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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  
 

Takk fyrir að kaupa vöru frá Electrolux. Þú hefur 

valið vöru sem byggir á áratuga reynslu og 

nýjungum. Nýungagjörn og stílhrein og hönnuð 

með þig í huga. Svo þannig að í hvert sinn sem þú 

notar hana þá getur þú verið öruggur með það í 

huga að þú náir fullkomnum árangri í hvert sinn.  

NOTENDAÞJÓNUSTA OG 
VIÐGERÐIR  

 
Mælt er með að nota varahluti frá framleiðanda.  
Vertu viss um að hafa eftirfarandi upplýsingar 
tiltækar þegar hafa þarf samband við 
þjónustuverkstæði.  
Upplýsingarnar er að finna á upplýsingaplötu. Gerð 
(Model), gerðarnúmer (PNC) og raðnúmer (Serial 
Number).  
Viðvörun / Varúð - Öryggisupplýsingar  
Almennar upplýsingar og ráð  
Upplýsingar varðandi umhverfið  

Réttur áskilinn til breytinga án viðvörunar.  

1. ÖRYGGISUPPLÝSINGAR  
Lesið meðfylgjandi upplýsingar vandlega áður en 
tækið er sett upp og notað. Framleiðandinn ber 
ekki ábyrgð er röng uppsetning og notkun veldur 
meiðslum og skemmdum.  
Geymið leiðbeiningarnar ávallt hjá tækinu til nota í 
framtíðinni.  

1.1 Öryggi barna og 
varnarlauss fólks  

 VIÐVÖRUN!  
Hætta er á köfnun, meiðslum eða varanlegri fötlun.  

 Persónur (þar með talin börn) með takmarkaða 
getu og án reynslu mega ekki nota tækið.  

 Þeir verða að vera undir umsjá aðila sem ber 
ábyrgð á þeim eða veitir þeim tilsögn.  

 Börn mega ekki leika sér með vélina.  

 Haldið umbúðunum fjarri börnum.  

 Haldið börnum og heimilisdýrum fjarri 
eldavélinni þegar hún er í notkun eða er að 
kólna. Aðgengilegir hlutir eru heitir.  

 Ef tækið er búið barnaöryggi er mælt með að 
það sé notað.  

1.2 Uppsetning  

 VIÐVÖRUN!  
Aðeins til þess hæfur aðili má setja upp þetta tæki.  

 Fjarlægið allar umbúðir  

 Ekki setja upp eða nota tæki sem er skemmt.  

 Fylgið uppsetningarleiðbeiningum sem fylgja 
tækinu.  

 Sýnið ávallt aðgát þegar tækið er flutt til því 
það er þungt. Notið ávallt hlífðarhanska.  

 Ekki taka í handfangið á ofnhurðinni.  

 Haldið lágmarksfjarlægð frá öðrum tækjum og 
skápaeiningum.  

 Gangið úr skugga um að tækið standi fyrir 
neðan eða við hliðina á vel uppsettum 
einingum.  

 Hliðar tækisins séu í sömu hæð og skápar eða 
tæki til hliðar.  

Tenging við rafmagn  

 VIÐVÖRUN!  
Hætta á eldi og raflosti.  

 Allar tengingar við rafmagn eiga að vera í 
höndunum á löggiltum rafverktökum.  

 Jarðtengja verður tækið samkvæmt reglugerð.  

 Athugið hvort spenna og gerð straums sem 
fram kemur á upplýsingaplötu sé í samræmi 
við  raflögn heimilisins. Ef ekki, hafið samráð 
við rafvirkja.  

 Tengið vélina við jarðtengdan tengil.  

 Ekki má nota fjöltengi eða 
framlengingarsnúrur.  

 Gætið þess að valda ekki skemmdum á 
rafmagnskapli eða kló.  

 Hafið samband við þjónustuverkstæði eða 
rafvirkja ef skipta þarf um snúru.  

 Þegar raftæki eru sett í samband við rafmagn 
verður að gæta þess að snúrurnar komist ekki 
í snertingu við heita ofnhurðina.  

 Vörn gegn rafspennu verður að vera fasthert, 
þannig að ekki sé hægt að losa hana nema 
með verkfærum.  

 Tengið rafmagnssnúru í tengil aðeins við lok 
uppsetningarinnar.  

 Gangið úr skugga um að aðgengi sé að 
tenglinum eftir uppsetninguna.  
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 Ef raftengill er laus á ekki að tengja klóna.  

 Ekki draga í rafmagnssnúruna til að taka klóna 
úr innstungu. Takið ávallt í sjálfa klóna til þess.  

 Nauðsynlegt er að vera með heppilega 
einangrunareiningar:  

 Nauðsynlegt er að vera með heppilega 
einangrunareiningar: hóprofa, öryggi (skrúfuð 
öryggi verður að fjarlæga úr töflu), lekaliða og 
snertur.  

 Búnaður verður að vera til staðar í tengingu, 
sem gefur kost á að rjúfa straum á öllum 
fösum. Rofabúnaður verður að rjúfa straum 

með minnst 3ja mm bili .  

1.3 Notkun  

 VIÐVÖRUN!  
Hætta á meiðslum, bruna, raflosti eða sprengingu.  

 Þetta tæki á aðeins að nota í venjulegu 
umhverfi á heimilum.  

 Viðbætur eða breytingar á tækinu eru ekki 
leyfðar.  

 Gangið úr skugga um að loftop séu ekki lokuð.  

 Ekki skilja tækið eftir án aðgæslu þegar það er 
í notkun.  

 Slökkvið á tækinu eftir hver not.  

 Ofninn verður mjög heitur að innan við notkun. 
Ekki snerta hitaelementin sem eru í tækinu.  

 Notið ávallt ofnhanska til að fjarlægja eða setji 
inn hluti í ofninn.  

 Sýnið aðgát þegar ofnhurðin er opnuð þegar 
ofninn er í notkun. Heit loft getur streymt út.  

 Ekki nota tækið með blautar hendur eða þegar 
það er í snertingu við vatn.  

 Ekki leggja þunga á opna ofnhurðina.  

 Notið ekki tækið sem vinnuborð eða til að 
geyma hluti.  

 Haldið hurðinni ávallt lokaðri þegar ofninn er í 
notkun.  

 Opnið hurðina varlega.  

 Ef þú notar efni sem innihalda alkóhól í 
ofninum, getur myndast blanda sem inniheldur 
lítilsháttar eldfima blöndu af alkóhóli og lofti.  

 Ekki meðhöndla neinn búnað sem sendir frá 
sér hita, neista eða opinn eld á meðan.  

