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

Eftirfarandi merki eru notuð í þessari handbók.  

 Mikilvægar upplýsingar varðandi þitt eigið öryggi og upplýsingar um það hvernig hægt er 
að komast hjá skemmdum á tækinu.  

 Almennar upplýsingar og ráð  

 Upplýsingar varðandi umhverfið  
 

 
Öryggisupplýsingar  
 
Þetta tæki er í samræmi við eftirfarandi 
tilskipanir ES:  
– 73/23/EEC dags.19.02.1973 
lágspennutilskipun  
– 89/336/EEC dags. 03.05.1989 EMC  
tilskipun, þar með talin tilskipun 92/31/EEC 
– 93/68/EEC dags 22.07.1993 tilskipun um 
CE merkingar  
 
Öryggi varðandi rafmagn  
• Öll rafmagnsvinna vegna uppsetningar 

á þessu tæki ætti að vera framkvæmd 
af löggiltum rafverktaka.  

• Komi til bilunar eða skemmda á tækinu: 
Takið öryggi úr sambandi, eða sláið 
þeim út.  

• Viðgerðir á tækinu verður til þess hæfur 
aðili að framkvæma. Viðgerðir sem 
óreyndir aðilar framkvæma geta valdið 
alvarlegri hættu.  

• Hafið samband við þjónustuaðila ef þörf 
er á viðgerð.  

 
Öryggi barna  
• Skiljið börn aldrei eftir án aðgæslu 

þegar ofninn er í notkun.  
• Öryggi við notkun  
• Ofninn er ætlaður til eldunar, steikingar 

og baksturs fyrir heimilið.  
• Sýnið aðgát þegar tæki með 

rafmagnssnúrum eru tengd í nálægð 
við ofninn. Gætið þess að snúrur snerti 
eða klemmist ekki í heitum 
ofndyrunum.  

• Viðvörun Hætta á að brennast! Innra 
rými ofnsins verður mjög heitt við 
notkun.  

• Notkun efna sem innihalda alkóhól geta 
myndað loftblöndu sem getur kviknað 
auðveldlega í. Ef þetta á við opnið 
ofndyrnar varlega. Gætið þess að opinn 
eldur eða neistar séu ekki nálægt 
ofninum.  

 

 
 
Upplýsingar um akrýl amíð  
• Samkvæmt nýjustu tækniþekkingu, 

getur mikil brúning á matvælum, 
sérstaklega þeim sem innihalda sterkju, 
valdið hættu fyrir heilsu vegna akrýl 
amíða.  

• Við mælum því með að elda á lægstu 
hugsanlegu hitastigi og brúna ekki of 
mikið. 

 
Til að komast hjá skemmdum á ofninum  
• Ekki fóðra ofninn með álfilmu og setjið 

ekki bökunarform eða plötu á 
ofnbotninn, þar eð emeleringin getur 
skemmst vegna uppsöfnunar á hita.  

• Ávaxtasafi sem lekur úr 
bökunarformum skilur eftir sig merki 
sem ekki er hægt að fjarlægja. Notið 
skúffuna undir mjög blautar kökur.  

• Ekki láta þunga hvíla á hurðinni þegar 
hún er opin.  

• Hellið ekki vatni beint inn í heitan 
ofninn. Emeleringin gæti skemmst eða 
aflitast.  
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• Ef notað er afl á glerið, sérstaklega á 
brúnirnar, gæti það brotið glerið.  

• Ekki geyma eldfima hluti í ofninum. Það 
gæti kviknað í þeim þegar kveikt er á 
ofninum.  

• Ekki geyma rök matvæli í ofninum. 
Emeleringin gæti skemmst.  

• Ekki geyma matvæli í opnum ílátum í 
ofninum eftir að slökkt hefur verið á 
kæliviftunni.  

• Raki getur safnast á innra byrði ofnsins 
eða á glerið og farið inn í einingarnar.  

 
Athugasemdir varðandi glerungshúðun  
Breytingar á lit á glerungshúðun ofnsins 
vegna notkunar hafa engin áhrif á hæfni 
ofnsins varðandi eðlilega og rétta notkun. 
Það ber því ekki að líta á þau sem galla 
með tilliti til ábyrgðarlaga. 
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Lýsing á tækinu  
Almennt yfirlit  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Stjórnborð 

 
 

Straumljós        Klukka    Hitaljós 

 
 

Stýring á virkni ofns    Hnappar fyrir klukku      Val á hitastigi 
 
 
  
 
 

Hurðar-
handfang 

Glerhurð 
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Lýsing á ofninum  
 

 
 
 
 

Búnaður ofnsins  
 
Ofngrind  
Fyrir eldunaráhöld, kökuform, steikur og 
grillaðan mat.  
 
 
 
 
 
Bökunarplata  
Fyrir kökur og kex.  
 
 

 

 



6 

 
 

Fyrir fyrstu notkun  
 
Stilla og breyta klukku  
 

 
 
Ofninn virkar því aðeins að búið sé að 
stilla klukkuna.  
Þegar tækið hefur verið tengt við straum, 
eða straumrof hefur átt sér stað, þá blikkar 

vísun fyrir klukku  sjálfkrafa.  
 
1. Til að breyta tíma sem þegar er búið að 

stilla, ýti á valhnapp  aftur og aftur 

þar til að vísun fyrir virkni Tími  blikkar.  
 
2. Notið + eða - hnapp til að stilla réttan 
tíma.  
 
 
Eftir um það bil 5 sekúndur hættir klukkan 
að blikka og sýnir stilltan tíma.  
Tækið er núna tilbúið til notkunar.  
 
 

 

Aðeins er hægt að stilla tíma  ef engin 
sjálfvirkni hefur verið stillt (eldunartími 

 eða endatími ). 
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Hreinsun í upphafi  
Hreinsið ofninn fyrir fyrstu not.  
 

 
 
Mikilvægt: Notið ekki ætandi eða gróf 
hreinsiefni! Þessi efni geta skemmt 
yfirborð ofnsins.  
 

 
 
Notið almenn hreinsiefni fyrir málmyfirborð.  
1. Snúið rofa fyrir virkni ofnsins á ofnljós 

 
2. Fjarlægið alla aukahluti úr ofninum, og 
hreinsið með heitu vatni og uppþvottalegi.  
3. Þvoið ofninn með heitu vatni og 
uppþvottalegi og þurrkið.  
4. Strjúkið af ofninum að framanverðu með 
rökum klút.  
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Notkun á ofninum.  
 

 
 
Ofninn er búinn innfelldum hnöppum fyrir 
"virkni ofnsins" og "val á hitastigi". Til að 
nota hnappana er ýtt á viðeigandi hnapp. 
Hnappurinn smellur þá út.  
 
