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KÆRI VIÐSKIPTAVINUR, 

 Eldavélin er einstaklega einföld í notkun og 
sérlega afkastamikil. Notkun á helluborðinu 
verður einföld eftir lestur leiðbeininganna.  

 Eldavélin var vandlega yfirfarinn varðandi 
öryggi og virkni í verksmiðjunni áður en 
henni var pakkað og send af stað. 

 Vinsamlegast lesið leiðbeiningarnar vel 
áður en tækið er notað. 

 Með því að fylgja leiðbeiningunum 
vandlega þá ættir þú að vera laus við 
vandamál við notkun á helluborðinu. 

 Það er mikilvægt að geyma 
leiðbeiningarnar á öruggum stað svo að 
hægt sé að leita til þeirra síðar. 

 Það er nauðsynlegt að fylgja 
leiðbeiningunum í handbókinni vandlega til 
að komast hjá hugsanlegum óhöppum. 

 
Varúð! 
Ekki nota eldavélina fyrr en þú hefur leið 
notendahandbókina. 
 
Eldavélin er aðeins ætluð til heimilisnota. 
 
Framleiðandinn áskilur sér rétt til að koma fram 
með breytingar, sem hafa ekki áhrif á virkni 
tækisins. 
 
ÖRYGGISLEIÐBEININGAR 
 

 Ofninn verður heitur þegar hann er í notkun 
Gætið þess að snerta ekki heita hluti inni í 
ofninum. 

 Haldið börnum ávallt fjarri eldavélinni. Bein 
snerting getur valdið bruna þegar eldavélin 
er í notkun.  

 Gætið þess að snúrur annarra 
heimilistækja komist ekki í snertingu við 
heita eldavélina, þar eð að þær eru oftast 
ekki hitaþolnar. 

 Ekki skilja eldavélina eftir án aðgæslu 
þegar verið er að nota hana. Kviknað getur 
í olíu eða fitu vegna yfirhitnunar eða ef olía 
lekur niður. 

 Ekki láta eldavélina safna óhreinindum og 
komið í veg fyrir að vökvar sjóði upp úr og 
á yfirborð helluborðsins. Þetta á 
sérstaklega við um sykur sem hefur slæm 
áhrif á helluborðið og getur valdið 
óbætanlegum skemmdum. Hreinsa þarf 
strax það sem lekur niður. 

 Ekki setja potta eða pönnur með blautum 
botni á þegar heitan hitaflöt því slíkt getur 
valdið óbætanlegum skaða á helluborðinu 
(bletti sem ekki er hægt að ná í burtu).  

 Notið potta og pönnur sem eru sérstaklega 
ætlaðir til nota á keramikhelluborði. 

 Ef gallar, djúpar rispur, sprungur eða brot 
koma í ljós á keramikhelluborðinu, hætið 
samstundis að nota helluborðið og hafið 
samráð við þjónustuverkstæðið.  

 Ekki kveikja á hitafleti fyrr en búið er að setja 
eldunaráhaldið á helluna.  

 Ekki nota potta eða pönnur með skörpum 
brúnum sem geta valdið skemmdum á 
helluborðinu.  

 Ekki horfa beint í halógen-hitasvæði (sem 
ekki er hulið af potti eða pönnu) á meðan það 
er að hitna. 

 Ekki setja föt þyngri en 15 kíló á opna 
ofnhurðina, né þyngra en 25 kíló í ofnskúffu 
eða plötu í ofninum. 

 Ekki nota gróf hreinsiefni eða beitt áhöld til að 
hreins hurðina, þar eð slík efni eða áhöld geta 
skemmt yfirborðið, sem gæti valdið því að 
sprungur koma í glerið. 

 Það er bannað að nota eldavél sem er með 
tæknilegan galla Viðgerðir skulu aðeins 
framkvæmdar af viðurkenndum þjónustuaðila.  

 Komi til bilunar eða tæknilegs galla, takið 
ofninn úr sambandi og tilkynnið til 
þjónustuaðila.  

 Fólk með takmarkaða hæfni, takmarkaða 
tækniþekkingu eða sem þekkir ekki til 
helluborðsins, (þar með talin börn), má ekki 
nota helluborðið nema með aðgát fullorðinna 
eða með  því að skoða handbókina vel. 

 Leyfið börnum aldrei að vera án aðgæslu 
nálægt helluborðinu né leyfa þeim að leika sér 
að stjórnborðinu. 

 Ekki ætti að hreinsa eldavélina með 
gufuhreinsitæki. 

 
HVERNIG SPARA MÁ ORKU 
 
Notkun á orku með ábyrgðarfullum hætti sparar ekki 
aðeins peninga, heldur hjálpar einnig umhverfinu. Svo 
að við skulum spara orku! Og svona förum við að því: 
 
