INBYGGNADSUGN 65DAE40112
HN 10063
Bruksanvisning

Läs bruksanvisningen noggrant innan ugnen används. Spara
bruksanvisningen för framtida bruk.

SÄKERHETSVARNINGAR OCH -FÖRESKRIFTER

1. När ugnen används första gången kan den
avge en obehaglig lukt. Lukten kommer från
limmet som ugnens isolering har fästs med
vilket är normalt. Använd inte ugnen för
matlagning innan lukten har avtagit.
2. Ugnen och de delar man kan komma i
kontakt med blir varma vid användning av
ugnen.
3. Se till inte att komma i kontakt med varma
delar.
4. Håll barn under 8 år borta från ugnen och ha
dem under uppsikt om de är i närheten av
ugnen.
5. Ugnen kan användas av barn från 8 år och
personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga eller med brist på erfarenhet
om de instrueras i korrekt och säker
användning av ugnen och förstår riskerna vid
användning av ugnen.
Barn får inte leka med ugnen och de bör inte
rengöra ugnen utan uppsikt av vuxna.
6. Använd inte aggressiva rengöringsmedel eller
vassa metallföremål för rengöring av ugnens
glas.
7. Ovannämnda saker kan repa ytorna och
resultera i permanent förstört glas.
8. Ugnen blir mycket varm vid användning.
9. Se till att inte komma i kontakt med
värmeelementen inne i ugnen.
10. Låt inte barn vara i närheten av ugnen,
särskilt inte när grillelementet används.
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11. När ugnslampan skall ersättas är det viktigt
att ugnen är avstängd för att undvika
elektriska stötar.
12. Det måste ingå i ugnens elinstallation att
strömmen till ugnen kan avbrytas.
13. Barn måste hållas under uppsikt för att
säkerställa att de inte lekar med ugnen.
14. Ugnen får inte användas av personer eller
barn med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga eller med brist på erfarenhet
och insikt om inte de har instruerats och
vägledds av en person som ansvarar för
deras säkerhet eller är under uppsikt.
15. Vissa av ugnens tillgängliga delar blir varma
vid användning. Håll då barn borta från
ugnen.
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Allmänna föreskrifter
• Använd inte ugnen barfota. Rör inte ugnen med fuktiga eller blöta händer eller fötter.
• Öppna ugnsluckan så lite som möjligt medan ugnen används.
• Ugnen måste monteras av en fackman. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade
av felaktig placering eller montering av icke-professionella.
• Placera inte föremål på ugnsluckan när den är öppen. Det kan förflytta ugnens balans
och förstöra luckan eller dess gångjärn.
• Vissa av ugnens delar förblir varma lång tid efter att ugnen har stängts av. Låt ugnen
svalna helt innan dessa delar vidrörs.
• Om ugnen inte skall användas under längre tid rekommenderas det att stänga av
strömmen till den.
• Om strömkabeln skadas måste den bytas ut av en fackman för att undvika olyckor.
• Om det har spillts ovanligt mycket mat i ugnen måste det tas bort innan rengöring.
• Ugnen får inte rengöras med ånga.

PLACERING AV UGNEN I KÖKSSKÅP
Placera ugnen i ett köksskåp som är avsedd för det. Ugnen kan placeras under en
köksbänk eller i ett köksskåp. Fäst ugnen genom att skruva fast den i ramens två
monteringshål. Monteringshålen lokaliseras genom att öppna ugnsluckan. För att
säkerställa att det finns tillräcklig ventilation måste inbyggnadsmått och –avstånd i
bruksanvisningen följas.
Viktigt!
Om ugnen skall fungera korrekt måste inbyggnadsstället vara avsedd för det.
Köksskåpets sidor måste vara gjorda av värmetåligt material. Eventuellt lim på
köksskåpets sidor måste klara en temperatur på minst 120 °C. Plast eller lim som inte
tåler denna temperatur kommer att smälta och deformeras. Elektriska delar måste vara
helt isolerade. Alla skyddsdelar måste vara fastmonterade så de inte kan tas bort utan
verktyg. Det måste finnas ett utrymme på minst 45 mm mellan ugnens baksida och
köksskåpets bakre vägg.
Kontrollera att ugnen inte är skadad när den packas upp. Om man är osäker bör man
kontakta försäljningsstället.
Håll förpackningsmaterial som plastpåsar, polystyren och söm utom räckhåll för barn.
Försäkran om överenstämmelse
Ugnen har tillverkats enligt CE-deklarationen.
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KONTROLLPANELEN

