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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. 
 

 
Almennt um öryggi. 
Vegna öryggis og réttrar notkunar á að lesa þessar 
notkunarleiðbeiningar vandlega áður en eldavélin 
er sett upp eða notuð. Þessar leiðbeiningar eiga 
ávallt að fylgja tækinu, ef það er flutt til eða selt.  
Notendur eiga að vita hvernig nota á tækið og vita 
um öryggisatriði.  
Framleiðandinn ber ekki ábyrgð á skaða sem 
verður vegna rangrar uppsetningar og notkunar.  
 
Öryggi fyrir börn og persónur með takmarkað 
getu.  
 

 Börn yfir 8 ára að aldri og persónur með 
takmarkaða getur geta notað eldavélina ef 
fylgst er með þeim og þau hafa fengið tilsögn 
varðandi notkun á tækinu og þau skilji þær 
hættur sem eru samfara notkuninni.  

 Börn mega ekki leika sér með vélina.  

 Haldið umbúðunum fjarri börnum. Hætta er á 
köfnun.  

 Haldið börnum fjarri eldavélinni. Hætta er á 
skaða eða varanlegum meiðslum.  

 Ef tækið er búið læsingu á rofa eða læst með 
lykli á að nota læsinguna. Þetta kemur í veg 
fyrir að börn eða aðrir notið tækið í ógáti.  

 
Almennt um öryggi.  

 Þú mátt ekki breyta tækinu eða tæknilegri 
lýsingu þess.  

 Hætta á skaða og skemmdum á tækinu.  

 Fjarlægið allar umbúðir, merki og límfólíu af 
tækinu áður en það er tekið í notkun.  

 Stillið hitasvæðin á "slökkt" eftir hver not.  
 
Notkun  

 Tækið er aðeins ætlað til matargerðar á 
heimilum.  

 Ekki nota tækið sem vinnu- eða frálagsborð.  

 Ekki skilja tækið á eftirlits þegar kveikt er á því. 
Slökkvið á tækinu ef eldur kviknar. Kæfið 
eldinn með pottloki, notið aldrei vatn.  

 

 Hætta á að brennast! Leggið ekki málmhluti 
eins og eldunaráhöld eða pottlok á 
eldunarsvæðin, þar sem þau geta hitnað.  

 Helluborðið getur orðið fyrir skaða ef þú missir 
hluti eða eldunaráhöld á það.  

 Eldunaráhöld úr steypujárni eða steyptu áli. 
eða eldunaráhöld með skemmdan botn geta 
rispað helluborðið ef þeim er rennt til.  

 Ef sprunga kemur í helluborðið á að taka 
tengilinn úr sambandi til að koma í veg fyrir 
raflost.  

 Varist að pottar og pönnur verði þurr við eldun.  

 Að öðrum kosti geta helluborðið og 
eldunaráhöld fyrir skaða.  

 Ekki kveikja á hitafleti ef hann er tómur, eða 
nota hitafleti með tómum eldunaráhöldum.  

 Mislitun á yfirborði dregur ekki úr notagildi 
tækisins. Þetta hefur ekki áhrif á ábyrgð.  

 Ekki leggja þunga á hurð eldavélarinnar.  

 Eldavélin verður mjög heit að innan við notkun. 
Hætta er á að brennast.  

 Notaðu ofnhanska þegar þú setur plötur og föt 
í ofninn eða tekur út.  

 Haldið hæfilegri fjarlægð þegar hurðin er 
opnuð við notkun (sérstaklega ef gufumyndun 
á sér stað). Þá getur hiti og hugsanlega gufa 
sloppið út.  

 Varist skemmdir eða mislitun á emeleringu:  

 Ekki setja hluti beint á botn ofnsins, og ekki 
hylja hann með álpappír.  

 Ekki hella mjög heitu vatni inn í ofninn.  

 Ekki láta föt eða rök matvæli standa í ofninum 
eftir að matargerð lýkur.  

 Ekki nota tækið ef það hefur verið í snertingu 
við vatn. Ekki nota tækið með blautar hendur  

 Ekki láta föt eða rök matvæli standa í ofninum 
eftir að matargerð lýkur. Rakinn getur skaðað 
emeleringuna eða gengið inn í tækið.  

 Ekki leggja eða geyma eldfima vökva eða efni 
eða hluti sem geta bráðnað (úr plasti eða áli) á 
eða við helluborðið.  

 Það má aðeins geyma hluti sem þola hita í 
skúffunni undir ofninum. Ekki geyma þar hluti 
sem geta brunnið.  
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 Öndun fyrir ofninn (í miðju á brún að aftan) 
verður ávallt að vera opin svo að loftflæði frá 
ofninum sé í lagi.  