Notið rétta potta og pönnur við eldun. 
Pottar og pönnur með þykkum og flötum botni geta 
sparað allt að 1/3 raforku. Munið að nota lok því það 
er hugsanlegt að þú notir að öðrum kosti allt að fjórum 
sinnum meiri orku. 
Veljið pott eða pönnu sem er hið minnsta jafn stór 
og hitaflöturinn. 
Pottar eiga ekki að vera minni en hellan. 
Gangið úr skugga um að eldunarhellur og  botn á 
pottum og pönnum sé hreinn. 
Óhreinindi hindra flutning á hita og brenndar 
matarleifar er oft ekki hægt að hreinsa nema með 
efnum sem hafa skaðleg áhrif á náttúruna. 
Ekki taka lokið of oft af pottinum (það sýður aldrei 
í potti undir eftirliti). 
Ekki opna ofnhurðina óþarflega oft. 
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Hægt er að slökkva á ofninum nokkru áður en 
eldun lýkur og láta afgangshitann um að ljúka 
við verkið. 
Við lengri eldunartíma er hægt að slökkva á 
ofninum 5 til 10 mínútum áður en eldun lýkur  
Þetta sparar allt að 20% orku. 
Notið ofninn aðeins við eldun á stærri 
skömmtum. 
Hægt er að elda kjöt upp að 1 kg á hagkvæmari 
hátt í potti/pönnu á eldavélinni. 
Nýtið afgangshita í ofninum. 
Ef eldunartími er meira en 40 mínútur, slökkvið þá 
á ofninum 10 mínútum fyrir lok eldunartímans. 
Mikilvægt! Þegar tímastillt eldun er notuð þarf að 
gæta þess að stilla sem þess nemur styttri tíma í 
samræmi við þau matvæli sem verið er að elda. 
Þú ættir aðeins að nota grillið með ofnhurðina 
lokaða. 
Gangið úr skugga um að ofnhurðin sé vel lokuð. 
Hitið getur sloppið út vegna óhreininda á 
hurðarþéttingum. Hreinsið óhreinindi strax. 
Ekki staðsetja eldavél nálægt kæliskáp/frysti. 
Að öðrum kosti eykst orkunotkun að óþörfu. 
 
 
TEKIÐ ÚR PAKKNINGU 

 
Pakkningar eru notaðar til að verja tækið gagnvart 
hnjaski í flutningi. Fargið þessum hlutum eftir að 

tækið er tekið úr pakkningum á þann veg að það 
skaði ekki umhverfið.  
 
Öll efni sem notuð eru í pakkningar eru 
umhverfisvæn, þau eru 100% endurnýtanleg og merkt 
á viðeigandi hátt. 
 
Varúð! Þegar tekið er úr pakkningum á að halda öllu 
pakkningarefni (plastpokum, froðuplasti ofl) fjarri 
börnum. 
 
FÖRGUN Á TÆKINU  

 
Ekki skyldi farga gömlu tæki með venjulegu 
heimilissorpi, en ætti að senda það á förgunarstað 
fyrir rafmagnstæki. Merki sýnd á vörunni, í 
notendahandbók eða pakkningum, gefa til kynna að 
það sé heppilegt til endurvinnslu. 
 
Efni sem notuð eru innan í tækinu eru endurvinnanleg 
og merkt í samræmi við það. Með endurvinnslu efna 
eða annarra hluta frá notuðum tækjum leggur þú þitt 
af mörkum varðandi verndun umhverfisins. 
 
Upplýsingar um viðeigandi förgunarstaði fyrir notuð 
tæki er að fá hjá yfirvöldum. 
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LÝSING Á TÆKINU 
 

 
 
 
 

1 Hnappur fyrir stýringu á hitastigi  

 

2 Hnappur fyrir stýringu á virkni ofns. 

 

3, 4, 5, 6 Hnappar fyrir stýringu á eldunarhellum  

 

7 Rautt gaumljós fyrir stillingu á hitastigi  

 

8 Gult gaumljós fyrir virkni ofns 

 

9 Handfang ofns 

 

10 Keramikhelluborð  

 

11 Rafeindaklukka* 

 
  Stjórnhnappur „-”  Val-   Stjórnhnappur ”+” 

                             hnappur                         
 
 
 
 
*aukabúnaður 
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LÝSING Á TÆKINU 
 
Keramikhelluborð  

 
Gaumljós fyrir hitasvæði 

 
3a Ø 18 cm 
4a Ø 14,5 cm 
5a Ø 21 cm 
6a Ø 14,5 cm 
 

 
 
3a Ø 18 / Ø 12 cm 
4a Ø 14 x 25 cm 
5a Ø 18 cm 
6a Ø 14,5 cm 

Búnaður ofnsins 
 

 
grillgrind 
(þurrkgrind) 
 
 

 
Bökunarplata* 
 
 

 
Steikarskúffa 
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UPPSETNING 
 
Gat gert í borðplötu fyrir helluborðið 
 

 Eldhússvæðið á að vera þurrt og rúmgott 
með virkri loftræstingu. Þegar eldavélin er 
sett upp verður að tryggja að gott aðgengi 
sé að öllum stjórneiningum. Þetta er "Y-
gerð" af innbyggðu helluborði, sem þýðir að 
bakhliðin og önnur hliðin getur staðið 
nálægt innréttingu eða vegg.  

 Þykkt á borðplötu á að vera á bilinu 28 til 
40 mm, og breiddin hið minnsta 600 mm. 
Borðplatan verður að vera slétt og lárétt. 
Brún á borðplötu sem snýr að vegg verður 
að vera þétt til að hindra leka á vatni og 
öðrum vökvum. 

 Það verður að vera nægt pláss í kring um 
opið, hið minnsta 50 mm fjarlægð að vegg 
og 60 mm að frambrún á borðplötu. 

 Borðplatan, þar með talinn spónn og lím, 
verður að vera úr efnum sem þola hita sem 
nemur 100°C.  

 Að öðrum kosti getur spónn losnað af 
yfirborði eða borðplan aflagast. 

 Brún á gati ætti að loka með heppilegum 
efnum til að hindra inngöngu á vatni. 

 Skera verður gat á borðplötu í samræmi við 
stærðir á teikningu.  

 
UPPSETNING 

 
Líming á sjálflímandi svampþéttikanti 
 
Ekki setja helluborðið á sinn stað án 
svampþéttikantsins. 
 