 Ekki setja eldfima hluti eða hluti sem eru 
blautir með eldfimum vökva nálægt eða á 
ofninn.  

 VIÐVÖRUN!  
Hætta á skemmdum á tækinu  

 Til að koma í veg fyrir skaða eða mislitun á 
gljáhúð:  

 Ekki setja neitt beint á botn ofnsins.  

 Ekki hjúpa neinn hluta hans með álfilmu.  

 Hellið aldrei heitu vatni bein inn í ofninn.  

 Ekki láta rök ofnföt eða matvæli standa lengi í 
ofninum eftir að matseld lýkur.  

 Sýnið aðgát þegar aukabúnaður er settur inn 
eða fjarlægður  

 Mislitun á gljáhúðinni hefur engin áhrif á virkni 
ofnsins.  

 Þetta er ekki galli í skilningi ábyrgðarlaga.  

 Notið ofnskúffuna fyrir rakar kökur. 
Ávaxtasafar geta myndað bletti sem verða til 
frambúðar.  

1.4 Viðhald og hreinsun  

  
VIÐVÖRUN!  
Hætta á meiðslum,eldi eða skemmdum á tækinu.  

 Slökkvið á tækinu og takið það úr sambandi 
við straum áður en viðhald er framkvæmt.  

 Gangið úr skugga um að tækið hafi kólnað.  

 Það er hætta á að glerið í hurðinni geti 
brotnað.  

 Skiptið samstundis um gler ef það hefur 
skemmst. Hafið samráð við þjónustuaðila.  

 Sýnið aðgát þegar hurðin er losuð af ofninum. 
Hurðin er þung!  

 Hreinsið ofninn reglulega til að varna því að 
yfirborðið verði fyrir skemmdum.  

 Uppsöfnun á fitu eða matarleifum getur valdið 
eldhættu.  

 Hreinsið tækið með mjúkum rökum klút. Ef 
notuð er sápa, á hún að vera mild.  

 Ekki nota gróf efni, grófa hreinsipúða, leysiefni 
eða málmhluti við hreinsun.  

 Fylgið leiðbeiningum framleiðenda, ef verið er 
að nota ofnahreinsiefni á úðabrúsa.  

 Ekki hreinsa sjálfhreinsandi gljáhúðun  (ef við 
á) með neinum hreinsiefnum.  

"Pyrolytic" hreinsun  

 VIÐVÖRUN!  
Hætta á eldi og bruna.  

 Fylgið vandlega leiðbeiningum varðandi 
Pyrolitic hreinsun.  

 Haldið börnum fjarri tækinu þegar Pyrolytic 
hreinsun er í gangi. Ofninn verður mjög heitur 
þegar hreinsunin er í gangi.  

 Tryggið að næg loftræsting sé til staðar á 
meðan hreinsun er í gangi og að henni lokinni.  

 Tryggið að næg loftræsting sé til staðar á 
meðan og eftir fyrstu notkun á hámarkshita.  

 Fjarlægið öll gæludýr (sérstaklega fugla) frá 
ofninum á meðan og eftir að Pyrolitic hreinsun 
er í gangi og við fyrstu notkun á miklum hita, 
og geymið þau á vel loftræstu svæði.  

 Sumir fuglar og skriðdýr geta verið viðkvæm 
gagnvart gufum sem streyma frá ofninum á 
meðan á Pyrolytic-hreinsiferli er í gangi.  

 Lítil gæludýr geta einnig verið mjög viðkvæm 
fyrir staðbundnum hitasveiflum í nágrenni 
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sjálfhreinsandi ofna þegar hreinsiferli er í 
gangi.  

 Viðloðunarfrítt yfirborð á pottum, pönnum, 
bökkum og áhöldum getur orðið fyrir skaða af 
háu hitastigi Pyrolytic hreinsunar þegar hún er 
í gangi og getur einnig valdið gufum sem eru 
skaðlegar á lágu stigi.  

 Gufur sem myndast við Pyrolytic-hreinsun ofna 
/ leifum eldunar eru taldar vera óskaðlegar fyrir 
fólk, þar með talin smábörn eða fólk með 
læknisfræðileg vandamál.  

1.5 Ofnljós  

 Perur í þetta tæki eru af sérstakri gerð, sem 
eru aðeins fyrir heimilistæki. Það er ekki hægt 
að nota þær til lýsingar í herbergjum á 
heimilinu.  

 VIÐVÖRUN!  
Hætta á raflosti  

 Slökkvið á tækinu og takið úr sambandi við 
rafmagn áður en skipt er um peru.  

 Ef þörf er á að skipta um peru, notið þá peru af 
sama styrkleika og sem er ætluð sérstaklega 
fyrir heimilistæki.  

1.6 Förgun  

VIÐVÖRUN!  
Hætta á meiðslum eða köfnun.  

 Aftengið ofninn frá rafmagni.  

 Klippið á straumsnúruna og fargið.  

 Fjarlægið hurðarlæsingu. Þetta kemur í 
veg fyrir að börn eða dýr geti lokast 
inni í vélinni.  

2. LÝSING Á TÆKINU  

 
 
 

 Stjórnborð  

Rafeindastýring/Klukkustýring  

 Tengi fyrir skynjara fyrir kjöthitamæli  

 Hitaelement  

 Ljós  

 Vifta  

 Hitaelement á bakhlið  

 Undirhiti  

 Brautir, fjarlægjanlegar  

 Staða á plötum  

2.1 Aukabúnaður  

 
 

 

 
 
Ofngrind  
Fyrir eldunaráhöld, kökuform og steikur.  
 
 
 
 
 
 
Bökunarplata  
Fyrir kökur og kex.  
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Grill- / ofnskúffa  
Fyrir bakstur eða steikingu eða sem skúffa til að 
taka við fitu.  
 
 
 
 
 
 
Kjöthitamælir (mælir kjarnahitastig)  
Til að mæla hvernig maturinn eldast  

3. FYRIR FYRSTU NOT  

 VIÐVÖRUN!  
Sjá kafla "öryggisupplýsingar".  

3.1 Hreinsun í upphafi  

 Fjarlægið alla hluti úr ofninum.  

 Hreinsið ofninn fyrir fyrstu not.  

 Sjá kafla "Umhirða og hreinsun".  

3.2 Stilla og breyta klukku  

Eftir fyrstu tengingu við straum þá sýnir skjárinn 
allar táknmyndir í stutta stund. Síðan sýnir skjárinn 
útgáfu hugbúnaðar í nokkrar sekúndur.  

