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Vi vil gerne takke for din 

tillid til os ved købet af dette apparat.

Denne vejledning vil gøre det 

nemmere at bruge apparatet. 

Vejledningen gør det muligt for dig 

at lære apparatet at kende så hurtigt 

som muligt.

Kontroller, at apparatet ikke er 

beskadiget ved modtagelsen. Hvis 

du opdager en transportskade, skal 

du kontakte salgsstedet eller det 

lager, som apparatet er afsendt fra. 

Telefonnummeret findes på fakturaen 

eller følgesedlen.

Vejledning om installation og 

tilslutning findes i et separat hæfte.

Vejledningerne kan også findes på 

vores hjemmeside:

www.gorenje.com / < http://www.

gorenje.com />

 Vigtige oplysninger

 Tip, note
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VIGTIGE 
SIKKERHEDSANVISNINGER
LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, OG GEM DEN TIL 
EVENTUEL SENERE BRUG.

Apparatet må bruges af børn over 8 år og af personer 

med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller 

manglende erfaring med og viden om produktet, hvis de 

holdes under opsyn eller har fået vejledning i at bruge 

apparatet på en sikker måde og forstår de involverede 

risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og 

vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre det 

foregår under opsyn.

ADVARSEL: Apparatets tilgængelige dele kan blive meget 

varme, når apparatet er i brug. Pas på ikke at berøre 

varmeelementerne. Børn yngre end 8 år skal holdes på sikker 

afstand eller hele tiden være under opsyn.

ADVARSEL: Tilgængelige dele bliver varme under brug. Hold 

børn på sikker afstand, så de ikke bliver brændt eller skoldet.

Apparatet bliver varmt under brug. Pas på ikke at berøre 

varmeelementerne inde i ovnen.

Anvend kun det stegetermometer, der anbefales til ovnen.

ADVARSEL: Sørg for, at apparatet er slukket, før du udskifter 

pæren, så du undgår risikoen for at få stød.

Brug ikke skrappe eller slibende rengøringsmidler eller 

metalskrabere til at rengøre ovnlågens glas, da glasset kan 

blive ridset og senere sprænge.
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Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre 

apparatet, da det kan forårsage elektrisk stød.

Der skal indbygges en afbryder i det faste ledningsnet i 

henhold til de gældende regler.

Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af 

en autoriseret reparatør for at undgå farer (gælder kun 

apparater, som er forsynet med ledning).

Apparatet må ikke installeres bag en låge, da det medfører 

risiko for overophedning.

Dette apparat er kun beregnet til brug 
i private husholdninger. Det må ikke 

bruges til andre formål som eksempelvis 

rumopvarmning, tørring af kæledyr eller 

tørring af papir, krydderurter og lignende, da 

det kan medføre skader eller risiko for brand.

Apparatet må kun sluttes til lysnettet af 

en autoriseret installatør. Ændringer eller 

reparationer, som ikke er udført af en 

fagmand, kan medføre risiko for personskade 

eller skade på apparatet.

Hvis ledninger fra andre apparater i 

nærheden kommer i klemme i ovnlågen, kan 

de blive beskadiget, og det kan medføre 

kortslutning. Hold derfor altid ledninger til 

andre apparater på sikker afstand.

Tildæk ikke ovnvæggene med stanniol, 

og stil ikke noget direkte på ovnens bund. 

Stanniol vil forhindre luftcirkulationen i ovnen 

og dermed forhindre tilberedningsprocessen 

og skade ovnrummets emalje.

Ovnlågen bliver meget varm under 

brug. Nogle modeller er udstyret med 

et tredje lag glas i lågen for at reducere 

overfladetemperaturen på det udvendige 

glas.

Ovnlågens hængsler kan tage skade, hvis 

de udsættes for en tung belastning. Stil ikke 

tunge ting på ovnlågen, når den er åben, og 

læn dig ikke mod ovnlågen, når du rengør 

ovnrummet. Træd aldrig op på ovnlågen, når 

den er åben, og lad ikke børn sætte sig på 

den.

Produktet må ikke løftes vha. grebet på 

lågen.

Apparatet kan bruges sikkert både med og 

uden skinnerne.

Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke 

tildækkes eller på anden måde blokeres.

FØR TILSLUTNING AF APPARATET:
Læs vejledningen omhyggeligt, før du tilslutter apparatet. 
Reparationer eller andre skader, som skyldes ukorrekt tilslutning 
eller brug af apparatet, er ikke dækket af garantien.
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ELEKTRISK OVN
(BESKRIVELSE AF OVNEN OG UDSTYRET – AFHÆNGER AF 
MODELLEN)

Betjeningspanel

Ovnlåge

Greb

Riller
- Riller – niveauer
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Dørkontakt
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Figurerne illustrerer én modelvariant af apparatet (indbygningsmodel). Da vejledningen 

gælder for flere modeller, kan der blive beskrevet funktioner eller udstyr, som ikke findes i 

netop din model af apparatet.

PUSH-PULL-KNAP
Skub knappen let ind, så den "popper ud", og drej den derefter.

 Drej knappen tilbage til positionen "slukket", og tryk den ind igen. Push-pull-knappen 

kan kun trykkes ind igen, når kontakten er i positionen "slukket".
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TRÅDSKINNER MED RILLER
Rillerne gør det muligt at anbringe maden på 4 forskellige niveauer i ovnen (bemærk, at 

rillerne tælles nedefra). Tredje og fjerde rille er beregnet til grillstegning.

TELESKOPSKINNER
Teleskopskinnerne kan monteres på anden, tredje eller fjerde rille. Skinnerne kan trækkes 

helt eller delvist ud.

OVNLÅGEKONTAKT
Kontakten slår ovnens varmelegemer og blæseren fra, hvis lågen åbnes under 

tilberedningen. Når lågen lukkes igen, genoptages tilberedningen.

BLÆSER
Apparatet er forsynet med en blæser, som afkøler kabinettet og apparatets 

betjeningspanel.

FORLÆNGET BLÆSERDRIFT
Når du slukker for ovnen, fortsætter blæseren med at køre et kort stykke tid for at afkøle 

ovnen.
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OVNENS UDSTYR OG TILBEHØR

Ovnfast glasfad til brug med alle 

tilberedningsfunktioner. Det kan også 

bruges som serveringsfad.

Rist til brug ved grillning eller til at stille en 

bageform eller et ovnfast fad på.

  Der er en sikkerhedstap på risten. 

Derfor skal du løfte risten let foran, når du 

trækker den ud af ovnen.
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Den lave bageplade er beregnet til bagning 

af kager og muffins.

Bradepanden er beregnet til stegning af 

kød og til bagning af kager med fugtig dej. 

Den kan også bruges som drypbakke.

 Bradepanden må aldrig anbringes på 

den første rille, medmindre du griller eller 

spydsteger kød og udelukkende bruger 

bradepanden som drypbakke.

 Når bageudstyret varmes op, kan 
deres form ændre sig. Dette påvirker ikke 
deres funktionalitet, og deres form bliver 
normal igen, når de er kølet af.

Risten eller bagepladerne skal altid skubbes 

ind mellem to metalskinner.

Træk først teleskopskinnerne ud på en rille, 

og anbring risten eller bagepladen på dem. 

Skub dem derefter helt ind.

 Luk først ovnlågen, når 

teleskopskinnerne er kørt helt ind i ovnen.
2

3

4
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Apparatet og nogle af tilbehørsdelene bliver meget varme under 
tilberedning. Brug grydelapper.

De KATALYTISKE INDSATSER forhindrer 

at fedtstænk sætter sig fast på ovnrummets 

sider.

Det ROTERENDE drejespyd bruges til 

stegning af kød. Sættet består af en 

spydholder, et spyd med skruer og et 

aftageligt håndtag.



10

BETJENINGSPANEL

1 FUNKTIONS-
VÆLGER 2 KNAP TIL BØR-

NESIKRING 3 KNAP TIL RE-
DUKTION AF 

VÆRDI
4 KNAP TIL UR

BEMÆRK:
Symbolerne til tilberedningsfunktionerne kan være vist på knappen eller på frontpanelet 

(afhænger af modellen).
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5 KNAP TIL AT 
ØGE VÆRDI 6 START/STOP-

KNAP TIL AT 
STARTE ELLER 
SÆTTE ET PRO-
GRAM PÅ PAUSE

7 TEMPERATUR-
VÆLGER 8 TIDSDISPLAY

BEMÆRK:
Knapperne reagerer bedre, hvis du berører dem med en større del af blommen på 

fingeren. Der lyder et kort signal, når du trykker på en knap.
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER
(AFHÆNGER AF MODELLEN)

3.5 kWxxxxxx

SER. Nr: XXXXXX
ART. Nr:

max

TN
 X

X
X

X
XPn        :

TIP: XXXXXX
220-240V ~
220V-240V, 50/60Hz
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Typeskiltet er placeret på kanten 
af ovnen og kan ses, når du åbner 
ovnlågen, og det indeholder 
grundlæggende oplysninger om 
apparatet.



13

4
9

0
18

1

FØR DU BRUGER APPARATET 
FØRSTE GANG
Når du pakker ovnen ud, skal du fjerne alle genstande fra den, herunder emballage og 

transportmateriale.

Rengør alt tilbehør med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel. Brug ikke slibende 

rengøringsmidler.

Når ovnen varmes op for første gang, vil den lugte af ”ny ovn”. Udluft rummet grundigt 

imens.
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1 Indstil klokkeslættet med knapperne 

 eller  og bekræft ved at trykke på 

knappen .

 Hvis du holder knappen inde, ændres 

værdien hurtigere.

ÆNDRING AF KLOKKESLÆTTET
Klokkeslættet kan ændres, når timerfunktionerne ikke er i brug. 

Indstil det aktuelle klokkeslæt ved at trykke flere gange på urknappen for at vælge 

symbolet  .

4
9

0
18

1

TRINVIS VEJLEDNING TIL BRUG 
AF APPARATET (1–6)
TRIN 1: TILSLUTNING OG INDSTILLING
Når du tilslutter apparatet, eller hvis strømmen til apparatet har været afbrudt i en 

længere periode, blinker 12:00 på displayet, og symbolet  lyser.

Indstil klokkeslættet.

INDSTILLING AF KLOKKESLÆTTET
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TRIN 2: VALG AF TILBEREDNINGSFUNKTION

Drej knappen til venstre eller højre for at vælge 

tilberedningsfunktionen (se programtabel, afhænger af modellen).

 Indstillingerne kan også ændres under tilberedningen.

FUNKTION BESKRIVELSE ANBEFALET 
TEMPERATUR °C

TILBEREDNINGSFUNKTIONER

HURTIG FORVARMNING
Brug denne funktion, hvis du hurtigst muligt vil forvarme 

ovnen til den ønskede temperatur. Denne funktion er ikke 

beregnet til tilberedning, kun til at forvarme ovnen med. 

Når oven er varmet op til den angivne temperatur, er 

forvarmningen fuldført.

160

OVER- OG UNDERVARME
Varmelegemerne i bunden og i loftet af ovnen udstråler 

varmen ensartet i ovnrummet. Bagværk eller kød kan kun 

tilberedes på én enkelt rille.

200

OVERVARME
Kun varmelegemet i loftet udstråler varme i ovnrummet. Brug 

denne funktion til at brune oversiden af retten (slutbruning). 

180

UNDERVARME
Kun varmelegemet i bunden udstråler varme i ovnrummet. 

Brug denne funktion til at brune undersiden af retten.

180

GRILL
Kun grillelementet, som er en del af den store grill, tændes. 

Funktionen er beregnet til grillning af pølser og sandwiches 

samt til ristning af brød.

230

STOR GRILL
Grillelementet og overvarmen tændes. Varmen udstråler 

direkte fra grillelementet, der er monteret i ovnrummets loft. 

Overvarmen tændes også for at øge effekten.

Funktionen er beregnet til grillning af pølser og sandwiches 

samt til ristning af brød.

230

GRILL MED BLÆSER
Grillelementet og blæseren tændes. Denne kombination 

bruges til at grille kød og stege større stykker kød eller 

fjerkræ på en enkelt rille. Den er også velegnet til gratinering 

eller til bruning af skorper.

170

OVERVARME OG BLÆSER
Overvarmen og blæseren tændes. Brug denne funktion 

til stegning af større stykker kød og fjerkræ. Den er også 

velegnet til gratinering.

170

4
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FUNKTION BESKRIVELSE ANBEFALET 
TEMPERATUR °C

VARMLUFT OG UNDERVARME
Undervarmen, det runde varmelegeme og varmluftsblæseren 

tændes. Denne funktion bruges til bagning af pizza, kager 

med fugtig dej, frugtkager, surdej og mørdej på flere riller 

samtidigt.

200

VARMLUFT
Det runde varmelegeme og blæseren tændes. Blæseren 

i bagvæggen på ovnen får den varme luft til at cirkulere 

omkring stegen eller bagværket. Funktionen bruges til 

stegning af kød og bagning af bagværk på flere riller 

samtidigt.

180

UNDERVARME OG BLÆSER
Denne funktion bruges til bagning af gærdej og til 

konservering af frugt og grønt.

180

OVER- OG UNDERVARME MED VARMLUFT
Begge varmelegemer og blæseren tændes. Blæseren sørger 

for, at den varme luft cirkulerer jævnt i ovnen. Denne funktion 

er velegnet til bagning, til optøning af frosne madvarer og til 

tørring af frugt og grønt.

180

TALLERKENOPVARMNING
Brug denne funktion, når du ønsker at forvarme service 

(tallerkener, kopper) før servering, så maden holder sig varm i 

længere tid efter servering.

60

GENTLEBAKE 1)

Denne funktion giver mulighed for skånsom, langsom og 

jævn bagning, som gør maden blød og saftig. Funktionen er 

egnet til stegning af kød, tilberedning af fisk og bagning på 

én rille.

Indstill temperaturen i området fra 140 til 220 °C.

180

OPTØNING
Luften cirkulerer, uden at varmelegemerne er tændt. Kun 

blæseren er tændt. Funktionen er velegnet til langsom 

optøning af frosne madvarer.

-

AQUA CLEAN
Der tændes kun for undervarmen. Brug denne funktion til 

at fjerne pletter og madrester fra ovnrummet. Programmet 

tager 30 minutter.

-

1) Indstillingen bruges til at bestemme energiklassen iht. standarden EN 60350-1.
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Drej knappen for at indstille den ønskede 

temperatur.

 Når du bruger ovnen med den store grill 

og grillen, skal du sætte temperaturknappen 

på .

Når du har tændt for apparatet ved at trykke på start/stop-knappen, vises 

temperaturikonet på displayet.

 Tænd apparatet ved at trykke på start/stop-knappen og holde den inde i ca. et 

sekund.
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TRIN 3: VALG AF INDSTILLINGER

JUSTERING AF TILBEREDNINGSTEMPERATUREN 
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Indstilling af tilberedningstiden
Her kan du indstille, hvor længe ovnen skal være tændt 

(tilberedningstiden). Indstil den ønskede tilberedningstid. Indstil 

først minutterne og derefter timerne. Ikonet og tilberedningstiden 

vises på displayet.

Indstilling af tidsforskudt start
Her kan du indstille tilberedningstiden og sluttidspunktet for 

tilberedningen. Kontroller forinden, at uret er indstillet korrekt!

Eksempel:

Aktuelt klokkeslæt: kl. 12:00

Tilberedningstid: 2 timer

Sluttidspunkt: 18:00

Indstil først OPERATION DURATION (ovnens tilberedningstid) til 

2 timer. Tryk to gange på knappen CLOCK for at vælge END OF 

OPERATION (sluttidspunktet). På displayet blinker det aktuelle 

klokkeslæt tillagt tilberedningstiden (14.00). 

Indstil, hvornår bagningen skal være afsluttet (18.00).

Tryk på start/stop-knappen for at starte tilberedningen. Symbolet 

lyser, og timeren afventer, at starttidspunktet nås. Ovnen tændes 

automatisk kl. 16:00 og slukkes på det indstillede klokkeslæt (kl. 18:00).

Timerfunktionsvisning
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TIMERFUNKTIONER

Vælg først tilberedningsfunktion og temperatur. 

Tryk flere gange på timerknappen for at vælge den ønskede timerfunktion.

Ikonet for den valgte timerfunktion tændes, og det justerbare start- og sluttidspunkt for 

tilberedningen blinker på displayet. 