Þéttikantinn á að setja á eins og hér segir: 
 

 Setjið svampþéttikantinn á sinn stað á 
kantinn á helluborðinu, áður en 
helluborðinu er komið fyrir í borðplötunni. 

 

 fjarlægið hlífðarfilmu af límkantinum 
 
límið svampþéttikantinn undir brún helluborðsins 
(eins og myndin sýnir) 

 

Helluborðinu komið fyrir í gati á 
borðplötu 

 Notið fjórar "A" festingar fyrir 38 mm þykka 
borðplötu. Komið helluborðinu fyrir eins og 
sýnt er á teikningum 2 og 3. Til að festa 
helluborðið örugglega í 28 mm þykka 
borðplötu, notið 15x15x50 mm trékubba til 
viðbótar við "A" festingarnar. Komið 
helluborðinu fyrir eins og sýnt er á teikningum 
4 og 5. 

 Athugið hvort límþéttikanturinn sé ekki 
örugglega fastur við brún á helluborði. 

 Skrúfið festingarnar lauslega neðan á 
helluborðið 

 Fjarlægið ryk af borðplötunni, setjið 
helluborðið í opið og þrýstið vel niður. 

 Snúið festingunum þvert á brún helluborðsins 
og herðið þétt. 

 
1 - borðplata 
2 - skrúfa 
3 - festing 
4 - helluborð 
5 - þéttikantur 
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UPPSETNING 
 
 
Helluborðinu komið fyrir í gati á borðplötu 
 

 
1 - borðplata 
2 - skrúfa 
3 - festing 
4 - helluborð 
5 - þéttikantur 
6 - trékubbur 

 

 
 

Uppsetning á ofni: 
 
Gangið frá opi í stærðum sem fram koma á 
teikningum fyrir ofna sem á að koma fyrir (Teikn.A) 
Gangið úr skugga um að raftengill sé ótengdur. 

 

Setjið ofninn að hluta inn í opið og tengið hann við 
helluborðið. (Teikn.B)  

 
 
Tækið verður að jarðtengja. Tengið jarðtengisnúru 
helluborðsins (gul-græn) við jarðtengi á ofni (merkt 

), sem er nálægt tengiboxi. 
 
Setjið ofninn í innréttinguna og gætið þess að 
skrúfurnar fjórar sem sýndar eru á teikningu falli ekki 
úr. (Teikn.C) 
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UPPSETNING 
 
Tenging við rafmagn 
 
Viðvörun! 
Mælt er með að tenging við rafmagn sé 
framkvæmd af rafvirkja í samræmi við gildandi 
reglur um slíkar tengingar.  
Ekki má gera neinar breytingar á 
rafmagnstenginum.  
 
Leiðbeiningar varðandi uppsetningu 
Eldavélin er framleidd fyrir þriggja fasa straum (AC 
400 V 3N~50 Hz). Uppgefin spenna á 
eldunarhellum er 230 V. Það er hægt að tengja 
eldavélina við einfasa straum með því að brúa 
tengingar eins og sýnt er á tengitöflu. Graf sem 
sýnir tengingar er á loki á tengiboxi. Hafið í huga að 
vírar í tengingu skulu samsvara gerð tengingar og 
uppgefinni orkuþörf eldavélarinnar. 
 
Festa verður tengikapalinn með festiklemmu. 
 
Viðvörun! 
Gleymið ekki að tengja jarðtengingu við klemmu á 
tengibrú merkt með X Straumur að eldavélinni á að 
vera með viðeigandi öryggi með rofa sem hægt er 
að nota í neyðartilfelli. Bil á milli snerta í öryggisrofa 
verður að vera hið minnsta 3 mm. 
 
Athugið að upplýsingar á upplýsingaplötu séu 
samræmi við veitustraum, áður en vélin er notuð.  
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NOTKUN 
 
Fyrir fyrstu notkun 

 Fjarlægið umbúðir, hreinsið ofninn að innan 
og helluborðið. 

 Takið ofngrindurnar úr ofninum og þvoið 
með heitu vatni og svolitlu af uppþvottalegi. 

 Kveikið á loftræstingu í herberginu eða 
opnið glugga. 

 Hitið ofninn (í 250°C í um það bil 30 mín.), 
fjarlægið óhreinindi og þvoið vel; 
Hitasvæðin á að hita í um það bil 4 mínútur 
á þess að vera með pott á hellunum. 

 
Mikilvægt! 
Hreinsa á ofninn að innan með tusku sem búið er 
að vinda upp úr heitu vatni með litlu af venjulegum 
uppþvottalegi. 

 
 
 
Mikilvægt! 
Í ofnum sem eru búnir Ts-rafeindastýringu þá blikkar 
tíminn “0.00” á skjánum um leið og ofninn er settur í 
samband við rafmagn. 
 
Stilla á inn réttan tíma. (Sjá rafeindastýringu) Ef 
klukkan hefur ekki verið stillt, þá er ekki hægt að nota 
ofninn. 
 
Ts-rafeindastýringin er búin rafeindaskynjurum, sem 
er kveikt á með því að snerta eða ýta á yfirborð 
skynjarans í hið minnsta eina sekúndu.  
 
Viðbrögð skynjara eru staðfest með píp-hljóði.Haldið 
yfirborði skynjara ávallt hreinu. 
 

 
Stýring á hitaflötum á keramikhelluborði. 
 