K1

Larmknapp

Tidsknapp

Startknapp

K2

Stoppknapp

ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER

Symbol

Funktionsbeskrivning
Ugnslampa: Användaren kan följa tillagningsprocessen utan att öppna ugnsluckan.
Tining: Luftcirkulation vid rumstemperatur möjliggör en snabb tining av frysta
livsmedel (utan värme). Detta är ett skonsamt och snabbt sätt att påskynda
tiningstiden av färdigrätter och livsmedel som innehåller grädde.
Undervärme: Ett dolt värmeelement i den nedre delen av ugnen leder till en mer
koncentrerad värme. Undervärme är avsedd för långsam tillagning av mat som t.ex.
grytor, kakor eller pizzor där man föredrar en krispig botten. Temperaturen kan
ställas in på 60–120 °C.
Den förinställda temperaturen är 60 °C.
Konventionell ugn: Övre och nedre delen av ugnen värmer samtidigt för vanlig
tillagning av mat. Ugnen måste förvärmas till önskad temperatur. Lämpligt för
större saker som t.ex. stora kakor. Det bästa resultatet uppnås genom att placera
maten som skall tillagas i mitten av ugnen. Temperaturen kan ställas in på 50–250
°C.
Den förinställda temperaturen är 220 °C.
Varmluft med över- och undervärme: Kombination av varmluft och båda
elementen resulterar i en jämnare värmegenomträngning och kan spara upp till 30–
40% energi. Kött blir lätt brunt på utsidan men kommer fortfarande att vara saftigt
inuti. Denna metod rekommenderas för tillagning av stora köttbitar vid hög
temperatur. Temperaturen kan ställas in på 50–250 °C.
Den förinställda temperaturen är 220 °C.
Grill: Det invändiga grillelementet slås av och på för att bibehålla temperaturen. De
bästa resultaten uppnås genom att placera mindre köttbitar i den övre delen av
ugnen och större köttbitar längre nere i ugnen. Temperaturen kan ställas in på 180–
240 °C.
Den förinställda temperaturen är 210 °C.
Snabb grill: Grillelementet och det övre värmeelementet värmer samtidigt.
Temperaturen kan ställas in på 180–240 °C.
Den förinställda temperaturen är 210 °C.
Turbogrill: Grillelementet, det övre värmeelementet och varmluftsfunktionen
arbetar samtidigt.
Temperaturen kan ställas in på 180–240 °C.
Den förinställda temperaturen är 210 °C.
Varmluft: Ett element runt varmluftsventilatorn ger en extra värmetillförsel vid
varmluftstillagning. Denna funktion förbättrar cirkulationen i ugnen med jämn
värmefördelning.
Temperaturen kan ställas in på 50–240 °C.
Den förinställda temperaturen är 210 °C.
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1. Inställning av klockan
När ugnen ansluts till elnätet första gången visas 0:00 på displayen.
1. Tryck på
och timmarna blinkar.
2. Vrid på K2 för att ställa in timmarna.
3. Tryck på
och minuterna blinkar.
4. Vrid på K2 för att ställa in minuterna.
5. Tryck på
för att lämna inställningarna och ”:” blinkar.
6. Klockan är en 24-timmarsklocka. Om klockan inte ställs in fungerar den inte och 0.00
kommer att visas.
2. Inställning av funktionerna
1.
2.
3.
4.

Vrid på K1 för att välja den önskade funktionen. Motsvarande indikator tänds.
Vrid på K2 för att ställa in temperaturen
Tryck på
för att starta tillagningen. Symbolen för temperatur ”°C” tänds.
Om steg 2 inte genomförs kan man trycka på
för att bekräfta att tillagningen
startas. Den förinställda temperaturen visas på LED-displayen.