Tryk på start/stop-knappen for at starte tilberedningen. Den forløbne tilberedningstid 

vises på displayet.
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Indstilling af minuturet
Minuturet kan bruges uafhængigt af ovnens øvrige indstillinger. 

Den maksimale indstilling er 24 timer.

I nedtællingens sidste minut vises den resterende tid i sekunder.
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 Når tiden er gået, slukkes ovnen automatisk (tilberedningen er færdig). Der lyder et 

signal, som du kan slukke ved at trykke på en af knapperne. Det akustiske signal slukkes 

automatisk efter 1 minut. 

Du kan annullere timerindstillinger ved at indstille tiden til "0". Du kan også hurtigt 

annullere alle timerindstillinger ved at trykke på knapperne  og  samtidig og holde dem 

inde et øjeblik.
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TRIN 4: VALG AF YDERLIGERE 
INDSTILLINGER

BØRNESIKRING
Slå børnesikringen til ved at trykke på knappen til børnesikring. 

"Loc" vises på displayet i ca. 5 sekunder. Tryk på knappen igen for 

at slå børnesikringen fra.

Hvis børnesikringen er slået til, uden at timerfunktionerne er 

aktive (kun klokkeslættet vises), kan ovnen ikke tændes. Hvis 

børnesikringen er slået til, mens en timerfunktion er aktiv, fungerer 

ovnen normalt, men indstillingerne kan ikke ændres.

Når børnesikring er aktiveret, kan funktionerne ændres, men 

ekstrafunktioner kan ikke ændres. Du kan afslutte tilberedningen 

ved at sætte vælgeren på "0".

Børnesikringen forbliver aktiv, når ovnen slukkes. Hvis du vil vælge 

en ny funktion, skal du først slå børnesikringen fra.

OVNLYS
Ovnlyset tændes automatisk, hver gang der vælges en 

tilberedningsfunktion.

Slå ekstrafunktioner til/fra 

ved at trykke på de relevante 

knapper eller en kombination 

af dem.

 Der lyder et akustisk 

signal, hvis du forsøger at 

vælge en funktion, som ikke er 

tilgængelig ved den ønskede 

tilberedningsfunktion.
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LYDSIGNAL
Signalets lydstyrke kan indstilles, når timerfunktionerne ikke er i 

brug, og der kun vises det aktuelle klokkeslæt.

Hold knappen  nede i fem sekunder. Først vises "Vol" på 

displayet, og derefter vises der to bjælker. Tryk på knapperne 

 og  for at vælge et af de tre lydstyrkenivauer (en, to eller tre 

bjælker). Indstillingen gemmes automatisk efter tre sekunder, og 

klokkeslættet vises igen.

ÆNDRING AF DISPLAYETS LYSSTYRKE
Funktionsvælgeren skal stå på "0".

Hold knappen  nede i fem sekunder. Først vises "bri" på displayet, 

og derefter vises der to bjælker. Tryk på knapperne  og  for 

at justere skærmens lysstyrke (en, to eller tre bjælker). Efter 3 

sekunder gemmes indstillingen.

SLÅ URVISNING TIL/FRA 
Slå urvisning fra ved at holde knapperne Key og Clock inde 

samtidigt i 5 sekunder. "OFF" vises i nogle få sekunder, og derefter 

tændes ikonet .

Tryk samtidigt på begge knapper, mens timerfunktionen ikke er 

aktiv, for at slå urvisningen til igen.

5sek

5sek
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Disse indstillinger gemmes kun i nogle få minutter i tilfælde 
af strømsvigt, eller hvis apparatet afbrydes fra lysnettet. 
Alt andet end lydsignalet og børnesikringen gendannes til 
fabriksindstillingerne.
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 Når tilberedningen er afsluttet, annulleres alle timerindstillinger også, bortset fra 

minuturet. Klokkeslættet vises. Blæseren fortsætter med at køre i et stykke tid.

 Når du er færdig med at bruge ovnen, kan der fortsat være lidt vand tilbage i 

kondenskanalen (under lågen). Tør vandet væk fra kondenskanalen med en klud.

TRIN 5: START AF TILBEREDNINGEN
Start tilberedningen ved at trykke på knappen Start/Stop og holde den inde. Temperatur- 

og betjeningssymbolerne lyser.

Hvis du ikke har indstillet timeren, vises tilberedningstiden på displayet.

TRIN 6: SLUKNING AF OVNEN
Stop tilberedningen ved at trykke på start/stop-knappen.

Sæt funktionsvælgeren og temperaturvælgeren på "0".

4
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Mens ovnen varmes op, blinker temperatursymbolet. Når ovnen opnår den indstillede 

temperatur, lyser symbolet, og der lyder et kort bip.

Betjeningssymbol

Opvarmnings-/

temperatursymbol
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BESKRIVELSE AF 
TILBEREDNINGSFUNKTIONER 
OG TILBEREDNINGSSKEMAER
Hvis skemaet ikke indeholder den fødevare, du leder efter, skal du gå ud fra en tilsvarende 

fødevare. 

De viste oplysninger gælder ved tilberedning på én rille.

Der angives et interval for anbefalet temperatur. Start med den laveste temperatur og øg 

den, hvis maden ikke brunes nok.

Tilberedningstider er vejledende og afhænger af de konkrete forhold.

Forvarm kun ovnen, hvis det tydeligt fremgår af opskriften eller af tabellerne i denne 

vejledning. Det kræver en del energi at varme en tom ovn op. Det kan derfor betale sig at 

bage flere hold kager eller flere pizzaer efter hinanden, når ovnen alligevel er varmet op.

Brug bageplader og -forme med mørk eller sort emalje eller sliplet-belægning, da disse 

overfører varmen særdeles godt.

Brug kun bagepapir, som kan tåle høj temperatur. 

Ved tilberedning af større kødstykker, grøntsager eller kager dannes der megen damp 

inde i ovnen, og det kan danne kondens på ovnlågen. Det er helt normalt og har ingen 

negativ indvirkning på ovnens funktion. Når tilberedningen er færdig, skal du tørre 

ovnlågens glas af.

Du kan spare energi ved udnytte restvarmen og slukke ovnen cirka 10 minutter før, end at 

maden er tilberedt.

For at undgå kondens, må du ikke lade maden køle af i ovnen, mens den er lukket.
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Standardtilberedningsniveauer og anbefalet kernetemperatur 
for forskellige typer kød

Madvare Kernetemperatur 
(°C) 

Kødets farve ved 
gennemskæring og 
kødsaftens farve

OKSEKØD

Rød (rare) 40-45
rød kødfarve som råt kød, 

lille mængde kødsaft

Rosa (rosa-rød) 55-60
lys rød, stor mængde lys rød 

kødsaft

Rosa 65-70
rosa, lille mængde lys rosa 

kødsaft

Gennemstegt 75-80
jævn grålig brun, lille 

mængde farveløs kødsaft

KALVEKØD

Gennemstegt 75-85 rød-brun

SVINEKØD

Rosa 65-70 lys rosa

Gennemstegt 75-85 gul-brun

LAMMEKØD

Gennemstegt 79 grå, rosaagtig kødsaft

FÅREKØD

Rød (rare) 45 rød kødfarve

Rosa-rød 55-60 lys rød

Rosa 65-70 rosa i midten

Gennemstegt 80 grå

GEDEKØD

Rosa 70 lys rosa, rosa kødsaft

Gennemstegt 82 grå, kun let rosa kødsaft

FJERKRÆ

Gennemstegt 82 lys grå

FISK

Gennemstegt 65-70 hvid til gråbrun
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Stegning af kød:
Brug kogegrej af ovnfast glas, stentøj eller støbejern eller emaljeret kogegrej. Kogegrej af 

rustfrit stål er ikke egnet, da det reflekterer varmen.

Brug kogegrej af ovnfast glas, stentøj eller støbejern eller emaljeret kogegrej. Kogegrej af 

rustfrit stål er ikke egnet, da det reflekterer varmen. 

Madvare Vægt
(g)

Rille
(fra bunden)

Temperatur 
(°C)

Stegetid 
(min)

KØD

Flæskesteg 1500 2 180-200 90-110

Nakkesteg 1500 2 180-200 100-120

Rullesteg 1500 2 180-200 120-140

Farsbrød 1500 2 200-210 60-70

Oksesteg 1500 2 170-190 120-140

Kalvesteg 1500 2 180-200 90-120

Lammesteg 1500 2 180-200 80-100

Kaninsteg 1500 2 180-200 50-70

Dyrekølle 1500 2 180-200 100-120

Pizza * / 2 200-220 20-30

Kylling 1500 2 190-210 70-90

FISK

Braiseret fisk 1000 g/stk. 2 210  50-60

Brug dette system til at stege kylling, hvis apparatet ikke har dette  -system.

Brug dette system til at bage pizza, hvis apparatet ikke har dette  -system.

Symbolet * betyder, at ovnen skal forvarmes ved hjælp af den valgte tilberedningsfunktion.

OVER- OG UNDERVARME 

Varmelegemerne i bunden og loftet 

af ovnen udstråler varmen ensartet i 

ovnrummet.

2
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Bagning:
Bag kun på én rille, og brug mørke bageforme eller -plader. Lyse bageforme eller -plader 

reflekterer varme, og derfor brunes bagværket mindre ved brug af disse. Sæt altid 

bageforme på risten. Hvis du bruger den medfølgende bageplade, skal du ikke bruge 

risten. Tilberedningstiden forkortes, hvis du forvarmer ovnen.

Madvare Rille
(fra bunden)

Temperatur
(°C)

Stegetid 
(min)

BAGVÆRK

Grøntsagssoufflé 2 190-200 30-35

Dessertsoufflé 2 190-200 30-35

Boller* 2 190-210 20-30

Hvidt brød * 2 180-190 50-60

Boghvedebrød * 2 180-190 50-60

Fuldkornsbrød * 2 180-190 50-60

Rugbrød * 2 180-190 50-60

Speltbrød * 2 180-190 50-60

Valnøddekage 2 170-180 50-60

Sandkage * 2 160-170 25-30

Cheesecake 2 170-180 65-75

Cupcakes 2 170-180 25-30

Små gærdejskager 2 200-210 20-30

Pirogger med kålfyld 2 185-195 25-35

Frugtkage 2 150-160 40-50

Små marengskager 2 80-90 120-130

Horn med syltetøj 2 170-180 30-40

Symbolet * betyder, at ovnen skal forvarmes ved hjælp af den valgte tilberedningsfunktion.
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Tips Brug

Er kagen gennembagt? • Stik en tandstik af træ ned i kagen oven fra.

• Hvis der ikke sidder noget fast på tandstikken, når du 

trækker den ud igen, er kagen færdigbagt.

Falder kagen sammen? • Kig på opskriften.

• Brug mindre væske næste gang.

• Overhold den angivne tid ved brug af håndmiksere, 

blendere og lignende.

Er kagen for lys i 
bunden?

• Brug en mørk bageform eller -plade.

• Anbring bagepladen en rille lavere, og tænd for 

undervarmen i den sidste del af tilberedningstiden.

Er en kage med fugtigt 
fyld bagt for lidt?

• Øg temperaturen, og forlæng tilberedningstiden.

Bradepanden må aldrig sættes på den nederste rille.
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Forvarm det infrarøde varmelegeme (grill) i fem minutter. 

Overvåg hele tiden tilberedningen. Maden kan hurtigt blive branket på grund af den høje 

temperatur.

Grillstegning er velegnet, hvis du ønsker fedtfattig tilberedning af pølser, steaks, koteletter, 

laksesteaks og toasts, så de bliver sprøde. 

Hvis du griller direkte på risten, skal du først smøre den med olie for at undgå, at kødet 

brænder fast til risten. Sæt risten på den fjerde rille. Indsæt drypbakken på første eller 

anden rille. Hvis du griller på en bageplade, skal du sørge for tilstrækkeligt med væde på 

pladen til at undgå, at maden branker eller brænder på. Vend kødet under tilberedningen. 

Rengør ovnen, tilbehøret og redskaberne efter grillstegning.

Grillskema – lille grill

Madvare Vægt
(g)

Rille
(fra bunden)

Temperatur 
(°C)

Stegetid 
(min)

KØD

Oksesteak, rosa-rød 180 g/stk. 3 230 15-20

Nakkefilet 150 g/stk. 3 230 18-22

Koteletter 280 g/stk. 3 230 20-25

Grillpølser 70 g/stk. 3 230 10-15

RISTET BRØD

Toast / 4 230 3-6

Brød med pålæg / 4 230 3-6

GRILL OG STOR GRILL    

Ved brug af den store grill tændes både 

overvarmen og grillelementet i ovnrummets 

loft.

Ved grillstegning tændes både overvarmen 

og grillelementet i ovnrummets loft.

Maksimal tilladt temperatur: 240 °C.
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Grillskema – stor grill

Madvare Vægt 
(g)

Rille 
(fra bunden)

Temperatur 
(°C)

Stegetid 
(min)

KØD

Oksesteak, rød 180 g/stk. 3 230 15-20

Oksesteak, 

gennemstegt

180 g/stk. 3 230 18-25

Nakkefilet 150 g/stk. 3 230 20-25

Koteletter 280 g/stk. 3 230 20-25

Kalvekød 140 g/stk. 3 230 20-25

Grillpølser 70 g/stk. 3 230 10-15

Dåsebov 150 g/stk. 3 230 10-15

FISK

Laksesteak/-filet 200 g/stk. 3 230 15-25

RISTET BRØD

Toast / 4 230 1-3

Brød med pålæg / 4 230 2-5

Hvis du griller på en bageplade, skal du sørge for tilstrækkeligt med væde på pladen til at 

undgå, at maden branker eller brænder på. Vend kødet under tilberedningen.

Inden du griller et stykke fisk, skal du duppe det tørt med et stykke køkkenrulle. Drys med 

krydderier indvendigt, pensl med olie udvendigt, og anbring fisken på risten. Vend ikke 

fisken under grilningen.

Hold altid ovnlågen lukket, når du bruger grillen.

Grillelementet, risten og det øvrige tilbehør bliver meget varme 
under grillstegning. Brug altid grydelapper og en kødpincet/tang.
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Brug af det roterende drejespyd (afhænger af modellen)

1 Indsæt spydholderen i den tredje rille fra 

bunden, og anbring bradebanden i den 

nederste rille som drypbakke.

2 Sæt kødet fast på spyddet, og stram 

skruerne.

3 Anbring spyddets håndtag på den 

forreste spydholder, og sæt den spidse 

ende af spyddet ind i hullet til højre på 

ovnens indervæg (åbningen er beskyttet af 

en roterende plade).

4 Afmonter spyddets håndtag, og luk 

ovnlågen.

Tænd ovnen og vælg den store 

grillfunktion.

Grillen kører kun, når ovnlågen er lukket.

Maksimumtemperatur ved brug af det roterende drejespyd er 240 °C.
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GRILL MED BLÆSER 

Ved denne funktion er det grillelementet 

og blæseren tændt samtidigt. Funktionen 

er velegnet til grillning af kød, fisk og 

grøntsager.

(Se beskrivelsen og tippene under Grill).

Madvare Vægt 
(g)

Rille 
(fra bunden)

Temperatur 
(°C)

Stegetid 
(min)

KØD

And 2000 2 150-170 80-100

Flæskesteg 1500 2 160-170 60-85

Nakkesteg 1500 2 150-160 120-160

Svineskank 1000 2 150-160 120-140

Halv kylling 700 2 190-210 50-60

Kylling 1500 2 190-210 60-90

FISK

Ørred 200 g/stk 2 170-180 40-50
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Madvare Rille
(fra bunden)

Temperatur
(°C)

Stegetid 
(min)

Cheesecake med 

mørdejsbund

2 150-160 65-80

Pizza * 2 200-210 15-20

Quiche Lorraine, mørdej 2 180-200 35-40

Æbletærte, surdej 2 150-160 35-40

Æblestrudel, filodej 2 170-180 45-65

Symbolet * betyder, at ovnen skal forvarmes ved hjælp af den valgte tilberedningsfunktion.

VARMLUFT OG UNDERVARME 

Undervarmen, det runde varmelegeme og 

varmluftsblæseren tændes. Funktionen er 

velegnet til bagning af pizza, æbletærte og 

frugtkager. 

Se beskrivelsen og tippene under Over- og 

undervarme.