Val á pottum og pönnum 
 
Veljið pott eða pönnu sem er hið minnsta jafn stór og hitaflöturinn. Fyrir stærri pott er sérstakt stækkanlegt svæði 
140x250. Ekki nota potta með bognum eða ójöfnum botni. Munið ávallt eftir því að setja rétt lok á potta. Við mælum 
með notum á pottum og pönnum með sléttum og þykkum botni. 
 
Ef hitafletir eru óhreinir þá er ómögulegt að nýta hitann til fulls. 

 
           RANGT                       RANGT                         RÉTT                      RANGT                        RANGT 
 
Val á hitastigi 
Hitasvæðin eru með mismunandi stig hita. Hægt er að stilla hitastig í þrepum með því að snúa viðeigandi hnappi til 
hægri eða vinstri.  
 
 

 
 

0 slökkt á 

 

 LÁGM. Byrjað að hita 
 

1    Suða á grænmeti, hæg eldun 

 

 Eldun á súpu og stærri réttum 
 

2     Hæg steiking  

 

 Steiking á kjöti og fiski 
 

3      HÁM. Hraðvirk upphitun, hröð eldun, steiking 
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NOTKUN 
Kveikt á stækkuðu hitasvæði 
 
Mikilvægt! 
Kveikið aðeins á hitasvæðinu með því að snúa 
hnappnum réttsælis. Það getur skemmt rofann ef 
honum er snúið andsælis 

 
 

Með stillingunum  stjórnar 
hnappurinn innra hitasvæðinu og er hægt að 
stjórna á mjúkan hátt því magni hita sem fer til að 
hita potta eða pönnur. Með því að snúa hnappinum 
stutta stund í stöðu merkta X þá kviknar á ytra 
hitasvæðinu  
Eftir það þá getur þú stjórnað mjúklega þeim hita 
sem fer beggja hitasvæða (innra og ytra), slökkt er 
á bæðum hitasvæðum með því að færa rofann 
aftur í stöðu 0. 
 
Gaumljós fyrir hitasvæði 
Ef hitastig á hitaplötu fer yfir 50°C þá er það gefið til 
kynna með gaumljósi sem kviknar fyrir viðkomandi 
svæði. 
Þegar ljós kviknar á gaumljósi fyrir hitaplötu þá 
varar það þann sem er að nota eldavélina við um 
það að hitaplata sé heit. 
Í 5 til 10 mínútur eftir að slökkt hefur verið á 
hitaplötunum helst yfirborð keramikplötunnar heitt 
áfram í nokkurn tíma, og er hægt að nota hitann til 
að halda mat heitum án þess að kveikja á öðru 
hitasvæði. 

Rafeindaklukka* 

  aðgerðir 
1 - valhnappur fyrir aðgerðir 
2 – “–” skynjari 
3 – “+” skynjari 
 
 
Rafeindastýringin er búin rafeindaskynjurum, sem 
er kveikt á með því að snerta eða ýta á yfirborð 
skynjarans í hið minnsta eina sekúndu. 
Viðbrögð skynjara eru staðfest með píp-hljóði. 
Haldið yfirborði skynjara ávallt hreinu. 
 
Stilling á tíma 
 

Þegar fyrst er sett í samband, eða eftir straumrof þá 
sýnir skjárinn blikkandi 0,00 

 

Ýtið á skynjara 1, þá sýnir skjárinn .  

 Stillið tímann með því að nota skynjara 3 og 
2. 

 
7 sekúndum eftir að búið er að stilla tímann, þá vistast 
stillingin.  
 
Varúð! 
Ef klukkan hefur ekki verið stillt rétt, þá er ekki hægt 
að nota ofninn á réttan hátt. 
 
*aukabúnaður 
 
Tímastilling 
Þú getur stillt á tímastillingu hvenær sem er, óháð 
stöðu annarra aðgerða. Tímastilling getur verið frá 1 
mínútu upp í 23 klst og 59 mínútur. 
 
Framkvæmdu eftirfarandi til að stilla tímann: 
 

 Ýtið á skynjara 1, þá sýnir skjárinn blikkandi 

, 

 
 Stillið tímann með því að nota skynjara 3 og 

2. 
Tíminn sem stillt er á birtist á skjánum, og hljóðmerki 
er virkt. 

 Ýtið á skynjara 1, 2 eða 3 til að slökkva á 
hljóðmerkinu, hljóðmerki hættir og skjárinn 
sýnir rétta klukku. 

Varúð! 
Ef ekki er slökkt handvirkt á hljóðmerki, þá slokknar 
sjálfvirkt á því eftir 7 mínútur. 
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NOTKUN 
 
Hálf-sjálfvirk notkun 
 
Ef ofninn á að slökkva á sér eftir tiltekinn tíma, þá 
ættir þú að: 
 

 Stillið virknihnapp og stýringu á hitastigi á 
stillingu sem þú villt að ofninn noti. 

 

 Ýtið á skynjara 1 þar til að skjárinn sýnir: 
 

 
 

 Stillið æskilegan tíma á sviði frá 1 mínútu 
að 10 klst með því að nota skynjara 2 og 3. 

 
 
Stilling á tíma er vistuð í minni eftir um það bil 7 
sekúndur og skjárinn sýnir AUTO-virkni. 
 
Það slokknar sjálfvirkt á ofninum þegar stilltur tími 
er liðinn, hljóðmerki fer í gang og AUTO blikkar á 
ný á skjánum. 
 

 Stillið virknihnapp og stýringu á hitastigi á 
stillingu í slökkta stillingu. 

 

 Ýtið á hnappa 1, 2 eða 3 til að slökkva á 
hljóðmerkinu, hljóðmerki hættir og skjárinn 
sýnir rétta klukku. 