 
Viðhald og hreinsun  

 Slökkvið á eldavélinni og takið hana úr 
sambandi við straum áður en nokkuð viðhald á 
sér stað. Gangið úr skugga um að eldavélin 
hafi kólnað.  

 Haldið eldvélinni ávallt hreinni. Kviknað getur í 
uppsafnaðri feiti eða matarleifum.  

 Reglubundin hreinsun verndar einnig yfirborðið 
gegn skemmdum.  

 Hreinsið eldavélina aðeins með vatni og sápu.  

 Hlutir með skörpum brúnum, ræstiefni, 
ræstisvampar og blettahreinsiefni geta skemmt 
eldavélina.  

 Ekki hreinsa eldavélina með gufuhreinsi eða 
háþrýstiþvotti.  

 Ekki hreinsa glerhurðina með ræstiefnum eða 
málmsköfu. Hitaþolna húðunin á innsta glerinu 
getur skemmst og glerið brotnað.  

 Gætið þess að glerið hafi kólnað áður en það 
er gert hreint.  

 Það er hætta á að glerið geti brotnað.  

 Sýnið aðgát þegar hurðin er losuð af 
eldavélinni.  

 Hurðin er þung.  

 Ef glerið verður fyrir skaða, getur það orðið 
viðkvæmara og brotnað. Skiptið um.  

 Hafið samráð við þjónustuverkstæði varðandi 
frekari upplýsingar  

 Ef notaður er ofnhreinsir á úðabrúsa, skal 
fylgja leiðbeiningum framleiðanda efnisins. 
Úðið aldrei á fitusíuna (ef til staðar), 
hitaelementin eða hitaskynjarann.  

 Í tilfelli sjálfhreinsibúnaðar (ef til staðar) geta 
matarleifar valdið mislitun á yfirborði.  

 Ekki hreinsa sjálfhreinsiplöturnar (ef þær eru til 
staðar).  

 Sýnið aðgát þegar skipt er um peru í ofninum. 
Hætta á raflosti!  

 
Uppsetning  

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

 Fylgið ávallt þeim lögum og reglugerðum 
(reglum um öryggi, förgun ofl) sem eru í gildi á 
hverjum stað.  

 Ef leiðbeiningum varðandi uppsetningu er ekki 
fylgt, fellur ábyrgðin úr gildi ef skemmdir eiga 
sér stað.  

 Gangið úr skugga um að eldavélin hafi ekki 
orðið fyrir skemmdum í flutningi. Hafi vélin 
skemmst má ekki undir neinum 
kringumstæðum tengja hana. Látið söluaðila 
vita af skemmdunum.  

 Varist að setja eldavélina upp við hlið eldfimra 
efna (til dæmis gardínur, diskaþurrkur og slíkt). 
Fjarlægið allar umbúðir fyrir notkun.  

 Þetta tæki er þungt. Sýnið aðgát þegar það er 
flutt til. Notið ávallt öryggishanska.  

 Ekki taka í handfangið á ofnhurðinni eða 
eldunarhelluna.  

 Fylgið minnst fjarlægð að öðrum tækjum og 
einingum!  

 Mikilvægt! Ekki setja eldvélina á sökkul eða 
aðrar einingar til að hækka hana. Þetta felur í 
sér aukna hættu á hún velti framyfir sig!  

 
Tenging við rafmagn  

 Jarðtengja verður eldavélina.  

 Gætið þess að tæknilýsing rafmagns á 
upplýsingaspjaldi samsvari rafstraum á 
heimilinu.  

 Notið ávallt rétta gerð af tengli.  

 Það má ekki nota fjöltengi eða 
framlengingarsnúrur. Hætta á eldi.  

 Þú mátt ekki skipta um eða breyta 
straumsnúru sjálf(ur).  

 Hafið samband við þjónustuverkstæði.  

 Búnaður verður að vera til staðar í tengingu, 
sem gefur kost á að rjúfa straum á öllum 
fösum með minnst 3ja mm bili.  

 Gætið þess að bakhlið eldavélarinnar skaði 
ekki eða klemmi snúruna eða tengilinn.  

 Gætið þess að aðgengi sé að tenglinum eftir 
uppsetningu.  

 Ekki draga í snúruna til að taka klóna úr 
tenglinum. Takið í klóna sjálfa og dragið hana 
út.  

 Nauðsynlegt er að vera með heppilega 
einangrunareiningar:  

 hóprofa, öryggi (skrúfuð öryggi verður að 
fjarlæga úr töflu), lekaliða og snertur.  

 Upplýsingar varðandi spennu er að finna á 
upplýsingaplötu.  