2



33

4
9

0
18

1

Stegning af kød:
Brug kogegrej af ovnfast glas, stentøj eller støbejern eller emaljeret kogegrej. Kogegrej af 

rustfrit stål er ikke egnet, da det reflekterer varmen.

Sørg for tilstrækkelig væde ved kødet under tilberedningen, så det ikke brænder på. Vend 

kødet under tilberedningen. Stege bliver mere saftige, hvis du dækker dem til.

Madvare Vægt 
(g)

Rille 
(fra bunden)

Temperatur 
(°C)

Stegetid 
(min)

KØD

Flæskesteg med svær 1500 2 170-180 140-160

And 2000 2 160-170 120-150

Gås 4000 2 150-160 180-200

Kalkun 5000 2 150-170 180-220

Kyllingebryst  1000 3 180-200 60-70

Farseret kylling 1500 2 170-180 90-110

VARMLUFT 

Det runde varmelegeme og blæseren 

tændes. Blæseren i ovnens bagvæg får den 

varme luft til at cirkulere omkring stegen 

eller bagværket.

2
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Bagning
Det anbefales at forvarme ovnen.

Småkager kan bages på flade bageplader i flere riller samtidig (anden og tredje rille).

Bemærk, at tilberedningstiden kan afhænge af, om der er flere bageplader i ovnen 

samtidig. Småkagerne på den øverste bageplade kan være færdige før småkagerne på 

den nederste bageplade.

Sæt altid bageforme på risten. Hvis du bruger den medfølgende bageplade, skal du ikke 

bruge risten.

Sørg for, at småkagerne har samme tykkelse, så de bages ensartet.

Madvare Rille
(fra bunden)

Temperatur
(°C)

Stegetid 
(min)

BAGVÆRK

Sandkage 2 150-160 25-35

Crumble 2 160-170 25-35

Frugtkage 2 150-160 45-65

Roulade* 2 160-170 15-25

Frugtkage med mørdej 2 160-170 50-70

Æblestrudel 2 170-180 40-60

Småkager med mørdej* 2 150-160 15-25

Småkager, pressede* 2 140-150 15-25

Småkager med surdej 2 170-180 20-35

Småkager med filodej 2 170-180 20-30

FROSNE FØDEVARER

Strudel med æble og hytteost 2 170-180 50-70

Pizza 2 170-180 20-30

Pommes frites, ovnklare 2 170-180 20-35

Kroketter, ovnbagte 2 170-180 20-35

Symbolet * betyder, at ovnen skal forvarmes ved hjælp af den valgte tilberedningsfunktion.

Bradepanden må aldrig sættes på den nederste rille.
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KONSERVERING
Klargør madvarerne og opbevaringsglassene som sædvanligt. Brug almindelige 

henkogningsglas med gummipakning og patentlåg. Brug ikke glas med skruelåg eller 

metallåg, og brug ikke beholdere af metal. Sørg for, at beholderne er lige store, at de 

indeholder det samme, og at de er lukket tæt.

Hæld 1 liter varmt vand (ca. 70 °C) i bradepanden, og stil 6 henkogningsglas a 1 liter i 

bradepanden. Anbring bradepanden i ovnen på den anden rille.

Hold øje med glassene under tilberedningen. Du skal fortsætte tilberedningen, indtil 

maden begynder at koge, og der dannes bobler i det første glas.

Madvare Rille 
(fra bun-

den)

Temperatur 
(°C)

Simretid 
(min)

Temperatur 
og tid, efter 
simring er 

startet

Trækketid 
i ovnen 
(min)

FRUGT

Jordbær 2 160-180 30-45 / 20-30

Frugter med sten 2 160-180 30-45 / 20-30

Frugtmos 2 160-180 30-45 / 20-30

GRØNTSAGER

Syltede agurker 2 160-180 30-45 / 20-30

Bønner, 

gulerødder
2 160-180 30-45

120°C, 

45-60 min
20-30

UNDERVARME OG BLÆSER 

Denne funktion bruges til bagning af gærdej 

og til konservering af frugt og grønt. Brug 

den anden rille fra bunden. Brug en flad 

bageplade, så den varme luft kan cirkulere 

over maden.

2
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OVER- OG UNDERVARME MED VARMLUFT 

Denne funktion er velegnet til alle former 

for bagning, til optøning af frosne madvarer 

og til tørring af frugt og grønt. Før du 

sætter maden ind i den forvarmede ovn, 

skal du vente på, at indikatoren slukkes 

første gang. Du opnår det bedste resultat 

ved kun at bage på én rille.

Ovnen skal forvarmes. Brug den anden og 

den fjerde rille (fra bunden).

2

4

Bagetabel til bagning ved over- og undervarme samt blæser

Madvare Rille
(fra bunden)

Temperatur
(°C)

Stegetid 
(min)

BAGVÆRK

Marmorkage 2 140-150 45-55

Kage i en rektangulær 

bageplade

2 130-140 45-55

Cheesecake 2 130-140 55-65

Frugtkage – mørdej 2 140-150 35-45

Sandkage 2 140-150 25-35

Frugtkage 2 130-140 35-45

Roulade 2 140-150 15-25

Julekage 2 130-140 50-60

Horn med syltetøj 2 150-160 25-35

Kage i randform 2 130-140 40-50

Småkager af mørdej 2 140-150 15-25

Småkager med kagepresse* 2 130-140 10-15

Små gærdejskager 2 140-150 15-20

Brød* 2 170-180 45-55

Quiche Lorraine 2 150-160 35-45

Æblestrudel 2 150-160 40-50

Pizza* 2 180-190 10-20

Småt bagværk af filodej 2 150-160 18-25

Symbolet * betyder, at ovnen skal forvarmes ved hjælp af den valgte tilberedningsfunktion.
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Madvare Vægt 
(g)

Rille 
(fra bunden)

Temperatur 
(°C)

Stegetid (min)

KØD

And 2000 2 150 90-110

Flæskesteg 1500 2 160 80-100

Nakkesteg 1500 2 150 130-160

Svineskank 1000 2 150 130-150

Halv kylling 700 2 190 60-70

Kylling 1500 2 190 80-100

FISK

Ørred 200 g/stk 2 200 20-30

GENTLEBAKE 

Denne funktion giver mulighed for skånsom, 

langsom og jævn bagning, som gør maden 

blød og saftig. Funktionen er egnet til 

stegning af kød, tilberedning af fisk og 

bagning på én rille.
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Sæt funktionsvælgeren på optøning.

Tryk på start/stop-knappen for at 

påbegynde optøningen.
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OPTØNING 

Med denne funktion cirkulerer luften uden tændte varmelegemer. 

Du kan også optø brød og kager, kager med creme eller smørcreme, boller og rundstykker 

samt frosne frugter.

I de fleste tilfælde anbefales det at tage maden ud af emballagen (husk at fjerne metalclips 

og lignende).

Når halvdelen af optøningstiden er gået, skal stykkerne vendes, blandes eller brækkes fra 

hinanden, hvis de hænger sammen.
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VEDLIGEHOLDELSE OG 
RENGØRING
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Afbryd strømforsyningen til apparatet, og lad det køle helt af.

Børn må ikke rengøre eller vedligeholde apparatet uden opsyn af 
voksne.

Aluminiumsflader
Rengør aluminiumsflader med ikke-slibende flydende rengøringsmidler, som er specielt 

egnet til sådanne overflader. 

Sprøjt rengøringsmidlet på en fugtig klud, og tør overfladen af. Tør efter med en opvredet 

klud. Sprøjt ikke rengøringsmidlet direkte på aluminiumsfladerne. 

Brug ikke slibende rengøringsmidler eller skuresvampe. 

Bemærk! Overfladen må ikke komme i kontakt med ovnrens, da det kan forårsage synlig 

og permanent skade.

Fronter i rustfrit stål
(afhænger af modellen)

Overfladen må kun rengøres med et mildt rengøringsmiddel (sæbespåner) og en 

blød svamp, som ikke ridser overfladen. Brug ikke skrappe rengøringsmidler eller 

opløsningsmidler, da de kan beskadige overfladen.

Plastoverflader og lakerede overflader
(afhænger af modellen)

Rengør ikke knapper, greb, mærkater og typeskilte med slibende eller skrappe 

rengøringsmidler eller rengøringsmidler, der indeholder alkohol.

Fjern omgående eventuelle pletter med en blød klud og lidt vand for at undgå at 

beskadige overfladen.

Du kan også bruge rengøringsmidler beregnet til de pågældende overflader og materialer 

i henhold til producentens anvisninger. 

Betjeningspanel:
Brug ikke slibende rengøringsmidler eller skuresvampe.

 Overflader med aluminium må ikke komme i kontakt med ovnrens, da det kan 

forårsage synlig og permanent skade.
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ALMINDELIG RENGØRING AF OVNEN
Fjern genstridigt snavs i ovnen ved hjælp af almindelige rengøringsmidler som 

eksempelvis ovnrens. Vask efter med rent vand for at fjerne eventuelle rester.

Rengør ovnen og tilbehøret hver gang du har brugt den, så snavset ikke brænder fast 

i ovnen. Du fjerner nemmest fedt ved hjælp af varmt sæbevand, mens ovnen stadig er 

varm.

Brug almindelige rengøringsmidler til ovn for at fjerne genstridigt snavs. Fjern alle rester af 

rengøringsmidler med rent vand.

Brug aldrig skrappe eller slibende rengøringsmidler, skuresvampe, rustfjerner og lignende.

Rengør tilbehøret (bageplader, bradepande, rist osv.) med varmt vand og opvaskemiddel.

Ovnen, ovnrummet og bagepladerne er belagt med en speciel emalje, som giver en glat 

og modstandsdygtig overflade. Denne særlige emalje gør rengøring ved almindelige 

stuetemperatur nemmere.
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1  Drej funktionsvælgeren til positionen 

Aqua Clean. 2. Indstil temperaturen på 

70 °C.

2  Hæld 0,6 liter vand i et ovnfast glasfad 

eller en bradepande, der skal anbringes 

på nederste rille.

3 Efter 30 minutter er madresterne på 

ovnens emaljerede overflade blødgjort 

og kan fjernes med en fugtig klud.
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RENGØRING AF OVNEN MED AQUA 
CLEAN-FUNKTIONEN  

Brug Aqua Clean-funktionen, når ovnen er kølet helt ned.
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UDTAGNING OG RENGØRING AF SKINNER 
OG TELESKOPSKINNER
Brug kun almindelige rengøringsmidler til at rengøre skinnerne med.

A Hold fast i den nederste skinne, og træk 

skinnerne ind mod midten af ovnrummet.

B Tag dem ud af åbningerne øverst.

Teleskopskinnerne må ikke vaskes i opvaskemaskinen.
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MONTERING AF DE KATALYTISKE INDSATSER
Brug kun almindelige rengøringsmidler til at rengøre skinnerne med.

Fjern trådskinnerne eller teleskopskinnerne.

1 Monter skinnerne på den katalytiske 

indsats.

2 Hæng indsatserne i hullerne med 

skinnerne monteret, og træk opad.

Hvis du monterer fuldt udtrækkelige skinner 

på de katalytiske indsatser, skal du indsætte 

den ene ende af den medfølgende snaplås i 

åbningerne nederst i væggen i ovnrummet 

og den anden ende af snaplåsen i skinnen.

Formålet med snaplåsene er at holde 

skinnerne bedre på plads.

De katalytiske indsatser må ikke vaskes i opvaskemaskinen.
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AFMONTERING OG MONTERING AF OVNLÅGEN

1 Åbn ovnlågen helt (så langt ned som 

muligt).

2 A Drej stoppene hele vejen tilbage  

  (gælder låger med almindelig  

  lukning). 

 B Hvis apparatet er forsynet med  

  GentleClose-systemet, skal du vippe  

  dørhængslerne tilbage til en vinkel på  

  90° (figur 2).

 C Hvis apparatet er forsynet med  

  GentleClose-systemet, skal du løfte  

  lidt op i dørhængslerne og trække  

  dem mod dig.

3 Luk derefter langsomt lågen, indtil 

dørhængslerne er ud for åbningerne. 

Løft lågen lidt op, og træk den ud fra begge 

hængselåbninger i apparatet. Brug samme 

fremgangsmåde i omvendt rækkefølge for 

at montere lågen igen. Hvis lågen ikke kan 

åbnes og lukkes korrekt, skal du kontrollere, at 

hængselbeslagene sidder korrekt.

Når du monterer lågen igen, skal du sikre dig, at 
hængselbeslagene sidder korrekt omkring hængslerne for 
at forhindre, at hovedhængslet pludseligt lukker i, da det er 
forbundet med en kraftig fjeder. Hvis hovedhængslet pludseligt 
aktiveres, kan det medføre risiko for personskade.
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Åbn låsen ved at presse den let til højre 

med tommelfingeren, mens du trækker 

lågen ud.

 Når ovnlågen lukkes, vender låsen 
automatisk tilbage til den oprindelige 
position.

SLÅ OVNLÅSEN TIL OG FRA

 Ovnen skal være kølet helt ned.

Åbn ovnlågen helt.

Skub ovnlåsen 90 grader til højre med 

tommelfingeren, til du mærker et klik. 

Ovnlåsen er nu slået fra.

Du kan slå ovnlåsen til igen ved at åbne 

ovnlågen og trække i ovnlåsen med din 

højre pegefinger.

OVNLÅS (afhænger af modellen)

90°

klik
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LÅGER MED SOFT-LUKNING (afhænger af modellen)

Ovnlågen er forsynet med et system, som fra en vinkel på 75 grader dæmper 

lukningskraften. Det får lågen til at lukke nemt, stille og blødt. Et blidt skub på lågen (frem 

til 15 grader i forhold til lukket position) er nok til, at lågen lukker automatisk og blødt.

Hvis lågen skubbes hårdere i end nødvendigt, reduceres effekten 
af systemet, eller systemet sættes ud af funktion af hensyn til 
sikkerheden.
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AFMONTERING OG MONTERING AF 
GLASPANELET I OVNLÅGEN
Ovnlågens glasrude kan rengøres indvendigt, men den skal først afmonteres. 

Tag ovnlågen af (se afsnittet Afmontering og montering af ovnlågen).

1 Løft beslagene på venstre og højre side 

af lågen lidt (til mærket "1" på beslaget), 

og træk dem væk fra glasset (til mærket "2" 

på beslaget).

2 Hold ved glasrudens nederste kant. Løft 

den lidt, så den ikke længere sidder fast 

i beslagene, og løft den af.

3 Den tredje glasrude (kun visse 

modeller) kan også løftes op 

og afmonteres. Afmonter også 

gummipakningerne på glasruden.

 Brug samme fremgangsmåde i omvendt 

rækkefølge for at montere glasruden igen. 

Markeringerne (halvcirkler) på lågen og 

glasruden skal passe sammen.
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UDSKIFTNING AF PÆREN
Pæren er en forbrugsvare og er ikke omfattet af garantien. Tag bagepladerne, risten og 

skinnerne ud af ovnen, før du udskifter pæren.

(Halogenpære: G9, 230 V, 25 W, almindelig pære E14 25W 230V)

Brug en skruetrækker med lige kærv til 

at vippe lampeglasset ud og tage det af. 

Udskift pæren. 

 Pas på ikke at beskadige emaljen. 

Tag lampeglasset af, og skru pæren af.

 Brug handsker for at undgå at brænde 

dig.
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FEJLAFHJÆLPNINGSTABEL

Hvis problemet fortsat findes, efter at du har gennemgået skemaet, 

skal du kontakte en autoriseret installatør. Reparationer eller andre 

skader, som skyldes ukorrekt tilslutning eller brug af apparatet, 

er ikke dækket af garantien. I sådanne tilfælde skal brugeren selv 

betale for reparationen.

Problem/fejl Årsag

Knapperne og/eller 
displayet reagerer ikke.

Afbryd apparatet fra lysnettet et par minutter (fjern 

sikringen, eller slå relæet fra), tilslut det igen, og tænd for 

det.

Relæet i din bolig slår tit fra. Kontakt en servicetekniker.

Ovnlyset virker ikke. Skift pære. Se afsnittet Rengøring og vedligehold.

Bagværk er ikke bagt nok. Har du valgt den korrekte temperatur og 

tilberedningsfunktion?

Er ovnlågen lukket?

Der vises en fejlkode (E1, E2, 
E3 osv.).