 
Varúð! 
Í ofnum með einum stjórnhnappi, þá er stýring á 
virkni sameinuð hnappi fyrir stillingu á hitastigi. 
 
Sjálfvirk stýring 
 
Ef ofninn á að vera í gangi tiltekinn tíma og það á 
að slokkna á honum á tilteknum tíma þá áttu að 
stilla virknitíma og endatíma: 
 

 Ýtið á skynjara 1 þar til að skjárinn sýnir: 

 
 

 Stillið æskilegan tíma á sviði frá 1 mínútu að 
10 klst með því að nota skynjara 2 og 3. 

 Ýtið á skynjara 1 þar til að skjárinn sýnir: 

 
 

 Stillið tíma sem ofninn á að slökkva á sér 
(endatíma), sem takmarkast við 23 klst og 59 
mín, með því að nota hnappa 3 og 2. 

 

 Stillið virknihnapp og stýringu á hitastigi á 
stillingu sem þú villt að ofninn noti. 

 
 
Kveikt er á virkni AUTO; Ofninn byrjar að vinna frá 
þeim tímapunkti sem er mismunur á endatíma og 
þeim tíma sem hann á að vera í gangi (t.d. stilltur 
virknitími er 1 klst, stilltur endatími er kl. 14.00, svo að 
það kviknar sjálfvirkt á ofninum kl 13.00) 
 
Það slokknar sjálfvirkt á ofninum þegar stilltur tími er 
liðinn, hljóðmerki fer í gang og AUTO blikkar á ný á 
skjánum. 
 

 Stillið virknihnapp og stýringu á hitastigi á 
stillingu í slökkta stillingu. 

 Ýtið á skynjara 1, 2 eða 3 til að slökkva á 
hljóðmerkinu, aðgerðin AUTO hættir og 
skjárinn sýnir rétta klukku. 

 
Hætta við stillingar 
Hægt er að hætta við stillingar á sjálfvirkum aðgerðum 
og tímastillingar hvenær sem er. 
 
Hætta við stillingar á sjálfvirkum aðgerðum: 

 ýtið samtímis á skynjara 2 og 3,  
 
Hætta við tímastillingar: 

 ýtið á skynjara 1 til að velja tímastillingar, 

 ýtið aftur á skynjara 2 og 3, 
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Breyta hljóðmerkjum tímastillingar 
 
Hægt er að breyta hljóðmerkjum tímastillingar á 
eftirfarandi hátt: 
 

 ýtið samtímis á skynjara 2 og 3, 

 Veljið "tóna" aðgerð með skynjara 1, 
skjárinn byrjar að blikka: 

 
 Með hnappi 2 veljið viðeigandi skynjara 1 til 

3 til að velja kost sem þó óskar. 
 

Stýring og notkun á 
ofninum. 
 
Hefðbundinn ofn 
 
Það er hægt að hita ofninn með því að nota undir 
og yfirhita, ásamt grilli. Ofninum er stjórnað með 
stjórnrofa - til að stilla æskilega virkni áttu að snúa 
stjórnrofanum í æskilega stöðu, ásamt með 
stýringu á hitastigi - til að velja æskilega virkni er 
rofanum snúið í valda stöðu. 

 
Hægt er að slökkva á ofninum með því að snúa 
báðum þessum valhnöppum í stöðuna “•”/“0”. 
 

0 Slökkt er á ofninum 

 
Sérstakt ofnljós 
Með því að snúa rofanum í þessa stöðu þá kviknar á 
ljósinu í ofninum. 

 
Yfirhiti á 
Með hnappinn í þessari stillingu er ofninn aðeins 
hitaður að ofanverðu með yfirhita. Lokabakstur að 
ofan, grill. 

 
Undirhiti á 
Með hnappinn í þessari stillingu er ofninn aðeins 
hitaður að neðanverðu með undirhita. Bakstur á 
kökum frá botni (blautar kökur með ávaxtafyllingu). 

 
Kveikt á undir- og yfirhita 
Snúið hnappnum í þessa stöðu fyrir hefðbundinn 
bakstur. Þessi stilling er heppileg fyrir kökubakstur, 
kjöt, fisk, brauð og pizzu (það er nauðsynlegt að 
forhita ofninn og nota bökunarplötu) á einni hæð. 

 
Kveikt á grilli 
Grillsteiking er notuð fyrir eldun á minni skömmtum af 
kjöti: steikur, snitsel, fisk, glóðað brauð, pylsur (þykkt 
á því sem á að grilla ætti ekki að fara yfir 2-3 cm og 
ætti að snúa við á meðan á grillun stendur). 
 
Það er gefið til kynna að það sé kveikt á ofninum með 
tveimur gaumljósum, gulu og rauðu. Það logar á gula 
ljósinu þegar kveikt er á ofninum. Ef rauða ljósið 
slokknar þá hefur ofninn náð stilltu hitastigi. Ef 
uppskrift mælir með að réttur sé settur inn í heitan 
ofn, þá á ekki að gera það fyrr en rauða ljósið 
slokknar í fyrsta sinn. Í bakstri þá kviknar rauða ljósið 
og slokknar til skiptis (til að viðhalda hitastigi í 
ofninum). Gula ljósið kviknar einnig þegar aðeins er 
kveikt á ofnljósinu. 
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NOTKUN 

 
Ofn með sjálfvirka hringrás lofts (með blæstri) 
 
Það er hægt að hita ofninn með því að nota undir 
og yfirhita, ásamt grilli. Ofninum er stjórnað með 
stjórnrofa - til að stilla æskilega virkni áttu að snúa 
stjórnrofanum í æskilega stöðu, ásamt með 
stýringu á hitastigi - til að velja æskilega virkni er 
rofanum snúið í valda stöðu. 