Kveikt og slökkt á ofninum  
 

 
 

  Straumljós                                    Ljós fyrir hita 

 
Stýring á virkni        Hnappur fyrir val 
   ofnsins         á hitastigi 

 
 
1. Snúið hnappi fyrir val á virkni ofnsins í 
æskilega stöðu.  
2. Snúið hnappi fyrir val á hitastigi ofnsins í 
æskilega stöðu.  
Straumljós logar eins lengi og kveikt er á 
ofninum.  
Ljós fyrir hitastig logar eins lengi og ofninn 
er að hitna..  
3. Til að slökkva  á ofninum er hnöppum 
fyrir hitastig og vikni snúið í slökkta stöðu.  

 

 
Kælivifta  
Kæliviftan fer sjálfkrafa á til að halda 
yfirborði ofnsins köldu. Þegar slökkt er 
á ofninum heldur viftan áfram að kæla 
ofninn niður og slekkur síðan sjálfkrafa 
á sér.  
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Stýring á virkni ofnsins  
 
Ofninn er með eftirfarandi virkni:  
 

Virkni ofnsins Notkun Hitaelement / 
vifta 

 

Ljós Ljós Með þessari virkni er hægt 
að lýsa upp innra rými ofnsins, 
til dæmis við hreinsun 

--- 

 

Blásturshitaleiðni 
með 
hringhitaelementi  
 

Til baksturs í allt að þremur 
hæðum í ofni samtímis.  
Stillið hitastig í ofni 20-40 °C 
lægra en þegar hefðbundna 
stillingu 

Bakhiti, blástur  
 

 

Pizzastilling Fyrir bakstur á einni hæð sem 
þarfnast meiri brúningar og 
stökks botns. Stillið hitastig í 
ofni 20-40 °C lægra en þegar 
hefðbundna stillingu 

Undirhiti, bakhiti, 
blástur 
 

 

Hefðbundin 
eldun  
 

Fyrir bakstur og steikingu á 
einni hæð  
 

Yfirhiti, undirhiti  
 

 

Undirhiti Til baksturs á kökum með 
hörðum botni. 

Undirhiti 

 

Affrysting Til að affrysta ýmsa hluti, svo 
sem smjör, brauð, ávexti eða 
önnur frosin matvæli 

Vifta  
 

 

Grill Fyrir grillun á flötum mat í 
miðjum ofni eða fyrir glóðun. 

Grill 

 

Tvöfalt grill Fyrir grillun á flötum mat í miklu 
magni og glóðun 

Grill, yfirhiti  
 

 

Grill með 
hitaleiðni 
(grill+blástur) 

Fyrir steikingu á stærri stykkjum 
af kjöti eða fuglum á einni hæð.  
Þessi virkni hentar einnig fyrir 
gratineringu og brúningu.  

Grill, yfirhiti, 
blástur 
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Ofngrind, bökunarplata eða 
ofnskúffa sett inn  

 
Öryggi brauta og veltivörn  
Allir innsetjanlegir hlutir ofnsins eru með 
litla bogmyndaða lægð á botni á brún 
hægra og vinstra megin.  
Setjið hlutina ávallt inn þannig að þess 
lægð sé í innri hluta ofnsins. Þessi gróp er 
einnig mikilvæg til að varna því að þessi 
hlutir velti fram á við.   
 
Bökunarplata eða ofnskúffa sett inn  
 
Ýtið bökunarplötu eða ofnskúffu inn á milli 
stýringa á braut í valinni hæð.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ofngrind sett inn:  
 
Setjið ofngrindina þannig inn að fæturnir 
snúi niður.  
Ýtið ofngrindinni inn á milli stýringa á braut 
í valinni hæð.  
 
 

 
Hærri brún umhverfis grindina er 
viðbótarbúnaður til að hindra að hlutir 
renni út af grindinni. 
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Ofngrind og ofnskúffa sett inn saman  
 
Leggið ofngrindina ofan á ofnskúffuna.  
Ýtið ofnskúffunni inn á milli stýringa í 
æskilegri hæð.  
 

 
 
 
Fitusía sett í / fjarlægð  
Notið aðeins fitusíu við steikingu til að 
vernda hitaelement í bakhlið ofnsins frá 
fituslettum.  
 
Fitusía sett í  
Takið í gripið á fitusíunni og setjið 
festingarnar tvær niður á við í opið á 
bakhlið ofnsins (viftuopið).  
 
Fitusía tekin úr  
 
Takið í gripið á fitusíunni og losið hana úr. 
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Virkni klukku 
 

 

Vísun á virkni   Klukka    Vísun á virkni 

- (mínus) hnappur Valhnappur + (plús) hnappur 
   

Niðurtalning  
Til að stilla niðurtalningu. Hljóðmerki 
heyrist eftir að tíminn er liðinn.  
Þessi aðgerð hefur ekki áhrif á virkni 
ofnsins.  

Eldunartími  
Til að stilla hve lengi ofninn er í notkun.  

Endatími  
Til að stilla hvenær ofninn á að slökkva á 
sér aftur.  

Klukka  
Til að stilla, breyta eða athuga klukku.  
(Sjá einnig kafla "Fyrir fyrstu notkun")  
 

 
Hvernig nota á virkni klukku  
• Eftir að virkni hefur verið valin, þá 

blikkar viðeigandi vísun á virkni í um 
það bil 5 sekúndur Á þessum tíma er 
hægt að stilla æskilegan tíma með því 
að nota + eða - hnappinn.  

• Þegar búið er að stilla æskilegan tíma, 
heldur vísun á virkni áfram að blikka í 5 
sekúndur. Eftir það loga á vísun á 
virkni. Stilltur tími byrjar að telja.  

• Ýtið á hvaða hnapp sem er til að stöðva 
hljóðmerkið.  

• Hægt er að velja æskileg virkni ofns og 
hitastig áður eða eftir að virkni klukku 
er stillt.  

• Þegar eldunarferli er yfirstaðið, snúið 
hnöppum fyrir virkni ofns og hitastig 
aftur í slökkta stöðu.  

 

 
Slökkt á klukkuskjá  
Þú getur sparað orku með því að slökkva 
á klukkuskjánum.  
 
Slökkt á skjánum  
Ýtið á einhverja tvo hnappa og haldið inni 
þar til að skjárinn verður svartur.  
 
Kveikt á skjánum  
Haldið einhverjum hnappi inni þar til að 
það kviknar á skjánum.  
 

 
Það er aðeins hægt að slökkva á 

klukkunni ef engin virkni Eldunartími , 

Endatími  eða niðurtalningar   er í 
gangi. 
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Niðurtalning  
 
Ýtið aftur og aftur á valhnappinn 

 þar til að vísun á virkni  

Niðurtalning  blikkar.  
 
 
 
 
 
 
Notið + eða - hnapp til að stilla  

Niðurtalningu  (hám. 2 klst  
30 mínútur).  
 
Það kviknar á ljósi við vísun á 
Niðurtalningu . 
 
Eftir um það bil 5 sekúndur sýnir 
skjárinn þann tíma sem er eftir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Virkni um vísun blikkar þegar tíminn 
er liðinn og hljóðmerki heyrist í 2 
mínútur. 
Hægt er að stöðva hljóðmerkið með 
því að ýta á einhvern hnapp.  
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Eldunartími  
1. Ýtið aftur og aftur á 

valhnappinn  þar til að 
vísun á virkni Eldunartími 

 blikkar.  
 
