikilvægt: Sjálfvirk affrysting  
1. Steikur og kótelettur ætti að frysta í einu lagi 
(einni hæð)  
2. Hakkað kjöt ætti að frysta í þunnri pakkningu.  
3. Hlífið þiðnuðum hlutum með litlum, flötum bútum 
af álfilmu.  
4. Fuglakjöt á að meðhöndla/matreiða strax eftir 
þiðnun.  
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Uppskriftir fyrir sjálfvirka eldun  
 

Grillpinnar  
4 stk 
400 g svína kótelettur, skornar í tenginga  
100 g beikon  
100 g laukur, skorinn í fjórðunga  
250 g tómatar, skornir í fjórðunga  
10 g græn paprika, skorin í tenginga  
2 msk olía  
4 tsk paprikuduft og salt  
1 tsk cayenne pipar  
1 tsk worcester sósa  
 
 
 
 
 

Gratínerað fiskiflak, ‘Esterhazy’  
0,5kg  1,0kg 1,5kg  
230 g  450 g  680 g  fiskiflak 
100 g  200 g  100 g  blaðlaukur (púrra)  

Skorin í hringi  
20 g  40 g  60 g   Laukur, fínt sneiddur  
40 g  100 g  140 g  gulrót (rifin)  
10 g  10 g  20 g  smjör eða smjörlíki,  

Salt, pipar og múskat  
1 msk 1½msk 2 msk  sítrónusafi  
50 g  100 g  150 g  sýrður rjómi  
50 g  100 g  150 g  Goudaostur (rifinn)  
 
 
 
 
 
 

Gratínerað fiskflak, "ítalskt"  
0,5kg  1,0kg 1,5kg  
200 g  430 g  630 g  fiskiflak  
½ msk 1 msk  1½msk  sítrónusafi  
½ msk 1 msk  1½ msk smjör, blandað  
  ansjósum/kryddsíld  
30 g  50 g 80 g  Goudaostur (rifinn)  

salt og pipar  
150 g  300 g  450 g  ferskir tómatar  
1 msk  1½ msk 2 msk  saxaðar blandaðar 

 kryddjurtir  
100 g  180 g  280 g  Mozzarella ostur  
½msk ¾ msk 1 msk  basilíka (söxuð)  
 

 
 
 
 
 
 
1. Þræðið kjöt og grænmeti til skiptis á 4 trépinna.  
2. Blandið olíuna með kryddi og penslið yfir 
grillpinnanna.  
3. Setjið grillpinnana á hærri grindina og eldið með 
sjálfvirkri eldun "grillpinnar" (“Grill skewers”).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Blandið grænmeti, smjöri og kryddi í skál fyrir 
pottrétt og blandið vel.  
Eldið í 2-6 mín á 900 W  eftir þyngd.  
2. Skolið fiskinn, þurrkið og stráið yfir salti og 
sítrónusafa.  
3. Blandið sýrðum rjóma saman við grænmetið og 
kryddið á ný.  
4. Setjið helminginn af grænmetinu í heppilegan 
hitaþolin disk fyrir gratíneringu. Leggið fiskinn þar 
ofaná og lokið með afganginum af grænmetinu.  
5. Stráið ostinum yfir, setjið á lægri grindina og 
eldið með sjálfvirkri eldun gratínerað fiskiflak 
(“Gratinated fish fillet”).  
6. Látið bíða að eldun lokinni í um það bil 5 mín.  
 
 
 
 
1. Þvoið og þurrkið fiskinn og stráið yfir salti, 
sítrónusafa og smjöri, blandað ansjósum/kryddsíld  
2. Setjið í gratínform  
3. Stráið ostinum yfir fiskinn  
4. Setjið tómata ofan á ostinn.  
5. Kryddið með salti, pipar og blönduðum 
kryddjurtum.  
6. Látið vökvann renna af Mozzarella-ostinum, 
skerið hann í sneiðar og raðið yfir tómatana. Stráið 
basilíku yfir ostinn.  
7. Setjið diskinn á lægri grindina og eldið með 
sjálfvirkri eldun gratínerað fiskiflak (“Gratinated fish 
fillet”).  
8. Látið bíða að eldun lokinni í um það bil 5 mín.  
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Gratínerað spínat  
0,5kg 1,0kg 1,5kg  
150 g  300 g  450 g  Spínatblöð (soðin)  
15 g  30 g  45 g  laukur (fínsaxaður)  

salt, pipar og múskat.  
5 g  10 g  15 g  smjör eða smjörlíki  

(til að smyrja fatið)  
150 g  300 g  450 g  soðnar kartöflur (sneiddar)  
35 g  75 g  110 g  soðin skinka  

(skorin í tenginga)  
50 g  100 g  150 g  sýrður rjómi  
1  2  3  egg  
40 g  75 g  115 g  rifinn ostur  
 
 
 
 
 
 

Gratíneraðar kartöflur og kúrbítur  
0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg  
5 g  10 g  15 g  smjör eða smjörlíki  

(til að smyrja fatið)  
200 g  400 g  600 g  soðnar kartöflur  
   (niðursneiddar)  
115 g  230 g  345 g  kúrbítur (fínt sneiddur)  
75 g  150 g  225 g  sýrður rjómi  
1  2  3  egg  
1/2  1  2  lauf af hvítlauk (marið)  

salt og pipar  
40 g 80 g  120 g  rifinn Gouda ostur  
10 g  20 g  30 g  sólblómafræ  