 
Þjónusta  

 Aðeins viðurkenndur þjónustuaðili má þjónusta 
vélina. Það á að nota varahluti frá 
framleiðanda. Hafið samband við 
þjónustuverkstæði.  
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Lýsing á tækinu  
 

 

 
 
Helstu atriði  

1.    Stjórnborð  

2.       Eldunarsvæði  

3.       Stjórnhnappar fyrir eldunarsvæði  

4.       Hnappur fyrir virkni ofns  

5.       Hitastillihnappur fyrir ofn  

6.       Gaumljós, kveikt  

7.       Gaumljós, hiti ofns  

8.       Grill  

9.        Ofnljós  

10.      Blástur  

11.      Upplýsingaplata  

12.     Brautir fyrir plötur í ofni 

 
Yfirlit yfir eldunarfleti  
 

 

 
 
 

1   Einfalt eldunarsvæði, 1200W   

2   Einfalt eldunarsvæði, 1800W   

3   Einfalt eldunarsvæði, 1200W   

4   Vísun á hita á eldunarsvæðum  

5   Einfalt eldunarsvæði, 2300W  

 
Viðbótarbúnaður  
 

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

 Grind  
Fyrir ílát, kökuform og til steikingar.  

 Bökunarplata  
Fyrir kökur og smákökur.  

 

 Eldavélarvörn  
Til að koma í veg fyrir að börn nái að snerta 
eldunarfletina.  

 Geymsluskúffa (ef hún er til staðar)  
Geymsluskúffa er undir ofnhólfinu.  

  
Viðvörun Geymsluskúffan hitnar þegar kveikt er á 
ofninum.  
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Áður en vélin er tekin í notkun  

 
Fjarlægið allar umbúðir, bæði innan og utan á 
ofninum, áður en eldavélin er tekin í notkun.  
Ekki fjarlægja upplýsingaplötuna  

 
Athugið  
Haldið ávallt í miðju handfangsins, þegar ofninn er 
opnaður.  
 
Hreinsun fyrir notkun  

 Fjarlægið alla hluti úr eldavélinni.  

 Hreinsið eldavélina áður en hún er tekin í 
notkun.  

 
Athugið  
Notið ekki gróf ræstiefni og þvottasvampa! Slíkt 
getur skaðað yfirborðið. Sjá "Viðhald og hreinsun"  
 
Forhitun  

Stillið á  og hámarkshita, og látið ofninn hitna 
tómann í 45 mínútur til að brenna hugsanlegar 
leifar af yfirborði ofnsins.  
 
Viðbótarbúnaðurinn kann að verða heitari en við 
venjulega notkun. Ofninn getur sent frá sér lykt á 
meðan á þessu stendur. 
 þetta er alveg eðlilegt.  
Gangið úr skugga um að rýmið sé með góða 
loftræstingu.  

Eldunarsvæðið - dagleg notkun  
 
Hitastilling 
 

 
Stjórnhnappur  
 

 
Virkni 

0 Stilling slökkt 

1-3 

Hitastilling 
(1 = lægsta hitastilling, 3 = hæsta 
hitastilling) 
Hægt er að velja hálf þrep á milli 0 
og 3. 

1. Snúið stjórnhnappi í æskilega hitastillingu.  

2. Að matseld lokinni er stjórnhnappi aftur snúið í 
stillingu "0".  
 
Vísun á afgangshita  
Það logar ljós á vísun á afgangshita þegar 
hitasvæði eru heit.  

 
Viðvörun!  
Hægt að brenna sig á afgangshita!  

 
Þegar kveikt er á hitasvæði heyrist suðhljóð í stutta 
stund. Þetta er dæmigert fyrir keramikhelluborð og 
er ekki merki um það að eldavélin virki ekki rétt.  

 

 
Ofninn - dagleg notkun  
 
Kveikt og slökkt á ofninum  
1. Snúið hnappi fyrir virkni ofns á stillingu ofns  
2. Snúið hnappi fyrir hitastig á æskilegt hitastig.  
Það kviknar á gaumljósi fyrir virkni þegar ofninn er 
að vinna.  
Það kviknar á gaumljósi fyrir hitastig þegar 
ofnhitinn hækkar.  
3. Það er slökkt á ofninum með því að snúa 
hnöppum fyrir virkni og hita í stillingu slökkt.  

 
Öryggishitastillir  
Ofninn er búinn öryggishitastilli, sem rýfur 
strauminn, til að koma í veg fyrir hættulega 
yfirhitnun (vegna rangrar notkunar eða bilunar 
hluta) Það kviknar aftur sjálfkrafa á ofninum þegar 
hitastigið hefur fallið.  
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Virkni ofnsins 

Virkni ofns  Notkun  

 

Stilling slökkt  Það er slökkt á tækinu.  

 

Ofnljós  Logar einnig án þess að verið sé að nota ofninn til þess að elda.  

 

Eldun með yfir- 
og undirhita  

Hitar bæði frá hitaelementi að ofan og neðan. Fyrir bakstur og steikingu á einni 
hæð.  

