Miniugn med kokplatta
Modell: TO-28B
Bruksanvisning

Läs noggrant före produkten tas i bruk och spara för senare användning.

Viktiga säkerhetsåtgärder:
När elektriska apparater används ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas, inklusive följande:
1. Läs alla instruktioner.
2. Vidrör inte varma ytor.
3. Noggrann uppsyn krävs när apparaten används i närheten av barn.
4. För att skydda mot elstötar får apparaten inte sänkas ned i vatten eller andra vätskor.
5. Låt inte sladden hänga över bordskanter eller vidröra varma ytor.
6. Använd inte apparaten om sladden eller kontakten är skadade eller om apparaten har fungerat felaktigt eller har skadats
på något sätt. Lämna apparaten till en auktoriserad verkstad för att åtgärda fel.
7. Placera inte apparaten på eller nära en gasbrännare eller värmeplatta, eller i en varm ugn eller mikrovågsugn.
8. Försäkra dig om att det finns minst 10 cm utrymme runt apparaten för att säkerställa korrekt luftcirkulation.
9. Koppla alltid ur apparaten från uttaget när den inte används och innan rengöring. Låt alltid apparaten svalna innan
delar byts ut ochinnan rengöring.
10. Stäng alltid av apparaten innan du drar ut kontakten. Håll alltid i kontakten och dra inte i sladden.
11. Var extra försiktig vid förflyttning av apparaten när den innehåller varm olja eller andra varma vätskor.
12. Övertäck inte smulbrickan eller andra delar av ugnen med metallfolie. Detta kan leda till överhettning av ugnen.
13. Var extra försiktig när du flyttar plåtar eller avlägsnar varmt fett eller andra varma vätskor.
14. Rengör inte apparaten med stålull.
15. Lämna inte apparaten obevakad när den används.
16. För stora matvaror eller metallbestick får inte placeras i apparaten eftersom de kan orsaka brand eller elstötar.
17. Placera aldrig brännbara vätskor på eller bredvid apparaten när den används.
18. Extrem försiktighet ska iakttas när behållare av andra material än metall eller glas används.
19. Placera inte något av följande material i apparaten: papp, plast, papper eller liknande
20. Använd endast material som rekommenderas av tillverkaren i ugnen.
21. Använd alltid grytlappar eller annat skydd när innehåll ska flyttas från ugnen när den är varm.
22. Använd inte apparaten till något annat än dess avsedda användning.
23. Denna apparat är endast avsedd för vanligt hushållsbruk.

Lista över delar:
1. Termostatknapp
2. Funktionsknapp
3. Timerknapp
4. Indikatorlampa
5. Glasdörr
6. Bakbricka
7. Gallerhylla
8. Ugnsformshandtag
9. Värmeplatta knapp
10. Värmeplatta

Funktionsknapp 1
1. Avstängd/Off
2. Övre värmeelement
3. Undre värmeelement
4. Övre och undre värmeelement

Funktionsknapp 2
1.
2.
3.
4.

Avstängd/Off
Stor värmeplatta
Liten värmeplatta
Stor och liten värmeplatta

Innan användning





Säkerställ att det finns tillräcklig ventilation runt ugnen.
Säkerställ att ugnen är helt torr innan användning.
Ugnen bör inte ställas på obehandlat trä. Ställ alltid ugnen på en värmebeständig yta.
Var uppmärksam på att ugnens ben kan göra märken på ytan som den placeras på. Om detta sker kan dessa avlägsnas
med en fuktig trasa.

Användning:






Vrid termostatknappen medurs till den önskade temperaturen.
Vrid funktionsknappen till den önskade positionen.
Vrid timerknappen medurs till den önskade tillagningstiden.
Indikatorlampan kommer att lysa medan ugnen är igång.
När tillagningen är klar ska timern vridas tillbaka för att stänga av ugnen.

Användning av ugn:
 Vrid termostatknappen medurs till den önskade temperaturen.
 Vrid funktionsknappen till önskad position. Varmluftsventilationen startar när position 3 undervärme eller position 4
över/undervärme väljs.
 Vrid timerknappen medurs till önskad tillagningstid, kontrollampan lyser så länge ugnen är igång.
 När tillagningstiden är slut ringer timern och ugnen stängs av automatiskt.
 Om tillagningen är färdig tidigare än den inställda tillagningstiden, var god vrid tillbaka timern för att stänga av ugnen.

Användning av värmeplattor:
 Ställ brytaren för ugn/värmeplatta i den vänstra positionen för att sätta igång den stora värmeplattan.
 Den stora värmeplattans indikatorlampa kommer att tändas. Du kan använda ugnsfunktionen samtidigt. När
tillagningen är färdig ska brytaren för ugn/värmeplatta ställas i mittpositionen för att stänga av värmeplattan.
 Ställ brytaren för ugn/värmeplatta i den högra positionen för att sätta igång den lilla värmeplattan. Den lilla
värmeplattans indikatorlampa kommer att tändas. Du kan använda ugnsfunktionen samtidigt. När tillagningen är färdig
ska brytaren för ugn/värmeplatta ställas i mittpositionen för att stänga av värmeplattan.

Efter användning:
 Stäng av ugnen för att låta den svalna.
 Ställ funktionsknappen i off-läge.
 Dra ut kontakten ur uttaget.

Underhåll och rengöring:







Dra ur kontakten och låt ugnen svalna helt och hållet innan rengöring.
Sänk aldrig ned ugnen i vatten eller andra vätskor. Alla ytor kan rengöras med en fuktig trasa.
Om det uppstår fläckar rekommenderas användning av mild tvål.
Använd inte slipande rengöringsmedel eller vassa redskap för att rengöra apparaten.
Rengör ugnen invändigt med en fuktig trasa.
Smulbrickan kan avlägsnas för enklare rengöring genom att dra ut den framifrån under dörren.

Varning:


Denna apparat kan användas av barn från åldern 8 år och uppåt och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller
mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de instruerats om hur apparaten används på ett säkert sätt
och förstår de medföljande farorna.






Barn får inte leka med apparaten.
Rengöring och underhåll av produkten får inte utföras av barn om de inte är under uppsyn.
Håll apparaten och dess sladd oåtkomliga för barn under 8 år.
Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller bristande erfarenhet och kunskaper, om de inte övervakas eller har fått instruktioner om hur apparaten
används av en person som ansvarar för deras säkerhet.




Håll barn under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
Om sladden är skadad ska den bytas ut av tillverkaren eller dennas serviceverkstad eller en fackman med motsvarande
kvalifikationer för att undvika fara.

På grund av vår ständiga utveckling av produktens funktionalitet och design förbehåller vi oss rätten att förändra produkten
utan föregående information.

