Brugervejledning

MINIOVN

MODEL: TO-18DH

VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER
Når elektriske apparater er i brug, er det nødvendigt at følge visse sikkerhedsregler, herunder
følgende:
1.
2.
3.
4.

Læs denne manual grundigt, inden ovnen tages i brug.
Rør ikke ved de varme overflader.
Det er nødvendigt at holde skærpet opsyn, når ovnen bruges af eller i nærheden af børn.
For at undgå elektrisk stød, er det vigtigt ikke at nedsænke ledning, stik eller andre dele af
ovnen i vand eller anden væske.
5. Sørg for, at ledningen ikke hænger ned fra et bord eller rører varme overflader.
6. Brug aldrig ovnen, hvis ledningen, stikket eller selve ovnen er beskadiget, eller hvis der har
været driftsforstyrrelser. Al reparation skal foretages af en autoriseret reparatør.
7. Placér aldrig ovnen på eller i nærheden af en gasbrænder eller en elektrisk brænder, eller i en
varm ovn eller mikroovn.
8. Sørg for, at der er ca. 11 cm fri luft omkring alle sider af ovnen, når den er i brug, så der sikres
tilstrækkelig luftcirkulation.
9. Sørg for at fjerne stikket fra stikkontakten, når ovnen ikke er i brug, eller før den skal rengøres.
Lad ovnen køle helt af, før der tages dele ud eller sættes dele ind, og før rengøring.
10. Sørg for, at programvælgeren står på OFF, før stikket fjernes fra stikkontakten. Tag altid kun fat
i stikket – ikke i ledningen – når stikket skal fjernes fra stikkontakten.
11. Stor forsigtighed er påkrævet, når der flyttes apparater indeholdende varm olie eller andre varme
væsker.
12. Dæk aldrig krummebakken eller andre dele af ovnen med alu folie, da det kan forårsage
overophedning af ovnen.
13. Vær særlig forsigtig, når krummebakken tages ud, eller der fjernes varm olie eller andre varme
væsker.
14. Rengør aldrig ovnen med metalskuresvampe eller andre slibende rengøringsmidler.
15. Lad aldrig ovnen være uden opsyn, når der grilles eller ristes brød.
16. Forsøg aldrig at placere mad eller metalredskaber, der er for store, i ovnen, da der så er risiko
for brand eller elektrisk stød.
17. Læg aldrig genstande oven på ovnen, og dæk aldrig ovnen med brandfarligt materiale, mens den
er i brug, da der vil være risiko for brand.
18. Stor forsigtighed er påkrævet, når der anvendes beholdere af andet materiale end metal eller
glas.
19. Placér aldrig følgende materialer i ovnen: pap, plastik, papir eller lignende.
20. Opbevar ikke andre genstande i ovnen end det medfølgende udstyr, når ovnen ikke er i brug.
21. Brug altid grydelapper eller grillhandske, når der sættes mad ind eller tages mad ud af den
varme ovn.
22. Dette apparat kan bruges af børn fra alderen 8 år og over, samt personer med reducerede
fysiske, føle eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn
eller de bliver instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår farerne der er
involveret.
23. Børn bør ikke lege med apparatet.
24. Rengøring og vedligeholdelse bør ikke foretages af børn, med mindre de er ældre end 8 år og er
under opsyn
25. Bliver ledningen beskadiget, skal den udskiftes af producenten, en service agent eller lignende
kvalificerede personer, for at undgå fare.

26. Brug ikke ovnen til andet end dét, den er beregnet til.
27. Denne ovn er kun til husholdningsbrug.

OVERSIGT OVER DELE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Termostatregulering
Kontrollys
Programvælger
Tidsindstilling
Ovnlåge
Rist
Bageplade
Krummebakke
Håndtag til bageplade

PROGRAMVÆLGER
1.
2.
3.
4.

OFF
Overvarme
Undervarme
Over- og undervarme

FØR BRUG
•
•
•
•

Sørg for, at der er nok ventilation omkring ovnen.
Sørg for, at ovnen er fuldstændig tør, før den tages i brug.
Ovnen bør ikke placeres på en ubehandlet træoverflade. Placér ovnen på en varmeresistent
overflade.
Bemærk, at ovnens fødder kan give mærker på bordet. Hvis dette sker, kan de fjernes med en
fugtig klud.

BRUG AF OVNEN
•
•
•
•
•

Drej knappen til termostatregulering med uret til den ønskede temperatur.
Drej programvælgeren til den ønskede indstilling.
Drej knappen for tidsindstilling med uret til den ønskede tilberedningstid.
Kontrollyset vil være tændt, når ovnen er tændt.
Når tilberedningen er færdig, skal knappen for tidsindstilling drejes tilbage til 0 for at slukke
ovnen.

BRUG AF OVNEN MED GRILL
•
•

Lad ovnlågen stå åben.
Drej programvælgeren til indstillingen med overvarme.

•
•
•

Drej knappen for termostatregulering til 250°.
Drej knappen for tidsindstilling til den ønskede tilberedningstid.
Når tilberedningen er færdig, skal knappen for tidsindstilling drejes tilbage til 0 for at slukke
ovnen.

EFTER ENDT BRUG
•
•
•

Sluk for ovnen og lad den køle helt af.
Drej programvælgeren til OFF.
Fjern stikket fra stikkontakten.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
•
•
•
•
•
•

Fjern stikket fra stikkontakten og sørg for, at ovnen er kølet helt af, før rengøring påbegyndes.
Nedsænk aldrig ovnen i vand. Alle overflader kan rengøres med en ren, fugtig klud.
Hvis der stadig er pletter, anbefales det at bruge sæbe.
Brug ikke slibende rengøringsmidler eller skarpe redskaber til at rengøre ovnen med.
Rengør ovnrummet med en ren, fugtig klud.
Krummebakken kan tages ud for nemmere rengøring. Dette gøres ved at trække den ud fra dens
placering under ovnlågen.

GARANTI
Der ydes 24 måneders reklamationsret i henhold til købeloven.
Fejl, mangler eller skader som skyldes forkert installation, forkert brug eller skødesløs behandling,
dækkes ikke af garantien/reklamationsretten.
Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes.

BORTSKAFFELSE
Dette produkt må ikke smides ud med det almindelige husholdningsaffald. Er apparatet udtjent, skal
det afleveres på en godkendt genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet.

EU-importør:
HARALD NYBORG A/S, Danmark
 Der tages forbehold for trykfejl.