 
1. Blandið lauk og spínatlaufum saman og kryddið 
með salti, pipar og múskat.  
2. Smyrjið gratín fatið. Setjið til skiptis lög af 
kartöflusneiðum, saxaðri skinku og spínati í fatið. 
Efsta lagið á að vera spínat.  
3. Blandið saman egg og sýrðan rjóma, bætið við 
salti og pipar og hellið yfir matinn sem á að 
gratínera.  
4. Lokið yfir með rifnum osti.  
5. Setjið á neðri grindina og eldið með sjálfvirkri 
eldun,  "AUTO COOK" “Gratín”.  
6. Látið bíða í 5-10 mín að eldun lokinni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Smyrjið gratínfatið og leggið til skiptis lög af 
kartöflusneiðum og kúrbít í fatið.  
2. Blandið saman egg og sýrðan rjóma, bætið við 
salti, pipar og hvítlauk og hellið yfir matinn sem á 
að gratínera.  
3. Stráið rifnum osti yfir.  
4. Í lokin er sólblómafræi stráð yfir.  
5. Setjið á neðri grindina og eldið "AUTO COOK" 
“Gratín”.  
6. Látið bíða í 5-10 mín að eldun lokinni.  
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Töflur yfir eldun  
Skammstafanir sem eru notaðar 

msk = matskeið      Bolli = 225 til 250 ml              g = grömm                 ml = millilítrar              mín = mínútur  
tsk = teskeið           kg = kíló                                  l = lítri                       cm = sentimetri  

Hitun matvæla og drykkja 

Matur/drykkur Magn 
g/ml 

Stilling Aflstig Tími  
Mín. 

Aðferð 

Mjólk    1 bolli  150 Örbylgja 900 W Um það bil 1 Ekki nota lok 

Vatn     1 bolli 
             6 bollar 
             1 skál  

150 
900 
1000 

Örbylgja 
Örbylgja 
Örbylgja 

900 W 
900 W 
900 W 

Um það bil 2 
8-10 
9-11 

Ekki nota lok 
Ekki nota lok 
Ekki nota lok 

Ein máltíð á 
diski (grænmeti, 
kjöt og meðlæti)  

400 Örbylgja 900 W 4-6 setjið smávegis af vatni yfir sósuna, setjið 
lok yfir, hrærið í þegar hitun er hálfnuð.  

Súpa / kássa  200 Örbylgja 900 W 1-2 setjið lok yfir, hrærið eftir hitun  

Grænmeti  200 
500 

Örbylgja 
Örbylgja 

900 W 
900 W 

2-3 
3-5 

bætið við smávegis af vatni ef þarf, setjið 
lok yfir, hrærið í þegar hitun er hálfnuð. 

Kjöt, 1 sneið*  200 Örbylgja 900 W Um það bil 3 hellið þunnu lagi af sósu yfir, setjið lok yfir  

Fiskiflak*  200 Örbylgja 900 W 3-5 setjið lok yfir 

Kaka, 1 sneið  150 Örbylgja 450 W ½-1 setjið á "böku-disk"  

Barnamatur, 1 
krukka  

190 Örbylgja 450 W ½-1 flytjið yfir heppilegt ílát fyrir örbylgjuofn, 
hrærið vel eftir hitun og athugið hitastigið.  

Bræða smjörlíki 
eða smjör*  

50 Örbylgja 900 W ½ setjið lok yfir  

Súkkulaði brætt  
* frá kældu  

100 Örbylgja 450 W 3-4 hræra öðru hvoru 

Affrysting 

Matur/drykkur Magn 
g/ml 

Stilling Aflstig Tími  
Mín. 

Aðferð Biðtími 
mínútur 

Gúllas  500 Örbylgja 270 W 8-9 hrærið í þegar affrysting er 
hálfnuð  

10-30 

Kaka, 1 sneið  150 Örbylgja 270 W 1-3 setjið á "böku-disk"  5 

Ávextir t.d. 
kirsuber, 
jarðarber, 
hindber, plómur  

250 Örbylgja 270 W 3-5 dreifið jafnt út, snúið við þegar 
affrysting er hálfnuð.  

5 

Tímar sem eru sýndir í töflu eru viðmiðunartímar sem geta verið breytilegir eftir hitastigi í frosti, gæðum og 
þyngd matvæla.  

Affrysting og eldun 

Matur/drykkur Magn 
g/ml 

Stilling Aflstig Tími  
Mín 

Vatni 
bætt 
við 
msk. 

Aðferð Biðtími 
mínútur 

Fiskiflak  
 

300  Örbylgja  900 W  9-11 - setjið lok yfir 2 

Ein máltíð á 
diski  

400  Örbylgja  900 W  8-10 - setjið lok yfir, hrærið eftir 6 
mínútur 

2 

Spergilkál 
(brokkólí)  

300  Örbylgja  900 W  6-8 3-5 setjið lok yfir, hrærið í þegar 
eldun er hálfnuð  

2 

Baunir  300  Örbylgja  900 W  6-8 3-5 setjið lok yfir, hrærið í þegar 
eldun er hálfnuð 

2 

Blandað 
grænmeti  

500 Örbylgja 900 W 9-11 3-5 setjið lok yfir, hrærið í þegar 
eldun er hálfnuð 

2 
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Eldun, grill og brúning 

Matvæli Magn  
G 

Stilling Aflstig Tími  
Mín. 