 

Undirhiti  Hitar aðeins að neðan. Fyrir bakstur á kökum með stökkum botni.  

 
Innri hluti grills  

Fyrir grillsteikningu á minna magni matvæla á miðri grindinni. Fyrir ristun á 
brauði.  

 

Heilt grill  
Allt grillelementið hitnar. Fyrir grillsteikingu á meira magni af flötum matvælum. 
Fyrir ristun á brauði.  

 

Pizza  
Til baksturs á einni hæð með meiri "brúningu" og stökkum botni. Lækkið 
ofnhitann (um 20-40°C) miðað við yfir-/undirhita  

 

Blástur  
Til að steikja eða baka matvæli, sem þarfnast sama hitastigs við eldun og hægt 
er að elda á meira en einni plötu án þess að það hafi áhrif á bragð.  

 

Affrysting  Afþíða frosin matvæli. Stilling fyrir hitastig skal vera slökkt.  

 
 
Læsing á hurð  
Við afgreiðslu frá verksmiðju er hurðarlæsing ekki 
virk.  
Gera hurðarlæsingu virka: Dragið hurðarlæsingu 
út þar til að hurðin læsist.  
Gera hurðarlæsingu óvirka: Hurðarlæsingu ýtt 
inn aftur. 

 
Ofnhurðin opnuð:  
1. Ýtið á hurðarlæsingu og henni haldið inni. 
2. Opnið hurðina. 
 
Ýtið ekki á hurðarlæsingu þegar ofnhurðinni er 
lokað! 
 
Mikilvægt Hurðarlæsing verður ekki óvirk þótt 
slökkt sé á eldavélinni  

 
Eldavélarvörn (aukabúnaður)  
Festið eldavélarvörnina á brún á helluborði.  
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Eldunarsvæði - hagkvæmar 
upplýsingar og ráð  
 
Eldunaráhöld  

 
 Botn á áhaldi á að vera eins þykkur og flatur 

og mögulegt er.  

 Eldunaráhöld úr gljábrenndu stáli eða með ál- 
eða koparbotni getur valdið mislitun á 
keramikhelluborðinu.  

 
Orkusparnaður  

 
 Hafið lok á pottum að svo miklu leyti að það er 

hægt.  

 Setjið eldunaráhöld á áður en kveikt er á 
helluborðinu.  

 Slökkvið á hitasvæði nokkrum mínútum áður 
en eldun lýkur svo að hægt sé að nýta 
afgangshitann.  

 Botn á potti og eldunarsvæði eiga að vera 
álíka stór 

 

Ofninn - hagkvæmar upplýsingar 
og ráð  

 
Viðvörun  
Lokið ávallt ofnhurðinni, jafnt þegar verið er að 
grilla.  

 
Ekki setja steikingarskúffur, potta og annað slíkt á 
botn ofnsins. Þetta getur skaðað emeleringuna.  

 
Sýnið aðgát þegar búnaður er settur inn í ofninn 
eða tekinn út, svo að emeleringin verði ekki fyrir 
skaða.  

 Ofninn er með fjórar brautir fyrir plötur. Brautir 
eru taldar frá botni og upp.  

 Það er hægt að elda fleiri rétti samtímis á 
tveimur hæðum.  Setjið plöturnar í brautir 1 og 
3.  

 Ofninn er búinn sérstökum búnaði sem býr til 
hringrás lofts og endurnýtir gufuna stöðugt. 
Þetta kerfi leyfir að búa til mat í rakaumhverfi 
og það gerir matinn mjúkan að innan og 
stökkan að utan. Þetta dregur úr eldunartíma 
og lágmarkar orkunotkunina.  

 Gufan getur þést sem raki í ofninum eða á 
ofnhurðina. Þetta er alveg eðlilegt.  

 Hörfið aðeins til baka þegar kveikt er á 
ofninum og ofnhurðin er opnuð. Kveikið á 
ofninum 10 mínútum áður en eldun hefst til að  

 Þurrkið ávallt raka af tækinu eftir notkun.  

 
 
 
 
Kökubakstur  

 Besta hitastig fyrir kökubakstur er á bilinu 150 
°C til 200 °C.  

 Forhitið ofninn í 10 mínútur áður en eldun 
hefst. Ekki opna ofnhurðina fyrr en 3/4 af 
stilltum eldunartíma er liðinn.  

 Ef notaðar eru tvær bökunarplötur í einu á að 
vera tóm braut á milli þeirra.  

 
Matreiðsla á kjöti og fiski  

 Matreiðið ekki minna en 1 kg af kjöti. Ef minna 
magn af kjöti er steikt getur það orðið of þurrt  

 Stillið hitastigið á milli 200°C til 250°C fyrir 
steikingu á rauðu kjöti, þannig að það verði vel 
steikt að utan og safaríkt að innan.  