Vid inställning av tiden gäller följande steg:
0–30 min: Steg på 1 minut. 30 min - 9 timmar: Steg på 5 minuter
Vid inställning av temperaturen gäller följande steg:
Steg på 5°C och vid användning av grillen är ett steg på 30°C.
5.

6.

När ugnen används kan inställningarna ändras. Vrid på K1 för att ställa in önskad
tid. Tryck på
för att starta. Timern kommer att räkna ned från den inställda
tiden och släcker ugnen när tiden är på (”0”). Om det under inställningen inte trycks
på
inom 3 sekunder kommer tiden att återgå till den ursprungliga inställningen
och tillagningen fortsätter.
När tillagningen börjar kan temperaturen justeras genom att vrida på K2. Den
motsvarande indikatorn tänds. Tryck på
för att starta. Om det inte trycks på
inom 3 sekunder kommer temperaturen att återgå till den ursprungliga
inställningen och tillagningen fortsätter.

3. Lampans funktion
När K1 vrids för att ställa in den önskade funktionen lyser motsvarande symbol.
Tryck på
för att starta. Lampsymbolen
och 0:00 tänds.
4. Fråga-funktionen
Vid tillagning av mat kan fråga-funktionen användas. Tryck på
och klockan kommer
att visa den aktuella tiden i 3 sekunder om klockan har ställts in.
5. Barnsäkring
Säkringen:
Håll nere
och
samtidigt i 3 sekunder. Ett ljud hörs som indikerar att
barnsäkringen har aktiverats och symbolen
tänds.
Upplåsning:
Håll nere
och
samtidigt i 3 sekunder. Ett ljud hörs som indikerar att
barnsäkringen har avaktiverats och symbolen
släcks.
OBS!
När ugnen är igång kan tillagningen avslutas genom att trycka på stoppknappen.
Om knappen hålls nere för länge kommer funktionen inte att fungera.
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6. Larmfunktion
Ugnen har ett larm som kan hjälpa med att minnas tidpunkter (från 1 minut till 9
timmar) innan ugnen skall tändas.
Larmet kan endast ställas in när ugnen är i standby-läge och klockan är inställd.
Larmet ställs in på följande sätt:
1.
2.

Tryck på larminställningsknappen
Vrid på K2 för att ställa in timern.

.

3.
4.
5.

Tryck på larminställningsknappen
igen.
Vrid på K2 för att ställa in minuterna.
Tryck på
för att bekräfta.

När den inställda tiden har nåtts kommer larmet att låta 10 gånger och
symbolen
visas på displayen för att påminna dig om att starta ugnen. Larmet kan avbrytas genom
att trycka på

knappen.

7. Start-/Paus-/Avbrytfunktionerna
1.

Om tillagningstiden har ställts in skall det tryckas på
för att starta tillagningen.
Om tillagningen har pausats skall det tryckas på
för att fortsätta tillagningen.

2.

Tillagningen kan pausas genom att trycka en gång på
på

. Om det trycks 2 gånger

kommer tillagningen att avbrytas.

8. Energisparfunktionen
1.
2.
3.

När
hålls nere i 3 sekunder i vänte- och larmläge släcks LED-displayen och
ugnen kommer att ställas in på energisparläge.
Om det inte väljs några funktioner i vänteläget inom 10 minuter kommer LEDdisplayen att släckas och ugnen att ställas in på energisparläge.
Energisparläge kan avbrytas genom att trycka på vilken knapp som helst eller vrida
på K1 eller K2.