Aðferð Biðtími  
– mín - 

Spergilkál 
(brokkólí)  

500 Örbylgja  
 

900 W 6-8 bætið við 4-5 msk af vatni, setjið lok 
yfir, hrærið í þegar eldun er hálfnuð  

- 

Baunir 500 Örbylgja  
 

900 W 6-8 bætið við 4-5 msk af vatni, setjið lok 
yfir, hrærið í þegar eldun er hálfnuð  

- 

Gulrætur  500 Örbylgja  
 

900 W 9-11 skerið í sneiðar, setjið lok yfir, bætið 
við 4-5 msk af vatni, hrærið í þegar 
eldun er hálfnuð  

- 

Steikur 
(svínakjöt, 
kálfur, lamb) 

1000 
 
 
_____ 
1500 

Örbylgja  
Tvöfalt grill  
Örbylgja  
Tvöfalt grill 
Örbylgja  
Tvöfalt grill 
Örbylgja  
Tvöfalt grill 

450 W 
450 W 
450 W 
450 W 
450 W 
450 W 
450 W 
450 W 

16-18 
5-7* 
14-16 
4-6___ 
26-28 
5-8* 
26-28 
4-5 

kryddið eftir smekk, setjið á lægri 
grindina, snúið við eftir * 

10 

Roast beef 
(miðlungs) 

1000 
 
_____ 
1500 

Örbylgja  
Tvöfalt grill  
Tvöfalt grill  
Örbylgja  
Tvöfalt grill  
Tvöfalt grill 

630 W 
630 W 
630 W 
630 W 
630 W 
630 W 

5-8 
8-10* 
3-5 
12-15 
12-15* 
4-6 

kryddið eftir smekk, setjið á lægri 
grindina, snúið við eftir * 

10 

Kjúklingaleggir  200 Tvöfalt grill 
Grill 

450 W 6-7* 
4-6 

kryddið eftir smekk, látið skinn snúa 
niður á hærri grind, snúið við eftir * 

10 

2 steikur úr 
lendarstykki, 
miðlungs  

400 Grill 
Grill 

450 W 11-12* 
6-8 
 

látið á hærri grindina, snúið við eftir *, 
kryddið að grillsteikingu lokinni 

3 

Brúning á 
gratíneruðum 
réttum  

 Grill  8-13 Setjið réttinn á lægri grindina  

Ristaðar 
sneiðar með 
osti 

1 stk 
____ 
4 stk 

Örbylgja 
Grill____ 
Örbylgja 
Grill 

450 W 
_____ 
450 W 
 

½ 
5-6__ 
½-1 
5-6 

ristið brauðið og smyrjið með smjöri, 
leggið yfir sneið af soðinni skinku, 
sneið af ananas og ostsneið. 
 

 

Frosin pizza  300 
_____ 
400 

Örbylgja 
Tvöfalt grill 
Örbylgja 
Tvöfalt grill 

450 W 
450 W 
450 W 
450 W 

4-6 
4-6_ 
6-7 
6-7 

setjið á lægri grind   
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Uppskriftir  
Allar uppskriftir í þessari bók eru reiknaðar á 
grunni 4ra skammta nema að annað komi fram.  
 
Aðlögun á uppskriftum fyrir örbylgjuofn  
Ef þú villt aðlaga uppáhaldsuppskriftina þína fyrir 
örbylgjuofn, þá ættir þú að hafa eftirfarandi í huga: 
Styttið eldunartíma í þriðjung eða helming. Fylgið 
dæmi sem fram koma í uppskriftum í þessari bók.  
Matvæli sem eru með mikið rakainnihald, svo sem 
kjöt, fiskur, fuglakjöt, grænmeti, ávextir, pottréttir 
og súpur er hægt að elda í örbylgjuofninum þínum 
án nokkurra vandræða.  

Setja ætti smávegis raka á yfirborð á mat, sem er 
með lítið rakainnihald, áður en eldun fer fram.  
Draga á úr magni vökva sem á að bæta út í hráefni 
matvæla sem á að steikja í um það bil tvo þriðju af 
því magni sem er í upphaflegu uppskriftinni. Bætið 
við meira magni af vökva í eldun ef þörf er á því.  
Hægt er að draga verulega úr magni fitu sem á að 
bæta við. Lítilsháttar magn af smjöri, smjörlíki eða 
olíu er nægilegt til að bragðbæta mat. Vegna 
þessa er örbylgjuofninn tilvalinn til að undirbúa 
matvæli með lágu fituinnihaldi sem hluta af 
megrunarkúr.  

 

Lauksúpa  
Áhöld: Skál með loki (2 ltr rúmtak)  
4 súpuskálar (200 ml)  
Innihald  
10 g smjör eða smjörlíki  
100 g laukur, niðursneiddur  
800 ml kjötseyði, salt og pipar  
2 brauðsneiðar  
40 g rifinn ostur  

 
1. Smyrjið skálina, bætið við niðursneiddum lauk, 
kjötseyði og kryddi. Setjið lok yfir og eldið. 9-11 
mín. 900 W  
2. Ristið brauðsneiðarnar, skerið þær í teninga og 
skiptið þeim á súpuskálarnar. Hellið súpunni yfir 
ristuðu brauðteningana og stráið osti yfir.  
3. Setjið skálarnar á snúningsdiskinn og grillið.  
6-7 mín. Grill  

 

Eggaldin fyllt með nautahakki  
Áhöld:  
Skál með loki (1 ltr rúmtak)  
Hitaþolið kringlótt fat með lágum brúnum ("böku-
diskur") (ca. 30 cm)  
 
Innihald  
250 g eggaldin  
200 g tómatar  
1 msk ólífuolía til að smyrja fatið  
100 g laukur, saxaður  
4 mild græn chili, frækorn fjarlægð  
200 g nautahakk  
2 lauf hvítlaukur, marin  
2 msk steinselja, söxuð  
salt og pipar, paprika  
60 g fetaostur, í teningum  

