Miniovn 34L
Model: TO-25X-YZ
Bruger vejledning

Læs grundigt igennem inden ibrugtagning og gem til senere brug

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger:
Når man bruger elektriske apparater, skal man altid følge almindelige forholdsregler, som inkluderer følgende:
1. Læs alle instruktioner.
2. Rør ikke ved varme overflader.
3. Hold børn under opsyn, når apparatet benyttes i nærheden af disse.
4. For at undgå elektrisk stød, må man ikke nedsænke apparatet i vand eller andre væsker.
5. Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanter, og lad den ikke berøre varme overflader.
6. Benyt ikke enheden hvis der er skader på ledning eller stik, eller hvis enheden har haft funktionsfejl eller på andre måder
er skadet. Indlever enheden på at autoriseret værksted for at udbedre fejl.
7. Stil ikke apparatet på eller i nærheden af varm gas, varmeplader eller i en opvarmet ovn eller mikroovn.
8. Vær sikker på der er mindst 10 cm luft omkring enheden, for at sikre korrekt luft cirkulation.
9. Træk altid stikke ud af kontakten når apparatet ikke er i brug, eller når det skal rengøres. Lad altid enheden køle helt ned
inden der udskiftes dele, eller enheden skal rengøres.
10. Sluk altid for enheden inden stikket trækkes ud, træk altid i stikket og ikke i ledningen.
11. Vær ekstra forsigtig hvis du flytter en enhed der indeholder varm olie eller andre varme væsker.
12. Tildæk ikke krummebakken eller andre dele af ovnen med stanniol, dette kan forårsage overophedning.
13. Vær ekstra forsigtig når du flytter bakker eller ved bortskaffelse af varmt fedt eller andre varme væsker.
14. Rengør aldrig enheden med metal skuresvampe.
15. Efterlad aldrig enheden uden opsyn når den er i brug.
16. Overdimensionerede fødevarer eller metalredskaber må ikke indsættes i apparatet da der kan opstå brand eller fare for
elektrisk stød.
17. Stil aldrig brandbare væsker ovenpå eller ved siden af apparatet når det er i brug.
18. Ekstrem forsigtighed bør udvises, hvis man benytter beholdere der er fremstillet af andet end metal eller glas.
19. Put ikke følgende materialer i apparatet: Pap, plastik, papir eller lignende.
20. Benyt kun materialer der er godkendt af producenten i ovnen.
21. Benyt altid grydelapper eller anden beskyttelse, når indhold flyttes fra den varme ovn.
22. Brug ikke apparatet til andet end tilsigtet brug.
23. Denne enhed er kun beregnet til almindelig husholdning.

Liste over komponenter:
1. Termostatvælger
2. Funktionsvælger
3. Timer
4. Kontrol lys
5. Glas dør
6. Bageplade
7. Rist
8. Bageplade håndtag
9. Inderlys
10. Krummebakke

Funktionsvælger
1. Slukket/Off
2. Overvarme element
3. Undervarme element (med varmluft)
4. Over- og undervarme element (med varmluft)

Inden ibrugtagning





Vær sikker på der er rigelig ventilation omkring ovnen.
Vær sikker på at ovnen er helt tør inden den tages i brug
Ovnen bør ikke sættes på ubehandlet træ, sæt altid ovnen på en varmebestandig overflade.
Vær opmærksom på at ovnens ben kan lave mærker på overfladen den er placeret på, skulle det ske kan disse fjernes med
en fugtig klud.

Brug:






Drej termostaten med uret til den ønskede temperatur.
Drej funktionsknappen til ønskede position.
Drej timerknappen med uret til ønskede tilberedningstid.
Lys indikatoren vil lyse mens ovnen er tændt.
Når tilberedningen er færdig, drej timeren tilbage for at slukke ovnen.

Brug af ovn:
 Drej termostaten med uret til den ønskede temperatur.
 Drej Funktionsknappen til ønskede position, varmlufts ventilationen vil starte, når position 3 undervarme og position 4
over/undervarme er valgt.
 Drej timeren med uret til den ønskede tilberedningstid, kontrollyset vil lyse så længe ovn er tændt.
 Når tilberedningstiden er slut, vil timeren ringe, og ovnen slukke automatisk.
 Skulle det tilberedte være færdigt før timeren er udløbet, drejes knappen tilbage og ovnen slukker.

