Brugsvejledning
Elektrisk ovn 23L

Specifikationer:
Voltage: 220V~50Hz
Power: 1500W

Før ovnen tages i brug, skal brugsvejledningen læses grundigt.

ENHEDER:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dør håndtag
Glas låge
Bageplade
Bagerist
Temperatur knap
Program knap
Timer
Power diode
Gribetang til bageplade

Vigtigt:
Ved brug af elektriske apparater, skal de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges,
herunder følgende :
1. Læs alle instruktioner .
2. Rør ikke ved varme overflader Brug håndtag eller knapper.
3. Tæt opsyn er nødvendig, når nogen form for apparatur bruges af eller i nærheden af børn.
4. For at beskytte mod elektrisk stød, må hverken ledningen eller andre dele af ovnen
nedsænkes i vand eller anden væske.
5. Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten, eller komme i berøring med varme overflader.
6. Brug ikke apparater, hvor ledningen eller andre dele af ovnen er blevet beskadiget.
Forsøg ikke selv at udbedre skader på ledning eller ovn.
7. Brugen af tilbehør, der ikke er anbefalet kan medføre fare eller skade.
8. Må ikke placeres på eller i nærheden af gas, en elektrisk brænder eller en varm ovn
eller mikrobølgeovn .
9. Ved betjening af ovnen skal der beregnes mindst 10 cm. fri plads på alle sider af ovnen
for at tillade tilstrækkelig luftcirkulation .
10. Træk stikket ud af stikkontakten , når den ikke er i brug og før rengøring. Tillad afkøling, før
du rører delene, og inden rengøring.
11. Ovnen afbrydes ved at dreje på knappen til OFF og derefter tage stikket ud at stikkontakten.
Træk altid I selve stikket, aldrig i ledningen

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

Ekstrem forsigtighed skal udvises, når du flytter et apparat , som indeholder varm olie
eller andre varme væsker .
Tildæk ikke nogen del af ovnen med metalfolie .
Rengør ikke med metalskuresvampe, det skaber risiko for elektrisk stød .
Efterlad aldrig ovnen uden opsyn, mens den er tændt.
Store fødevarer eller metalredskaber må ikke indsættes i ovnen, da de kan skabe brand
eller fare for elektrisk stød.
En brand kan opstå, hvis ovnen er dækket eller i berøring med brændbart materiale,
herunder gardiner, vægge og lignende, når den er i drift. Opbevar ikke noget på ovnen,
mens den er varm.
Ekstrem forsigtighed bør udvises, når er fremstillet af andet end metal eller glas.
Anbring ikke nogen af følgende materialer i ovnen: pap , plast, papir , eller noget lignende .
Opbevar ikke materialer, andet end de anbefalede, i denne ovn , når ovnen er varm.
Brug altid ovnhandsker, isolerede grydelapper, når du indsætter eller fjerner elementer
fra den varme ovn .
Må ikke anvendes udendørs.
Må ikke bruges til andet end tilsigtet brug.

Brugsanvisning
1.
Sæt ovnen på en jævn, fast bordplade. Tilslut derefter strømforsyningen.
2.
Forbered fødevarer, som vil blive bagt i et fad, og indstil ovnen.
3.
Brug gerne madolie i faddet , før du sætter fadet ind, det modvirker, at maden sætter sig fast.
4.
Det anbefales kun at bruge én bakke ad gangen, og fordele maden godt.
5.
Under bagning , sørg for, at fødevarerne ikke er I berøring med glaslågen.
6.
Sluk ved at bruge " OFF" knappen, og træk stikket ud. Tag forsigtigt fødevarerne ud af ovnen.
Timerfunktion
Drej timerknappen for at vælge det ønskede antal minutter. Der kan vælges op til 60 min.

Bagefunktion
1.
Sæt risten i den ønskede højde.
2.
Placer faddet på risten. Luk ovnlågen.
3.
Drej timeren på den ønskede tilberedningstid. .
4.
Drej termostatknappen til den ønskede temperatur.
5.
Når du er færdig bagning, slå den tid drejeknappen indtil position " 0ff ",
for at slukke for ovnen.
Stegefunktion
1.
Sæt den aftagelige rist i ovnen, og stil maden herpå.
2.
Drej termostatknappen til den ønskede stegetid.
3.
Hold evt. lågen lidt åben, hvis du skal grille og overfladen på stegen skal være sprød.
Det skal kun være til allersidst.
4.
Når maden er stegt færdig, drejes timer drejeknappen indtil position " 0ff " for at slukke ovnen.

Brunefunktion
1. Indstil temperaturvælgeren til 230o.
2. Placer maden, der skal brunes på bagepladen.
3. Drej Timerknappen til det ønskede. Timerklokken ringer, når tiden er gået.
4. . Når bruningen er færdig, drejes timerknappen til position " 0ff " for at slukke ovnen.
Madlavning Tips
1. . Før du sætter maden i ovnen, kan den olieres/marineres.
2. . Placer bagepladen under risten for at undgå, at olien drypper ned på bunden af ovnen.
3. . Hvis maden er fedtet som stegt kylling osv, brug evt to stykker aluminium folie, og læg et
stykke på bagepladen og bruge en anden til at dække maden.
Derved undgås oliesprøjt under drift.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
1. . Afbryd ovnen ved at tage stikket ud af stikkontakten.
2. . Rengør altid farvet og emalje dele af ovnen efter brug hver gang , Hold ovnen åben lade det
tørre.
3. . Sikre, at alle sure materialer ( citron eller olie) rengøres straks .
4. . Olien bakker og grill skaller kan rengøres med vand og sæbe . Brug helst renseri pulvere til at
rengøre indvendige & udvendige sider af ovnen.

FORSIGTIG
Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af professionel fagmand. Det
kan være et serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret person, for at undgå
fare.
REPARATIONER
Fare: Elektriske apparater må kun repareres af autoriserede fagfolk, fordi skader
kan opstå af ikke-autoriserede reparationer.
I tilfælde af en reparation under garanti, skal du kontakte din forhandler.
Husk at medbringe gyldigt købsbevis.