 Hægt er að steikja hvítt kjöt, fuglakjöt og fisk 
við hitastig á bilinu 150°C til 175°C.  

 Notið steikingarskúffu fyrir mjög feitt kjöt 
þannig að varanlegir blettir myndist ekki í 
ofninum.  

 Látið kjöt standa í um það bil 15 mínútur svo 
að allur safinn renni ekki út.  

 Setjið svolítið vatn í steikarskúffuna til að koma 
í veg fyrir of mikinn reyk við steikinguna.  

 Bætið við vatni í steikarskúffuna þegar það 
þornar til að koma í veg fyrir of mikinn reyk í 
ofninum við steikinguna.  

 
Eldunartími  

 Eldunartími fer eftir því hvaða matvæli er verið 
að nota , ásamt þéttleika og magni.  

 Fylgist með matseldinni í byrjun. Finnið þær 
stillingar (hitastig, eldunartíma og slíkt), sem 
henta fyrir eldunaráhöld, uppskrift og magn, 
þegar eldavélin er notuð.  
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Töflur yfir eldun  

 
Sjá lista yfir virkni ofns í kafla um daglega notkun til að finna þá virkni ofns sem á að nota.  
 

 
 

Þyngd 
(g) 

 
 

Réttur 

Eldun með 
yfir- 

og undirhita 
 

 
Blásturshiti 

 
Eldunar-

tími í 
mínútum 

 

 
 
 

ATHUGASEMDIR 
 braut 

 

hiti  
°C  

braut  

 

hiti  
°C  

 Uppskriftir  2 170 2 160 40  60 Í kökuformi á plötu  

 Smákökur  2 170 2 (1 og 3) 160 20  30 Í kökuformi á plötu  

 Ostakaka  1 160 2 150 60  80 Í kökuformi á plötu  

 Eplakaka  1 1800 2 (1 og 3) 170 40  60 Í kökuformi á plötu  

 Strudel  2 175 2 150 60  80 Í kökuformi á plötu  

 Tertur  2 175 2 (1 og 3) 160 30  40 Í kökuformi á plötu  

 Ávaxtakaka  1 175 1 160 405  60 Í kökuformi á plötu  

 Kaka úr sykurbrauðsdeigi  1 175 2 160 40  60 Í kökuformi á plötu  

 Plómubúðingur  1 170 1 160 40  60 Í kökuformi á plötu  

 Sandkaka  1 170 1 160 50  60 Í kökuformi á plötu  

 Smákökur  2 170 2 (1 og 3) 160 25  35 Á bökunarplötu  

 Kex  3 190 3 170 15  25 Á bökunarplötu  

 Marengs  2 100 2 100 90  120 Á bökunarplötu  

 Bollur  2 190 2 180 12  20 Á bökunarplötu  

 
Smjördeigskökur: 
Konditorkökur  

2 200 2 (1 og 3) 190 15  25 Á bökunarplötu  

1000 Franskbrauð  1 190 2 180 40  60 2 stk á bökunarplötu  

500 Rúgbrauð  1 190 1 180 30  45 Á bökunarformi á grind  

500 Bollur  2 200 2 175 20  35 6-8 bollur á bökunarplötu  

250 Pizza  1 200 2 (1 og 3) 190 40  60 Á bökunarplötu á grind  

 Pastaterta  2 200 2 (1 og 3) 175 40  50 Í bökunarformi á plötu  

 Grænmetisterta  2 200 2 (1 og 3) 175 45  60 Í bökunarformi á plötu  

 Quiche  1 200 2 (1 og 3) 180 35  45 Í bökunarformi á plötu  

 Lasagne  2 180 2 160 45  65 Í bökunarformi á plötu  

 Cannelloni  2 200 2 175 40  55 Í bökunarformi á plötu  

1000 Nautakjöt 2 190 2 175 50  70 Á plötu og steikarskúffu  

1200 Svínakjöt 2 180 2 175 100  130 Á plötu og steikarskúffu  

1000 Kálfakjöt 2 190 2 175 90  120 Á plötu og steikarskúffu  

1500 Roastbeef, rautt 2 210 2 200 50  60 Á grind og steikarskúffu  

1500 Roastbeef, medium 2 210 2 200 60  70 Á grind og steikarskúffu  

1500 Roastbeef, gegnumsteikt 2 210 2 200 70  80 Á grind og steikarskúffu  

2000 Svínahnakki  2 180 2 170 120  150 Með puru  

1200 Svínaskanki 2 180 2 160 100  120 2 stk í steikarskúffu 

1200 Lambakjöt 2 190 2 175 110  130 Læri í steikarskúffu  

1000 Kjúklingur 2 190 2 175 60  80 Heill í steikarskúffu  

4000 Kalkúnn 2 180 2 160 210  240 Heill í steikarskúffu  

1500 Önd 2 175 2 160 120  150 Heill í steikarskúffu  

3000 Gæs 2 175 2 160 150  200 Heil í steikarskúffu 

1200 Kanína 2 190 2 175 60  80 Skorin í bita  

1500 Héri 2 190 2 175 150  200 Skorin í bita  

800 Fasani 2 190 2 175 90  120 Heill  

1200 Urriði/fiskar úr sjó 2 190 2 (1 og 3) 175 30  40 3-4 fiskar  

1500 Túnfiskur/lax 2 190 2 (1 og 3) 175 25  35 4-6 flök  
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Grillsteiking  

 Forhitið ofninn í 10 mínútur áður en eldun hefst.  