Der er fejl ved det elektroniske modul. Afbryd 

strømforsyningen til apparatet i nogle få minutter. Tilslut 

derefter apparatet igen, og indstil klokkeslættet.

Hvis fejlkoden fortsat vises, skal du kontakte en reparatør.
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Før reparationen påbegyndes skal du sikre dig, at apparatet er 
afbrudt fra lysnettet ved enten at fjerne sikringen eller ved at 
trække stikket ud af stikkontakten.
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Emballagen er miljøvenlig og kan genbruges, deponeres eller 

destrueres uden at beskadige naturen. Emballagematerialerne er 

mærket i overensstemmelse hermed.

Dette symbol, som findes på produktet eller emballagen, 

angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med 

almindeligt husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres på en 

genbrugsstation, som er godkendt til håndtering af elektrisk og 

elektronisk udstyr. 

Ved at bortskaffe produktet korrekt er du med til at forebygge 

negative effekter på miljøet og menneskers sundhed. Du kan få 

flere oplysninger om bortskaffelse og genvinding af produktet ved 

at kontakte din kommune, genbrugsstation eller forretningen, hvor 

du har købt produktet.

Vi tager forbehold for fejl i brugsanvisningen, og vi forbeholder os ret til at foretage 
ændringer.
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Vi vil gerne takke dig for, 

at du har vist os tillid ved at købe 

vores produkt.

Denne detaljerede 

betjeningsvejledning gør det 

nemmere at bruge apparatet. 

Vejledningen gør det muligt for dig 

at lære apparatet at kende så hurtigt 

som muligt.

Kontroller, at apparatet ikke er 

beskadiget ved modtagelsen. Hvis 

du opdager en transportskade, skal 

du kontakte salgsstedet eller det 

lager, som apparatet er afsendt fra. 

Telefonnummeret findes på fakturaen 

eller følgesedlen.
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gorenje.com />

 Vigtige oplysninger

 Tip, bemærkning
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VIGTIGE 
SIKKERHEDSANVISNINGER
LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, OG GEM DEN TIL 
EVENTUEL SENERE BRUG.

Apparatet må bruges af børn over 8 år og af personer med 

nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller manglende 

erfaring med og viden om produktet, hvis de holdes under 

opsyn eller har fået vejledning i at bruge apparatet på en sikker 

måde og forstår de involverede risici. Børn må ikke lege med 

apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, 

medmindre det foregår under opsyn.

Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

ADVARSEL: Apparatets tilgængelige dele kan blive meget varme, 

når apparatet er i brug. Pas på ikke at berøre varmeelementerne. 

Børn yngre end 8 år skal holdes på sikker afstand eller hele tiden 

være under opsyn.

ADVARSEL: Tilgængelige dele bliver varme under brug. Hold 

børn på sikker afstand, så de ikke bliver brændt eller skoldet.

ADVARSEL: Sørg for, at apparatet er slukket, før du udskifter 

pæren, så du undgår risikoen for at få stød.

Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre 

apparatet, da det kan forårsage elektrisk stød.

Apparatet er ikke beregnet til at blive styret ved hjælp af en 

ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.

Der skal indbygges en afbryder i det faste ledningsnet i henhold 

til de gældende regler.



5

6
9

6
8

6
1

Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af en 

autoriseret reparatør for at undgå farer (gælder kun apparater, 

som er forsynet med ledning).

ADVARSEL: Hvis overfladen revner, skal apparatet slukkes for at 

undgå risiko for elektrisk stød.

Du må ikke stirre på kogepladens dele, da de er forsynet med 

halogenenheder.

ADVARSEL: Tilberedning med olie eller fedtstof uden opsyn kan 

være farligt og medføre brand. Forsøg ALDRIG at slukke ild med 

vand, men sluk for apparatet, og tildæk ilden med et låg eller et 

brandtæppe.

ADVARSEL: Risiko for brand: Opbevar ikke noget på kogepladen.

Risiko for brand: Opbevar ikke genstande på kogepladerne. 

FORSIGTIG: Tilberedningen skal ske under opsyn. En kort 

tilberedning skal overvåges under hele tilberedningen. 

ADVARSEL: Tilberedning med olie eller fedtstof uden opsyn kan 

være farligt og medføre brand.

ADVARSEL: Brug kun kogepladedæksler, som er designet af 

producenten eller angivet som velegnede i brugsanvisningen til 

apparatet. Brug af forkerte dæksler medfører risiko for ulykker.
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FØR TILSLUTNING AF APPARATET:
Læs vejledningen omhyggeligt, før du tilslutter apparatet. 
Reparationer eller andre skader, som skyldes ukorrekt tilslutning 
eller brug af apparatet, er ikke dækket af garantien.

Dette apparat er kun beregnet til brug 
i private husholdninger. Det må ikke 

bruges til andre formål som eksempelvis 

rumopvarmning, tørring af kæledyr eller 

tørring af papir, krydderurter og lignende, 

da det kan medføre skader eller risiko for 

brand.

Apparatet må kun sluttes til lysnettet 
af en autoriseret installatør. Ændringer 

eller reparationer, som ikke er udført 

af en fagmand, kan medføre risiko for 

personskade eller skade på apparatet.

Hvis der ser ud til at være nuanceforskelle 
i farverne på forskellige apparater 

eller enheder inden for den samme 

designlinje, kan det skyldes faktorer som 

betragtningsvinkel, baggrundens farve eller 

materialer eller rummets belysning.
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GLASKERAMISK KOGEPLADE
(BESKRIVELSE AF UDSTYR OG FUNKTIONER – AFHÆNGIGT AF 
MODELLEN)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

4

5

1 Bageste venstre kogezone

2 Bageste højre kogezone

3 Forreste venstre kogezone

4 Forreste højre kogezone

5 Betjeningspanel
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Da vejledningen gælder for flere modeller, indeholder den muligvis beskrivelser af 

funktioner eller udstyr, som ikke findes i netop din model af apparatet.
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER
(AFHÆNGIGT AF MODELLEN)

Typeskiltet med modelspecifikke 
oplysninger er placeret under bunden af 
kogepladen.

A Serienummer

B Kode/id

C Type

D Mærke

E Model

F Tekniske data

G Symboler for opfyldelse af standarder



9

6
9

6
8

6
1

FØR DU BRUGER APPARATET 
FØRSTE GANG
Hvis dit komfur har en glaskeramisk overflade, skal du rengøre den med en fugtig klud 

tilsat lidt opvaskemiddel. Brug ikke skrappe eller slibende rengøringsmidler, som f.eks. 

pletfjernere, ståluld eller skuresvampe, da overfladen i så fald kan tage skade.

Når apparatet tages i brug, har det en karakteristisk "ny" lugt. Denne lugt aftager gradvist.
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KOGEPLADEN
GLASKERAMISK KOGEPLADE
- Selve kogezonen når hurtigt den indstillede temperatur, mens området omkring de 

varme kogezoner forbliver forholdsvis kølige.

- Kogepladen er ikke følsom over for temperaturændringer.

- Hvis den glaskeramiske kogeplade bruges til opbevaring, kan den blive ridset eller 

beskadiget.

- Brug ikke kogegrej af plast eller aluminium på de varme kogezoner. Anbring aldrig 

plastgenstande eller aluminiumsfolie på den glaskeramiske kogeplade.

- Brug ikke den glaskeramiske kogeplade, hvis den er revnet eller beskadiget. Overfl aden 

kan blive beskadiget, hvis der tabes en skarp genstand ned på den. Skaden kan være 

synlig med det samme eller først blive synlig et stykke tid efter uheldet. Hvis der er 

synlige revner, skal strømforsyningen til apparatet omgående afbrydes.
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- Brug kun kogegrej af høj kvalitet med en 

fl ad og hård bund.

- Kogegrejets bund og kogezonen skal 

have samme diameter.

- Fade af hærdet glas med en særlig slebet 

bund kan bruges på kogezonerne, hvis de 

passer til kogezonens diameter. Kogegrej 

med en større diameter kan revne på 

grund af varmebelastningen.

- Sørg for at stille kogegrejet midt på 

kogezonen.

- Hvis du bruger en trykkoger, skal du holde den under opsyn, indtil det ønskede tryk 

er opnået. Start med at indstille kogezonen på maksimal tilberedningseff ekt, og brug 

derefter den relevante sensorknap til at skrue ned for tilberedningseff ekten på det 

rigtige tidspunkt. Følg de anvisninger, der fulgte med trykkogeren.

- Sørg for, at der er tilstrækkelig væske i trykkogeren eller andet kogegrej. Brug af tomt 

kogegrej på kogezonen kan resultere i overophedning og beskadige både kogegrejet og 

kogezonen.

- Følg producentens anvisninger, når du bruger særligt kogegrej.

ENERGISPARERÅD
- Kogegrejets bund og kogezonen skal have samme diameter. Hvis kogegrejets 

diameter er mindre end kogezonens, går en del af varmen til spilde, og kogezonen kan 
tage skade.

- Brug altid et låg, når tilberedningen tillader det.

- Kogegrejets størrelse skal passe til den mængde mad, der skal tilberedes. Hvis du 

tilbereder en lille mængde i en stor gryde, går der energi til spilde.

- Mad med lang tilberedningstid bør tilberedes i en trykkoger.

- Grøntsager, kartofl er osv. kan tilberedes i en mindre mængde vand. Maden tilberedes 

lige så eff ektivt i mindre vand, hvis du lægger låg på gryden. Når vandet koger, skal du 

skrue ned for varmen, så temperaturen holdes lige over kogepunktet.

TIP TIL KOGEGREJET
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BRUG AF KOGEPLADEN
BETJENINGSPANEL (afhænger af modellen)

I DA J IJ1 G GF FE C

A1 F K L KF E C1

1

M N

Knapper til indstilling af kogepladen:
A Tænd/sluk for kogepladen samt børnesikring

A1 Kontrollampe for tændt apparat

C Stop & Go (pause)

C1 Kontrollampe for Stop & Go (pause)

D minutur/timer

E Kontrollampe for udvidet kogezone

F Display til effekttrin og restvarme

G Øg effekttrin (+)

H Reducer effekttrin (-)

J Slå venstre udvidede kogezone til/fra

J1 Slå højre udvidede kogezone til/fra

K Kontrollampe for timerstyret kogezone

L Timerdisplay

M Reducer timerindstilling

N Øg timerindstilling



13

6
9

6
8

6
1

Hold tænd/sluk-knappen (A) inde i 1 sekund 

for at tænde for kogepladen. "0" vises på 

alle display for effekttrin.  Der lyder et kort 

lydsignal, og kontrollampen over tænd/

sluk-knappen tændes.

AA1

1

J J1

 Hvis du ikke tænder for en kogezone inden for 10 sekunder, slukker kogepladen.

TÆNDE FOR KOGEPLADEN

Ændring af en kogezones indstillinger
Hold knappen "+" eller "-" nede for hurtigere at ændre effekttrinnet.

Effekttrinnet kan til enhver tid ændres ved at trykke på knapperne "+" eller "-".

Hold varm-zone/genopvarmningsfunktion
Hold varm-/genopvarmningszonen er beregnet til at holde færdigtilberedt mad varm. 

Vælg effekttrin 0-1 for at aktivere funktionen . 

Når kogepladen er tændt, skal du tænde 

for den ønskede kogezone inden for 10 

sekunder.

Brug knapperne "+" og "-" til at vælge det 

ønskede effekttrin for den valgte kogezone. 

Hvis du først trykker på knappen "+", 

indstilles effekttrinnet til "9".

Hvis du først trykker på knappen "-", 

indstilles effekttrinnet til "4".

IA J I

FF

J1 G GF F

E

E

TÆNDE FOR EN KOGEZONE
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AUTOMATISK HURTIGOPVARMNING
Alle kogezoner er forsynet med en særlig funktion, som giver maksimal tilberedningseffekt 

ved starten af tilberedningen uanset kogezonens indstillede effekttrin. Efter kort tid ændres 

effekttrinnet til det indstillede niveau (1 til 8).

Den automatiske hurtigopvarmningsfunktion er velegnet til retter, som først skal varmes 

hurtigt op og derefter tilberedes i længere tid.

Den automatiske hurtigopvarmningsfunktion er ikke beregnet til stegning, sautering eller 

braisering eller til retter, som jævnligt skal omrøres eller vendes, eller til retter, som skal 

tilberedes i længere tid i trykkoger.

Kogezonen skal være slukket ("0" skal vises 

på displayet). Tryk på knappen "+", og hold 

den inde i 3 sekunder, til du hører et kort 

bip. "A" og "9" blinker skiftevis på displayet.

Reducer effekttrinnet til det effekttrin, du 

vil tilberede med, når den automatiske 

hurtigopvarmning er gennemført. "A" 

og det valgte effekttrin vises skiftevis 

på displayet. Når tiden for automatisk 

hurtigopvarmning er udløbet, skifter 

kogezonen automatisk til det indstillede 

effekttrin, som vises konstant.

I DA J IJ1 G GF FE C

A1 F K L KF E C1

1

M N

SKEMA FOR AUTOMATISK 
HURTIGOPVARMNING
Effekttrin 1 2 3 4 5 6 7 8

Varighed af 
automatisk 
hurtigopvarmning 
(minutter)

1:00 2:00 4:50 6:30 8:30 2:30 3:30 4:30

Hvis effekttrinnet reduceres, mens den automatiske hurtigopvarmningsfunktion er 

aktiveret, deaktiveres hurtigopvarmningsfunktionen for den pågældende kogezone.

Den automatiske hurtigopvarmning kan slås fra ved at vælge den relevante kogezone og 

indstille effekttrinnet til "0". Indstil derefter det nye effekttrin.
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Madtype/
tilberedningsmetode        

Mængde Effekttrin                 Tilberedningstid  
(minutter)

Suppe/

genopvarmning
0,5-1 liter A 7 -  8 4 - 7

Mælk/genopvarmning       0,2-0,4 liter A 1 -  2 4 - 7

Ris/tilberedning            
125-250 g, cirka 

300-600 ml vand
A 2 - 3 20 - 25

Kogte kartofler/hele, 

med skræl
750 g – 1,5 kg A 5 -  6 25 - 38

Friske grøntsager, 

udskårne/tilberedning

0,5-1 kg, cirka 400-

600 ml vand
A 4 -  5 18 - 25

• I tabellen vises nogle eksempler på retter, som er særligt velegnede til

• De viste værdier er omtrentlige og kan afhænge af andre faktorer ved tilberedningen 

(f.eks. kogegrejets art og kvalitet, vandmængde m.m.).

• Små mængder tilberedes på de små kogezoner, og store mængder tilberedes på de 

store kogezoner.



16

6
9

6
8

6
1

Aktivering af udvidet kogezone – ekstra ring
- En ekstra ring kan aktiveres for at udvide 

en kogezone, som du allerede har valgt 

og indstillet eff ekttrinnet for. Tryk på 

knappen (J/J1) for at aktivere den ekstra 

ring. Kontrollampen (I) ved siden af 

displayet tændes.

- Eff ekttrinnet vælges for begge ringe.

- Hvis kogezonen har en tredje ring, kan du 

aktivere denne ved at trykke på knappen 

(J/J1) igen, så to kontrollamper (I) tændes 

ved siden af displayet for eff ekttrin.

UDVIDET KOGEZONE (afhængigt af modellen)

En ekstra ring kan aktiveres for visse kogezoner (afhængigt af modellen).

AA1

1

J J1

POWERZONE
På visse modeller kan en power boost-funktion aktiveres på forreste venstre kogezone, 

hvilket indikeres med "P" eller "»". Dette gør det muligt hurtigere at opvarme både 

kogegrejet og maden.

Aktivering af power boost-funktionen
- Vælg den forreste venstre kogezone.

- Tryk på knappen (J) for at aktivere en 

ekstra varmering eller power boost-

funktionen. Bogstavet »P« vises på 

displayet, og den ekstra varmeeff ekt 

aktiveres på kogezonen, som dermed 

lyser op.

Deaktivering af udvidet kogezone – ekstra ring
- For at deaktivere den/de ekstra ringe skal du trykke på knappen (J/J1) ved siden af den 

valgte kogezone.

AA1

1

J J1

P

Deaktivering af power boost-funktionen
Power boost-funktionen kan deaktiveres på to måder:

- Tryk på knappen (J). Power boost-funktionen deaktiveres, og eff ekten skifter tilbage til 

det eff ekttrin, der var indstillet, før power boost-funktionen blev aktiveret.