 
 
 
 
 

2. Notið + eða - hnapp til að 
stilla æskilegan eldunartíma.  

 
 
 
 
 
 
 
Eftir um það bil 5 sekúndur sýnir 
skjárinn aftur núverandi tíma. Það 
kviknar á ljósi við vísun fyrir 
Eldunartíma .  
 
 
 
 
 
 
 
Virkni um vísun blikkar þegar tíminn 
er liðinn og hljóðmerki heyrist í 2 
mínútur.  
 
 

3. Hægt er að stöðva 
hljóðmerkið og kerfið með 
því að ýta á einhvern hnapp. 
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Endatími  
1. Ýtið aftur og aftur á valhnappinn 
þar til að vísun á virkni Endatími 

 blikkar.  
 
 
 
 
 
2. Notið + eða - hnapp til að stilla 
æskilegan tíma þegar ofninn á að 
slökkva á sér.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Eftir um það bil 5 sekúndur sýnir 
skjárinn aftur núverandi tíma.  
Það kviknar á ljósi við vísun fyrir 
Endatíma .  
 
 
 
 
 
Virkni um vísun blikkar þegar tíminn 
er liðinn og hljóðmerki heyrist í 2 
mínútur.  
 
 

3. Hægt er að stöðva 
hljóðmerkið og kerfið með 
því að ýta á einhvern hnapp. 
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Eldunartími  og Endatími  
saman  
 

 
Hægt er að nota Eldunartíma  
og Endatíma  saman, ef 
kveikja og slökkva á ofninum 
sjálfvirkt síðar.  
 
 
1. Með því að nota virknina 
Eldunartími , stillið þann tíma 
sem þarf við eldun á viðkomandi 
rétti.  
Í þessu dæmi, 1 klst.  
 
 
 
 
 
2. Með því að nota virknina 
Endatími , stillið þann tíma sem 
rétturinn á að vera tilbúinn.  
Í þessu tilfelli 14:05:00.  
 
 
 
 
 
 
Ljós við vísun á virkni Eldunartími 

 og Endatíma  kvikna og 
núverandi tími sést á skjánum.  
Í þessu tilfelli 12:05.  
Það kviknar sjálfvirkt á ofninum á 
þeim tíma sem reiknaður var út.  
Í þessu tilfelli 13:05:00.  
Og hann slekkur sjálfvirkt á sér 
þegar  skráður eldunartími er liðinn.  
Í þessu tilfelli 14:05. 
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 Notkun, töflur og ráð  
 
Bakstur  
 
Virkni ofns: Blásturshitaleiðni með 

hringhitaelementi  eða 

hefðbundin eldun  
 
Bökunarform  

Fyrir hefðbundinn bakstur  eru 
bökunarform úr dökkum málmi eða 
viðloðunarfrí heppileg.  
Fyrir blásturshitaleiðni með 

hringhitaelementi  eru 
bökunarform úr gljáandi málmi 
einnig heppileg.  
Hæðir í ofni  
Það er hægt að baka hefðbundinn 

bakstur  á einni hæð í ofninum.  
Fyrir blásturshitaleiðni með 

hringhitaelementi  er hægt að 
baka á allt að 3 hæðum í einu: 

 

 
1 bökunarplata:  
t.d. ofnhæð 3  
 
 

 
1 kökuform:  
t.d. ofnhæð 1  
 

 
2 bökunarplötur:  
t.d. hæðir 1 og 3 í ofni  
 
 

 
2 bökunarplötur:  
Brautir í ofni 1,3 og 5  
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Almennar leiðbeiningar  
• Setjið plötuna inn með 

sniðbrúnina að framan.  

• Í hefðbundnum bakstri  og 
bakstri með blásturshitaleiðni 

 með hringhitaelementi er 
einnig hægt að baka tvö 
kökuform  hlið við hlið í sömu 
hæð samtímis. Þetta lengir ekki 
bökunartíma að neinu sem 
nemur.  

 

 
 
Þegar um er að ræða frosin 
matvæli, geta formin aflagast í 
bakstri. Þetta er vegna mikils 
hitamunar á milli þess sem er 
frosið og ofnhitans. Þegar formin 
hafa kólnað hverfur aflögunin 
aftur.  
 
Hvernig nota á töflur yfir bakstur  
 
Töflurnar sýna æskilegar stillingar á 
hitastigi, bökunartíma og 
hæðarstillingu í ofni fyrir val á 
dæmigerðum réttum.  
• Hitastig og bökunartími er aðeins 

til viðmiðunar, vegna þess að 
þetta fer eftir samsetningu á 
deigi eða blöndu, magni og gerð 
á bökunarformi.  

• Við mælum með að nota lægra 
hitastig í fyrsta sinn og ef 
nauðsyn krefur, til dæmis ef 
óskað er eftir meiri brúningu, eða 
ef bökunartími er of langur, þá er 
hægt að velja hærra hitastig.  

• Ef þú getur ekki fundið stillingar 
fyrir tiltekna uppskrift, leitað þá 
að annarri sem er svipuð.  

• Ef verið er að baka kökur í 
bökunarformum á fleiri en einni 
hæð, getur þurft að lengja 
bökunartíma um 10 til 15 
mínútur.  

• Flestar uppskriftir (pizzur, 
ávaxtakökur ofl) eru bakaðar á 
einni hæ.  

• Kökur sem eru bakaðar á 
mismunandi hæð geta brúnast 
mishratt í byrjun. Ef þetta gerist, 
breytið ekki hitastillingunni.  

• Mismunandi hröð brúning jafnast 
út eftir því sem líður á baksturinn 
.  

• Nýi ofninn gæti bakað eða steikt 
á öðrum hraða en ofninn sem þú 
notaðir áður. Aðlagaðu 
venjulegar stillingar (hitastig, 
eldunartíma) og hæð í ofni að 
meðmælum í eftirfarandi töflum.  

 

 
 
Þegar um er að ræða lengri 
bökunartíma, er hægt að slökkva 
á ofninum um það bil 10 
mínútum áður en bökunartíma 
lýkur, til að nota afgangshitann.  
Nema að annað sé tiltekið, þá eru 
gildi miðuð við það að byrjað sé 
með kaldan ofn. 
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Bökunartafla  

Bakað á einni hæð  
Gerð á bakstri Virkni ofns Braut 

í ofni
Hitastig 

°C 
Tími 

Klst: Mín. 
 