 
Hægt er að slökkva á ofninum með því að snúa 
báðum þessum valhnöppum í stöðuna “•”/“0”. 
 
Varúð! 
Þegar aðgerð með hita er valin (kveikt á hita ofl)  
þá kviknar ekki á ofninum fyrr en bið er að stilla 
hitastigið með valhnappi fyrir hitastig. 
 

0 Slökkt er á ofninum 

 

 
Sérstakt ofnljós 
Með því að snúa rofanum í þessa stöðu þá kviknar 
á ljósinu í ofninum. 

 
Kveikt á undir- og yfirhita 
Snúið hnappnum í þessa stöðu fyrir hefðbundinn 
bakstur. Þessi stilling er heppileg fyrir kökubakstur, 
kjöt, fisk, brauð og pizzu (það er nauðsynlegt að 
forhita ofninn og nota bökunarplötu) á einni hæð. 

 
Kveikt á blæstri, undir- og yfirhita 
 

Þessi stilling er heppilegust fyrir kökubakstur. Bakstur 
með varmastreymi (meðmælt fyrir bakstur). 
 
Þegar aðgerðin er valin og hitastillihnappur er á núlli 
þá kviknar aðeins á blæstri. Með þessari aðgerð getur 
þú kælt matvæli eða ofnhólfið. 

 
Kveikt á grilli 
Grillsteiking er notuð fyrir eldun á minni skömmtum af 
kjöti: steikur, snitsel, fisk, glóðað brauð, pylsur (þykkt 
á því sem á að grilla ætti ekki að fara yfir 2-3 cm og 
ætti að snúa við á meðan á grillun stendur). 

 
Grill með aukna virkni 
Í þessari stillingu er grill og yfirhiti á samtímis. Þessi 
virkni leyfir hærra hitastig efst í ofninum, sem gefur 
meiri brúningu og jafnfram að grilla stærri hluti í einu.  

 
Vifta og sameinað grill á 
Þegar hnappinum er snúið í þessa stöðu, þá er kveikt 
saman á sameinuðu grilli og viftu. Í reynd þá stuðlar 
þessi virkni að því að grillið virkar fljótar og bragðgæði 
matvæla verða meiri. Þú ættir aðeins að nota grillið 
með ofnhurðina lokaða. 
 
Það er gefið til kynna að það sé kveikt á ofninum með 
rauðu gaumljósi. Ef rauða ljósið slokknar þá hefur 
ofninn náð stilltu hitastigi. Ef uppskrift mælir með að 
réttur sé settur inn í heitan ofn, þá á ekki að gera það 
fyrr en rauða ljósið slokknar í fyrsta sinn. Í bakstri þá 
kviknar rauða ljósið og slokknar til skiptis (til að 
viðhalda hitastigi í ofninum).  
 

Notkun á grilli 
 
Grillið virkað þannig að innrauðum hitageislum er 
varpað á matinn frá grillhitaelementinu.  
 
Til að kveikja á grillinu þarftu að: 

 Snúa stjórnhnappi í stöðu merkt grill 

, 

 hita ofninn um það bil 5 mínútur (með 
ofnhurðina lokaða). 

 Setjið þann rétt sem á að elda í viðeigandi 
hæð, og ef grillað er á grind þarf að setja 
bakka/ofnskúffu undir til að taka við fitu sem 
lekur niður. 

 Loka ofnhurðinni. 
 



Notendahandbók Amica – keramikhelluborð og ofn  

  Síða 14 af 20 
 

Þegar grillað er með stillingum grill og 
sameinað grill verður að stilla hitastig á 250°C, 
en þegar stillt er á grill og blástur á að stilla á 
hámark 200°C 
 
Viðvörun! 
Þegar verið er að nota grillið er mælt með að 
ofnhurðin sé lokuð. 
Þegar grillið er í notkun geta aðgengilegir hlutir 
orðið heitir.  
 
Best er að halda börnum fjarri ofninum. 
 

BAKAÐ Í OFNINUM - HAGNÝT 
RÁÐ 
Bakstur 
 

 Mælt er með að nota á bökunarplötur sem 
fylgdu með ofninum þegar baka á kökur. 

 Kökur er einnig hægt að baka í öðrum 
bökkum og formum á grindinni. Það er 
mælt með að nota bakka, form og bolla úr 
svörtum málmi. Þau leiða hita betur draga 
úr bökunartíma og spara orku. 

 Ekki er mælt með kökuformum úr skínandi 
málmi þegar bakað með hefðbundnum 
hætti (yfir og undirhita) því notkun á slíkum 
formum getur valdið því að botninn á bakist 
of lítið; 

 Þegar blástur er notaður er ekki þörf á að 
hita ofnhólfið fyrirfram. Ef önnur hitun er 
notuð er ráðlagt að hita ofnhólfið áður en 
formi er stungið í ofninn; 

 Athugið með tréprjóni hvort kakan sé 
bökuð (ef kakan er tilbúin á prjónninn að 
koma út hreinn og þurr þegar honum er 
stungið í kökuna); 

 Mælt er með að skilja kökuna í 5 mínútur í 
ofninum eftir að slökkt hefur verið á honum. 