- Eff ekten kan reduceres til det ønskede eff ekttrin ved at trykke på knappen (-).
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 Når power boost-funktionen er slået til, trækker den megen energi. Derfor kan den 

øverste (bageste) kogezone ved siden af ikke samtidig indstilles til maksimumeffekt, men 

vil være begrænset til effekttrin 7, mens power boost-funktionen er aktiveret. Hvis power 

boost-funktionen slås til, mens den bageste venstre kogezone er indstillet til effekttrin 8 

eller 9, eller hvis automatisk hurtigopvarmning er slået til, reduceres effekttrinnet for den 

bageste venstre kogezone automatisk til 7, og den automatiske hurtigopvarmning slås fra.

 Hver kogezone har en indbygget overophedningsbeskyttelse. Hvis der ikke er 

noget kogegrej på kogezonen, eller hvis varmeoverføringen til maden er utilstrækkelig, 

deaktiveres opvarmningen automatisk i nogle få sekunder. Dette er særlig vigtigt på 

kogezoner med power boost-funktion, da de har en meget højere effekt, og da der derfor 

er større risiko for overophedning.

AA1

1

J J1

Låsning af kogepladens betjeningspanel
Kogepladen skal være slukket.

Hold tænd/sluk-knappen inde i 3 sekunder. 

"0" på displayene for effekttrin skifter til "L". 

Kogepladen er nu låst. Kogepladen slukkes 

automatisk efter nogle få sekunder.

Låse kogepladens betjeningspanel op
Kogepladen låses op på samme måde, som 

den låses. Kogepladen skal være slukket.

Hold tænd/sluk-knappen inde i 3 sekunder. 

"L" på displayene for effekttrin skifter til "0". 

Kogepladen er herefter låst op og klar til 

brug.

 Hvis børnesikringen slås til under 

brugerindstillingerne (se afsnittet 

Brugerindstillinger), vil kogepladen altid 

blive låst, når den slukkes.

BØRNESIKRING  
Børnesikringen kan nemt aktiveres, så kogepladen ikke kan tændes ved et uheld.
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TIMERFUNKTIONER
Tilberedningstiden kan indstilles fra 1 til 99 minutter. Denne funktion gør det muligt at 

benytte to forskellige metoder:

A MINUTUR
Tryk på knappen til timer/minutur (D) for at aktivere minuturet. "00" vises på 

timerdisplayet (L). Tryk på knapperne "+" (N) eller "-" (M) for at indstille nedtællingstiden 

fra 1 til 99 minutter.

- Når tiden er gået, lyder alarmen. Kogezonen slukkes ikke.

- Sluk for alarmen ved at trykke på en af knapperne, eller vent, til den slukker automatisk 

efter kort tid.

- Minuturet forbliver aktivt, selv om kogepladen slukkes ved at trykke på knappen (A).

- Under nedtællingens sidste minut vises den resterende tid i sekunder.

B SLUKNING AF DEN VALGTE KOGEZONE MED TIMER
Denne funktion gør det muligt at indstille tilberedningstiden for den valgte kogezone, som 

du allerede har indstillet et effekttrin for. Når den indstillede tid er gået, slukkes kogezonen 

automatisk.

Tryk på knappen til timer/minutur (D) for at aktivere timeren. "00" vises på timerdisplayet 

(L). Tryk på knappen (D) igen. Decimalpunktet (K) for den relevante kogezone begynder 

at blinke.

- Tryk på knapperne »+« (N) eller »-« (M) for at indstille nedtællingstiden fra 1 til 99 

minutter.

- Nedtællingen begynder, når du har indstillet den ønskede værdi. Decimalpunktet (K), der 

indikerer, hvilken kogezone timerfunktionen er indstillet for, bliver ved med at blinke.

- Når tiden er gået, lyder alarmen, og kogezonen slukkes. »00« blinker på displayet. Sluk 

for alarmen ved at trykke på en af knapperne, eller vent, til den slukker automatisk efter 

kort tid.

I DA J IJ1 G GF FE C

A1 F K L KF E C1

1

M N
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 Tilberedningstiden kan indstilles individuelt for hver kogezone. Hvis flere 

timerfunktioner er aktiveret, vises de resterende tider for de respektive kogezoner 

skiftevis i nogle få sekunder ad gangen. En blinkende kontrollampe angiver den relevante 

kogezone.

Ændring af tilberedningstiden
- Den resterende tilberedningstid kan ændres når som helst under madlavningen.

- Tryk på knappen til timeren (D) for at få vist timerindstillingen for den ønskede 

kogezone. Kontrollampen (K) for den pågældende kogezone blinker.

- Tryk på knapperne »+« (N) eller »-« (M) for at indstille en ny nedtællingstid.

Visning af den resterende tilberedningstid
Hvis du har sat flere timere i gang, kan den resterende tilberedningstid vises ved at trykke 

på knappen (D).

Nulstilling af timer
- Vælg den ønskede timer ved at trykke på knappen (D) (se afsnittet Ændring af 

tilberedningstiden). Den indstillede tid vises, og kontrollampen, der angiver den 

relevante kogezone, lyser.

- Indstil værdien til »00« ved at trykke en eller fl ere gange på knappen »-« (M), eller tryk 

på knapperne »+« (M) og »-« (N) samtidigt for at nulstille værdien.

AFBRYDE TILBEREDNINGEN MIDLERTIDIGT 
MED FUNKTIONEN STOP & GO
Funktionen STOP & GO giver dig mulighed for midlertidigt at afbryde tilberedningen, uden 

at alle dine tilberedningsindstillinger slettes.

Tryk på knappen STOP & GO (C) for at afbryde tilberedningen midlertidigt. Indikatoren for 

Stop & Go (C1) tændes over knappen. Værdierne på displayene begynder at blinke. Alle 

indstillinger fastfryses, og kogezonerne varmes ikke op (varmelegemerne slukkes).

Alle knapper med undtagelse af knapperne Tænd/sluk og STOP & GO er inaktive. Tryk på 

knappen STOP & GO igen for at deaktivere Stop & Go-funktionen. Kontrollampen (C1) slukkes.

Hvis du ikke afbryder Stop & Go-funktionen inden for 10 minutter, slukker kogepladen 

automatisk.

HUKOMMELSESFUNKTION
Med hukommelsesfunktionen kan du genkalde de seneste indstillinger inden for 5 

sekunder efter, at du har slukket for kogepladen. Dette er praktisk, hvis du utilsigtet 

kommer til at trykke på tænd/sluk-knappen, så kogepladen slukkes, eller hvis den slukkes 

automatisk på grund af spildt væske.

Når kogepladen slukkes, har du 5 sekunder til at tænde for den igen på tænd/sluk-

knappen, og derefter har du yderligere 5 sekunder til at trykke på knappen STOP & GO 

for at genkalde dine indstillinger. I løbet af disse 5 sekunder blinker kontrollampen over 

knappen til at genkalde indstillingerne.

Kogepladen genkalder alle de indstillinger, der var aktive, da der blev slukket for den.
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DEAKTIVERING AF EN KOGEZONE
Du kan slukke for en kogezone ved at 

indstille dens effekttrin til "0" med knappen 

"-". Du kan slukke for en kogezone ved at 

trykke på knapperne "-" og "+" samtidigt. 

Der lyder et kort bip, og "0" vises på 

displayet.

Hvis effekttrinnet er indstillet til "0", slukkes 

kogepladen automatisk efter nogle få 

sekunder.

RESTVARMEINDIKATOR
Når en varm kogezone eller hele kogepladen er slukket, vises følgende:

- "H", når kogezonen er varm

Hvor længe denne indikator vises, afhænger af effekttrinnet og den tid, kogezonen har 

været aktiveret. Hvis du har ladet en varm gryde blive stående på kogezonen, eller hvis 

der har været strømsvigt, kan kogezonen stadig være varm, selv om indikatoren "H" ikke 

vises længere. Vær derfor påpasselig, så du ikke brænder dig! I tilfælde af strømsvigt vil 

indikatoren "H" blinke på displayet, mens kogezonerne stadig er varme. Dette indikerer, at 

kogezonen kan være varm, afhængigt af varigheden af strømsvigtet.

 Apparatet er testet fra fabrikken, og kogezonerne har været opvarmet. Derfor blinker 

"H" muligvis på displayet et stykke tid, når du tilslutter apparatet første gang derhjemme.

 Når indikatoren "H" slukkes, kan kogezonen stadig være varm. Der er risiko for 

forbrænding!

MAKSIMAL TILBEREDNINGSTID
Af sikkerhedshensyn er den tilberedningstid, der kan indstilles for hver enkelt kogezone, 

begrænset til en maksimal varighed. Den maksimale tilberedningstid afhænger af det 

senest anvendte effekttrin.

Hvis effekttrinnet er uforandret, slukkes kogezonen automatisk, når den maksimale 

varighed for tilberedningen er nået.

Tilberedningseffekt u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P

Maksimal driftstid 
(i timer) 8 8 8 6 6 4 4 2 1,5 1,5 1

II

FF

G GF F

E

E
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Tryk på tænd/sluk-knappen (A) for at 

slukke hele kogepladen. Kogepladen bipper, 

og alle indikatorer slukkes med undtagelse 

af indikatorerne for de kogezoner, der 

stadig er varme. Her vil indikatoren for 

restvarme "H" blive ved med at lyse.

DEAKTIVERING AF HELE KOGEPLADEN

AA1

1

AUTOMATISK SLUKNING
Hvis knapperne er aktiveret i for lang tid (f.eks. på grund af væskespild eller efterladte 

genstande på betjeningspanelet), slukkes alle kogezoner efter 10 sekunder. Symbolet 

blinker på displayet.

Den efterladte genstand eller den spildte væske skal fjernes fra betjeningspanelet inden 

for 2 minutter, da kogepladen ellers slukkes automatisk.

De seneste indstillinger kan genkaldes med hukommelsesfunktionen ved hjælp af knappen 

STOP & GO.

INDSTILLING AF LYDSIGNING OG 
BØRNESIKRING
Du kan indstille lydsignalets lydstyrke og varighed samt børnesikringen.

Disse indstillinger kan aktiveres inden for 2 minutter efter, at apparatet er sluttet til strøm. 

Hold knappen STOP & GO inde i 3 sekunder, mens kogepladen er slukket.

Den første parameter "Uo" vises på displayet og angiver lydsignalets lydstyrke. Tryk på 

knappen (M,N) for at vælge parameter. 

Uo Lydstyrke for lydsignal og alarm

So alarmens varighed

Lo Automatisk børnesikring
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Den aktuelt indstillede værdi vises på displayene for de højre kogezoner. Værdien kan 

indstilles med knapperne "–" og "+" for forreste højre kogezone.

Alle parametre bekræftes og gemmes ved at holde knappen STOP & GO inde i 2 sekunder. 

Der lyder et kort bip. Hvis du ikke vil gemme dine nye parameterindstillinger, kan du lukke 

brugerindstillingsmenuen ved at trykke på tænd/sluk-knappen.

Lydstyrke for lydsignal og alarm "Uo"
Følgende værdier kan vælges:

00 på displayet = fra (gælder ikke for alarm og fejlsignal)

01 på displayet = mindste lydstyrke

02 på displayet = middel lydstyrke

03 på displayet = største lydstyrke (standard)

Der lyder et kort lydsignal med den viste lydstyrke ved hver ændring.

Varighed af alarm "So"
Følgende værdier kan vælges:

05 på displayet = 5 sekunder

1,0 på displayet = 1 minut

2,0 på displayet = 2 minutter (standard)

Børnesikring "Lo"
Hvis børnesikringen slås til under brugerindstillingerne, vil kogepladen altid blive låst, når 

den slukkes.

00 på displayet = fra (standard)

01 på displayet = til
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Tør altid støv og andre partikler af både kogegrejets bund og den 

glaskeramiske overflade før brug, da de ellers kan ridse overfladen.

 Ståluld, grove skuresvampe og skuremidler kan ridse 

kogepladens overflade. Overfladen kan også blive beskadiget 

ved brug af skrappe rengøringssprays og uegnede flydende 

rengøringsmidler.

Mønsteret kan slides af ved brug af skrappe eller slibende 

rengøringsmidler eller ved brug af kogegrej med ru eller 

beskadiget bund.

Brug en fugtig blød klud til at fjerne mindre urenheder. Tør efter 

med en tør klud.

Fjern eventuelle indtørrede vandstænk med en mild 

eddikeopløsning. Undgå imidlertid at bruge denne opløsning til 

aftørring af rammen (kun visse modeller), da det kan beskadige 

dens silkeagtige finish. Brug aldrig skrappe rengøringssprays eller 

kalkfjerner.

Fjern genstridigt snavs med et specialmiddel til glaskeramiske 

overflader. Følg producentens anvisninger. Sørg for at fjerne alle 
rester af rengøringsmidler helt efter rengøringen, da de kan 
beskadige den glaskeramiske overflade, når kogezonerne varmes 
op.

Rengør den glaskeramiske overflade, når den er afkølet, hver gang du har brugt den. Hvis 

den ikke rengøres, brænder de resterende madrester fast på den varme overflade, næste 

gang du bruger komfuret.

Brug regelmæssigt særlige plejemidler, der er fremstillet til at skabe en beskyttende film 

på overfladen af den glaskeramiske kogeplade.

VEDLIGEHOLDELSE OG 
RENGØRING

Afbryd strømforsyningen til apparatet, og lad det køle helt af.

Børn må ikke rengøre eller vedligeholde apparatet uden opsyn af 
voksne.
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Vanskelige og brændte pletter fjernes med en dertil beregnet 

skraber. Vær forsigtig, når du bruger en skraber, så du ikke 

kommer til skade med den.

 Brug kun skraberen, hvis snavset ikke kan fjernes med en 
våd klud eller med specielle rengøringsmidler til glaskeramiske 
overflader.

Hold skraberen i den korrekte vinkel (45° til 60°). Pres forsigtigt 
skraberen mod glasoverfladen, og skub den hen over mønsteret 

for at fjerne snavset. Skraberens plastdele (på nogle modeller) må 

ikke komme i kontakt med varme kogezoner.

 Pres ikke skraberen vinkelret mod glasset, og rids ikke 
kogepladens overflade med bladet eller spidsen.

Fjern straks sukker og sukkerholdige fødevarer fra den 

glaskeramiske overflade med en skraber, også selv om kogezonen 

stadig er varm, da sukker kan beskadige overfladen permanent.

 Ændringer i de grafiske designelementers glans eller en eventuel misfarvning er ikke 

udtryk for beskadigelse af apparatet, men er et resultat af normal brug af kogepladen.

En eventuel misfarvning opstår oftest som følge af fastbrændte madrester, men kan også 

skyldes brug af kogegrej med f.eks. aluminiums- eller kobberbund. Det kan være meget 

svært at fjerne misfarvninger helt.

Bemærk: Misfarvning og lignende påvirker kun kogezonernes udseende og ikke deres 

funktion. Fjernelse af sådanne misfarvninger er ikke omfattet af garantien.



25

FEJLAFHJÆLPNINGSSKEMA

Hvis problemet fortsat findes, efter at du har gennemgået skemaet, 

skal du kontakte en autoriseret installatør. Reparationer eller andre 

skader, som skyldes ukorrekt tilslutning eller brug af apparatet, 

er ikke dækket af garantien. I sådanne tilfælde skal brugeren selv 

betale for reparationen.

Tip

Hvis effekttrinnet er indstillet til "0" for alle kogezoner, slukkes kogepladen efter 10 

sekunder.

Hvis en hvilken som helst af knapperne aktiveres (berøres) i mere end 10 sekunder, 

slukkes kogepladen, der lyder en alarm, og et blinkende symbol ( ) vises på displayet.

Hvis flere knapper dækkes af en genstand eller spildt væske, slukkes kogepladen 

automatisk efter kort tid.

Sørg for, at overfladen rundt om knapperne er tør og ren.

Hvis knapperne ikke reagerer, eller hvis de forskellige displays viser unormale tegn, skal 

du afbryde strømmen til kogepladen i nogle få minutter (fjern sikringen, eller afbryd 

relæet), hvorefter du igen skal slutte kogepladen til lysnettet og tænde på tænd/sluk-

knappen.

Kogepladen er udstyret med overophedningssensorer. Hvis styreenheden er på vej til 

at blive overophedet, reduceres effekttrinnet automatisk. Hvis det ikke er nok, slukkes 

kogepladen, og fejlmeddelelsen FH vises på displayet. Når styreenheden er kølet af, kan 

du genoptage tilberedningen.