Þegar slokknar á útgáfu hugbúnaðar þá sýnir 
skjárinn h og 12:00.  
Stilling á tíma:  
1. Snertið + eða - til að stilla klst.  
2. Snertið X.  
3. Snertið + eða - til að stilla mínútur.  
4. Snertið X eða X.  
Skjár fyrir hitastig / klukku sýnir nú nýjan tíma.  
Breyta klukku  
Það er aðeins hægt að breyta klukku þegar slökkt 
er á tækinu. Snertið X. 
X blikkar á skjánum. Notið aðferð hér að framan til 
að stilla klukku.  
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4. STJÓRNBORÐ  

4,1 Rafeindaklukka  

 
Notið skynjarasvæði til að stjórna ofninum 
 

 Skynjara-
svæði 

Aðgerð Lýsing 

 
 

Á / Af  Til að kveikja og slökkva á ofninum.  

 

 
KOSTIR  Til að stilla virkni ofns, sjálfvirkt kerfi eða hreinsiaðgerð.  

 

 

OFNLJÓS  Til að kveikja eða slökkva á ofnljósi  

 

 

HITASTIG /  HRÖÐ 
UPPHITUN  

 

Til að stilla og skoða hita í ofnhólfinu eða hitastig í  
kjöthitamæli (sem mælir kjarnahitastig)  
Ef ýtt er á skynjarann og haldið inni í þrjár sekúndur,  
þá kveikir það eða slekkur á hraðri upphitun.  

 

 

 

UPPÁHALDS KERFI  

 
Til að vista uppáhalds eldunarkerfi. Notað til að skoða 
uppáhaldskerfi beint, einnig þegar slökkt er á ofninum.  

 
 

SKJÁR  Sýnir núverandi stillingu á tækinu.  

 

 
UPP  Til að fara upp í valmynd  

 

 
NIÐUR  Til að fara neðar í valmynd  

 

 

KLUKKA  Til að stilla virkni klukku.  

 

 

MÍNÚTUTELJARI  Til að stilla mínútuteljara.  

 
 

OK  
Til að staðfesta val eða stillingu. Til að fara neðar í 
valmynd  
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4.2 Skjár  
 

 

A) Tákn fyrir virkni ofns  
B) Númer á virkni ofns / kerfi 
C) Táknmyndir fyrir virkni klukku (sjá töflu "Virkni 

klukku")  
D) Klukka / skjámynd afgangshita (einnig 

mínútuteljari og tími dags)  
E) Hitastig / tími  

 
  
 

4.3 Aðrar tilvísanir á skjánum  

Tákn 
á skjá 

Heiti Lýsing 

 
Sjálfvirkt kerfi  Hægt er að velja sjálfvirkt kerfi.  

 
Uppáhaldskerfi  Uppáhaldskerfi er í gangi.  

 
kg / g  Sjálfvirkt kerfi með þyngdarmælingu er í gangi. 

 klst / mín  
Klukkan er virk  

 

 
Upphitun / afgangshiti Sýnir stig hita í ofninum. 

 
Hitastig / hröð upphitun  Aðgerðin er í gangi.  

 
Hitastig  Hægt er að skoða eða breyta hitastigi  

 
Kjöthitamælir (mælir kjarnahitastig)  Kjöthitamælir er í tengi fyrir skynjara.  

 

Læsing hurðar  Hurðarlæsing er virk.  

 

Mínútuteljari  Virkni mínútuteljara er í gangi.  

 
 

4.4 Táknmynd upphitunar  
Þegar kveikt er á virkni ofns þá birtast lárétt strik _ 
_ _ á skjánum. Strikin sýna að hitastig í ofninum er 
að hækka eða lækka.  
Þegar ofninn hefur náð stilltu hitastigi þá hverfa 
strikin af skjánum  
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5. DAGLEG NOT  
VIÐVÖRUN!  
Sjá kafla "öryggisupplýsingar". 
Til að nota ofninn er hægt að nota:  

Handvirka stillingu - til að stilla aðgerð hita, hitastig 
og eldunartíma handvirkt.  
Sjálfvirk kerfi - til að elda rétti þegar viðkomandi 
hefur ekki þekkingu eða reynslu í eldamennsku.  
 

 

Virkni ofns Notkun 

1  
 

Eldun með  
blæstri  

Fyrir bakstur á allt að þremur hæðum í einu. Þegar þessi  
aðgerð er notuð er hitastig í ofninum er stillt 20-40 °C lægra en 
með hefðbundinni eldun (yfir-/undirhita). Einnig til að þurrka 
matvæli.  
 

2  
 

Pizzastilling  

Fyrir bakstur matvæla á einni hæð með meiri brúningu og  
stökkum botni. Þegar þessi aðgerð er notuð er hitastig í  
ofninum er stillt 20-40 °C lægra en með hefðbundinni eldun  
(yfir-/undirhita).  

3  
 

Hefðbundin  
eldun  

Fyrir bakstur og steikingu á einni hæð.  

4  
 

Hæg eldun  Fyrir eldun á mjög mögrum eða safaríkum matvælum.  

5  
 

Undirhiti  
Fyrir bakstur á kökum með stökkan botn og til að sjóða  
niður matvæli.  

6  
 

Affrysting  Fyrir affrystingu á frosnum matvælum.  

7  

 

Halda heitu Til að halda þegar elduðum mat heitum.  

8  

 

Sparnaðar- 
steiking (Eco)  

Sparnaðarsteiking (Eco) hámarkar orkunýtingu við eldun  
Það er nauðsynlegt að stilla fyrst eldunartímann. Til að fá  
frekari upplýsingar varðandi meðmæltar stillingar, sjá  
eldunartöflur með viðeigandi ofnvirkni.  

9  
 

Grill  
Til að grilla flöt matvæli í miðju grilli. Til glóðunar á brauði  
 

10  
 

Hröð  
grillsteiking 

Til að grilla matvæli í meira magni. Til glóðunar á brauði  

11  
 

Túrbó grill  
Til steikingar á stærri kjötbitum eða kjúklingum með beini  
á einni hæð. Einnig til að brúna matvæli, til dæmis gratínera.  

 
 

5.1 Stilla virkni ofnsins  

1. Kveikið á ofninum með . Skjárinn sýnir stillt 
hitastig, táknmynd og númer á virkni ofns.  

2. Snertið  eða  til að stilla virkni ofnsins.  
3. Ýtið á OK eða ofninn fer sjálfkrafa í gang eftir 
fimm sekúndur.  

 Ef kveikt er á ofninum  og ekki er stillt á virkni 
ofns eða kerfi, þá slekkur ofninn sjálfkrafa á sér 
eftir 20 sekúndur.  