Réttur 
Magn Grillsteiking 

Eldunartími í mínútum 

 

Fjöldi stk grömm 
Braut  

Hiti (°C) 1. hlið 2. hlið 

Nautafilet 4 800 3 250 12-15 12-14 

Buff 4 600 3 250 10-12 6-8 

Grillpylsur 8 / 3 250 12-15 10-12 

Svínakótelettur 4 600 3 250 12-16 12-14 

Kjúklingur (skorinn í 2 hluta)  2 1000 3 250 30-35 25-30 

Kebab  4 / 3 250 10-15 10-12 

Kjúklingabringa  4 400 3 250 12-15 12-14 

Hamborgari  6 600 3 250 20-30  

Fiskiflak  4 400 3 250 12-14 10-12 

Grilluð samloka  4-6 / 3 250 5-7 / 

Ristað brauð  4-6 / 3 250 2-4 2-3 

 
 

Pizza  

 Forhitið ofninn í 10 mínútur áður en eldun hefst.  
 

RÉTTUR 

 
Pizza stilling 

Eldunartími  í 
mínútum 

ATHUGASEMDIR 

Braut hiti °C 

Pizza, stór  1 200 15 25 á flatri bökunarplötu  

Pizza, lítil  
1 200 10 20 

á flatri bökunarplötu  
eða á ofnplötu  

Bollur  1 200 15 25 á flatri bökunarplötu  

 
 
 

Eldunarsvæði - viðhald og hreinsun  
 
Hreinsið eldavélina eftir hverja notkun. Notið ávallt 
eldunaráhöld með hreinum botni.  

 
Rispur eða dökkir blettir á yfirborðinu hafa engin 
áhrif á virkni helluborðsins  
 
Svona á að fjarlægja föst óhreinindi:  
 
1.- Fjarlægið strax: brætt plast, plastfilmu og 
matvæli sem innihalda sykur. Notið sérstaka sköfu 
fyrir keramikhelluborð (gler) Setjið sköfuna hallandi 
á helluborðið og rennið blaðinu eftir yfirborðinu.  
 
 
 
 

 
- Slökkvið á eldavélinni og látið hana kólna 
áður en þú fjarlægir: kalkrendur eða vatnsmerki, 
fitubletti og málmlita mislitun. Notið hreinsiefni fyrir 
keramikhelluborð eða ryðfrítt stál.  
2. Strjúkið yfir yfirborð helluborðsins með rökum 
klút og smávegis af uppþvottasápu.  
3. Ljúkið við verkið með því að þurrka yfir með 
hreinum klút.  

 Hreinsið eldavélina að framan með mjúkum 
klút og mildum þvottalegi.  

 Hreinsið framhliðar úr málmi með hreinsiefni 
fyrir ryðfrítt stál.  

 Ekki nota ræstiefni eða ræstisvampa.  
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Ofninn - viðhald og hreinsun  
 

 Hreinsið eldavélina að framan með mjúkum 
klút, sem búið er að vinda upp úr heitu vatni 
með mildum þvottalegi.  

 Málmfletir eru hreinsaðir með almennu 
hreinsiefni.  

 Hreinsið ofnhólfið eftir hver not. Með því er 
léttara að ná óhreinindum af, og það brennur 
ekki fast.  

 Föst óhreinindi eru hreinsuð með sérstöku 
ofnhreinsiefni.  

 Hreinsið alla aukahluti (með klút, sem búið er 
að vinda upp úr heitu vatni með þvottalegi) eftir 
hver not og látið þá þorna.  

 Ef þú ert með "non-stick" hluti: Ekki nota gróf 
hreinsiefni, skarpa hluti eða uppþvottavél til 
hreinsunar.  

 Þetta getir eyðilagt "non-stick" húðunina!  
 
Brautir í ofni  
Brautir losaðar úr ofninum  
1.Losið framenda brautanna úr hliðarveggnum.  
 

 
 
2. Dragið afturhlutann úr hliðarveggnum og takið 
brautirnar út.  
 

 
 

Brautir settar í aftur  
Setjið brautirnar í aftur í öfugri röð.  

 
Rúnnaði endi brautanna á að snúa fram!  
 