Kogepladen er modstandsdygtig over for interferens i lysnettet. I tilfælde af stærkere 

interferens, vil knapperne muligvis reagere langsommere. Hvis det sker, skal du trykke lidt 

hårdere på dem. Sådanne situationer er normalt kortvarige og påvirker ikke apparatets 

funktion på længere sigt.

Før reparationen påbegyndes, skal du sikre dig, at strømmen til 
apparatet er afbrudt, ved enten at fjerne sikringen eller ved at 
trække stikket ud af stikkontakten.
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MONTERING AF EN 
GLASKERAMISK KOGEPLADE

- Der skal monteres en vandret skillevæg under kogepladen i dens fulde længde. Der skal 

være mindst 20 mm frirum mellem underdelen af apparatet og skillevæggen.

- Der skal sikres tilstrækkelig udluftning fra bagsiden.

- Når den glaskeramiske kogeplade er monteret, skal de to forreste fastgørelsesbeslag 

være tilgængelige fra undersiden.

- Det er kun tilladt at bruge pyntelister af massivt træ bag ved kogepladen, hvis 

afstanden mellem pyntelisten og kogepladen svarer til den afstand, der er angivet i 

monteringsvejledningen.

- Det er muligt at montere en ovn under en kogeplade, hvis ovnen er af typen EVP4, 
EVP2, EVP3 osv., som er udstyret med køleblæser.

14
0
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MÅL PÅ UDSKÆRINGEN I BORDPLADEN (afhænger af modellen)
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MONTERING AF SKUMPAKNINGEN

 I visse apparater er pakningen allerede monteret!

Før apparatet monteres i en køkkenbordplade, skal skumpakningen, der følger med 

apparatet, fastgøres på undersiden af den glaskeramiske kogeplade.

- Tag den beskyttende fi lm af pakningen.

- Fastgør pakningen på undersiden af glasset (2-3 mm fra kanten). Pakningen skal 

monteres langs hele glaskanten. Pakningen må ikke overlappe i hjørnerne.

- Ved montering af pakningen skal du kontrollere, at den ikke er beskadiget af eller har 

været i kontakt med skarpe genstande.

Monter ikke apparatet uden denne pakning!

- Bordpladen skal være fuldstændig plan.

- Beskyt de udskårne fl ader.

- Brug de fi re medfølgende skruer (4x) til at fastgøre monteringsbeslagene (4x) til hullet 

og udskæringen i kogepladens for- og bagside.

- Isæt kogepladen i udskæringen, og pres den med et fast tryk mod bordpladen fra oven.

- Brug ikke skruer, der er længere end 6,5 mm, til at skrue befæstelsesbeslaget fast med.
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PLANLIMNING AF KOGEPLADE
Apparater uden facetslebne kanter eller dekorationsrammer er egnede til planlimning.

1. Installere apparatet
Apparatet må kun monteres i temperatur- og vandfaste bordplader, f.eks. af sten 

(marmor, granit) eller massivt træ (kanterne langs udskæringen skal forsegles. Hvis 

apparatet skal monteres i en bordplade af keramik, træ eller glas, skal der bruges en 

underramme af træ. Denne ramme medfølger ikke.

Apparatet må kun indbygges i bordplader af andre materialer, hvis bordpladeproducenten 

har givet udtrykkelig godkendelse til det. Sørg for, at udskæringen og apparatet passer 

nøjagtigt til hinanden. På den måde er det også nemt senere at løfte apparatet ud af 

bordpladen. Monter pakningstape langs med underkanten af glaspanelet.

Før først ledningen gennem udskæringen. Anbring derefter apparatet over midten af 

udskæringen.

Slut apparatet til lysnettet (se anvisningerne om tilslutning af apparatet). Afprøv 

apparatets funktion, før du monterer det.

Forsegl åbningen mellem apparatet og bordpladen med silikone. Silikonen skal være 

varmefast op til mindst 160 °C. Glat silikonen ud ved hjælp af et egnet værktøj.

Følg brugsanvisningen til silikonen. Tænd ikke for apparatet, før silikonen er hærdet helt.

1 2

    

1

1. Silikone, 2. pakningstape

Vær især opmærksom på indbygningsmålene ved bordplader 
af sten. Vælg en silikone, der er egnet til brug med den valgte 
bordplade - rådfør dig eventuelt med bordpladeproducenten, 
Hvis du bruger en uegnet silikone, kan det medføre permanent 
misfarvning på visse steder.
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2. Udtagning af apparat til indbygning:
Afbryd strømforsyningen til apparatet.

Fjern silikonepakningen fra kanten med et egnet værktøj. Skub apparatet op nedefra, og 

løft det ud af bordpladen.

Forsøg ikke at løfte apparatet ud oppefra!

Bordplade af sten

1
3

2

4

16

5,5

5654

1.  Bordplade

2. Apparatet

3. Åbning

Af hensyn til fejlmarginen (tolerancen) for den glaskeramiske kogeplade og udskæringen i 

bordpladen, bør der være plads til en justering (min. 2 mm).

Bordplade af keramik, træ eller glas

1. Bordplade

2. Apparatet

3. Åbning

4. Træramme, tykkelse 16 mm.

31

6
9

6
8

6
1



MÅL PÅ UDSKÆRINGEN I BORDPLADEN (afhænger af modellen)
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Af hensyn til fejlmarginen (tolerancen) for den glaskeramiske kogeplade og udskæringen 

i bordpladen, bør der være plads til en justering (min. 2 mm). Monter trærammen 5,5 mm 

under bordpladens overflade (se figuren).

Vær opmærksom på glaskanterne (R10, R2), når du laver udskæringen.

 GLAS UDSKÆRING

R2

R2 R2

R2 R5

R5 R5

R5
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R2 R5
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TILSLUTNING AF KOGEPLADEN 
TIL LYSNETTET
- Strømbeskyttelse skal opfylde gældende regler.

- Før du tilslutter apparatet, skal du kontrollere, at den spænding, der er angivet på 

typeskiltet, svarer til spændingen i hjemmets lysnet.

- Den elektriske installation skal være udstyret med en afbryder, som kan koble 

alle poler i apparatet fra lysnettet, og der skal være en minimumafstand på 3 mm 

mellem kontakterne i åben tilstand. En sådan afbryder kan f.eks. være en sikring, en 

beskyttelseskontakt osv.

- Tilslutningen skal tilpasses strømstyrken og sikringerne.

- Efter montering skal strømførende og isolerede dele være beskyttet mod kontakt.

Apparatet må kun tilsluttes af en autoriseret installatør. Forkert 
tilslutning kan ødelægge dele i apparatet. I sådanne tilfælde 
bortfalder garantien.
Afbryd strømmen til apparatet, før der udføres reparationer eller 
vedligeholdelse.
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TILSLUTNINGSDIAGRAM:

Jumpere (forbindelsesbroer) er placeret i den relevante åbning på 

klemmen.

LEDNING
Du kan bruge følgende til tilslutningen:

• PVC-isoleret ledning af typen H05 VV-F eller H05V2V2-F med 

grøn/gul jordledning, eller andre ledninger af samme eller bedre 

kvalitet.

Normal tilslutning
• 2 faser og 1 nulforbindelse (2 1N, 380-415 V~/ 50 Hz):

 Spændingen mellem faser og nulforbindelse er 220-240 V~. 

Spændingen mellem de to faser er 380-415 V~. Isæt en jumper 

mellem terminalerne 4 og 5. Gruppen skal have mindst 2 stk. 

16 A-sikringer. Ledningens ledertværsnit skal være mindst 

1,5 mm2.

• 2 faser og 2 nulforbindelse (2 2N, 220-240 V~/ 50Hz):

 Spændingen mellem faser og nulforbindelse er 220-240 V~.

 Gruppen (installationen ) skal have mindst 2 stk. 16 A-sikringer. 

Ledningens ledertværsnit skal være mindst 1,5 mm2.

Speciel tilslutning:
• Enfaset tilslutning (1 1N, 220-240 V~ / 50 Hz):

 Spændingen mellem fase og nulforbindelse er 220-240 V~. 

Sæt en jumper mellem terminal 1 og 2 samt mellem terminal 4 

og 5. Gruppen (installationen) skal have en sikring på mindst 

32 A. Ledningens ledertværsnit skal være mindst 4 mm2.

Før ledningen gennem en kabeltrækaflastning (klemme), der 

beskytter ledningen mod at blive trukket ud. Sørg for, at ledningen 

på bagsiden af apparatet ikke er i kontakt med kogepladens 

bagside, da denne del kan blive varm under brug.

Når kogepladen er sluttet til, skal du tænde for alle kogezoner i 

cirka 3 minutter for at se, om de fungerer korrekt.

Forkert tilslutning kan ødelægge dele i apparatet. I sådanne 

tilfælde bortfalder garantien.

Før du tilslutter apparatet, skal du kontrollere, at den spænding, 

der er angivet på typeskiltet, svarer til spændingen i hjemmets 

lysnet.

Få en professionel til at kontrollere den faktiske spænding i 

hjemmets lysnet (220-240 V i forhold til N) ved hjælp af egnet 

måleudstyr!

Til apparater med en bredde på 30 cm (to kogezoner) kan der kun 

laves en enkeltfaset tilslutning. Ledningens ledertværsnit skal være 

mindst 1,5 mm!

L2

380-415V

L1

N

N

PE

L2

220-240V

L1

N

N

PE

220 - 240 V ~

NL

PE
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Emballagen er miljøvenlig og kan genbruges, deponeres eller 

destrueres uden at beskadige naturen. Emballagematerialerne er 

mærket i overensstemmelse hermed.

Dette symbol, som findes på produktet eller emballagen, 

angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med 

almindeligt husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres på en 

genbrugsstation, som er godkendt til håndtering af elektrisk og 

elektronisk udstyr.

Ved at bortskaffe produktet korrekt er du med til at forebygge 

negative effekter på miljøet og menneskers sundhed. Du kan få 

flere oplysninger om bortskaffelse og genvinding af produktet ved 

at kontakte din kommune, genbrugsstation eller forretningen, hvor 

du har købt produktet.

Vi tager forbehold for fejl i betjeningsvejledningen, og vi forbeholder os ret til at foretage 
ændringer.

BORTSKAFFELSE
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Brugsanvisning

Opvaskemaskine

GV631E60



Din opvaskemaskine

Selvrensende program DisplayHovedafbryder
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Installer opvaskemaskinen, se kapitel Installation. Derefter skal du for at komme i gang åbne lågen og
trykke på hovedafbryderen.

Første gang opvaskemaskinen tændes, er det vigtigt, at du vælger de korrekte indstillinger for at få
et godt opvaskeresultat. Se kapitel Før du bruger opvaskemaskinen første gang.
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Sikkerhedsanvisninger
• Læs brugsanvisningen – og gem den!
• Antal standardkuverter: 13
• Brug ikke opvaskemaskinen til andre formål end dem, der

er angivet i denne brugsanvisning.
• Belast ikke opvaskemaskinens låge eller kurve med andet

end opvask.
• Lad aldrig lågen til opvaskemaskinen stå åben, så andre kan

falde over den.
• Brug kun maskinopvaskemiddel!
• Denne maskine kan anvendes af børn fra 8 år og personer

med nedsatte fysiske eller mentale evner, personer som lider
af fornuftsmangel eller manglende erfaring og viden. Sådanne
personer skal være under opsyn ved brug af maskinen eller
instrueres i, hvordan maskinen skal anvendes og forstå de
mulige risici. Rengøring af maskinen må ikke udføres af børn
uden opsyn.

• Et beskadiget netkabel må kun udskiftes af en autoriseret
fagmand.

• Brug kun opvaskemaskinen i hulsholdningslignende miljøer
til at vaske husholdningsopvask. Al anden brug er ikke tilladt.

• Placer aldrig opvask med rester af opløsningsmiddel i
maskinen, da dette kan udgøre en eksplosionsrisiko. Opvask
med aske, voks og smørefedt må heller ikke vaskes i
opvaskemaskinen.

• Børn skal overvåges. Lad ikke børn bruge opvaskemaskinen
eller lege med den. Vær særligt forsigtig, når lågen er åben.
Opvaskemaskinen kan indeholde rester af opvaskemiddel!
Start altid opvaskemaskinen med det samme, når du har
fyldt opvaskemiddel på.

ADVARSEL!

Anbring knive og andre spidse genstande med spidsen
nedad i bestikkurven, eller læg dem vandret i en af de andre
kurve.
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ADVARSEL!

Vær opmærksom på børn i nærheden af maskinen!
Maskinopvaskemiddel er ætsende!

Installation
Se kapitlet Installation.

Vinteropbevaring/transport
Opbevar opvaskemaskinen frostfrit, og undgå lang transport i stærk kulde. Transporter
opvaskemaskinen opretstående eller liggende med bagsiden nedad.

Overløbssikring
Overløbssikringen starter udpumpning og lukker for vandindtaget, hvis vandstanden i opvaskemaskinen
overstiger normalniveauet. Hvis sikringen udløses, vises F54 på displayet. Luk for vandtilførslen, og
kontakt nærmeste servicecenter.

Emballage
Emballagen beskytter produktet under transporten. Materialet i emballagen kan genvindes. Kildesortér
emballagen for at bidrage til et reduceret råvareforbrug og reduceret affald. Din forhandler kan tage
emballagen retur og sende den til genvinding eller informere om nærmeste genvindingsstation.
Emballagen består af:

• Bølgepap af op til 100 % genvundet materiale.
• Ekspanderet polystyren (EPS) uden tilsætning af klor og fluor.
• Stivere af ubehandlet træ.
• Beskyttelsesplast af polyethylen (PE).

Bortskaffelse
Opvaskemaskinen er fremstillet og mærket med henblik på genvinding.

Når opvaskemaskinen er udtjent og skal bortskaffes, skal den straks gøres uanvendelig. Træk stikket
ud af kontakten, og klip ledningen af så tæt på maskinen som muligt.

Kontakt den lokale kommune for at få oplysninger om, hvor og hvordan maskine skal genvindes på
forsvarlig vis.
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Før du bruger opvaskemaskinen første gang

Vandets hårdhed
For at opnå et godt opvaskeresultat skal opvaskemaskinen have blødt vand (vand med lavt kalkindhold).
Hårdt vand forårsager hvide belægninger på servicet og i opvaskemaskinen.

Kontrollér vandets hårdhedsgrad
Vandets hårdhed angives i tyske hårdhedsgrader (°dH).

Indløbsvand med en hårdhedsgrad på over 6°dH skal afkalkes. Dette gøres automatisk ved hjælp af
den indbyggede afkalker. For at afkalkeren kan fungere optimalt, skal indstillingen af den tilpasses til
det indkommende vands hårdhedsgrad. Når du har indstillet afkalkeren, skal du dosere opvaske- og
afspændingsmiddel, som om du har blødt vand.

Besøg www.geus.dk eller kontakt det lokale vandværk for at få oplysninger om vandets hårdhedsgrad.

Noter vandets hårdhedsgrad:____________

Hvis vandets hårdhedsgrad overstiger 50°dH, anbefales det, at der tilsluttes en ekstern afkalker.

Øget forbrug ved regenerering
Opvaskemaskinens indbyggede afkalker regenereres regelmæssigt, for at funktionen opretholdes.
Ved regenerering forlænges opvaskeprogrammet, samtidig med at energi- og vandforbruget stiger.
Hvor tit opvaskemaskinens afkalker regenereres afhænger af, hvilken indstilling der er valgt.

Eksempel: Hvis programmet Eco køres ved en vandhårdhed på 14 °dH (25 °fH), regenereres afkalkeren
med regelmæssige intervaller (efter 6 opvaskecyklusser), energiforbruget stiger med 0,015 kWh, og
vandforbruget stiger med 2,3 liter samtidig med, at programtiden forlænges med 3 minutter.
Regenereringen sker under programmets hovedvask.

ADVARSEL!
Hårdt vand forårsager hvide belægninger på opvasken og i opvaskemaskinen. Det er derfor
vigtigt, at du vælger den rigtige indstilling af afkalkeren! Se Vandets hårdhedsgrad i kapitel
Indstillinger.

Kør aldrig opvaskemaskinen med tom saltbeholder, hvis indløbsvandet har en hårdhedsgrad
over 6°dH.