5.2 Hitastigi breytt  

Ýtið á  eða  til að breyta hitastigi í 5°C 
þrepum.  
Þegar ofninn hefur náð stilltu hitastigi heyrist 
hljóðmerki þrisvar sinnum og táknmynd fyrir 
upphitun slokknar.  
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5.3 Athugun á hitastigi  

Hægt er að sjá hitann í ofninum þegar virkni eða 
kerfi eru í gangi.  

1. Snertið . Skjámynd fyrir hitastig / klukku sýnir 
hitastigið í ofninum. Ef breyta þarf hitastigi í 

ofninum er ýtt enn einu sinni á  og ýtt síðan á 

 eða .  

2. Ýtið á OK til að fara aftur í stillt hitastig eða 

skjárinn sýnir það sjálfkrafa eftir fimm sekúndur.  
 

5.4 Aðgerð hraðari upphitunar  
Aðgerð hraðari upphitunar styttir tímann sem tekur 
ofninn að hitna.  

Kveikt á hraðari upphitun: Snertið og haldið  
í meira en þrjár sekúndur.  
Þegar kveikt er á hraðri upphitun blikka lárétt strik 
á skjánum til að sýna að virknin er í gangi.  
 
Viðbótarupplýsingar:  

 Ekki setja matvæli í ofninn þegar hröð 
upphitun er í gangi.  

 Hröð upphitun er ekki tiltæk með öllum 
stillingum ofnsins. Hljóðmerki heyrist ef hröð 
upphitun er ekki tiltæk fyrir stillta virkni.  

5.5 orkusparnaður  

  Tækið er með virkni sem hjálpar til við  
að spara orku í daglegri eldun:  

 Afgangshiti:  
Þegar hitavirkni eða kerfi er í gangi, slokknar á 
hitaelementum 10% fyrr (ljós og vifta eru áfram 
í gangi). Til þess að þessi virkni fari gang 
verður eldunartíminn að vera lengri en 30 
mínútur eða nota verður virkni klukku 
(Tímalengd, lokatíma, biðtíma). Þessi aðgerð 
virkar ekki þegar verið er að nota grill.  

 Hægt er að nota hitann til að halda matvælum 
heitum þegar slökkt er á tækinu. Skjár fyrir 
klukku / afgangshita sýnir hitastig sem er, og 
láréttu strikin sýna hitastigið um leið og það 
lækkar.  

 Eldað með slökkt á ofnljósi Ýtið á  til að 
slökkva á ljósi á meðan á eldun stendur.  

 Slökkt á skjánum - Ef þörf krefur er hægt að 

slökkva á skjánum að fullu. Ýtið á  og  
samtímis þar til að það slokknar á skjánum. 
Þetta skref slekkur einnig á ofninum.  

 Sparnaðaraðgerðir (Eco) - sjá Stýring á virkni 
ofnsins  

6. AÐGERÐIR KLUKKU  
TÁKN AÐGERÐ LÝSING 

 

TÍMI DAGS  
Til að skoða stöðu á klukku Til að breyta klukku sjá 'Stilla og breyta 
klukku'.  

 
TÍMALENGD  Til að stilla hve lengi kveikt er á ofninum.  

 
ENDIR  

Til að stilla hvenær ofninn slekkur á sér. Það er hægt að nota 
tímalengd og endatíma saman (biðtími), ef ætlunin er að kveikja og 
slökkva sjálfvirkt á tækinu síðar á tilteknum tíma 

 
 

6.1 Mæling á tíma  
Notið mælingu á tíma til að fylgjast með hve lengi 
ofninn er í gangi. Hún fer í gang um leið og ofninn 
byrjar að hitna.  

Endurstilling á mælingu á tíma: Snertið  og  
samtímis þar til að skjárinn sýnir "00:00" og 
mæling á tíma byrjar aftur að telja.  

  Það er ekki hægt að nota mælingu á tíma 
þegar búið er að stilla tímalengd eða 
endatíma.  

6.2 Stilling á TÍMALENGD  
1. Kveikið á ofninum og stillið virkni ofns og 
hitastig.  

2. Snertið  aftur og aftur þar til að skjárinn sýnir 

. X blikkar á skjánum.  

3. Notið  og  til að stilla mínútur í 
TÍMALENGD.  

4. Ýtið á OK til að staðfesta.  

5. Notið  og  til að stilla klst í TÍMALENGD.  
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Ef ýtt er á  eða OK þegar verið er að stilla 

TÍMALENGD, þá skiptir ofninn yfir í stillingu fyrir 
virkni ENDIR.  
6. Þegar stilltur tími endar, þá heyrist hljóðmerki í 
tvær mínútur. 

og tímastilling blikkar á skjánum.  
Það slokknar á ofninum.  
Snertið skynjara eða opnið hurðina til að slökkva á 
hljóðmerkinu.  
7. Slökkvið á ofninum.  

6.3 Stilling á endatíma  

1. 1. Kveikið á ofninum og stillið virkni ofns og 
hitastig.  

2. Snertið  aftur og aftur þar til að skjárinn sýnir 

.  blikkar á skjánum.  

3. Notið  og  til að stilla endatíma (fyrst 

mínútur og síðan klst) og OK eða  til að 

staðfesta.  
4. Þegar stilltur tími endar, þá heyrist hljóðmerki í 
tvær mínútur.  
X og tímastilling blikkar á skjánum. Það slokknar á 
ofninum.  
5. Snertið skynjara eða opnið hurðina til að slökkva 
á hljóðmerkinu.  
6. Slökkvið á ofninum.  

6.4 Athugun útkomu (aðeins 
ákveðnar gerðir)  
Það kviknar á ljósi og hljóðmerki heyrist tveimur 
mínútum áður en eldunartíminn er liðinn ef stillt er 
á aðgerð ENDIR eða TÍMALENGD. Ofninn fer yfir í 
stillingu ENDIR eða TÍMALENGD. Á þessum 
tveimur mínútum er hægt að skoða útkomu 
eldunar, og ef nauðsynlegt reynist að bæta við 
tíma fyrir ENDI eða TÍMALENGD.  

6.5 Stilling á MÍNÚTUTELJARA  

Notið MÍNÚTUTELJARA til að stilla niðurtalningu á 
tíma (hámark 23 klst 59 mín).  
Þetta hefur engin áhrif á virkni ofnsins. Það er 
hægt að stilla MÍNÚTUTELJARA hvenær sem er, 
einnig þegar slökkt er á ofninum.  