Hreinsun á ofnhurð  
Ofnhurðin er með þrjú lög af gleri. Til að gera 
hreinsunina auðveldari er hægt að taka ofnhurðina 
og innsta glerið af.  

 
Viðvörun Ofnhurðin getur skollið aftur ef þú reynir 
að losa innsta glerið á meðan hurðin er enn á 
sínum stað.  

 
Viðvörun Gangið úr skugga um að glerið hafi 
kólnað áður en hurðin er hreinsuð. Hætta er á að 
glerið geti brotnað.  

 
Viðvörun Þegar glerið í ofnhurðinni verður fyrir 
skemmdum eða rispast, veikist glerið og það getur 
brotnað. Hægt er að komast hjá því með því að 
skipta um gler. Fáðu nánari upplýsingar hjá 
þjónustuverkstæði.  
 
Ofnhurð losuð og gler tekið úr hurð  
1.Opnið hurðina alveg og haldið um báðar 
lamirnar.  
 

 
 
2. Lyftið örmunum á lömunum og snúið þeim.  
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3. Setjið hurðina í fyrstu opnu stillingu (hálf opin)  
Dragið hana því næst út og takið hafa af 
festingunum.  
 

 
 
4. Leggið hurðina á sléttan flöt og leggið þykkt 
klæði undir (handklæði).  
Fjarlægið 2 skrúfir á neðri brún með skrúfjárni.  
 

 

 
Mikilvægt Passið vel upp á skrúfurnar  
 
5. Notið sleif úr tré eða plasti eða svipað áhald til 
að opna innri hluta hurðarinnar  
Haldið þétt í ytri hluta hurðarinnar og ýtið innri 
hlutanum í átt að efri brún hurðarinnar.  
 

 
 
6. Lyftið milliglerinu frá og fjarlægið millibilsstykkið.  
 

 
 
Hreinsið glerið með vatni og sápu. Þurrkið það vel.  
 

 
Viðvörun! Þurrkið glerið í ofnhurðinni aðeins með 
vatni og sápu. Gróf hreinsiefni, blettahreinsiefni og 
verkfæri með skörpum brúnum (t.d. hnífar og 
sköfur) geta rispað glerið.  
 
Hurð og gler sett í aftur  
Eftir hreinsun er gler og hurð aftur sett á sinn stað. 
Notið framagreinda aðferð, en í öfugri röð.  
Setjið innra glerið í festingarnar til hægri eins og 
sýnt er á teikningunni.  
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Setjið miðjuglerið og millistykkið á sinn stað (sjá 
teikningu), og gætið þess að það sitji á miðlínunni. 
Frauðgúmmílistarnir eiga að vera á neðsta glerinu. 
Hallandi hluti málmstykkisins á að snúa í átt að 
handfanginu.  

 
Tæki úr ryðfríu stáli eða áli:  
Hreinsið ofnhurðina aðeins með rökum klút. 
Þurrkið á eftir með þurrum klút.  
Notið ekki stálull, sýrur né ræstiefni, því slíkt getur 
eyðilagt yfirborð ofnsins.  
Sýnið svipaða aðgát þegar stjórnborð ofnsins er 
hreinsað.  
 

Ofnljós  

 
Viðvörun!  Hætta á raflosti!  
Áður en skipt er um peru í ofnljósi:  

 Slökkvið á ofninum.  

 Rjúfið öryggi, eða slökkvið á greinarrofa.  
Leggið klút í botn ofnsins til að vernda peruna og 
hlífðarglerið.  
 
Skipt um peru í ofnljósi/hreinsa hlífðargler.  
1. Snúið hlífðarglerinu andsælis, og fjarlægið það.  
2. Hreinsið glerið.  
3. Skiptið um peru með samsvarandi hitaþolinni 
peru, sem þolir hita allt að 300°C.  
4. Setjið hlífðarglerið á aftur.  

 

Þegar bilun á sér stað  
 

Villa Hugsanleg orsök Úrlausn 

Vísun á hita sýnir ekki neitt.  Hitasvæði var aðeins sett á í 
stuttan tíma og er því ekki heitt.  

Ef hitasvæðið ætti að vera heitt, 
hafið samráð við þjónustuaðila  

Eldavélin virkar ekki  öryggi í rafmagnstöflu hefur slegið 
út eða slökkt hefur verið á því.  

Athugið öryggið. Ef öryggið slær út 
oftar en einu sinni: Hafið samband 
við rafvirkja eða 
þjónustuverkstæði.  