Indstil Vandets hårdhedsgrad
I kapitlet Indstillinger beskrives det, hvordan du indstiller afkalkeren.

Påfyld salt

Dæksel til saltbeholderen

1. Skru låget til saltbeholderen af.
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2. Sæt den tragt, som følger med opvaskemaskinen, i påfyldningshullet på beholderen. Hæld først
ca. 1 l vand i.

3. Påfyld derefter salt, indtil beholderen er fuld (maks. 630 gram). Brug specialsalt til opvaskemaskiner.
4. Tør overskydende salt af, så låget kan skrues ordentligt på.

For ikke at risikere rustpletter skal et opvaskeprogram startes straks efter påfyldning af salt.

Indstil Afspændingsmiddel
I kapitel Indstillingerbeskrives, hvordan du indstiller doseringen af afspændingsmiddel.

Påfyld afspændingsmiddel
Tørringen går hurtigere og får et bedre resultat, hvis man bruger afspændingsmiddel. Du får også et
flottere opvaskeresultat med ren og pletfri opvask.

Tryk for at åbne

1. Åbn låget til afspændingsmidlet.
2. Påfyld forsigtigt afspændingsmiddel op til det niveau, der er markeret med max.
3. Tør eventuelt overskydende afspændingsmiddel rundt om beholderen væk med en klud.
4. Luk låget korrekt.
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Mere miljøvenlig opvask

Opvaskemaskinen sparer energi og vand
Ved opvask af service i en opvaskemaskine til husholdningsbrug bruges der normalt mindre energi
og vand end ved opvask i hånden.

Skyl ikke under rindende vand
Skyl ikke opvasken af under vandhanen, da dette fører til øget energi- og vandforbrug. Skrab blot
større madrester af, før du fylder opvaskemaskinen.

Vælg et miljørigtigt opvaskemiddel
Læs miljødeklarationerne på emballagen!

Overdosering af opvaskemiddel, afspændingsmiddel og salt kan forringe opvaskeresultat og medfører
desuden en ekstra belastning af miljøet.

Kør en fyldt opvaskemaskine
Spar energi og vand ved at vente med opvasken, indtil opvaskemaskinen er helt fuld (se antallet af
standardkuverter).

Vask op ved lavere temperatur
Hvis opvasken kun er let snavset, har du mulighed for at vælge et program med lav temperatur.

Vælg opvaskeprogram – Eco
Dette program er velegnet til vask af normalt snavset service og er det mest effektive program, når
det gælder kombineret energi- og vandforbrug. Dette program bruges til at vurdere overholdelsen af
EU's lovgivning om miljøvenligt design.

Opvaskeprogrammet er udviklet til at vaske effektivt med så lavt energi- og vandforbrug som muligt.
Programmet vasker ved lav temperatur i lang tid.

Åbn lågen på klem, når programmet er afsluttet
Du får et bedre tørreresultat, hvis du efter afsluttet program sætter lågen lidt på klem. (Hvis
opvaskemaskinen er indbygget, skal inventaret kunne tåle eventuel kondens fra opvaskemaskinen).

Slut opvaskemaskinen til koldt vand
Tilslut opvaskemaskinen til koldt vand, hvis ejendommen opvarmes med olie, el eller gas.

Tilslutning til varmt vand
Tilslut opvaskemaskinen til varmt vand (maks. 70 °C), hvis ejendommen opvarmes med
energibesparende varmtvandsforsyning som f.eks. fjernvarme, solceller eller lignende. Ved at vælge
varmtvandstilslutning sparer du opvasketid og reducerer opvaskemaskinens forbrug af elenergi.

BEMÆRK!
Overskrid ikke den tilladte temperatur på indløbsvandet. Visse materialer i en del køkkengrej tåler
ikke stærk varme.
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Fyld opvaskemaskinen

Skrøbeligt service
En del genstande tåler ikke maskinopvask. Dette kan have flere årsager. Nogle typer materiale tåler
ikke kraftig varme, mens andre kan tage skade af maskinopvaskemidlet.

Vær forsigtig med f.eks. håndlavede genstande, skrøbelige dekorationer, krystal/glas, sølv, kobber,
tin, aluminium, træ og plast. Kig efter mærkningen "Tåler maskinopvask".

Fyldningen påvirker resultatet
Vær omhyggelig med, hvordan du fylder opvasken i for at få det bedste opvaske- og tørreresultat med
så lavt et energi- og vandforbrug som muligt. Giv din opvaskemaskine de bedste forudsætninger for
at nå rundt om og vaske alle flader samt tørre servicet på bedste måde.

• Vend alle snavsede flader indad og nedad!
• Opvask skal ikke ligge i eller oven på hinanden.
• Stil opvask med fordybninger skråt, f.eks. kopper, så skyllevandet løber af. Dette er også vigtigt

ved genstande i plast.
• Sørg for, at små genstande ikke falder igennem opvaskekurven. Placer dem i bestikkurven.

BEMÆRK!
Kontroller, at skyllearmene kan dreje frit rundt.

Opvaskemaskinens kurve
Opvaskemaskinen er udstyret med en øverste kurv og en nederste kurv med bestikkurv.

Kurvenes udseende kan være forskelligt afhængigt af opvaskemaskinens udførelse.

Overkurv
Placer glas, kopper, skåle, asietter og fade i den øverste kurv. Vend alle snavsede flader indad og
nedad! Vinglas stilles på hylden til vinglas, og knive lægges i knivholderen til højre, hvis der er en
sådan.
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Hævning og sænkning af den øverste kurv
1. Træk overkurven ud.
2. Tag fat i siderne på overkurven med begge hænder, og løft den op.
3. Løft med begge hænder kurven op igen og igen for trinvis at komme til næste position. (Den

øverste kurv kan justeres i tre positioner). Når den øverste kurv er i den øverste position og løftes
op, sænkes den ned til den nederste position. Bemærk, at begge sider af kurven altid skal være
placeret i samme højde.

Underkurv
Anbring små og store tallerkener, fade, kasseroller og bestik (i bestikkurven) i underkurven.

Bestikkurv
Anbring bestik og skarpe knive med skaftet nedad og så spredt som muligt. Kontroller, at skeerne
ikke ligger ind i hinanden.

Bestikkurven placeres i den nederste kurv.
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Bestikkurv med låg
Låget på bestikkurven kan tages af.

Fleksibel bestikkurv
Bestikkurven er fleksibel og kan deles i to dele,
der kan hænges på siden af den nederste kurv.
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Anvendelse af opvaskemaskinen

Dosering af opvaskemiddel
Tryk for at åbne

1. Rum til forvaskemiddel
2. Rum til hovedvaskemiddel

Opvaskemiddel skal doseres efter vandets hårdhedsgrad.

Følg doseringsanvisningerne på opvaskemidlets emballage. Opvaskemaskinen er udstyret med en
afkalker, så du skal dosere opvaskemidlet efter doseringsangivelserne for blødt vand.

Overdosering af opvaskemiddel forringer opvaskeresultat og belaster miljøet.

Opvaskemiddelrummet skal være tørt, når opvaskemiddel doseres. Der findes et rum til forvask og
et til hovedvask. Dosér en mindre del opvaskemiddel i rummet til forvask, hvis du bruger pulver- eller
flydende maskinopvaskemiddel. Kontakt producenten af opvaskemidlet, hvis du har spørgsmål
angående opvaskemidler.

BEMÆRK!
Brug kun maskinopvaskemiddel! Almindeligt opvaskemiddel danner kraftigt skum, som forhindrer
opvaskemaskinen i at arbejde, og kan derfor ikke bruges.

Opvasketabs
Del tabletten i to, hvis låget til dispenseren er vanskeligt at lukke. Der er risiko for, at opvaskemidlet
ikke doseres korrekt, hvis låget er under spænd og ikke åbnes korrekt.

BEMÆRK!
Det anbefales ikke at bruge opvasketabs til korte programmer (under 75 minutter). Anvend i
stedet pulveropvaskemiddel eller flydende opvaskemiddel.

Kombinationsopvaskemiddel
Der er mange forskellige typer kombinationsopvaskemiddel på markedet. Læs omhyggeligt
anvisningerne til disse produkter.

I kapitlet Indstillinger beskrives, hvordan du kan aktivere TAB (3-i-1/kombimiddel). Vær opmærksom
på, at der skal fyldes salt i saltbeholderen. Hvis du ikke er tilfreds med opvaske- og tørreresultatet,
skal du deaktivere indstillingen TAB (3-i-1/kombimiddel) og fylde salt, opvaskemiddel og
afspændingsmiddel på. Se kapitlet Før du bruger opvaskemaskinen første gang.

BEMÆRK!
Du får et optimalt opvaske- og tørreresultat ved at bruge almindeligt maskinopvaskemiddel
sammen med separat dosering af afspændingsmiddel og salt.
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Hovedafbryderen
Tryk på hovedafbrydereren, og hold den inde, indtil displayet lyser. Kontrollér også, at vandhanen er
åben.

PROGRAMS - Vælg program
Vælg program afhængigt af opvasken, og hvor snavset den er. Eco er altid forvalgt.

Tryk en eller flere gange på programvælgeren, indtil det ønskede programsymbol aktiveres.

Eco
Dette program er velegnet til vask af normalt snavset service og er det mest effektive program, når
det gælder kombineret energi- og vandforbrug. Dette program bruges til at vurdere overholdelsen af
EU's lovgivning om miljøvenligt design.

Universal
Et effektivt hverdagsprogram for let indtørrede madrester. (Programmet er ikke beregnet til indtørrede
madrester i eksempelvis gratinforme).

Grydeprogram
Også godt ved ekstra høje hygiejnekrav, f.eks. ved opvask af sutteflasker og skærebrætter.

Et program med høj temperatur, som opløser fedt på meget snavset opvask som f.eks. kasseroller,
gryder og gratinforme. Hvis opvaskemaskinen ikke er helt fyldt med denne type opvask, kan du fylde
den tomme plads med tallerkener osv.

Kvik 1t
Et hurtigt program til let indtørrede madrester. (Programmet er ikke beregnet til indtørrede madrester
i eksempelvis gratinforme).

I kombination med SpeedWash bliver programmet kortere (15 minutter).

Glas
Et skånsomt opvaskeprogram med lav temperatur til vask af sarte genstande i krystal/glas. Vær
opmærksom på at være sparsom med doseringen af opvaskemiddel og at placere genstandene, så
de ikke støder mod hinanden, mens de vaskes. Se også Skrøbeligt service i kapitel Fyld
opvaskemaskinen. Porcelæn, som lige er brugt, og som ikke har indtørrede madrester, kan også
vaskes med dette program.

Selvrensende program
Selvrensende program til hygiejnisk rengøring af opvaskemaskinens indvendige beholder samt
spulearme og spulerør.

Programmet skal køres (uden opvask i maskinen) med almindeligt maskinopvaskemiddel eller citronsyre.
På markedet findes der også et rengøringsmiddel, der er tilpasset til opvaskemaskine. Oplysninger
om rengøring af kalkaflejringer findes i afsnittet Indvendig beholder i kapitel Pleje- og
vedligeholdelsesinstruktioner.
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Tryk på tilvalgsknapperne for Selvrensende
program, og hold dem inde for at aktivere
programmet. Selvrensende program starter,
når lågen lukkes.

Selvrensende program (CLn)

- Vælg tilvalg
For at vælge et tilvalg skal du vælge på en af tilvalgsknapperne, indtil tilvalget er aktiveret. De
tilgængelige tilvalg afhænger af det valgte program, og visse tilvalg kan ikke kombineres (tilgængelige
tilvalg er svagt oplyste).

SpeedWash
Dette tilvalg reducerer programtiden, men forbruger mere energi og vand.

Ekstra tørring
Takket være en forhøjet temperatur i den sidste skylning forbedres tørreresultatet, hvis du aktiverer
tilvalget. Energiforbruget bliver lidt større.

Ekstra hygiejne
Tilvalget er tilpasset til ekstra høje hygiejnekrav, f.eks. opvask af sutteflasker og skærebrætter.
Temperaturen øges både i hovedvasken og den sidste skylning.

Forskudt start
Ved valg af Forskudt start starter opvaskemaskinen 1-24 timer efter, at du har lukket lågen.

1. Tryk én gang på knappen for at aktivere Forskudt start. Tryk flere gange, eller hold tilvalgsknappen
inde for at indstille det ønskede antal timer.

2. Luk lågen, hvorefter opvaskemaskinen tæller ned med én time ad gangen og starter, når tiden er
udløbet.

Hvis du vil afbryde tilvalget Forskudt start, skal du åbne lågen, trykke på hovedafbryderen og holde
den inde, indtil displayet slukkes.

Start opvaskemaskinen
Luk lågen for at starte opvaskemaskinen. Hvis hovedafbryderen er slået til, starter opvaskemaskinen
automatisk, når lågen lukkes.

TIME - Resterende tid
Når du har valgt program og tilvalg, vises det, hvor lang tid programmet tog forrige gang, det blev
kørt.

Hvis du vil afbryde eller skifte program
Åbn lågen, tryk på hovedafbryderen, og hold den inde, indtil displayet holder op med at lyse, hvis du
vil skifte program, efter at du har startet opvaskemaskinen. Fyld et nyt opvaskemiddel på, hvis lågen
til dispenserens opvaskemiddelrum er åbent. Tryk derefter på hovedafbryderen igen, vælg et nyt
program, og luk lågen.
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Hvis du vil påfylde mere opvask
Åbn lågen. Opvaskemaskinen stopper automatisk. Sæt opvasken i maskinen, og luk lågen. Efter en
pause fortsætter opvaskemaskinen fra det sted, som den var kommet til.

Hvis opvaskemaskinen stoppes ved strømafbrydelse
Hvis opvaskeprogrammet ikke er afsluttet, fortsætter programmet fra det sted, det var kommet til, når
der sluttes strøm til opvaskemaskinen igen.

BEMÆRK!
Under tørringen afbrydes programmet, hvis strømtilførslen stoppes, eller hvis lågen åbnes i mere
end to minutter.

Efter afsluttet program
Opvaskemaskinen slukker automatisk efter afsluttet program. Sluk vandhanen efter hver brug.

Sådan får du det bedste tørreresultat
• Fyld opvaskemaskinen helt.
• Stil opvask med fordybninger skråt, f.eks. kopper, så skyllevandet løber af. Dette er også vigtigt

ved genstande i plast.
• Påfyld afspændingsmiddel, eller øg doseringen af afspændingsmiddel.
• Aktivér tilvalget Ekstra tørring.
• Åbn lågen på klem, når programmet er afsluttet.
• Lad opvasken køle af, før den tages ud

Tøm opvaskemaskinen
Varmt porcelæn kan være ekstra skrøbeligt. Lad opvasken køle af i opvaskemaskinen, før den tages
ud.

Tøm den nederste kurv først for at undgå, at eventuelt vand fra den øverste kurv drypper ned på
opvasken i den nederste kurv.
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Indstillinger

Åbn menuen for indstillinger:
Åbn først lågen. Luk maskinen. Tryk på hovedafbryderen, og hold den inde, indtil
displayet lyser.

1

Inden for 10 sekunder;
- Tryk på programvælgeren og tilvalgsknappen for SpeedWash, og hold dem inde,
indtil menuen for indstillinger åbnes.

2
+

Displayet viser menuen for indstillinger (aktuel indstilling samt aktuel indstillings-
værdi).

3

(Forlad menuen ved at bladre gennem den, eller tryk på hovedafbryderen).

Navigér i menuen for indstillinger:

Tryk for at bladre mellem
indstillingsværdierne.

Tryk for at gemme indstillingsværdien og gå videre til
næste indstilling.

Aktuel indstilling.

Aktuel indstillingsværdi.

Du har nu adgang til følgende indstillinger:
AlternativerIndstillinger

Indstilling for dosering af afspændingsmiddel.1:00 - 1:05Afspændingsmid-
del

1
Øg doseringen af afspændingsmiddel:

• Hvis servicet er vandplettet.

Reducer doseringen af afspændingsmiddel:

• Hvis servicet har en klæbrig hvid/blå belægning.
• Hvis servicet er randet.
• Hvis der dannes skum. Hvis vandet meget blødt

vand, er det muligt at fortynde afspændingsmidlet
ved at tilsætte vand i forholdet 1:1.