1. Snertið .  og "00" blikka á skjánum.  

2. Notið  eða  til að stilla 
MÍNÚTUTELJARA. Fyrst þarf að stilla sekúndur, 
þá mínútur og loks klst.  

3. Snertið OK eða MÍNÚTUTELJARI byrjar 

sjálfvirkt eftir fimm sekúndur.  
4. Þegar stilltur tími endar, þá heyrist hljóðmerki í 

tvær mínútur,  og "00" blikka á skjánum.  
5. Snertið skynjara eða opnið hurðina til að slökkva 
á hljóðmerkinu.  

6.6 Stilla virkni biðtíma  

Virkni TÍMALENGD  og ENDIR  er hægt 
að nota saman ef ofninn á að kveikja á sér og 
slökkva sjálfvirkt síðar. Í þessu tilfelli á að stilla 

fyrst Tímalengd  og síðan Endatíma  (sjá 
"Stillingu á TÍMALENGD" og "Stillingu á 
endatíma").  
Þegar stilling á biðtíma er virk sýnir skjárinn 

stöðugt tákn fyrir virkni ofns  með punkti og 

. Punkturinn sýnir hvaða virkni klukku er í 
gangi.  

7. SJÁLFVIRK KERFI  

 VIÐVÖRUN!  
Sjá kafla "öryggisupplýsingar".  

 Það eru til staðar 9 sjálfvirk kerfi og 
uppskriftir. Notið sjálfvirk kerfi - til að elda rétti 
þegar viðkomandi hefur ekki þekkingu eða reynslu 
í eldamennsku. Það er hægt að finna lista yfir 
uppskriftir fyrir sjálfvirk kerfi í "uppskriftabók".  
 
Sjálfvirku kerfin eru í þremur gerðum:  

 Sjálfvirkar uppskriftir  

 Sjálfvirkt kerfi með þyngdarmælingu  

 Sjálfvirkt kerfi með kjöthitamæli  

7.1 Sjálfvirkar uppskriftir  
Stilling á sjálfvirkri uppskrift  
1. Kveikið á ofninum.  

2. Snertið . Skjárinn sýnir fjölda sjálfvirkra 
kerfa (P1-P9).  

3. Snertið  eða  til að velja sjálfvirkt kerfi  

4. Snertið OK eða sjálfvirk uppskrift byrjar 

sjálfvirkt eftir fimm sekúndur.  
5. Þegar stilltur tími endar, þá heyrist hljóðmerki í 

tvær mínútur. Tákn  blikkar. Það slokknar á 
ofninum.  
6. Snertið skynjara eða opnið hurðina til að slökkva 
á hljóðmerkinu.  

7.2 Sjálfvirkt kerfi með 
þyngdarmælingu  

Ef þyngd á kjöti er stillt þá reiknar ofninn út 
kjöttímann.  
1. Kveikið á ofninum.  

2. Snertið . 

3. Notið  eða  til að stilla kerfi fyrir þyngd 
(sjá "uppskriftarbók")  
Skjárinn sýnir: Eldunartíma, tákn fyrir tímalengd 

, sjálfgefna þyngd, einingu þyngdar (kg, g).  
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4. Snertið OK eða stillingar vistast sjálfvirkt eftir 

fimm sekúndur.  
5. Það kviknar á ofninum. Tákn fyrir þyngd blikkar 
á skjánum.  
Á þessum tíma er hægt að breyta sjálfgefinni 

þyngd með  eða .  Ýtið á OK.  

6. Þegar stilltur tími endar, þá heyrist hljóðmerki í 
tvær mínútur.  
X blikkar. Það slokknar á ofninum.  
7. Snertið skynjara eða opnið hurðina til að slökkva 
á hljóðmerkinu.  

7.3 Sjálfvirkt kerfi með 
kjöthitamæli  
Hitastig í kjarna matvæla er sjálfvalinn og 
faststilltur í kerfum fyrir kjöthitamæli. Kerfið hættir 
þegar stilltu hitastigi í kjarna er náð.  
 

1. Kveikið á ofninum.  

2. Snertið .  
3. Setjið kjöthitamæli í samband (sjá kafla um 
steikingarhitamæli).  

4. Notið  eða .  til að stilla kerfi fyrir skynjara 
kjöthitamælis.  

Skjárinn sýnir eldunartíma,  og . 

5. Snertið OK eða stillingar vistast sjálfvirkt eftir 

fimm sekúndur.  
6. Þegar stilltur tími endar, þá heyrist hljóðmerki í 

tvær mínútur.  blikkar. Það slokknar á ofninum.  
7. Snertið skynjara eða opnið hurðina til að slökkva 
á hljóðmerkinu.  

8. NOTKUN Á AUKABÚNAÐI  

 
VIÐVÖRUN!  
Sjá kafla "öryggisupplýsingar".  

8.1 Skynjari kjöthitamælis  
Skynjari kjöthitamælis mælir kjarnahitastig í kjötinu.  
Ofninn slekkur á sér þegar kjötið hefur náð stilltu 
hitastigi.  
Það þarf að stilla tvö hitastig:  

 Hitastig í ofni: Sjá töflu fyrir steikingu í 
uppskriftabók.  

 Hitastig í kjarna: Sjá töflu fyrir skynjara 
kjöthitamælis í uppskriftabók.  

 
Notið aðeins kjöthitamælinn sem fylgdi eða rétta 
varahluti.  
1. Kveikið á ofninum.  
2. Stingið enda á skynjara kjöthitamælis (með X á 
handfangi) í miðjuna á kjötinu.  
3. Setjið tengi fyrir kjötmæli inn í tengil framan á 

ofninum. Skjárinn sýnir  og sjálfvalda stillingu 
fyrir skynjara kjöthitamælis. Hitastigið er 60°C fyrri 
fyrsta skipti á virkni og síðan síðasta stilling fyrir 
hverja aðgerð þar á eftir.  
4. Snertið X eða X til að stilla hitastigið.  

5. Snertið OK eða stillingar vistast sjálfvirkt eftir 

fimm sekúndur.  
Gagnlegar upplýsingar:  
Það er aðeins hægt að stilla hitastig í kjarna þegar 

 blikkar Ef  er á skjánum en blikkar ekki 

áður en hitastig er stillt, snertið  eða  til að 
stilla hitastigið.  
6. Stillið virkni ofnsins, og ef þörf krefur hitastigið í 
ofninum.  