 Hitastig við bakstur með blæstri er að 
jafnaði 20 til 30 gráðum lægra en við 
hefðbundinn bakstur (með notkun undir- og 
yfirhita); 

 Breytur varandi bakstur sem gefnar eru 
upp í töflunum eru um það bil og hægt er 
að leiðrétta þær byggt á eigin reynslu og 
óskum; 

 Ef upplýsingar sem fram koma í 
uppskriftarbókum eru verulega frábrugðnar 
því sem fram kemur í þessari handbók, 
notið leiðbeiningar í handbókinni. 

 
Steiking á kjöti 
 

 Eldið kjöt þyngra en 1 kg í ofninum, en 
minni bita ætti að elda á eldavélarhellum. 

 Notið hitaþolin ílát til steikingar, með 
handföngum sem þola hátt hitastig; 

 Þegar verið er að steikja á grind er mælt með 
að setja bökunarskúffu með smávegis af vatni 
í neðstu brautina í ofninum. 

 Það er mælt með að snúa kjötinu hið minnsta 
einu sinni á steikingartímanum og einnig að 
hella eigin safa eða heitum vökva yfir - ekki 
hella köldu vatni á kjötið. 
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BAKAÐ Í OFNINUM - HAGNÝT RÁÐ 
 
Gerð á ofni: EHC 12406 E 
 

Gerð 
Matvæla 
 
 

Stýring á 
virkni ofnsins 

 
 

Hitastig 

 
 

Hæð á braut 
í ofni 

 
 

Tími 
í mínútum 

 
 

 
 
* Bakstur á minni hlutum 
 
Varúð! 
Breytur varandi bakstur sem gefnar eru upp í 
töflunum eru um það bil og hægt er að leiðrétta þær 
byggt á eigin reynslu og óskum. 
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BAKAÐ Í OFNINUM - HAGNÝT RÁÐ 

Gerð 
Matvæla 
 
 

Stýring á 
virkni ofnsins 

 
 

Hitastig 

 
 

Hæð á braut 
í ofni 

 
 

Tími 
í mínútum 

 
 

 
 
 
* Bakstur á minni hlutum 
 
Varúð! 
Breytur varandi bakstur sem gefnar eru upp í 
töflunum eru um það bil og hægt er að leiðrétta þær 
byggt á eigin reynslu og óskum 
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HREINSUN OG VIÐHALD 
 
Með því að tryggja daglegt viðhald og 
hreingerningu á ofninum getur þú séð til að hann 
endist betur án vandamála. 
 
Áður en þú byrjar hreinsun verður að setja alla 
stjórnhnappa í stöðu “•”/“0” og rjúfa strauminn.  
Ekki byrja að hreinsa fyrr en ofninn hefur 
kólnað að fullu 
 
Keramikhelluborð 
 

 Hreinsa á helluborðið reglulega eftir hver 
not. Ef hægt er, þá er mælt með að hreinsa 
helluborðið þegar það er ennþá heitt (eftir 
að slokknað hefur á gaumljósi fyrir hita). 
Ekki láta helluborðið verða mjög óhreint, 
sérstaklega að leyfa því sem sýður upp úr 
að brenna við. 

 

 Notið aldrei hreinsiefni  með miklum 
svarfefnum eða ágeng hreinsiefni, svo sem 
ræstiduft eða hrjúfa svampa, vírbursta ofl. 
Efnin geta rispað yfirborðið og valdið 
óbætanlegum skaða.  

 Ekki nota hreinsiefnið “Cillit” til að hreinsa 
ofninn. 

 

 Stærri flekki er hægt að skafa af 
helluborðinu með sköfu. Sýnið ágát til að 
skemma ekki helluborðið þegar þetta er 
gert. 

 

 
Skafa fyrir hreinsun á helluborði 

 
Varúð! Beitt blaðið á ávallt að vera varið með 
stillanlegri hlíf (ýtið aðeins með þumalfingri). 
Hætta er á að meiðast þegar þetta verkfæri er 
notað - haldið fjarri börnum. 
 

 Mælt er með viðeigandi hreinsiefnum, svo 
sem vökva til að fjarlægja fitu. Sérstaklega 
er mælt með hreinsiefnum sem ætluð eru 
sérstaklega fyrir keramikhelluborð. Ef slík 
hreinsiefni eru ekki tiltæk, notið blöndu af 
heitu vatni og smávegis af uppþvottasápu 
eða hreinsiefni fyrir ryðfría stálvaska. 

 
 

 
 
Ofninn 
 

 Hreinsa á ofninn að innan eftir hverja notkun.  

 Kveikið á ljósinu þegar verið er að hreinsa. 
Það gefur betri yfirsýn. 

 Hreinsa á ofninn að innan með heitu vatni 
með litlu af venjulegum uppþvottalegi.  

 Þurrkið ofninn vel að innan eftir hreinsun. 

 Gufuhreinsun:  

 Setjið 250 ml af vatni (1 glas) í skál á fyrstu 
hæð í ofninum, 

 lokið ofnhurðinni, 

 setjið hitastilli á 50°C, og virknihnapp á 
undirhita  

 hitið ofninn í um það bil 30 mínútur, 

 opnið ofnhurðina, þurrkið með klút eða 
svampi að innan og hreinsið ofninn að innan 
með heitu vatni með litlu af venjulegum 
uppþvottalegi., 

 Þurrkið ofninn vel að innan eftir hreinsun. 
 
Varúð!  
Ekki nota gróf hreinsiefni við hreinsun á glerflötum, 
þar eð slík efni geta skemmt yfirborðið. 
 

Skipt um peru í ofnljósi 

Takið ofninn úr sambandi við rafmagn áður en skipt er 
um peru til að koma í veg fyrir hugsanlegt raflost. 