Bakað í formi  
 

Hringkaka eða brioche 
 

Blásturshitaleiðni með 
hringhitaelementi 1 150-160 0:50-1:10 

Madeira kaka / 
ávaxtakaka  

Blásturshitaleiðni með 
hringhitaelementi 1 140-160 1:10-1:30 

Svampbotn 
 

Blásturshitaleiðni með 
hringhitaelementi 1 140 0:25-0:40 

Svampbotn 
 

Yfir- og undirhiti 1 160 0:25-0:40 

Bökubotn - smjördeig 
 

Blásturshitaleiðni með 
hringhitaelementi 3 170-180¹) 0:10-0:25 

Bökubotn - mjúkt deig 
 

Blásturshitaleiðni með 
hringhitaelementi 1 150-170 0:20-0:25 

Eplabaka 
 

Yfir- og undirhiti 1 170-190 0:50-1:00 

Eplabaka (2 form 
Ø20cm, skásett í ofni)   

Blásturshitaleiðni með 
hringhitaelementi 1 160 1:10-1:30 

Eplabaka (2 form 
Ø20cm, skásett í ofni)  

 
Yfir- og undirhiti 1 180 1:10-1:30 

Kryddbaka (t. d, quiche 
lorraine)   

Blásturshitaleiðni með 
hringhitaelementi 1 160-180 0:30-1:10 

Ostakaka 
 

Yfir- og undirhiti 1 170-190 1:00-1:30 

 
Kökur/sætabrauð/brauð á bökunarplötu  
 
Fléttubrauð/brauðkarfa 

 
Yfir- og undirhiti 3 170-190 0:30-0:40 

Jólabrauð (stollen) 
 

Yfir- og undirhiti 3 160-180 ¹) 0:40-1:00 

Brauð (rúgbrauð)  
- fyrst  
- síðan   

Yfir- og undirhiti 1 
 

230 ¹) 
160-180 

 
0:25 

0:30-1:00 

Vatnsdeigsbollur 
 

Yfir- og undirhiti 3 160-170 ¹) 0:15-0:30 

Rúlluterta 
 

Yfir- og undirhiti 3 180-200 ¹) 0:10-0:20 
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Gerð á bakstri Virkni ofns Braut 
í ofni 

Hitastig 
°C 

Tími 
Klst: Mín. 

Kaka með 
brauðmolatoppi (þurr)   

Blásturshitaleiðni með 
hringhitaelementi 3 150-160 0:20-0:40 

Smurð 
hnetukaka/sykurkökur   

Yfir- og undirhiti 3 190-210¹) 0:15-0:50 

Ávaxtabökur (búnar til úr 
gerdeigi(svampbotni)2)   

Blásturshitaleiðni með 
hringhitaelementi 3 150 0:35-0:50 

Ávaxtabökur (búnar til úr 
gerdeigi(svampbotni)2)   

Yfir- og undirhiti 3 170 0:35-0:50 

Ávaxtabökur gerðar úr 
smjördeigi   

Blásturshitaleiðni með 
hringhitaelementi 3 160-170 0:40-1:20 

Gerbakstur með 
viðkvæmu yfirlagi (t.d. 
osti, rjóma, búðingi)   

Yfir- og undirhiti 3 160-180¹) 0:40-1:20 

Pizza (með miklu 
áleggi)2)   

Blásturshitaleiðni með 
hringhitaelementi 1 180-200¹) 0:30-1:00 

Pizza (þunnur botn)  
 

Blásturshitaleiðni með 
hringhitaelementi 1 200-220¹) 0:10-0:25 

Gerlaust brauð  
 

Blásturshitaleiðni með 
hringhitaelementi 1 200-220 0:08-0:15 

Tertur 
 

Blásturshitaleiðni með 
hringhitaelementi 1 180-200 0:35-0:50 

 
Smákökur / kexkökur 
 
Smákökur/kex úr 
smjördeigi   

Blásturshitaleiðni með 
hringhitaelementi 3 150-160 0:06-0:20 

Vanillukökur (Viennese 
whirls)   

Blásturshitaleiðni með 
hringhitaelementi 3 140 0:20-0:30 

Vanillukökur (Viennese 
whirls)   

Yfir- og undirhiti 3 160¹) 0:20-0:30 

Smákökur/kex úr 
svampdeigi   

Blásturshitaleiðni með 
hringhitaelementi 3 150-160 0:15-0:20 

Sætabrauð gert úr 
eggjahvítum, marengs   

Blásturshitaleiðni með 
hringhitaelementi 3 80-100 2:00-2:30 

Makkarónur 
 

Blásturshitaleiðni með 
hringhitaelementi 3 100-120 0:30-0:60 

Smákökur/kex gerðar úr 
gerdeigi   

Blásturshitaleiðni með 
hringhitaelementi 3 150-160 0:20-0:40 

Sætabrauð úr vatnsdeigi  
 

Blásturshitaleiðni með 
hringhitaelementi 3 170-180¹) 0:20-0:30 

Horn  
 

Blásturshitaleiðni með 
hringhitaelementi 3 160¹) 0:20-0:35 

Horn  
 

Yfir- og undirhiti 3 180¹) 0:20-0:35 

Smákökur (20 pr plötu)  
 

Blásturshitaleiðni með 
hringhitaelementi 3 140¹) 0:20-0:30 

Smákökur (20 pr plötu)  
 

Yfir- og undirhiti 3 170¹) 0:20-0:30 
1) Forhitið ofninn 
2) Notið ofnskúffu 
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Bakað á meira en einni hæð 
 

Blásturshitaleiðni 
með hring-

hitaelementi  

 

Blásturshitaleiðni 
með hring-

hitaelementi  

 
Staða á plötum talið að neðan 

Gerð á 
bakstri 

2 hæðir 3 hæðir 

Hitastig 
°C 

Tími 
Klst: Mín. 

 
Kökur / sætabrauð / brauð á bökunarplötum 
 
Sætabrauð úr 
vatnsdeigi 1 / 4 - - - 160-180¹) 0:35-0:60 

Þurrkaka 1 / 3 - - - 140-160 0:30-0:60 
 
Kex/smákökur/sætbrauð/horn 
 
Kex/kökur úr 
smjördeigi 1 / 3 1 / 3 / 5 150-160 0:15-0:35 

Smákökur/kex 
úr svampdeigi 1 / 3 1 / 3 / 5 140 0:20-0:60 

Sætabrauð 
gert úr 
eggjahvítum, 
marengs 

1 / 3 - - - 160-170 0:25-0:40 

Makkarónur 1 / 3 - - - 80-100 0:40-1:20 
Smákökur/kex 
gerðar úr 
gerdeigi 

1 / 3 - - - 100-120 0:30-0:60 

Sætabrauð úr 
vatnsdeigi 1 / 3 - - - 160-170 0:30-0:50 

Horn 1 / 4 - - - 170-180¹) 0:30-0:55 
Smákökur (20 
pr plötu) 1 / 4 - - - 160 0:25-0:40 

 
1) Forhitið ofninn 
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Tafla yfir pizza stillingar  
 

Gerð á bakstri Braut í ofni Hitastig 
°C 

Tími 
Klst: Mín. 