Skjárinn sýnir núverandi kjarnahitastig kjöts og 
stiku fyrir hitastig sem sýnir hlutfallið á milli þess 
hitastigs sem búið er að stilla og núverandi 
hitastigs í ofninum.  
Gagnlegar upplýsingar:  
Kjöthitamælirinn verður að vera kyrr í kjötinu og í 
tenginu allan eldunartímann.  
Þegar ofninn reiknar út áætlaðan eldunartíma sést 
tala fyrir virkni tímamælingar á skjá fyrir Klukku / 
afgangshita. Þegar útreikningi er lokið sýnir skjár 
fyrir klukku / afgangshita - og síðan áætlaða 
tímalengd eldunar. Ofninn heldur áfram að reikna 
tímalengdina út á meðan á eldun stendur.  
Skjárinn uppfærir sig reglulega með nýrri tölu.  
7. Þegar kjötið hefur náð stilltu hitastigi í kjarna, 

blikkar  og  hitastig í kjarna. Hljóðmerki heyrist í 
tvær mínútur. Snertið skynjara til að slökkva á 
hljóðmerkinu.  
8. Losið kjöthitamælinn úr tenginu og fjarlægið 
kjötið úr ofninum.  

 
VIÐVÖRUN!  
Sýnið aðgát þegar kjöthitamælirinn er fjarlægður. 
Hann er heitur. Hætta er á að brennast.  
9. Slökkvið á ofninum.  

 
Þegar kjöthitamæli er stungið í samband, þá falla 
út stillingar fyrir virkni á klukku.  
Þegar eldað er með kjöthitamæli er hægt að breyta 
hitastigi sem sýnt er á skjá fyrir hitastig / tíma. 
Skjárinn sýnir núverandi kjöthita eftir kjötmæli hefur 
verið stungið í samband við tengið og búið er 
aðstilla virkni og hitastig.  
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Ýtið aftur og aftur á  til að sjá þrjá aðra 
valkosti hitastigs:  

 Stillt hitastig í kjarna  

 Núverandi hitastig í ofninum  

 Núverandi hitastig í kjarna kjöts 
  

 
Stillt hitastig í kjarna breytist í núverandi hitastig í 
kjarna og núverandi stilling hitastigs breytist í stillt 
hitastig í ofni.  

8.2 Búnaður ofns settur í ofninn  

 

 
Ofnskúffan og ofngrindin eru með hliðarbrúnir. 
Þessar brúnir og lögun á köntum hafa þann tilgang 
að varna þess að eldunarbúnaður renni til.  

 
Ofnskúffa og ofngrind settar inn saman  
Setjið ofngrindina á ofnskúffuna. Ýtið ofnskúffu inn 
á milli brauta í æskilegri hæð.  

 

9. VIÐBÓTARAÐGERÐIR  

9.1 Aðgerð fyrir 
uppáhaldskerfi  

Notið þessa aðgerð til að stilla uppáhalds hitastig 
og tímastillingar fyrir virkni ofns eða kerfi.  
1. Stillið hitastig og tíma fyrir virkni ofns eða kerfi.  

2. Snertið og haldið  í meira en þrjár 
sekúndur. Hljóðmerki heyrist.  
3. Slökkvið á ofninum.  
Notkun á aðgerðinni uppáhalds kerfi:  
Snertið X til að kveikja á virkni.  
Ofninn kveikir á uppáhaldskerfi.  
Snertið X til að slökkva á virkni. Ofninn slekkur á 
uppáhaldskerfinu þínu.  
Hægt er að breyta tíma og hitastigi þegar virknin er 
í gangi.  

9.2 Barnalæsing  
Barnalæsing kemur í veg fyrir að óvart sé kveikt á 
ofninum.  
Kvikt og slökkt á virkni barnalæsingar:  

1. Slökkvið á ofninum með   
Ekki kveikja á neinni virkni.  

2. Snertið og haldið  og  samtímis í 2 
sekúndur. Hljóðmerki heyrist.  
SAFE kviknar og hverfur á skjánum.  
Ef ofninn er með sjálfhreinsibúnað ("Pyrolityc-
hreinsun") og virknin er í gangi þá er hurðin læst. 
Skilaboð birtast á skjánum þegar ýtt er á 
skynjarasvæði.  

9.3 Læsing á stjórnborði  

Aðeins er hægt að kveikja á þessari virkni þegar 
ofninn er í gangi. Læsing á stjórnborði kemur í veg 
fyrir virkni ofnsins sé breytt óvart  
Kveikt / slökkt á virkni læsingar á stjórnborði:  
1. Kveikið á ofninum.  
2. Kveikið á virkni ofns eða stillingu.  

3. Snertið og haldið  og  samtímis í 2 
sekúndur. Hljóðmerki heyrist.  
"Loc" kemur á eða slokkar á skjánum.  
Gagnlegar upplýsingar:  
Hægt er að slökkva á ofninum þegar læsing 
stjórnborðs er virk. Þegar slökkt er á ofninum 
verður læsing stjórnborðs óvirk.  
Ef ofninn er með sjálfhreinsibúnað ("Pyrolityc-
hreinsun") og virknin er í gangi þá er hurðin læst. 
Skilaboð birtast á skjánum þegar ýtt er á 
skynjarasvæði.  
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9.4 Valmynd fyrir stillingar  

Valmynd fyrir stillingar gerir mögulegt að bæta við 
eða eyða aðgerðum úr aðalvalmynd (til dæmis: 
hægt er að virkja Táknmynd fyrir afgangshita eða 

gera hana óvirka). Valmynd fyrir stillingar er með 
hámark sjö stillingar (frá SET1 að SET7). Sjá töflu 
hér að neðan til að sjá hugsanleg atriði hverrar 
stillingar.  
 

Valmynd fyrir stillingar  

     Tákn í  
valmynd fyrir 
    stillingar 

Lýsing Gildi sem hægt er að stilla 

SET1  VÍSUN Á LEIFAR HITA ON / OFF (Á / Af) 

SET2 HREINSIÁMINNING ON / OFF (Á / Af) 

SET3 HNAPPATÓNN BEEP / OFF  (Smella / Flaut / Slökkt) 

SET4 BILUNARTÓNN ON / OFF (Á / Af) 

SET5 ÞJÓNUSTUVALMYND - - - 

SET6 ENDURSTILLA STILLINGAR YES / NO (Já / Nei) 

SET7 ¹) FRAMLENGING Á TÍMA ON / OFF (Á / Af) 
1) Aðeins ákveðnar gerðir  

 

 
Það er hægt að stilla valmynd fyrir stillingar þegar 
slökkt er á ofninum.  
 
Kveikja á valmynd fyrir stillingar:  

1. Ef þörf krefur, slökkvið á ofninum með .  

2. Snertið og haldið  í 3 sekúndur. Skjárinn 
sýnir "SET1" og "1" blikkar 
  

3. Ýtið á /  til að velja stillingu.  

4. Ýtið á OK. 

5. Ýtið á /  til að breyta tölugildi stillingar  

6. Ýtið á OK. 