 Setjið alla stjórnrofa í stöðu  “•”/“0” og takið 
raftengil úr sambandi,  

 losið ljóshlífina og þvoið og þurrkið. 

 Losið peruna út perustæðinu, setjið nýja peru 
í staðinn - hitaþolna peru (300°C) með 
eftirfarandi gildum:  

 Spenna 230 V 

 afl 25W 

 skrúfgangur E14. 

 
Pera í ofnljósi 

 Skrúfið peruna í, gangið úr skugga um að hún 
sitji tryggilega í perustæðinu, sem er úr 
keramik. 

 Skrúfið peruhlíf inn. 
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HREINSUN OG VIÐHALD 

 
Hliðarrennibrautir losaðar 
 
Ofnar sem eru með D í gerðarheiti eru með 
teinabrautir, sem auðvelt er að losa. Til að losa þær 
vegna hreinsunar, dragið í fremri festinguna (Z1) og 
hallið síðan grindinni og losið aftari festinguna (Z2) 
Eftir að brautirnar hafa verið hreinsaðar er u þær 
settar í festigötin í ofninum og ýtt á festingarnar (Z1 
og Z2). 

 
Hliðarrennibrautir losaðar 

 
Hurð fjarlægð 
Hægt er að taka hurðina af ofninum til að gefa 
betra aðgengi að ofninum þegar hann er 
hreinsaður. Til að gera þetta, lyftið öryggishespu á 
löminni upp á við. Lokið hurðinni létt, lyftið og 
dragið að ykkur. Til að setja hurðina á aftur er þetta 
gert í öfugri röð.  
Þegar hún er sett á aftur, gætið þess að gróp í löm 
sé rétt staðsett á mótstykki á löm. Eftir að hurðin 
hefur verið sett á aftur, á að láta öryggishespuna 
varlega niður aftur. . Vanhöld á þessu getur 
orsakað skemmdir á löminni þegar reynt er að loka 
hurðinni. 

 
Öryggishespum hallað 

 

Innra gler fjarlægt 
 
1. Notið stjörnuskrúfjárn til að losa skrúfur í 
hliðarfestingu (mynd A). 
 
2. Ýtið klemmunum af með flötu skrúfjárni. Dragið efri 
hlutann af. (mynd A, B). 
 
3. Dragið innra glerið úr sæti sínu (í neðri hluta 
hurðar) (mynd C). 
 
4. Hreinsið glerið með heitu vatni og smávegis af 
uppþvottalegi. 
 
 Til að setja innra gerið í aftur er þetta framkvæmt í 
öfugri röð. Slétta hliðin á að snúa upp. 
 

 
Innra gler fjarlægt 
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HREINSUN OG VIÐHALD 
Reglulegt eftirlit 
 
Fyrir utan dagleg þrif sem miða að því að halda 
ofninum hreinum á að gera eftirfarandi: 

 Skoðið ofninn vel reglulega til að skoða 
virkni ofnsins og stjórnbúnað. Látið 
fagmann skoða hann annað hvert ár, eftir 
að ábyrgðartíma lýkur. 

 Gerið við alla galla sem koma í ljós 

 Framkvæmið reglubundið fyrirbyggjandi 
viðhald. 

 
 
Varúð! 
Allar viðgerðir og stillingar ætti að framkvæma af 
viðurkenndum fagmanni. 

 
 
 
 

AÐGERÐIR Í NEYÐARTILVIKUM 
 
Ef ofninn bilar á að: 

 Slökkva á allri virkni ofnsins  

 Taka ofninn úr sambandi við rafmagn 

 hafið samband við þjónustuverkstæði 

 Sumar minni háttar bilanir getur þú lagfært sjálf(ur) með aðstoð eftirfarandi atriða. Kannið því vel hvort allt hafi 
verið gert rétt áður en haft er samband við viðgerðarverkstæði. 
 
 

VANDAMÁL ÁSTÆÐA AÐGERÐ 

1. Eldavélin virkar ekki. Straumrof. Athugið öryggjatöflu heimilisins,  
skiptið um öryggi/endurstillið það,  
ef þess þarf. 

2. Skjárinn sýnir blikkandi "0.00". Straumrof, tækið hefur verið  
aftengt frá rafmagni. 

Stillið réttan tíma (sjá "Notkun á  
klukku") 

3. Ofnljósið virkar ekki.  Peran er laus eða skemmd. 
Herðið peru eða skiptið um (sjá  
"hreinsun og viðhald") 
 

 
 



Notendahandbók Amica – keramikhelluborð og ofn  
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TÆKNILÝSING 

 
Rafspenna    400/230V~50 Hz 
Orkunotkun, hám.   10 kW 
Stærð á ofni    H/Br/D 59,5 / 59,5 / 57,5 
cm 
Rúmtak á ofni við notkun*  53-58 lítrar 
Orkunotkun    sjá upplýsingaplötu 
Þyngd     um það bil 44 kg 
Í samræmi við EU reglugerðir  EN 50304-60335, EN 1-
60335-2 staðla 
 
* samkvæmt EN 50304 
 
 rúmtak fer eftir búnaði ofns, sjá upplýsingaplötu. 
 
Samræmisvottorð CE 
Framleiðandinn staðfestir hér með að þessi vara er í 
samræmi við almennar kröfur samkvæmt eftirfarandi 
tilskipunum ES: 
Lágspennutilskipun  73/23/EEC  
Tilskipun um rafsegulmagn 89/336/EEC  
þess vegna er þessi vara merkt með CE merkinu og 
samræmingaryfirlýsing hefur verið gefin út og er til reiðu 
fyrir viðkomandi eftirlitsaðila. 

 