Pizza (þunnur botn) 1 180-200¹) 20 – 30 
Pizza (með miklu áleggi) 1 180-200 20 – 30 
Tertur 1 180-200 45 – 60 
Spínatbaka 1 160-180 45 – 60 
Quiche Lorraine 1 170-190 40 – 50 
Ostabaka, hringlaga 1 140-160 60 – 90 
Ostabaka, á plötu 1 140-160 50 – 60 
Eplakaka, með hjúp 1 150-170 50 – 70 
Grænmetisbaka 1 160-180 50 – 60 
Gerlaust brauð 1 250-270¹) 10 – 20 
Vatnsdeigsbaka 1 160-180¹) 40 – 50 
Flammekuchen (réttur svipaður 
pizzu frá Alsace))  1 250-270¹) 12 – 20 

Piroggen (rússnesk útgáfa af 
calzone)  1 180-200¹) 15 – 25 

1) Forhitið ofninn 
 

 
Tafla fyrir bökur og gratín 
 

Gerð á bakstri Virkni ofns Braut í 
ofni 

Hitastig 
°C 

Tími 
Klst: Mín. 

Pastabaka 
 

Yfir- og undirhiti 1 180-200 0:45-1:00 

Lasagne 
 

Yfir- og undirhiti 1 180-200 0:25-0:40 

Gratínerað grænmeti 1) 
 

Blásturshitaleiðni 
með 

hringhitaelementi 
1 160-170 0:15-0:30 

Snittubrauð með 
bræddum osti 1)  

Blásturshitaleiðni 
með 

hringhitaelementi 
1 160-170 0:15-0:30 

Sætar bökur 
 

Yfir- og undirhiti 1 180-200 0:40-0:60 

Fiskibökur 
 

Yfir- og undirhiti 1 180-200 0:30-1:00 

Fyllt grænmeti 
 

Blásturshitaleiðni 
með 

hringhitaelementi 
1 160-170 0:30-1:00 

1) Forhitið ofninn 
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Tafla yfir tilbúna frosna rétti  
 

Gerð á bakstri Virkni ofns Braut í 
ofni 

Hitastig 
°C 

Tími 
Klst: Mín. 

Frosin pizza 
 

Yfir- og undirhiti 3 

samkvæmt 
ráðleggingum 
framleiðenda  

 

samkvæmt 
ráðleggingum 
framleiðenda  

 

Franskar kartöflur 1)  
(500 g)  
  

Blásturshitaleiðni 
með 

hringhitaelementi 
3 200-220 

samkvæmt 
ráðleggingum 
framleiðenda  

 

Snittubrauð (Baguettes)  
  

Yfir- og undirhiti 3 

samkvæmt 
ráðleggingum 
framleiðenda  

 

samkvæmt 
ráðleggingum 
framleiðenda  

 

Ávaxtabökur  
  

Yfir- og undirhiti 3 

samkvæmt 
ráðleggingum 
framleiðenda  

 

samkvæmt 
ráðleggingum 
framleiðenda  

 
1) Ath: Snúið kartöflunum tvisvar til þrisvar á eldunartímanum. 
 

 

Ráð varðandi bakstur 
 

Útkoma úr bakstri Hugsanleg orsök Aðgerð 
Kakan er ekki nægilega vel 
bökuð að neðan  Röng hæðarstilling í ofni Færið kökuna neðar  

Ofnhitinn er of hár.  Notið eilítið lægri stillingu  

Bökunartími of stuttur  

Stillið lengri bökunartíma  
Það er ekki hægt að stytta 
bökunartíma með því að stilla 
hærra hitastig Kakan fellur (verður blaut, 

kekkjótt, misjöfn)  

Of mikill vökvi í deiginu 

Notið minni vökva  
Sýnið aðgát þegar deig er 
hrært, einkum ef notuð er 
hrærivél  

Of lágur ofnhiti Stillið hitastig hærra  Kakan er of þurr Bökunartími of langur Stillið styttri bökunartíma 
Of hár ofnhiti og bökunartími 
of stuttur  

Stillið lægra hitastig og lengri 
bökunartíma  

Deigið er ekki jafnt í forminu Dreifið jafnt úr deiginu  Kakan dökknar misjafnt 

Fitusía er í ofninum Takið fitusíuna úr  

Ofnhitastig er of lágt 
Notið aðeins hærri stillingu á 
hitastigi  
 

Kakan bakast ekki á 
uppgefnum tíma  

Fitusía er í ofninum Takið fitusíuna úr 
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Steiking  
Virkni ofns: Hefðbundin eldun með undir 
og yfirhita  eða grill og blásturshitaleiðni 

með hringhitaelementi  
 

Ílát til steikingar  
• Hægt er að nota hvaða hitaþolin ílát 

sem er til steikingar (lesir leiðbeiningar 
framleiðanda).  

• Stóra steikarbita er hægt að steikja í 
ofnskúffunni eða beint á ofngrindinni 
með steikarskúffuna fyrir neðan.  

• Mælt er með að steikja allt magurt kjöt í 
steikaríláti með loki. Þetta heldur 
kjötinu safaríkara.  

• Allar gerðir kjöts sem hægt er að brúna 
eða mynda skorpu, er hægt er að 
steikja í steikaríláti án loks.  

 

 

Ráð varðandi notkun á 
steikartöflu  
Upplýsingar sem fram koma í eftirfarandi 
töflu eru aðeins til leiðbeiningar.  
• Mælt er með að elda kjöt og fisk sem er 

1 kg að þyngd eða meira.  
• Til að komast hjá því að kjötsafi eða fita 

sem lekur úr kjötinu brenni fast við 
steikarílátið, þá er mælt með að setja 
smávegis vökva í ílátið.  

• Ef þörf krefur, snúið steikinni (eftir 1/2 - 
2/3 af eldunartímanum). 

• Setjið kjötsafann yfir steikina nokkrum 
sinnum á meðan á steikingu stendur. 
Þetta gefur betri árangur við steikingu.  

• Þú getur slökkt á ofninum síðustu 10 
mínútur steikingartímans til að nýta 
afgangshitann. 
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Steikingartafla 
 

Gerð á 
kjöti Magn Virkni ofns Staða á 

plötu 
Hitastig 

°C 
Tími 

Klst:mín.

Nautakjöt 

Pottsteik 1-1,5 kg 
 

Hefðbundin eldun með 
undir og yfirhita 1 200-250 2:00-2:30 

Roast beef eða 
file 

 pr sm. af 
þykkt   
 

- lítið steikt  pr sm. af 
þykkt  

Grill með hitaleiðni 1 190-200¹) 0:05-0:06 

- miðlungs 
pr sm. af 

þykkt 
  

Grill með hitaleiðni 1 180-190 0:06-0:08 

- vel steikt 
pr sm. af 

þykkt 
  

Grill með hitaleiðni 1 170-180 0:08-0:10 

Svínakjöt 

Bógur, hnakki, 
læri  
 

1-1,5 kg 
 

Grill með hitaleiðni 1 160-180 1:30-2:00 

Kótelettur, rif 1-1,5 kg 
 

Grill með hitaleiðni 1 170-180 1:00-1:30 

Kjöthleifur 750g – 1 kg 
 

Grill með hitaleiðni 1 160-170 0:45-1:00 

Svínslæri 
(foreldað)  1,5 - 2 kg 

 
Grill með hitaleiðni 1 150-170 1:30-2:00 

Kálfakjöt 

Kálfasteik 1 kg 
 

Grill með hitaleiðni 1 160-180 1:30-2:00 

Kálfalæri 1,5 - 2 kg 
 

Grill með hitaleiðni 1 160-180 2:00-2:30 

Lamb  

Lambalæri, 
lambasteik  1-1,5 kg 

 
Grill með hitaleiðni 1 150-170 1:15-2:00 

Lambahryggur  1-1,5 kg 
 

Grill með hitaleiðni 1 160-180 1:00-1:30 

Villibráð  

Héri, hryggur, 
læri Allt að 1 kg 

 
Hefðbundin eldun með 

undir og yfirhita 3 220-250¹) 0:25-0:40 

Hjartarhryggur 1,5 - 2 kg 
 

Hefðbundin eldun með 
undir og yfirhita 1 210-220 1:15-1:45 

Hjörtur, 
afturpartur 1,5 - 2 kg 

 
Hefðbundin eldun með 

undir og yfirhita 1 200-210 1:30-2:15 
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Gerð á 
kjöti Magn Virkni ofns Staða á 

plötu 
Hitastig 

°C 
Tími 

Klst:mín.