Ofninn hitnar ekki  Það er ekki kveikt á ofninum  Kveikið á ofninum  
Ofninn hitnar ekki  Nauðsynlegar stillingar hafa ekki 

verið framkvæmdar  
Athugið stillingarnar  

Það kviknar ekki á ofnljósinu  Peran er sprungin  Skiptið um peru í ofnljósi  
Það er raki og þéttivatn á 
matnum og í ofnhólfinu  

Maturinn hefur verið of lengi í 
ofninum  

Látið ekki matvæli standa lengur í 
ofninum en 15-20 mínútur eftir að 
eldun er lokið.  

 
 
Ef þú getur ekki leyst vandamálið sjálf (ur): Hafið 
samband við þjónustuverkstæði.  

 
Viðvörun  
Aðeins viðurkenndir aðilar eiga að framkvæma 
viðgerðir á tækinu.  
 
Mikilvægt Ef tækið hefur verið notað á rangan hátt 
þá er innheimt greiðsla fyrir heimsókn 
viðgerðaraðila, jafnvel á ábyrgðartíma. 

Til þess að geta veitt fljótari og öruggari aðstoð 
þurfa þeir að hafa eftirfarandi upplýsingar: Þessar 
upplýsingar er að finna á upplýsingaplötu (sjá 
"Lýsing á tækinu")  

 Gerð ...........  

 Framleiðslunúmer (PNC) ............  

 Raðnúmer (S.N.) ............  
 

 
Ráð varðandi eldavél með framhlið úr málmi:  
Ef hurðin er opnuð á meðan eða strax eftir bakstur 
eða steikingu, þá getur verið gufa á glerinu.  
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Uppsetning  
Mikilvægt Lesið fyrst kaflann um öryggi vandlega.  
 
Tæknilýsing  

Stærðir 

Hæð 900 mm 

Breidd 600 mm 

Dýpt 600 mm 

Rúmtak ofns 53 ltr 

 
Viðvörun  
Ekki setja eldavélina á sökkul  
 
Hallastilling  
Notið stillifætur á eldavélinni til að stilla hana í 
sömu hæð og borðplötu  

 
 

 
Viðvörun  
Festið veltiöryggi til að hindra að eldavélin velti 
vegna rangrar hleðslu.  
Veltiöryggi virkar aðeins þegar vélin er setta á 
réttan stað.  
Svona er veltiöryggi sett á.  
1.Setjið eldavélina á réttan stað og stillið hæðina 
áður en veltiöryggið er sett á.  
 
2. Festið veltiöryggið 48 mm frá kant við 
eldunarsvæðið og 4 mm frá vegg (skáp). Skrúfið 
það í tryggt efni, eða notið styrkingu. það er einnig 
hægt að setja veltiöryggi á hægra megin  
 

 
 
3. Gangið úr skugga um að flöturinn á bak við 
eldavélina sé sléttur.  
Ef þetta er ekki raunin á að vera jafnt bil á milli 
veggjar og veltiöryggis.  

Með þessu passar og virkar veltiöryggið best.  
Veltiöryggið á að stingast hið minnsta 20 mm inn í 
gatið aftan á eldavélinni þegar það er fest á réttan 
stað.  
 

 
 
Mikilvægt Ef bilið á milli skápa er meira en sem 
nemur breidd tækisins á að setja eldavélina mitt á 
milli þeirra.  
 
Tenging við rafmagn.  

 
Viðvörun! Aðeins viðurkenndur rafverktaki má 
tengja eldavélina. Hún er afgreidd með kló og 
snúru.  

 
Framleiðandinn getur ekki verið ábyrgur ef 
notendur fylgja ekki öryggisreglunum sem fram 
koma í kaflanum "Öryggi". 
 

Förgun  

Merkið  á vörunni eða pakkningum þýðir að 
þessa vöru má ekki meðhöndla sem venjulegt 
heimilissorp. Í staðinn á að koma henni á 
viðeigandi söfnunarstað fyrir endurvinnslu á 
raftækjum og rafeindabúnaði. Með því að tryggja 
að þessari vöru er fargað á réttan hátt, þá kemur 
þú í veg fyrir neikvæð áhrif á umhverfið og heilsu, 
sem gæti orsakast af rangri förgun á þessari vöru. 
Varðandi nákvæmari upplýsingar um förgun á 
þessari vöru, hafið samráð við yfirvöld, 
móttökustað á vörum til förgunar eða söluaðila þar 
sem varan var keypt.  

 
Umbúðir  
Allar umbúðir eru óskaðlegar fyrir umhverfið og eru 
endurnýtanlegar. Hlutir úr plasti eru merktir með 
alþjóðlegum skammstöfunum, t.d. PE, PS o.sv.frv. 
Fargið umbúðum í rétta gáma í móttökustöð 
sveitarfélagsins.  

 
Viðvörun Áður en eldavélinni er fargað verður að 
gera hana ónothæfa, þannig að enginn geti orðið 
fyrir skaða.  
Takið tækið úr sambandi við rafmagn. Klippið 
rafmagnssnúruna af tækinu.  