 
1. Skerið eggaldinin langsum til helminga  
Skafið innan úr með teskeið til að skilja eftir ca 1 
cm þykka skel Skerið það sem var skafið út í 
teninga  
2. Afhýðið tómatana og skerið í tenginga  
3. Smyrjið botninn á skálinni með ólífuolíu. Setjið 
laukinn í, setjið á lok og eldið, 2 mín. 900 W  
4. Sneiðið chiliið í hringi. Geymið einn þriðja til 
skreytingar. Blandið saman nautahakki, teninga úr 
eggaldin, lauk, tómötum. chilli-hringjum, hvítlauk 
og steinselju. Kryddið eftir smekk.  
5. Þerrið eggaldinhelmingana. Fyllið með helmingi 
blöndunnar, stráið fetaostbitunum yfir og setjið 
síðan restina af fyllingunni.  
6. Raðið eggaldinhelmingunum á smurt eldfast fat, 
setjið fatið á lægri grindina og eldið.  
11-13 mín. Tvöfalt grill (630 W)  
 
Skreytið eggaldinhelmingana með chilli-hringjunum 
og haldið eldun áfram.  
4-7 mín. Tvöfalt grill (630 W) Látið standa í um það 
bil 2 mínútur eftir eldun. 
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Sveppir með rósmarín  
Áhöld: Skál með loki (1 ltr rúmtak) Grunnur 
kringlóttur diskur með loki (um það bil 22 cm 
þvermál).  
 
Innihald  
8 stórir sveppir (um það bil 225 gr), heilir  
20 g smjör eða smjörlíki  
50 g laukur, fínsaxaður  
50 g beikon, fínt saxað  
Svartur pipar  
Ferskt rósmarín, saxað  
125 ml hvítvín  
125 ml  rjómi  
20 g hveiti  

 
1. Fjarlægið leggina af sveppunum. Saxið leggina í 
lita bita  
2. Smyrjið grunna diskinn. Setjið laukinn í, saxaða 
beikonið og sveppaleggina. Kryddið með pipar og 
rósmarín, setjið lok yfir og eldið. 3-5 mín. 900 W. 
Látið kólna.  
3. Hitið rjómann og 100 ml af víninu í skálinni. 1-3 
mín. 900 W  
4. Blandið restina af víninu í hveitið, hrærið í heita 
vökvann, setjið lok yfir og eldið.  
Hrærið einu sinni á meðan eldun stendur.1 mín. 
900 W  
5. Fyllið sveppina með beikonblöndunni og setjið í 
grunnan disk. Hellið sósunni yfir sveppina og eldið 
á lægri grindinni.  
6-8 mín. Tvöfalt grill (630 W) Látið bíða að eldun 
lokinni í um það bil 2 mín.  

 

Smálúðuflök  
Áhöld: Grunnt aflangt ofnfat með plastfilmu fyrir 
örbylgjuofn (um það bil 26 cm lengd).  
 
Innihald  
400 g smálúðuflök  
1 sítróna, heil  
150 g tómatar  
10 g smjör  
1 msk matarolía  
1 msk steinselja, söxuð  
salt og pipar  
4 msk hvítvín  
20 g smjör eða smjörlíki  

 
1. Þvoið fiskinn og þerrið Fjarlægið öll bein  
2. Skerið sítrónu og tómata í þunnar sneiðar  
3. Smyrjið ofnfatið með smjöri.  
Setjið fiskflökin á fatið og dreypið matarolíu yfir.  
4. Stráið steinselju yfir fatið, leggið 
tómatsneiðarnar yfir og kryddið.  
Leggið sítrónusneiðarnar ofan á tómatana og hellið 
hvítvíninu yfir.  
5. Setjið smábita af smjöri ofan á 
sítrónusneiðarnar, setjið lok yfir og eldið  
11-13 mín. 630 W. Látið bíða að eldun lokinni í um 
það bil 2 mín.  
 

 

Fiskiflök með ostasósu  
Áhöld: Skál með loki (1 ltr rúmtak)  
Grunnur kringlóttur gratíndiskur (um það bil 25 cm 
þvermál)  
 
Innihald  
800 g fiskflök  
2 msk sítrónusafi  
salt  
10 g smjör eða smjörlíki  
50 g laukur, fínsaxaður  
20 g hveiti  
1 ml hvítvín  
1 msk matarolía til að smyrja fatið  
100 g ostur, rifinn  
2 msk steinselja, söxuð  
 

 
1. Þvoið fiskinn, þerrið og dreypið sítrónusafa yfir. 
Nuddið með salti  
2. Smyrjið skálina. Setjið saxaða laukinn í, setjið 
lok yfir og eldið.  
1-2 mín. 900 W  
3. Stráið hveiti yfir laukinn og hvítvínið og blandið.  
4. Smyrjið gratínfatið og leggið fiskinn í það. Hellið 
sósunni yfir fiskinn og stráið osti yfir. Setjið á neðri 
grindina og eldið.  
7-8 mín. 450 W , 14-16 mín. Tvöfalt grill (450 W)  
Látið bíða að eldun lokinni í um það bil 2 mín.  
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Silungur með möndlum  
Áhöld:  
Grunnur sporöskjulaga gratíndiskur (um það bil 25 
cm þvermál)  
 
Innihald  
4 silungar 8200 g), snyrtir safi úr einni sítrónu  
salt  
30 g smjör eða smjörlíki  
50 g hveiti  
10 g smjör eða smjörlíki til að smyrja fatið  
50 g möndluflögur  
 

 
1. Þvoið og þurrkið silunginn og dreypið 
sítrónusafa yfir. Nuddið salti innan og utan á 
fiskinn og látið standa í 15 mín.  
2. Bræðið smjörið  
1 mín. 900 W  
3. Þurrkið fiskinn, smyrjið með smjöri og veltið upp 
úr hveiti.  
4. Smyrjið fatið. Leggið silunginn í fatið og eldið á 
neðri grindinni. Snúið silungnum við eftir tvo þriðju 
eldunartíma og stráið möndlunum yfir.  
15-18 mín. Tvöfalt grill (450 W) Látið bíða að eldun 
lokinni í um það bil 2 mín.  