Fuglakjöt 

Hlutar 200-250 g 
hver  

Grill með hitaleiðni 1 200-220 0:35-0:50 

Hálfur 
kjúklingur 

400-500g 
hver  

Grill með hitaleiðni 1 190-210 0:35-0:50 

Lítill kjúklingur 1-1,5 kg 
 

Grill með hitaleiðni 1 190-210 0:45-1:15 

Önd 1,5-2 kg 
 

Grill með hitaleiðni 1 180-200 1:15-1:45 

Gæs 3,5-5 kg 
 

Grill með hitaleiðni 1 160-180 2:30-3:30 

2,5-3.5 kg 
 

Grill með hitaleiðni 1 160-180 1:45-2:30 

Kalkúnn 

4-6 kg 
 

Grill með hitaleiðni 1 140-160 2:30-4:00 

Fiskur 

Heill fiskur 1-1,5  kg 
 

Hefðbundin eldun með 
undir og yfirhita 3 210-220 0:45-:15 

¹) Forhitið ofninn 
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Stærð á grilli  
 
Virkni ofns:  

Grill  eða tvöfalt grill   
með hámarks hitastillingu  
 

 
Mikilvægt: Grillið alltaf með 
ofnhurðina lokaða  
 

 
Ávallt ætti að forhita tóman 
ofninn með grillvirkni í 5 mínútur.  
• Setjið ofngrindina ávallt í 

meðmælta hæð þegar grillað er.  
• Setjið ofnskúffuna ávallt í 

fyrstu braut talið neðan frá til að 
taka við fitu.  

• Grilltímar eru aðeins til 
viðmiðunar.  

• Grill er sérstaklega heppilegt fyrir 
eldun áflöt bitum kjöts eða fiski.  

 
Grilltafla  

 
 

Grilltími Matur sem á að grilla Hæð í ofni 
Fyrri hlið Seinni hlið 

Hamborgarar 4 8-10 mín. 6-8 mín. 
Svínafile 4 10-12 mín. 6-10 mín. 
Pylsur 4 8-10 mín. 6-8 mín. 
Filesteik, kálfasteik 4 6-7 mín. 5-6 mín. 
Nautafile, roast beef (um það 
bil 1 kg)  3 10-12 mín. 10-12 mín. 
Ristað brauð 1)  3 4-6 mín. 3-5 mín. 
Ristað brauð með áleggi 3 6-8 mín. --- 
1) Forhitið ekki  
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Affrysting  
 
Virkni ofns: Affrysting  (engin 
hitastilling)  
 
Takið matvælin úr umbúðum og 
setjið á disk á ofngrindina.  
Ekki loka með diski eða skál, því 
það gæti lengt affrystingartímann.  
Við affrystingu, setjið grindina á 
fyrstu ofnhæð frá botni.  
 
 
Tafla yfir affrystingu  
 

 
 

Réttur 
Affrysting 
Tími í mín. 

 

Frekari 
affrystingartími 

(mín.) 
 

Athugasemdir 

Kjúklingur 100-140 20-30 
Setjið kjúklinginn á disk á hvolfi, 

sem er á stærri diski 
 

Kjöt, 1000 g 100-140 20-30 snúið þegar eldun er hálfnuð 
Kjöt, 500 g 90-120 20-30 snúið þegar eldun er hálfnuð 
Silungur, 150g 25-35 10-15 --- 
Jarðarber, 300g 30-40 10-20 --- 
Smjör, 250g 30-40 10-15 --- 

Rjómi, 2 x 200g 80-100 10-15 Það er hægt að þeyta rjóma þótt hann sé 
að hluta frosinn. 

Búðingur, 60 60 --- 
 



29 

Þurrkun  
 
Virkni ofns: Blásturshitaleiðni með 

hringhitaelementi  
• Notið ofnplötur með bökunarpappír.  
• Þú nærð betri árangri ef þú slekkur 

á ofninum þegar þurrkunin er 
hálfnuð, opnið hurðina og látið 
ofninn kólna yfir nótt.  

• Ljúkið síðan við að þurrka 
matvælin.  

•  

 
Braut í ofni Matvæli sem á 

að þurrka 
Hitastig í °C 

 1 hæð 2 hæðir 
Tími í klst. 
(Viðmiðun) 

Grænmeti  
Baunir 60-70 3 1 / 4 6-8 
Paprikur (ræmur) 60-70 3 1 / 4 5-6 
Grænmeti fyrir súpu 60-70 3 1 / 4 5-6 
Sveppir 50-60 3 1 / 4 6-8 
Jurtir 40-50 3 1 / 4 2-3 
Ávextir  
Plómur 60-70 3 1 / 4 8-10 
Apríkósur 60-70 3 1 / 4 8-10 
Eplaskífur 60-70 3 1 / 4 6-8 
Perur 60-70 3 1 / 4 6-9 
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Niðursuða  
Virkni ofns: Undirhiti  
• Fyrir niðursuðu, notið aðeins krukkur 

sem eru sértaklega ætlaðar til 
niðursuðu sem fást í verslunum.  

• Krukkur með áskrúfuðu loki eða 
málmdósir henta ekki.  

• Fyrsta hæð frá botni er heppilegust 
þegar verið er að sjóða niður.  

• Notið þessa hæð við niðursuðu.  
• Það er nægilegt pláss fyrir allt að sex 1-

lítra niðursuðukrukkur.  

• Krukkurnar eiga að vera fylltar upp í 
sömu hæð og þétt lokaðar.  

• Gangið þannig frá krukkunum að þær 
snerti ekki hvor aðra.  

• Hellið um það bil 1/2 lítra af vatni í 
ofnskúffuna svo að nægilegur raki 
myndist í ofninum.  

• Um leið og vökvinn byrjar að perla 
innan á fyrstu krukkunum (eftir um það 
bil 35-60 mínútur í 1 lítra krukkum), 
slökkvið á ofninum eða minnkið hitann 
niður í 100°C (sjá töflu).  