9.5 Sjálfvirkt slökkt á  

Vegna öryggis slekkur ofninn sjálfvirkt á sér eftir 
ákveðinn tíma:  

 Ef virkni ofns er í gangi.  

 Ef hitastigi er ekki breytt í ofninum.  
 

       Hitastig  
Tími þegar ofninn  
       slekkur á sér  

  30 °C - 120 °C  12,5 klst 

120 °C - 200 °C  8,5 kl 

200 °C - 250 °C  5,5 kl 

250 °C - hámark °C  3,0 kl 

 
Ýtið á skynjara til að kveikja á ofninum á eftir að 
hann hefur slökkt sjálfvirkt á sér.  

 
Aðgerðin sjálfvirkt slökkt á virkar með öllum 
aðgerðum ofnsins, nema hægri eldun, 
kjöthitamæli, tímalengd, endatíma og biðtíma.  

9.6 Birta á skjá  
Það eru tvö stig birtu á skjá : 

 Næturbirta: 
- Þegar slökkt er á ofninum, er birtustig á skjá 

minna frá kl. 10 að kvöldi til 6 að morgni.  

 Birta að degi til: 
- Þegar kveikt er á ofninum.  
- Ef ýtt er á skynjarahnapp á meðan næturbirta 

er á (nema Á / Af), þá fer skjárinn aftur í 
birtustig að degi í næstu 10 sekúndur.  

- Ef slökkt er á ofninum og stillt er á 
mínútuteljara. Þegar virkni mínútuteljara er 
yfirstaðin þá fer skjárinn aftur á stig næturbirtu.  

9.7 Kælivifta  
Kælivifta fer sjálfkrafa í gang þegar kveikt er á 
ofninum til þess að halda yfirborði ofnsins köldu. Ef 
slökkt er á ofninum þá helst kæliviftan í gangi þar 
til að ofninn hefur kólnað.  
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10. UMHIRÐA OG HREINSUN

 
VIÐVÖRUN!  
Sjá kafla "öryggisupplýsingar".  
 
Athugasemdir vegna hreinsunar:  

 Þurrkið af ofninum að framan með mjúkum klút 
sem vættur er í sápuvatni.  

 Notið algeng hreinsiefni á markaði til að strjúka 
af málmframhlið.  

 Hreinsið ofninn að innan eftir hver not. Þá er 
auðveldara að hreinsa óhreinindi og þau 
brenna ekki föst.  

 Fjarlægið þráláta og erfiða bletti með 
sérstökum ofnhreinsiefnum.  

 Hreinsið alla aukahluti eftir hver not og látið 
þorna. Notið mjúkan klút með heitu vatni og 
þvottalegi.  

 Ef notuð eru ílát með sjálffráhrindandi húðun 
ekki hreinsa þau með ágengum hreinsiefnum, 
áhöldum með skarpri brún eða setja í 
uppþvottavél. Slíkt getur valdið skemmdum á 
sjálffráhrindandi húðuninni.  

10.1 "Pyrolytic" hreinsun  

1. Fjarlægið allan aukabúnað og fjarlægjanlegar 
brautir.  

 
Ekki gangsetja "pyrolytic" hreinsun ef:  
- Ef ekki er búið að fjarlægja brautir fyrir plötur 

eða útdraganlegar brautir (ef til staðar). Á 
sumum gerðum sýnir skjárinn "C1" þegar þetta 
gerist.  

- Ekki er búið að fjarlægja tengi fyrir 
kjöthitamæli. Á sumum gerðum sýnir skjárinn 
"C2" þegar þetta gerist.  

- Hurð á ofni er ekki fulllokuð. Á sumum gerðum 
sýnir skjárinn "C3" þegar þetta gerist.  

2. Fjarlægið mestu óhreinindin með handafli.  

3. Ýtið á  aftur og aftur þar til að skjárinn sýnir 
"Pyro" og tölustaf fyrir stig óhreininda.  

4. Snertið  eða  til að stilla tímalengd 
hreinsiferlis.  

– 1 – 1:00 fyrir lágt stig óhreininda.  

– 2 – 1:30 fyrir venjulegt stig óhreininda.  

– 3 – 2:30 fyrir hátt stig óhreininda.  

Ýtið á OK til að kveikja á aðgerð fyrir "Pyrolytic" 

hreinsun.  
 
 

Gagnlegar upplýsingar:  
Hægt er að nota aðgerð fyrir endatíma til að seinka 
gangsetningu á hreinsiferli.  
Hurð ofnsins er læst á meðan á hreinsiferli 

stendur. Það kviknar á táknmynd  og strik 
fyrir vísun á hita birtast, þar til að hurðin opnast.  
Læsing hurðar fer af þegar hitastig í ofninum er 
komið niður fyrir öryggismörk og ofnhreinsunin er 
yfirstaðin.  
Slökkt er á ofnljósi á meðan á hreinsun standur.  

Hreinsiáminning  
Til að minna á að þörf sé á hreinsun þá blikkar 

táknmynd fyrir hreinsiáminningu  í hvert sinn 
sem slökkt er í 10 sekúndur.  

 
Það slokknar á hreinsiáminningu:  

 Þegar Pyrolytic hreinsun er yfirstaðin.  

 Þegar slökkt er á henni í grunnstillingum (sjá 
"grunnstillingar").  
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10.2 Brautir fyrir plötur  
Brautir fjarlægðar  

 
 

 
Hægt er að fjarlægja brautir til að hreinsa hliðarnar 
í ofninum.  
 
1. Byrjið á því að draga út grindina frá veggnum að 
framanverðu  
 
 
 
 
 
 
 
2. Dragið aftari hluta grindarinnar frá veggnum og 
fjarlægið.  
 
 
 
Brautirnar settar aftur á sinn stað  
Setjið brautirnar aftur á sinn stað í öfugri röð.  

 
Á við um útdraganlegar brautir:  
Festipinnar á útdraganlegum brautum verða að 
snúa fram.  

10.3 Ofnljós  

 VIÐVÖRUN!  
Hætta á raflosti.  
Peran og hlífðarglerið kunna að vera heit.  
 
Áður en skipt er um peru:  
Slökkvið á ofninum.  
Sláið út öryggi á öryggjatöflu eða rjúfið straum með 
rofa.  

 VARÚÐ!  
Setjið klæði á botn ofnsins. Þetta kemur í veg fyrir 
skemmdir á hlífðarglerinu og ofnhólfinu.  
Notið ávallt sömu gerð af peru.  
 