 

Zürich kálfapottréttur  
Áhöld: Skál með loki (2 ltr rúmtak)  
Innihald  
600 gr kálfafile  
10 g smör eða smjörlíki  
50 g laukur, fínsaxaður  
1 ml hvítvín  
Kryddaður sósukraftur, fyrir um það bil 1/2 ltr sósu  
300 ml  rjómi  
1 msk steinselja, söxuð  

 
1. Skerið kálfakjötið í strimla.  
2. Smyrjið fatið með smjöri. Setjið kjötið og laukinn 
í fatið, setjið lok yfir og eldið. Hrærið einu sinni í á 
meðan eldun stendur. 6-9 mín. 900 W  
3. Bætið við hvítvíni, kjötkrafti og rjóma, hrærið í, 
setjið lok yfir og haldið áfram að elda. Hræra öðru 
hvoru.  
3-5 mín. 900 W  
4. Hrærið í að eldun lokinni, látið standa í um það 
bil 5 mín. Skreytið með steinselju.  

 

Kálfakótelettur með 
mozzarellaosti  
Áhöld: Grunnur ferhyrndur gratíndiskur (um það bil 
25 cm langur)  
Innihald  
150 g Mozzarella ostur, niðursneiddur  
500 g tómatar úr dós, vökvi síaður frá  
4 kálfakótilettur (600 g)  
20 ml ólífuolía  
2 lauf af hvítlauk, söxuð  
20 g kapers  
oregano  
salt og pipar  

 
1. Þvoið kálfakjötið, þurrkið og bankið flatt. Setjið í 
skálina  
2. Maukið tómatana, bætið við hvítlauk, olíu, salt 
og pipar, kapers og oregano, og hellið yfir 
kálfakjötið. Setjið lok yfir og eldið.  
15-19 mín. 630 W  
Snúið kótelettunum við.  
3. Setjið sneið af mozzarella osti á hverja kótilettu, 
kryddið og eldið án loks á efri grindinni.  
9-12 mín. Tvöfalt grill (630 W)  
Látið bíða að eldun lokinni í um það bil 5 mín.  
 
 

 
Fyllt skinka  
Áhöld: Skál með loki (2 ltr rúmtak)  
Sporöskjulaga gratíndiskur (um það bil 26 cm 
langur)  
Innihald  
150 g spínat, saxað  
150 g "fromage frais" (fitulaus hvítur ostur)  
50 g ostur (Emmental) malaður pipar og paprika  
8 sneiðar soðin skinka (400 g).  
125 ml vatn  
125 ml  rjómi  
20 g hveiti  
20 g smjör eða smjörlíki  
10 g smjör eða smjörlíki til að smyrja fatið.  
 

1. Blandið saman spínati, osti og "fromage frais", 
kryddið eftir smekk.  
2. Setjið matskeið af fyllingu á hverja skinkusneið 
og rúllið saman. Festið skinkurúlluna saman með 
trépinna.  
3. Búið til hvíta sósu; Til að gera það: hellið vatni 
og rjóma í skál og hitið. 2-4 mín. 900 W  
Blandið saman hveiti og smjöri til að búa til 
hveitibollu, bætið við vökva og hrærið í þar til að 
allt er uppleyst. Setjið lok yfir, eldið þar til að 
þykknar.  
1-2 mín. 900 W  
Hrærið og bragðið á.  
4. Setjið sósuna í smurt fat, setjið fylltar 
skinkurúllur í sósuna og eldið með loki.  
10-12 mín. Tvöfalt grill (630 W)  
Látið bíða að eldun lokinni í um það bil 5 mín.  



 

Lasagne  
Áhöld: Skál með loki (2 ltr rúmtak)  
Grunnt ferhyrnt fat með loki (um það bil 20 x 20 x 6 
cm)  
Innihald  
300 g tómatar í dós  
50 g skinka, söxuð  
50 g laukur, fínsaxaður  
1 lauf af hvítlauk (marið)  
250 g nautahakk  
2 msk tómatmauk  
salt og pipar  
150 ml sýrður rjómi  
100 ml mjólk  
50 g Parmesan ostur, rifinn  
1 msk saxaðar blandaðar kryddjurtir  
1 msk ólífuolía  
1 msk matarolía til að smyrja fatið.  
125 g lasagne plötur  
1 msk Parmesan ostur, rifinn  
 

 
1. Saxið tómatana, blandið með skinku og lauk, 
hvítlauk, nautahakki og tómatþykkni. Kryddið, 
setjið lok yfir og eldið.  
5-8 mín. 900 W  
2. Blandið sýrða rjómann með mjólk, 
parmesanosti, kryddjurtum, olíu og kryddi.  
3. Smyrjið fatið og þekið botninn með um það bil 
1/3 af pasta. Setjið helminginn af 
nautahakkblöndunni á pastað og hellið yfir 
smávegis af sósu. Endurtakið og ljúkið með 
afganginum af pastanu efst.  
Hjúpið pastað með mikið af sósu og dreifið 
parmesanosti yfir. Eldið með loki yfir.  
13-17 mín. 630 W  
Látið bíða að eldun lokinni í um það bil 5-10 mín.  
 