9. Observera
1. Ugnslampan kommer att lysa vid alla funktioner.
2. Det kommer att höras ett ljud när knapparna vrids.
3. När en funktion har valds och det inte trycks på
knappen inom 5 minuter vill
klockan visas eller ugnen vill övergå i vänteläge. Inställningarna kommer att
annulleras.
4. Det kommer att höras ett ljud när det trycks på de rätta knapparna. Om det inte
hörs ett ljud har knappen inte aktiverats.
5. Det kommer att höras 5 ljud när tillagningen är klar.
6. Ta alltid tag i mitten av handtaget med en hand när ugnsluckan öppnas. Var
noggrann med att inte röra barnsäkringen.
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Varumärke

Wasco

Modell

65DAE40112

Energieffektivitetsindex (EEIugnsutrymme)

106,1

Energieffektivitetsklass

A

Energiförbrukning per cykel, konventionellt
tillstånd

0,99 kWh

Energiförbrukning per cykel,
varmluftskonvektionstillstånd

0,89 kWh

Antal ugnsutrymmen

1

Värmekälla, ugnsutrymme

Elektrisk

Volym, ugnsutrymme

70 L

PLACERING AV UGNSPLÅTAR
För att säkerställa att ugnsplåtarna fungerar på ett säkert sätt är det
viktigt att plåtarna placeras korrekt i plåthållarna i ugnen. Detta
säkerställer att plåtar och gallrar kan tas ut på ett säkert sätt och att den
varma maten inte glider av.

ERSÄTTNING AV UGNSLAMPAN
Ugnslampan måste klara höga temperaturer. Glödlampan måste uppfylla
kraven 240V – 25 W.
1. Stäng av strömmen till ugnen.
2. Skruva av skyddsglaset och byt ut glödlampan med en ny glödlampa av
samma typ.
3. Skruva på skyddsglaset igen.

MONTERING AV UGNEN I KÖKSSKÅPET
1.
2.
3.

Placera ugnen i köksskåpet.
Öppna ugnsluckan.
Fäst ugnen i köksskåpet med de två avståndsstycken ”A” som matchar
hålen i ugnsramen. Fäst ugnen med de två skruvarna ”B”.
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ELEKTRISK ANSLUTNING AV UGNEN
OBS: Denna ugn måste monteras av en auktoriserad montör!
Strömförsörjningen måste vara jordat och den jordade anslutningen måste uppfylla den
gällande lagens krav. Ugnen måste även jordas enligt gällande regler.

MONTERING OCH SÄKERHETSAVSTÅND

G560
80
250

100
F570
min.

A595

C575

E600

H560
D606

B595
Dessa mått är minimimått och avvikelser är endast tillåtna
om måtten ökas.
Strömbrytaren bör inte placeras i samma skåp som ugnen
men istället utanför köksskåpet eller ovanför köksbänken.
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RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
För att säkerställa att ugnen förblir fin och är driftssäker måste den hållas ren. Ugnens
moderna design håller underhållet på ett minimum. De delar av ugnen som kommer i
kontakt med livsmedel måste rengöras regelbundet.
•
•
•
•
•
•
•
•

Stäng av strömmen innan rengöring och underhåll.
Sätt alla funktioner på OFF-läge.
Vänta tills ugnens invändiga delar inte längre är varma men fortfarande är ljumna.
Rengöringen är lättare om ugnen är lite varm.
Rengör de utvändiga ytorna med en fuktig trasa, en mjuk borste eller en tvättsvamp
och torka sedan av ytorna. Om ugnen är mycket smutsig kan man använda varmt
vatten och ett icke-slipande rengöringsmedel.
Använd aldrig slipande rengöringsmedel eller vassa metallföremål för att rengöra
ugnsluckans glas. Dessa medel kan repa ytan och förstöra glaset eller göra den
oklart.
Lämna aldrig sura ämnen som t.ex. citronsaft eller ättika på rostfria stålföremål.
Använd inte högtrycksrening för rengöring av ugnen. Plåtarna kan rengöras med ett
milt rengöringsmedel.
Rengör inte med ångrengörare.

Denna produkt får inte kastas bland hushållssoporna.
Den ska lämnas på en återvinningscentral så de återanvändbara
delarna kan upparbetas för återvinning och de icke-återanvändbara
delarna kan bortskaffas på ett miljövänligt sätt.
______________________________________________________________________
Importerad av:
Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK-5250 Odense SV.
-

För eventuella tryckfel ansvaras inte.
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