Efter brug:
 Sluk ovnen og lad den køle ned.
 Sæt funktionsknappen på off positionen.
 Træk stikket ud af kontakten.

Vedligeholdelse og rengøring:







Træk stikket ud og lad ovnen køle helt ned inden den rengøres.
Sænk aldrig ovnen i vand eller andre væsker, alle overflader kan vaskes af med en fugtig klud.
Opstår der pletter anbefales det at bruge en mild sæbe.
Brug ikke slibende rengøringsmidler eller skarpe redskaber til rengøring af apparatet.
Rengør ovnen indeni med en fugtig klud.
For nemmere rengøring af krummebakken, kan denne fjernes ved at trække den ud, foran på ovnen under lågen.

Advarsel:
•

Dette apparat kan bruges af børn i alderen fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået instruktion om brugen af apparatet på en sikker måde
og forstår farerne involveret.

•
•
•
•

Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og vedligeholdelse af produktet må ikke foretages af børn, medmindre de er under opsyn.
Hold apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn under 8 år.
Dette apparat er ikke beregnet til brug af enhver person (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale
evner, eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller får instruktion i brugen af apparatet af en
person med ansvar for deres sikkerhed.

•
•

Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller dennes serviceværksted eller en tilsvarende
kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.

På grund af den konstante udvikling af vores produkt funktionalitet og design, Forbeholder vi os retten til at foretage ændringer
i produktet uden forudgående varsel.

Miniugn 34L
Modell: TO-25X-YZ
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:
24. Läs alla instruktioner.
25. Vidrör inte varma ytor.
26. Noggrann uppsyn krävs när apparaten används i närheten av barn.
27. För att skydda mot elstötar får apparaten inte sänkas ned i vatten eller andra vätskor.
28. Låt inte sladden hänga över bordskanter eller vidröra varma ytor.
29. 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.
30. Placera inte apparaten på eller nära en gasbrännare eller värmeplatta, eller i en varm ugn eller mikrovågsugn.
31. Försäkra dig om att det finns minst 10 cm utrymme runt apparaten för att säkerställa korrekt luftcirkulation.
32. Koppla alltid ur apparaten från uttaget när den inte används och innan rengöring. Låt alltid apparaten svalna innan
delar byts ut och
innan rengöring.
33. Stäng alltid av apparaten innan du drar ut kontakten. Håll alltid i kontakten och dra inte i sladden.
34. Var extra försiktig vid förflyttning av apparaten när den innehåller varm olja eller andra varma vätskor.
35. Övertäck inte smulbrickan eller andra delar av ugnen med metallfolie. Detta kan leda till överhettning av ugnen.
36. Var extra försiktig när du flyttar plåtar eller avlägsnar varmt fett eller andra varma vätskor.
37. Rengör inte apparaten med stålull.
38. Lämna inte apparaten obevakad när den används.
39. För stora matvaror eller metallbestick får inte placeras i apparaten eftersom de kan orsaka brand eller elstötar.
40. Placera aldrig brännbara vätskor på eller bredvid apparaten när den används.
41. Extrem försiktighet ska iakttas när behållare av andra material än metall eller glas används.
42. Placera inte något av följande material i apparaten: papp, plast, papper eller liknande
43. Använd endast material som rekommenderas av tillverkaren i ugnen.
44. Använd alltid grytlappar eller annat skydd när innehåll ska flyttas från ugnen när den är varm.
45. Använd inte apparaten till något annat än dess avsedda användning.
46. Denna apparat är endast avsedd för vanligt hushållsbruk.

Lista över delar:
11. Termostatvred
12. Funktionsvred
13. Timer
14. Kontrollampa
15. Glasdörr
16. Bakbricka
17. Gallerhylla
18. Ugnsformshandtag
19. Innerlampa
20. Smulbricka

Funktionsvred
5. Avstängd/Off
6. Övre värmeelement
7. Undre värmeelement (med varmluft)
8. Övre och undre värmeelement (med varmluft)

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.

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.