 

Gratíneraður kúrbítur og núðlur  
Áhöld: Gratíndiskur (um það bil 26 cm langur)  
Innihald  
80 g makkarónur, soðnar  
400 g tómatar í dós, saxaðir  
150 g laukur, fínsaxaður  
basil, blóðberg, salt og pipar  
1 msk matarolía til að smyrja fatið.  
450 g kúrbítur, niðursneiddur  
150 g sýrður rjómi  
2 egg  
100 g Cheddar ostur, rifinn  

 
1. Blandið saman tómötum og lauk og kryddið vel. 
Bætið makkarónum við. Hellið tómatsósu yfir 
makkarónurnar og dreifið úr kúrbítsneiðunum 
ofaná.  
2. Þeytið saman sýrða rjómann og egg og hellið 
yfir gratínréttinn. Dreifið rifnum osti yfir í lokin. 
Setjið á neðri grindina og eldið.  
18-21 mín. 900 W, 7-8 mín. Tvöfalt grill (630 W)  
Látið bíða að eldun lokinni í um það bil 5-10 mín.  
 
 

 

Perur í súkkulaðisósu  
Áhöld: Skál með loki (2 ltr rúmtak)  
Skál með loki (1 ltr rúmtak)  
Innihald  
4 heilar perur, afhýddar (600 g)  
60 g sykur  
10 g vanillusykur  
1 msk perulíkjör  
150 ml vatn  
130 g dökkt súkkulaði, saxað  
100 g sýrður rjómi  
 
 
1. Setjið sykur, vanillusykur, perulíkjör og vatn í 
skál, hrærið í, setjið lok yfir og eldið.  
1-2 mín. 900 W  
2. Setjið perurnar í vökvann, setjið lok yfir og eldið.  
5-8 mín. 900 W  
Takið perurnar úr vökvanum og setjið í ísskáp.  
3. Setjið 50 ml af eldunarvökvanum í minni skálina. 
Bætið við súkkulaði og sýrðum rjóma, setjið lok yfir 
og eldið.  
2-3 mín. 900 W  

4. Hrærið vel í sósunni, hellið yfir perurnar og berið 
fram. 
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Semolinu búðingur með 
hindberjasósu  
Áhöld: Skál með loki (2 ltr rúmtak)  
4 litlar souffleskálar  
Innihald  
500 ml mjólk  
40 g sykur  
15 g saxaðar möndlur  
50 g semolinumjöl  
1 eggjarauða  
1 msk vatn  
1 eggjahvíta  
250 g hindber  
50 ml vatn  
40 g sykur  
 
 

1. Setjið mjólk, sykur og möndlur í skál, setjið lok 
yfir og eldið.  
3-5 mín. 900 W  
2. Bætið við semolinamjöli, hrærið í, setjið lok yfir 
og eldið.  
10-12 mín. 270 W  
3. Þeytið saman eggjarauðu og vatn í bolla og 
bætið út í heita blönduna. Þeytið eggjahvítuna þar 
til að hún er stíf og blandið saman við blönduna. 
Hellið búðingsblöndunni í skálarnar.  
4. Til að búa til sósuna: Þvoið hindberin, þurrkið 
þau varlega og setjið í skál með vatni og sykri. 
Setjið lok yfir og hitið.  
2-3 mín. 900 W  
5. Maukið hindberin og berið fram annað hvort heit 
eða köld með búðingnum.  

 

Ostakaka  
Áhöld: Smelluform (um það bil 26 cm þvermál).  
Innihald  
Grunnur:  
300 g hveiti  
1 msk kakó  
10 g lyftiduft  
150 g sykur  
1 egg  
10 g smjör eða smjörlíki (til að smyrja formið)  
Fylling:  
150 g smjör eða smjörlíki  
100 g sykur  
10 g vanillusykur  
3 egg  
400 g "fromage frais" (fitulaus hvítur ostur)  
40 g vanillubúðingur í duftformi  

 
 
1. Blandið saman hveiti, kakó, lyftidufti og sykri í 
skál.  
2. Bætið við eggi og smjöri og blandið í 
matvinnsluvél.  
3. Smyrjið formið. Fletjið deigið út og leggið í 
formið, skiljið eftir 2 cm á brúnum. Bakið botninn.  
6-8 mín. 630 W  
4. Þeytið saman smjör og egg þar til að blandan er 
létt og loftkennd. Hrærið eggin hægt saman við.  
Bætið við "fromage frais" (fitulausum hvítum osti) 
og vanilla búðingsdufti.  
5. Dreifið úr blöndunni yfir ostakökubotninn og 
eldið.  
15-19 mín. 630 W  
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Umhirða og hreinsun  

 
VARÚÐ: EKKI NOTA ALMENN 
OFNHREINSIEFNI, GUFUHREINSUN, ÆTANDI 
EÐA GRÓF GREINSIEFNI, EÐA EFNI SEM 
INNIHALDA SÓDA, EÐA RÆSTIPÚÐA AF 
NEINNI GERÐ Á NEINA HLUTA 
ÖRBYLGJUOFNSINS. 
HREINSIÐ OFNINN REGLULEGA OG 
FJARLÆGIÐ ALLAR MATARLEIFAR. Vanhöld á 
því að halda ofninum hreinum geta valdið því að 
yfirborðið hrörni og það getur haft áhrif á endingu 
ofnsins og hugsanlega leitt til hættulegra 
aðstæðna. 
 