 
Tafla yfir niðursuðu  
Tími og hitastig fyrir niðursuðu eru aðeins til leiðbeiningar.  
 

Niðursuða 
 

Hitastig í °C 
 

Eldunartími upp að 
suðu í mín. 

 

Haldið áfram að 
sjóða við 100°C í 

mín. 
 

Mjúkir ávextir  
Jarðarber, bláber, hindber, 
þroskuð garðaber  
 

160-170 35-45 --- 

Óþroskuð garðaber 160-170 35-45 10-15 
Ávextir með steinum  
Perur, roðaber, plómur 160-170 35-45 10-15 
Grænmeti  
Gulrætur 1) 160-170 50-60 5-10 
Sveppir 1) 160-170  10-15 
Gúrkur 160-170 50-60 --- 
Blönduð súrkrás 160-170 50-60 15 
Hnúðkál, matbaunir, 
asparagus 160-170 50-60 15-20 

Baunir  50-60 --- 
1) Látið standa eftir í ofni þegar slökkt er á honum 
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Hreinsun og umhirða  
 

 
Viðvörun: Slökkt verður að vera á 
ofninum og hann kaldur áður en 
hreinsað er.  
 
Viðvörun: Vegna öryggis má ekki 
hreinsa ofninn með háþrýstigufu eða 
háþrýstidælu.  
 
Athugið: Notið ekki hreinsiefni sem eru 
ætandi. skörp tól eða hreinsiefni sem 
rispa.  
 
Ofninn að utan  
Þurrkið af ofninum að framan með mjúkum 
klút sem vættur er í sápuvatni.  
Notið algeng hreinsiefni á markaði til að 
strjúka af málmframhlið (ef til staðar).  
 
 
Ofninn að innan  
 
Ofnljós  
Þú getur kveikt ofnljósið til að gera 
hreinsunina auðveldari.  
 
Hreinsun  
Hliðar ofnsins eru með sjálfhreinsandi húð. 
Þær taka við fituslettum þegar ofninn er í 
notkun.  
Til að viðhalda sjálfhreinsiferlinu, er mælt 
með að hita ofninn án matvæla öðru 
hvoru.  
1. Fjarlægið alla hluti úr ofninum  
2. Þvoið ofnbotninn með heitu vatni og 
uppþvottalegi, og þurrkið síðan.  
3. Stillið hitastig ofns á 250 °C.  
4. Slökkvið á ofninum eftir eina klst.  
5. Þurrkið af leifar óhreininda með rökum 
mjúkum svampi.  
 

 
Mikilvægt! Ekki nota ofnaúða eða 
ræstiefni. Ekki nota sápu eða önnur 
hreinsiefni. Sjálfhreinsandi hliðar ofnsins 
gætu skemmst við það.  
 

 
Í tímans rás getur sjálfhreinsihúðin breytt 
lítilsháttar um lit. Þetta hefur ekki áhrif á 
hreinsieiginleikana 

 
Fjarlægið þráláta og erfiða bletti með 
sérstökum ofnhreinsiefnum.  
 

 
Mikilvægt:  Fylgið ávalt leiðbeiningum 
framleiðenda þegar notað er 
ofnhreinsiefni.  
 
Aukahlutir  
Þvoið alla lausa hluti (bökunarplötu, 
ofnskúffu, grind ofl) eftir hver not og 
þurrkið vel. Leggið í bleyti stutta stund til 
að auðvelda þrif.  
 
Fitusía  
1. Hreinsið síuna í heitu vatni  
2. Óhreinindi sem brenna ill við er hægt að 
losa með því að sjóða síuna í dálitlu vatni 
með 2-3 matskeiðum af uppþvottalegi. 
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Brautir fyrir plötur  
 
Hægt er að taka grindurnar sem mynda 
brautir fyrir plötur og skúffu úr til þess að 
auðveldara sé að hreinsa hliðarnar í 
ofninum.  
 
Grindurnar losaðar  
Byrjið á því að draga út grindina frá 
veggnum að farmanverðu (1) og krækið 
henni síðan lausri að aftan  
(2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grindur settar á sinn stað  
 

 
Mikilvægt! Rúnnaði endinn á grindunum á 
að snúa fram!  
 
 
 
 
Til að setja á sinn stað á nýjan leik er 
byrjað á því að krækja grindinni fastri að 
aftan (1) og síðan stungið inn að framan 
og ýtt á sinn stað (2) 
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Ofnljós  
 

 
Viðvörun: Varist raflost. Áður en skipt er 
um peru:  
- Slökkvið á ofninum!  
- Aftengið rafmagn.  
 

 
Setjið klæði á botn ofnsins til að vernda 
ofnljósið og glerið.  
Skipt um ofnljós / ljósahlíf hreinsuð  
1. Fjarlægið glerið með því að snúa því 
andsælis og hreinsið síðan.  
2. Ef þörf krefur skiptið um og setjið 25 
Watta, 230 V, 300°C hitaþolna peru.  
3. Setjið glerhlíf á aftur. 
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Ofninn að ofan  
Það er hægt að fella hitaelementið efst 
í ofninum niður til að hreinsa loft 
ofnsins.  
 
Hitaelementið tekið niður  

 
Viðvörun: Takið því aðeins 
elementið niður þegar slökkt er á 
ofninum og engin hætta er á að 
brennast!  
1. Fjarlægið grindurnar í hliðunum.  
2. Grípið um hitaelementið fremst og 
dragið fram yfir burðarbrún á veggnum 
að innan.  
 
3. Nú er hægt að fella elementið niður.  
 

 
 
Varúð: Notið ekki afl til að pressa 
elementið niður! Það gæti brotnað.  
 
Hreinsið efri hluta ofnsins  
 
Að setja hitaelementið á sinn stað  
1. Lyftið elementinu upp að lofti 
ofnsins.  
2. Ýtið elementinu inn að pressunni og 
lyftið yfir burðarbrúnina. 
3. Látið elementið setjast á sinn stað.  
4. Setjið hliðargrindur á sinn stað.  

 
Mikilvægt: Hitaelementið verður að sitja 
rétt og örugglega á báðum hliðum á 
burðarbrúninni. 
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Ofnhurð  
Hægt er að fjarlægja ofnhurðina svo að 
betra sé að hreinsa hana.  
 
Ofnhurðin fjarlægð af lömunum  
1. Opnið ofnhurðina eins langt og hún 
opnast.  
 
 
 
2. Losið klemmuhandföng (A) á báðum 
hurðarlömum að fullu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Lokið ofnhurðinni ein langt og að fyrstu 
stöðu ( um það bil 45°).  
 
 
 
 
 
 
 
4. Takið um ofnhurðina með báðum 
höndum og dragið hana frá ofninum í halla 
upp á við.  
(Sýnið aðgát: Hún er þung).  
 

 
Setjið hurðina með ytri hlið niður á 
mjúkan, sléttan flöt, til dæmis teppi, til 
að komast hjá því að rispa hurðina. 
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Setja ofnhurð á sinn stað  
 

 

1. Takið með báðum höndum um hurðina 
á þeim enda sem handfangið er og haldið 
hurðinni í sem nemur 45° halla.  
Rennið hurðarlömunum inn samtímis í 
götin neðst á ofninum vinstra og hægra 
megin.  
Látið hurðina renna eins langt inn og hún 
kemst.  
 