Skipt um peru í lofti ofnhólfsins.  
1. Snúið hlífðargleri andsælis til að fjarlægja það.  
2. Hreinsið glerið.  
3. Setjið heppilega 300°C hitaþolna peru í staðinn.  
4. Setjið hlífðarglerið á aftur.  
 

Skipt um peru í hliðarljósi vinstra megin í 
ofnhólfi.  
1. Fjarlægið brautir fyrir plötur vinstra megin.  
 

 
2. Fjarlægið glerið með mjóu áhaldi með mjúkum 
oddi, (til dæmis teskeið).  
Hreinsið glerið.  
3. Setjið heppilega 300°C hitaþolna peru í staðinn.  
4. Setjið hlífðarglerið á aftur.  
5. Setjið brautir fyrir plötur vinstra megin á sinn 
stað.  
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10.4 Hreinsun á ofnhurð  

Hurðin losuð af og gler tekið 
úr  
Hægt er að taka hurðina af og losa glerin úr til að 
auðvelda hreinsun á hurðinni. Fjöldi glerja er 
mismunandi eftir gerðum.  

 VIÐVÖRUN!  
Sýnið aðgát þegar hurðin er losuð af ofninum. 
Hurðin er þung.  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Opnið ofnhurðina eins langt og hún opnast.  

 
2. Losið klemmuhandföng (A) á báðum 

hurðarlömum að fullu.  
 

3. Lokið ofnhurðinni eins langt og að fyrstu stöðu 
( um það bil 70° halla).  
 

4. Haldið um hurðina með annarri hendi og 
dragið hana frá ofninum í halla upp á við.  
 

5. Setjið hurðina með ytri hlið niður á mjúkan, 
sléttan flöt, til dæmis teppi. Þetta er til að 
komast hjá því að rispa hurðina.  
 

6. Haldið um hurðarlista (B) á efri brún hurðar á 
báðum hliðum og ýtið inn til að losa 
smellurnar.  
 

7. Grípið um hurðarlista að framan til að losa 
hann.  
 

8. Grípið um efri brún á glerrúðunum og dragið 
þær út hverja eftir aðra úr stýringunum.  
 

9. Hreinsið glerið með vatni og sápu Þurrkið 
glerrúðuna vandlega.  

 
 

Hurð og gler sett í aftur  

Setjið gler og hurð aftur á sinn stað að hreinsun 
lokinni. Framkvæmi ofangreind skerf í öfugri röð.  
Setjið fyrst inn minna glerið, síðan það stærra  
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10. HVAÐ Á AÐ GERA EF…  

 VIÐVÖRUN!  
Sjá kafla "öryggisupplýsingar".  

Vandamál Hugsanleg orsök Aðgerð 
Ofninn hitnar ekki.  Slökkt er á ofninum  Kveikið á ofninum.  

Ofninn hitnar ekki Klukkan hefur ekki verið stillt.  Stillið klukkuna. Sjá "Stilla og breyta 
klukku”.  

Ofninn hitnar ekki Nauðsynlegar stillingar hafa ekki  
verið framkvæmdar.  

Gangið úr skugga um að stillingar séu  
réttar.  

Ofninn hitnar ekki Aðgerðin "sjálfvirkt slökkt á" er virk.  Sjá „Sjálfvirkt slökkt á 

Ofninn hitnar ekki Öryggi hefur slegið út. Gangið úr skugga um að öryggið sé  
ástæða bilunarinnar. Ef öryggið fer aftur  
og aftur hafið þá samráð við rafvirkja.  

Inniljósið logar ekki.  Peran er sprungin.  Skiptið um peru.  

Skjárinn sýnir C1.  Ef ekki er búið að fjarlægja brautir  
fyrir plötur/útdraganlegar brautir  
þegar reynt var að gangsetja  
hreinsun.  

Fjarlægið brautir fyrir plötur /  
útdraganlegar brautir.  

Skjárinn sýnir C2.  Reynt að gangsetja aðgerðir hreinsun, halda 
heitu eða affrystingu, en tengi fyrir 
kjöthitamæli var ekki fjarlægt.  

Losið kjöthitamælinn úr tenginu.  

Skjárinn sýnir C3.  Ef ekki er búið að loka hurð að fullu  
þegar reynt var að gangsetja  
hreinsun.  

Lokið hurðinni að fullu.  

Skjárinn sýnir F102.  Hurðarlæsing er biluð.   Lokið hurðinni að fullu.  

 Slökkvið á tækinu með öryggi á  
hústöflu eða öryggisrofa og kveikið  
á því aftur.  

 Ef skjárinn sýnir F102 á ný, hafið  
vinsamlega samband við  
þjónustuaðila.  

Skjárinn sýnir villukóða  
sem er ekki á þessum lista 

Þetta er rafmagnsbilun.   Slökkvið á tækinu með öryggi á  
hústöflu eða öryggisrofa og kveikið  
á því aftur.  

 Ef skjárinn sýnir villukóðann á ný,  
hafið vinsamlega samband við  
þjónustuaðila.  

 
Ef þér tekst ekki að finna eða leysa vandamálið, 
hafið samband við þjónustuaðila.  
Nauðsynlegar upplýsingar fyrir þjónustuverkstæðið 
er að finna á upplýsingaplötu.  
Upplýsingaplatan er á ramma framan á ofnhólfi.  
 
Mælt er með að skrifa upplýsingarnar hér:  
Gerð (Mod)     ........................................  
Framleiðslunúmer (PNC) ........................................  
Raðnúmer (S.N.)    ........................................  

12. TÆKNILEGAR 
UPPLÝSINGAR  

Spenna : 220 -240 V  
Tíðni : 50 Hz  
Heildarorkunotkun (W)  3500 W 
Stærð á öryggi (A)  16 A 
Spenna (V)  220-240  
Tíðni (Hz)  50 Hz 

Þyngd og stærðir 
Hæð á ofni    594 mm  
Breidd á ofni    594 mm  
Dýpt á ofni    567 mm  
Dýpt með hurð opna í 90 gráður 413 mm 
Lágmarksbreidd innbyggingar  560 mm 
Innbyggingardýpt   550 mm 
Nettó þyngd      40 kg 

13. VERNDUN UMHVERFISINS  

Efni sem eru merkt með merkinu  eru 
endurvinnanleg. Setjið umbúðir í viðeigandi gáma 
til endurvinnslu.  
Hjálpið til við að vernda umhverfið og mannlega 
heilsu með því að endurvinna úrgang frá raftækjum 
og heimilistækjum. Ekki má farga heimilistækjum 

með merki  með venjulegu heimilissorpi.  
Notandanum ber að skila vörunni á söfnunarstað 
raftækja og rafeindatækja á endurvinnslustöð.  

 