Ofninn að utan  
Hreinsið ofninn að utan með heitu vatni og mildri 
sápu.  
Hreinsið sápuna með rökum klút og þurrkið með 
mjúkum klút.  
Stjórnborð  
Opnið hurðina fyrir hreinsun til að gera stjórnborðið 
óvirkt. Sýna á aðgát þegar stjórnborðið er 
hreinsað.  
Notið klút sem búið er að væta lítillega, þurrkið 
varlega yfir þar til að stjórnborðið er hreint. Varist 
að nota of mikið vatn. Notið ekki kemísk hreinsiefni 
eða gróft ræstiduft.  
 
Ofninn að innan  
1. Við hreinsun, þurrkið slettur eða það sem hefur 
lekið niður með mjúkum rökum klút eða svampi 
eftir hver not þegar ofninn er ennþá heitur.  

Notið milda sápu þegar meira hefur sullast niður 
og þurrkið nokkrum sinnum yfir með rökum klút þar 
til að allar leifar hafa verið fjarlægðar.  
2. Gangið úr skugga um að sápan eða vatnið nái 
ekki að leka inn um litlu loftopin á veggjum ofnsins, 
sem getur valdið skemmdum á ofninum.  
3. Ekki úða hreinsiefnum á innanrými ofnsins.  
4. Hitið ofninn reglulega með því að nota grillið. 
Leifar matvæla eða fitu geta valdið reyk eða vondri 
lykt.  
 
Snúningsdiskur og grind fyrir snúningsdisk  
Fjarlægið snúningsdisk og grind fyrir snúningsdisk 
úr ofninum. Þvoið snúningsdisk og grind fyrir 
snúningsdisk með mildu sápuvatni. Þurrkið með 
mjúkum klút. Bæði snúningsdisk og grind fyrir 
snúningsdisk má þvo í uppþvottavél.  
 
Hurð  
Hreinsið báðar hliðar á hurð, hurðarþéttingar og 
yfirborð reglulega með mjúkum rökum klút til að 
fjarlægja öll óhreinindi. Ekki nota gróf hreinsiefni 
eða beitt áhöld til að hreins hurðina, þar eð slík 
efni eða áhöld geta skemmt yfirborðið, sem gæti 
valdið því að sprungur koma í glerið.  
 
Grindur  
Þær á að þvo með mildum uppþvottalegi og 
þurrka. Grindina má þvo í uppþvottavél.  
 
Mikilvægt:  
Ekki á að nota gufuhreinsun.  

 

Minnkað aflstig  
 
Mikilvægt: 
Ef matvæli eru elduð í staðlaðan tíma með sama 
hætti eldunar, þá er dregið sjálfkrafa úr krafti  
ofnsins til að komast hjá yfirhitnun. (Dregið er úr 
örbylgjukrafti og grillið kviknar og slokknar).  
Eftir bið í 90 sekúndur er hægt að endurstilla á fullt 
afl.  
 

 

Háttur eldunar Staðaltími Minnkað aflstig 

Örbylgja (900 W)  20 mínútur  Örbylgja - 630 W  

Grill  20 mínútur  Grill -50 %  

Tvöfalt grill  Grill -20 mínútur  Grill -50 %  
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Hvað á að gera ef . .  
Vandamál Athuga ef... 

Örbylgjuofninn virkar ekki rétt? 
 

- Öryggi í töflu eru í lagi,  
- Ekki hefur orðið straumrof,  
- Ef öryggi fer aftur og aftur, kallið þá til rafvirkja  
 

Háttur eldunar með örbylgju virkar 
ekki? 

- Hurðin sé rétt lokuð,  
- Hurðarþéttingar og yfirborð sé hreint,  
- Ýtt hefur verið á START/+30-hnapp.  
 

Snúningsdiskur snýst ekki?  
 

- Að snúningsdiskur sitji rétt á snúningsdrifinu,  
- Ílát í ofninum standi ekki út fyrir snúningsdiskinn,  
- Matur standi ekki út fyrir brún á snúningsdiski og hindri að hann 
snúist,  
- Það sé ekkert undir snúningsdiskinum.  
 

Það slokknar ekki á 
örbylgjuofninum?  
 

- Rjúfið straum með öryggi.  
- Hafið samráð við þjónustuverkstæðið.  
 

Inniljósið virkar ekki?  
 

-Hafið samráð við þjónustuverkstæðið. Aðeins er hægt að skipta um 
peru á þjónustuverkstæði.  
 

Það tekur lengri tíma að hita í gegn 
og elda en áður.  
 

- Stillið lengri eldunartíma (tvöfalt magn = nærri því tvöfaldur tími) eða  
- Ef matvæli eru kaldari en venjulega, snúið við öðru hvoru eða 
- Stillið á hærra aflstig.  
 

 
 
  
 

Lýsing  
Rafspenna:  240 V, 50 Hz, einfasa  

Öryggi:  Lágmark 15 A  

Orkuþörf:  
 

Örbylgjuofn : 1,42 kW  
Grill : 1,00 kW  
Örbylgja/Grill: 2,4 kW  

Notað afl:  Örbylgjuofn : 900 W (IEC 60705)  
Grill : 1000 W  

Tíðni örbylgju:  2450 MHz * (Hópur 2, flokkun B)  

Utanmál: 594 mm (Br) x 459mm (H) x 404 mm (D) 

Stærðir á ofnhólfi : 342 mm (Br) x 207 mm (H) x 368 mm (D) ** 

Rúmtak ofns: 26 lítrar ** 

Snúningsdiskur : ø 325 mm, gler  

Þyngd: um það bil 19.5 kg 

Ofnljós: 25W / 240 -250 V 

*   Þessi vara uppfyllir kröfur Evrópustaðals EN55011  
    Í samræmi við þennan staðal þá er þessi vara flokkuð í búnaðarhópi 2 flokkun B.  
 