 
 
 
 
 
2. Opnið ofnhurðina eins langt og hún 
opnast.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Setjið smellurnar (A) á báðum 
hurðarlömum í upphaflega stöðu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Lokið ofnhurðinni. 
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Gler á ofnhurð  
 
Ofnhurðin er með þrjár rúður. 
Hægt er að fjarlægja innri glerin til að 
hreinsa þær.  
 

 
Mikilvægt! Óvarkárni í meðhöndlun á 
glerinu, einkum á brún að framan, getur 
orsakað að það brotni.  
 
Rúður fjarlægðar úr hurðinni  
 
1. Opnið ofnhurðina eins langt og hún 
opnast.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Losið klemmuhandföng (A) á báðum 
hurðarlömum að fullu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Lokið ofnhurðinni ein langt og að fyrstu 
stöðu ( um það bil 45°).  
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4. Takið um ramma á hurð (B) á efri brún á 
hurð og ýtið inn til að losa um klemmuna. 
Fjarlægið síðan rammann úr hurðinni með 
því að draga hann upp á við.  
 
 
 
 
 
 
 
5. Takið um efri brún á rúðunum og dragið 
þær hvera á eftir annarri úr stýringunum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hreinsun á gleri  
 
Hreinsið glerin í blöndu af vatni og 
sápulegi. Þurrkið þær síðan vandlega 
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Glerin sett í aftur  
1. Setjið glerplöturnar hverja á eftir annarri 
hallandi á sinn stað að ofan.  
 

 
 
Setjið minni rúðuna í fyrst og síðan hinar  
 
 
 
 
 
 
 
2. Takið um hurðarramma (B) á hvorri hlið, 
setjið á innri brún á hurð 
 og rennið hurðarramma (B) inn í efri brún 
á hurð.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Á opnu hlið hurðarramma (B) er stýring 
(C). Það þarf að ýta á hana. 
Það verður að ýta henni á milli ytra 
hurðarspjalds og hornstýringar (D).  
Smella (E) verður að grípa. 
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3. Opnið ofnhurðina eins langt og hún 
opnast.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Setjið smellurnar (A) á báðum 
hurðarlömum í upphaflega stöðu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Lokið ofnhurðinni. 
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Hvað á að gera ef ...  
 

Vandamál Hugsanleg orsök Aðgerð 
 
Ekki hefur verið kveikt á ofninum  
 

 
Kveikið á ofninum  
 

Klukkan er ekki stillt.  
 

Stillið réttan tíma á klukku. 

Stilling hefur ekki verið framkvæmd  
 

Athugið stillingar  
 

 
Ofninn hitnar ekki  
 

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

 
Ofnljósið kviknar ekki  
 

 
Peran er sprungin 

 
Skiptið um peru (sjá viðeigandi kafla) 

 
F11" birtist á klukkuskjá 

 
Skammhlaup er í kjötmæli eða 
kjötmælir er ekki nægilega vel settur 
í samband.  
 

 
Setjið kjötmæli ein vel í innstungu á 
hlið ofnsins og hægt er. 

 
 
 
Ef þú getur ekki lagfært bilunina 
samkvæmt ofanskráðu, hafðu þá 
samband við þjónustuaðila.  
 

 
Viðvörun! Aðeins viðurkenndir aðilar 
eiga að framkvæma viðgerðir á 
ofninum. Rangar viðgerðir geta orsakað 
slys á notendum.  
 

 
Ef kemur til skemmda vegna 
óviðeigandi viðgerða, þá gildir ábyrgðin 
ekki lengur.  
 

 
Ráð varðandi ofna með framhlið úr 
málmi  
Vegna þess að framhliðin er kaldari 
getur það orsakað að móða myndist á 
hurðinni þegar hún er opnuð eftir 
bakstur eða steikingu.  
 

Leiðbeiningar varðandi 
uppsetningu.  
 

 
Athugið: Mikilvægt: Alla rafvirkjavinnu við 
ofninn verður að framkvæmast af rafvirkja 
eða til þess hæfum aðila.  
Vinsamlegast fylgið þessu, Ef það er ekki 
gert, geta skemmdir sem af hljótast fallið 
utan ábyrgðar.  
 

 
Öryggisatriði fyrir uppsetningaraðila  
• Tengingu við rafmagn verður að vera 

þannig frágengin að hún sé varin með 
að lágmarki 3ja mm snertu á öllum 
pólum.  

• Heppilegir öryggisliða eru til dæmis 
útsláttaröryggi (skrúfuð öryggi verður 
að fjarlægja úr haldara).  

• Lekaliði verður að vera innifalinn í 
uppsetningu.  

• Einingin sem ofninn er settur í verður 
að uppfylla gildandi staðla varðandi 
stöðugleika (DIN 68930).  

• Innbyggður ofn og hellur eru búin 
sérstökum tengjum. Þessi tengi ganga 
aðeins á móti réttum hlutum. 
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Förgun  
 

 
Umbúðir  
Allar umbúðir eru óskaðlegar fyrir 
umhverfið og eru endurnýtanlegar.  
Hluti af gerviefnum er merktur með 
alþjóðlegum skammstöfunum, t.d. >PE<, 
>PS<, osvfrv. Fargið umbúðum í rétta 
gáma á næstu móttökustöð.  
 

 
Gamalt tæki  

Merkið  á vörunni gefur til kynna að 
ekki megi meðhöndla tækið sem 
heimilisúrgang. Í staðinn á að koma henni 
á viðeigandi söfnunarstað fyrir 
endurvinnslu á raftækjum og 
rafeindabúnaði.  
Með því að tryggja að þessari vöru er 
fargað á réttan hátt, þá kemur þú í veg fyrir 
neikvæð áhrif á umhverfið og 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.  
 

Viðvörun: Svo að gamla tækið geti ekki 
valdið hætti á að gera það ónothæft fyrir 
förgun.  
Klippið rafmagnssnúruna af ofninum. 
 

Þjónusta  
Ef bilunar verður vart skoðið þá fyrst 
kaflann um Hvað á að gera ef.. og hvort þú 
getir leyst vandann sjálf(ur).  
Ef þér tekst ekki að finna eða leysa 
vandamálið, hafið samband við 
þjónustuaðila.  
Áður en þú hringir er gott að vera búinn að 
skrifa niður gerð vélarinnar, 
framleiðslunúmer og kaupdagsetningu:  
Lýsing á gerð  
Framleiðslunúmer (PNC)  
Raðnúmer (S No)  
(varðandi númerin, sjá upplýsingaplötu)  
Gerð bilunar  
Öll villuboð sem komið hafa fram á skjá.  
Svo að viðkomandi tilvísunarnúmer séu til 
staðar, mælum við með að þú skrifir þau 
hérna:  
Lýsing á gerð: .....................................  
PNC: .....................................  
S No: ..................................... 
 

 