    Hópur 2 þýðir að tækið sendir frá sér útvarpsbylgjur í formi rafsegulmagns til hitameðhöndlunar matvæla.  
    Flokkun B þýðir að búnaðurinn sé heppilegur til notkunar á heimilum.  
** Innri geta er útreiknuð með því að mæla hámarksbreidd, dýpt og hæð.  
    Raunveruleg geta fyrir matvæli er minni.  
     

Þessi ofn er í samræmi við kröfur tilskipana 2004/108/EC og 2006/95/EC. 
LÝSING GETUR BREYST ÁN FYRIRVARA SEM HLUTI AF STÖÐUGRI ÞRÓUN 

 

 



Uppsetning  
 
Hægt er að koma ofninum fyrir í stöðu A eða B:  
 

Staða Stærð á opi 
Breidd    Dýpt  Hæð 

A 560x550x450 

B 560x500x450 

Stærðir í mm  
 
     Staða A    Staða B  
 

 
Hefðbundinn ofn undir  
  

Ofninum komið fyrir  
1. Fjarlægið allar umbúðir og athugið vandlega 
hvort skemmdir séu á tækinu.  
2. Setjið ofninn á sinn stað í eldhússkápnum, hægt 
og rólega og án afls, þar til að ramminn að framan 
hvílir á opinu í skápnum.  
3. Gangið úr skugga um að ofninn sé stöðugur og 
hallist ekki. Gangið úr skugga um að 4mm opi sé 
að skápshurð að ofan og brún á ramma (sjá 
teikningu).  
 

 

Festikostur 1:  
Ofninn er festur í stöðu með skrúfum sem fylgja. 
Festistaðir eru efst og neðst á hornum ofnsins.  
 

 
 
Festikostur 2:  
Vinsamlegast sjá mát sem fylgir ofninum.  
 
Mikilvægt:  
Gangið úr skugga um að botn á ofni sé 85 cm 
eða hærra frá gólfi. 
 
Það er mikilvægt að uppsetning á þessum ofni 
sé í samræmi við þessa notendahandbók og 
leiðbeiningar framleiðanda varðandi 
uppsetningu á hefðbundnum ofni. 
 

Tenging á ofninum við rafmagn  
 Það verður að vera auðvelt að komast að 

raftengli eftir uppsetningu svo að hægt sé að 
taka ofninn úr sambandi í neyðartilfelli. Eða 
það sé hægt að rjúfa strauminn með rofa í 
samræmi við reglur varðandi tengingu. 

 Innstunga á ekki að vera á bak við skápinn.  

 Besta staðsetningin er fyrir ofan skápinn, sjá 
(A).  

 

 
 

 Tengið tækið við einfasa innstungu 240 V/50 
Hz riðstraum með réttri jarðtengingu.  

 Aðeins rafvirki má skipta um straumsnúru. 

 Bindið band við straumsnúruna til að auðvelda 
tengingu við tengil (A), þegar verið er að koma 
ofninum fyrir.  

 Gætið þess að klemma ekki straumsnúruna 
þegar verið er að koma ofninum fyrir.  

 Ekki láta straumsnúruna eða kló í vatn eða 
annan vökva.  
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Tenging við rafstraum  
 

 
VIÐVÖRUN: TENGIÐ VÉLINA VIÐ 
JARÐTENGDAN TENGIL. 
Framleiðandinn hafnar allri ábyrgð á skemmdum 
eða meiðslum sem varða vegna þess að 
framagreindum öryggisvarúðarleiðbeiningum er 
ekki fylgt. 
 

Upplýsingar varðandi umhverfið  
Vinsamlegast fargið umbúðum og gömlu tæki í 
samræmi við reglur 
 
Umbúðir 
 Aðeins nauðsynlegustu umbúðir eru notaðar. 
Börnum getur stafað hætta af umbúðum (t.d. filmu 
eða froðuplasti).  
Hætta á köfnun. Haldið umbúðum fjarri 
börnum. 
 
Allar umbúðir eru óskaðlegar fyrir umhverfið og eru 
endurnýtanlegar. 
Hlutir úr plasti eru merktir á eftirfarandi hátt:  
«PE» pólýetýlen, t.d. plastfilma  

«PS» pólýstýren, t.d. umbúðir (án CFC)  
«PP» pólýprópýlen t.d. festibönd  
Það er hægt að spara hráefni með því að 
endurnýta umbúðir og dregið er úr umfangi sorps. 
Fara ætti með umbúðir á næstu endurvinnslustöð. 
Fáið upplýsingar hjá staðbundnum yfirvöldum.  
 
Förgun á gömlu tæki  
Gerið tækið öruggt fyrir förgun með því að 
fjarlægja kló og klippa á straumsnúru.  
Fara ætti með tækið á næstu endurvinnslustöð. 
Athugið hjá yfirvöldum hvar næsta 
endurvinnslustöð er fyrir notuð raftæki.  

Merkið  á vörunni eða á umbúðunum gefur 
til kynna að þessa framleiðslu á ekki að 
meðhöndla sem úrgang frá heimilum.. 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. 

 
 