Forvalgt fra fabrikken: 05

Indstilling af afkalkeren. Vælg indstilling efter indløbsvan-
dets hårdhedsgrad. Det er vigtigt, at indstillingen er
korrekt!

2:00 - 2:09Vandets hårdheds-
grad

2

Anbefalet indstillingTyske hårdhedsgrader

2:000-5°dH

2:016-8°dH

2:029-11°dH
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Skemaet er fortsat fra forrige side

AlternativerIndstillinger

Skemaet er fortsat fra forrige side

Anbefalet indstillingTyske hårdhedsgrader

2:0312-14°dH

2:0415-19°dH

2:0522-24°dH

2:0625-29°dH

2:0730-39°dH

2:0840-49°dH

2:0950°dH

Husk at påfylde salt i saltbeholderen, efter at du har
indstillet afkalkeren på 2:01 - 2:09.
Ved indløbsvand med en hårdhedsgrad på under 6°dH
(9°fH) skal du vælge 2:00. Afkalkeren deaktiveres, og det
er ikke nødvendigt at fylde salt på.
Forvalgt fra fabrikken: 04

Du kan aktivere denne indstilling, hvis du bruger et så-
kaldt 3-i-1/kombimiddel. Opvaskeprogrammerne tilpas-
ses automatisk, så du altid får det bedst mulige opvaske-
og tørreresultat. Hvis denne indstilling er aktiveret, er
det ikke nødvendigt at påfylde afspændingsmiddel, fordi
tilvalget lukker for dosering af afspændingsmiddel. Den
sænker også doseringen af salt i afkalkeren. Vær op-
mærksom på, at der skal fyldes salt i saltbeholderen.

3:00 (Sluk)
3:01 (Tænd)

TAB
(3-i-1/kombimid-
del)

3

Hvis du vil opnå et godt opvaskeresultat, er det meget
vigtigt, at du undersøger, hvilken slags opvaskemiddel
eller kombiprodukt der er tale om! Læs omhyggeligt på
emballagen, hvordan opvaskemidlet skal bruges. Følg
altid brugsanvisningen eller oplysningerne på emballa-
gen!
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Pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner

Påfyld afspændingsmiddel
Ovenstående symbol lyser i displayet, når der skal påfyldes afspændingsmiddel.

Der kan gå lidt tid, før symbolet holder op med at lyse efter påfyldningen.

Tryk for at åbne

1. Åbn låget til afspændingsmidlet.
2. Påfyld forsigtigt afspændingsmiddel op til det niveau, der er markeret med max.
3. Tør eventuelt overskydende afspændingsmiddel rundt om beholderen væk med en klud.
4. Luk låget korrekt.

Påfyld salt
Ovenstående symbol lyser i displayet, når der skal påfyldes salt.

Der kan gå lidt tid, før symbolet holder op med at lyse efter påfyldningen.

Dæksel til saltbeholderen

1. Skru låget til saltbeholderen af.
2. Sæt den tragt, som følger med opvaskemaskinen, i påfyldningshullet på beholderen. (Første gang

er det nok bare at hælde vand i).
3. Påfyld derefter salt, indtil beholderen er fuld (maks. 630 gram). Brug specialsalt til opvaskemaskiner.
4. Tør overskydende salt af, så låget kan skrues ordentligt på.

ADVARSEL!
For ikke at risikere rustpletter skal et opvaskeprogram startes straks efter påfyldning af salt.

Hæld aldrig maskinopvaskemiddel i saltbeholderen. Dette medfører risiko for skader på afkalkeren!
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Rene sier
Grovsi
I grovsien samles større madrester, som ikke umiddelbart kan passere gennem afløbspumpen. Tøm
grovsien efter behov.

Grovsi

1. Løft grovsien lige op ved hjælp af håndtaget.
2. Tøm grovsien. Husk at sætte grovsien tilbage igen!

Finsi
Det snavs, der opsamles i finsien, skylles automatisk ud ved hver opvask. Rengør finsien efter behov.

Finsi

1. Drej håndtaget mod uret.
2. Løft sien lige op ved hjælp af håndtaget. Fjern derefter grovsien, så du kan rengøre finsien.
3. Monter delene igen i omvendt rækkefølge. Kontroller, at kanterne slutter godt til, når du sætter

finsien tilbage igen.
4. Fastgør sien ved at dreje håndtaget med uret indtil stop. Håndtaget skal pege lige ud fra

opvaskemaskinen.

Kontroller, at den farvede
beskyttelse til højre i
bundbrønden er på plads.

BEMÆRK!
Det kan påvirke opvaskeresultatet, hvis grovsien og finsien ikke er monteret korrekt.
Opvaskemaskinen må ikke bruges, uden at sierne er monteret!
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Rengør spulearme
Huller og lejer kan af og til stoppe til. Fjern skidtet med en nål eller lignende. Spulearmene har også
huller på undersiden.

For at gøre rengøringen lettere kan du løsne spulearmene. Glem ikke at montere dem ordentligt fast
bagefter.

Nederste spulearm
• Løft den nederste spulearm lige op for at løsne den.

Øverste spulearm
1. Træk overkurven ud.
2. Skru spændering til spulearmen mod uret for at frigøre spulearmen fra den øverste kurv.

Rengør opvaskemaskinens inder- og yderside
Låge og lågetætning
Åbn lågen. Rengør lågens sider og lågetætningen regelmæssigt med en let fugtet klud. Rengør
lågetætningen i opvaskemaskinens nederste forkant med en opvaskebørste.

Display og knapper
Hold displayet og knapperne rene for snavs. Tør dem efter behov af med en tør eller let fugtet klud.
Brug aldrig rengøringsmidler – det kan ridse overfladen.

Sluk opvaskemaskinen på hovedafbryderen ved rengøring af knapperne for at undgå at trykke på dem
ved et uheld.
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Indvendig beholder
Opvaskemaskinens indvendige beholder er fremstillet af rustfrit stål og holdes ren gennem normal
brug (med regelmæssigt interval).

Hvis du har kalkholdigt (hårdt) vand, kan der dannes kalkaflejringer i opvaskemaskinen. Kør i så fald
programmet Selvrensende program med to spiseskefulde citronsyre i opvaskemiddelrummet (uden
opvask i maskinen). På markedet findes der også rengøringsmidler, der er tilpasset til opvaskemaskine.

Afhjælpning af tilstopning
Afhjælpning af stop i afløbspumpen
Hvis der er vand tilbage i opvaskemaskinen efter afsluttet program, kan afløbspumpen være blokeret
af fremmedlegemer. Disse kan du nemt fjerne.

1. Sluk maskinen med hovedafbryderen, og træk stikket ud af stikkontakten.
2. Fjern grovsien og finsien.
3. Øs vandet ud af opvaskerummet.
4. For at kunne inspicere afløbspumpen skal du fjerne den farvede beskyttelse til højre i bunden af

maskinen.
5. Drej manuelt pumpehjulet, som er placeret bag beskyttelsen. Fjern forsigtigt eventuelle genstande.
6. Genmonter beskyttelsen til afløbspumpen samt finsien og grovsien.
7. Sæt stikket i stikkontakten igen.

Hvis opvaskemaskinen stadig ikke kan startes, og der høres en summelyd, er overløbssikringen
aktiveret.
• Luk for vandet.
• Træk stikket ud af stikkontakten.
• Ring til service.

Beskyttelse til
afløbspumpe

BEMÆRK!
Husk at genmontere beskyttelsen til afløbspumpen.

Afhjælp stop i indløbsslangens si
Hvis der findes små partikler i indløbsvandet, kan indløbsslangens ydre si blive blokeret, hvilket fører
til Vandindtagningsfejl.

1. Sluk maskinen med hovedafbryderen, og træk stikket ud af stikkontakten.
2. Luk vandhanen.
3. Skru indløbsslangen løs.
4. Træk forsigtigt indløbsslangens ydre si ud, og rengør den.
5. Sæt sien tilbage igen, og kontrollér, at pakningen sidder korrekt.
6. Skru indløbsslangen fast.
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7. Sæt stikket i stikkontakten, og åbn vandhanen. Lad trykket være på et stykke tid, og kontrollér,
at tilslutningen er tæt.

Indløbsslangens
ydre si

Pakning
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Fejlfinding
LøsningType af fejl i display

Rens afløbspumpen. Se kapitlet Pleje- og vedligeholdelsesinstruk-
tioner. Tilkald service, hvis problemet fortsætter.

Maskinen er utætF10

Se "Der er stadig vand i opvaskemaskinen" i tabellen "Problem"
nedenfor. Tilkald service, hvis problemet fortsætter.

AfløbsfejlF11

Kontrollér, at vandhanen er åben. Kontrollér, at den ydre si på
indløbsslangen ikke er blokeret. Se Afhjælp stop i indløbsslangens
si i kapitel Pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner. Tilkald service,
hvis problemet fortsætter.

VandindtagningsfejlF12

Luk for vandhanen, og tilkald service.VentillækageF40

Rens grovsien og finsien. Kontrollér, at den ydre si på indløbsslan-
gen ikke er blokeret. Tilkald service, hvis problemet fortsætter.

VandniveaufejlF52

Luk for vandhanen, og tilkald service.Maskinen er utætF54

Ring til service.CirkulationspumpefejlF56

Kontrollér, at vandhanen er åben. Kontrollér, at den ydre si på
indløbsslangen ikke er blokeret. Se Afhjælp stop i indløbsslangens
si i kapitel Pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner. Tilkald service,
hvis problemet fortsætter.

VandindtagningsfejlF67

Tryk på en valgfri knap for at fjerne fejlmeddelelsen.

AfhjælpningMulige årsagerProblem

Vent et øjeblik, og prøv igen.Du har trykket på knapperne for
hurtigt, efter at du har åbnet lå-
gen.

Knapperne reagerer ikke på
tryk.

Rengør med en tør eller let fug-
tig klud.

Snavs på knapperne.

Åbn lågen. Knapperne reagerer
kun på knaptryk, når lågen er
åben.

Lågen er lukket.

Kontroller, at kurvene er van-
dret.

Kurvene sidder forkert.Lågen kan ikke lukkes.

Kontroller, at der ikke findes
service i kurvene, som forhin-
drer, at kurvene kan skubbes
vandret ind.

Kontroller.Lågen er ikke lukket ordentligt.Opvaskemaskinen starter ikke.

Luk lågen, og vent. Efter en
pause fortsætter opvaskemaski-
nen fra det sted, hvor den slutte-
de.

Du har åbnet opvaskemaskinen
for at fylde mere opvask i under
et igangværende program.

Kontroller.Der er sprunget en sikring.

Kontroller.Stikket er ikke sat i stikkontak-
ten.
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Skemaet er fortsat fra forrige side

AfhjælpningMulige årsagerProblem

Kontroller.Der er lukket for vandtilførslen.

Kontroller.Overfyldning/utæthed

Luk for vandhanen. Træk stikket
ud af kontakten, og tilkald servi-
ce.

Der høres en summelyd (afløbs-
pumpen) fra opvaskemaskinen,
som ikke stopper, når strømmen
afbrydes på hovedafbryderen.

Tryk på hovedafbryderen, og
hold den inde, indtil displayet
slukkes, hvis du vil afbryde tilval-
get Forskudt start. Start opva-
skemaskinen igen.

Kontroller, at tilvalget Forskudt
start ikke er valgt.

Løft skyllearmene af, og rengør
dem.

Skyllearmene kan ikke dreje
rundt.

Opvasken er ikke ren.

Kontroller, at servicet ikke forhin-
drer skyllearmene i at rotere frit.

Rengør spulearmene. Se kapitel
Pleje- og vedligeholdelsesin-
struktioner.

Spulearmenes huller og lejer er
tilstoppede.

Vælg et program med høj tem-
peratur, der opløser fedt på
stærkt snavset service, f.eks.
Grydeprogram.

Forkert opvaskeprogram.

Doser efter vandets hårdheds-
grad. Kraftig over- eller underdo-
sering giver et forringet opvaske-
resultat.

Forkert dosering af opvaskemid-
del.

Undgå at købe for store pakker.Opvaskemidlet er for gammelt.
Opvaskemiddel har begrænset
holdbarhed.

Tildæk ikke opvask med store
skåle eller lignende. Undgå at
placere meget høje glas i hjørne-
rne på kurvene.

Forkert fyldning af opvaskema-
skinen.

Anbring servicet, så det står
stabilt.

Glas og kopper er væltet under
opvasken.

Kontrollér, at siernes håndtag
er låst i stoppositionen. Håndta-
get skal pege lige ud fra opva-
skemaskinen.

Sierne er ikke korrekt monteret.

Kontroller, at den farvede be-
skyttelse til højre i bundbrønden
er på plads. Se kapitel Pleje- og
vedligeholdelsesinstruktioner.

Beskyttelsen til afløbspumpen
mangler.
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Skemaet er fortsat fra forrige side

AfhjælpningMulige årsagerProblem

Skyl denne slags madrester af,
hvis opvaskemaskinen ikke
startes med det samme. Brug
eventuelt programmet Kvik 1t
med tilvalget SpeedWash.

Visse madrester, f.eks. sennep,
mayonnaise, citron, vineddike,
salt og dressing, kan give pletter
på rustfrit stål, hvis de står for
længe.

Pletter på rustfrit stål eller sølv.

For at undgå pletter og at opva-
sken bliver mat, skal du adskille
opvask af forskellige metaller
som f.eks. sølv, rustfrit og alumi-
nium.

Sølvtøj kan blive plettet, hvis det
kommer i kontakt med genstan-
de i rustfrit stål under opvasken.
Aluminiumsgenstande kan også
give en plettet opvask.

Kontroller, at låget til saltbehol-
deren er skruet ordentligt på.
Ellers kontakt serviceafdelingen.

Afkalkeren mangler salt.Pletter eller misfarvninger på
servicet.

Se kapitlet Indstillinger.Forkert indstilling af afkalker.

Se kapitlet Indstillinger.Forkert indstillet dosering af af-
spændingsmiddel.

Påfyld salt. Se kapitlet Før du
bruger opvaskemaskinen første
gang.

Saltbeholderen er tom.

Deaktiver indstillingen TAB (3-i-
1/kombimiddel), og fyld salt og
afspændingsmiddel på.

3-i-1/kombimiddel anvendes,
og indstillingen TAB (3-i-1/kom-
bimiddel) er aktiveret.

Vask krystalglas ved lav tempe-
ratur, og vær omhyggelig med
doseringen af opvaskemiddel.
Kontakt opvaskemiddelprodu-
centen.

For høj temperatur og/eller for
meget opvaskemiddel kan forår-
sage såkaldt ætsning på
krystalglas. Dette kan desværre
ikke afhjælpes, kun forebygges.

Reducer doseringen. Se kapitlet
Før du bruger opvaskemaskinen
første gang og Indstillinger. Hvis
vandet er meget blødt, kan du
eventuelt fortynde afspændings-
midlet ved at tilsætte vand i for-
holdet 1:1.

For høj dosering af afspændings-
middel.

Servicet har en klæbrig hvid/blå
belægning.

Skift til et opvaskemiddel med
blegemiddel.

Det kan være svært at vaske
læbestift og te af.

Pletter, som ikke går væk under
opvasken.

Opvaskemiddelrummet skal
være tørt, når opvaskemidlet
doseres.

Opvaskemiddelrummet var fug-
tigt, da opvaskemidlet blev do-
seret.

Der er rester af opvaskemiddel
i opvaskemiddelrummet efter
opvasken.

Kontroller, at opvasken står
stabilt. Skub til skyllearmene for
at kontrollere, at de kan dreje
rundt.

Opvasken er ikke placeret kor-
rekt, eller skyllearmene kan ikke
dreje rundt.

Raslelyde under opvasken.

Rens grovsien og finsien.Sierne er tilstoppede.Der er stadig vand i opvaskema-
skinen.
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Skemaet er fortsat fra forrige side

AfhjælpningMulige årsagerProblem

Kontrollér, at siernes håndtag
er låst i stoppositionen. Håndta-
get skal pege lige ud fra opva-
skemaskinen.

Sierne er ikke korrekt monteret.

Rens afløbspumpen. Se kapitlet
Pleje- og vedligeholdelsesin-
struktioner.

Afløbspumpen er tilstoppet.

Kontroller, at den farvede be-
skyttelse til højre i bundbrønden
er på plads. Se kapitel Pleje- og
vedligeholdelsesinstruktioner.

Beskyttelsen til afløbspumpen
mangler.

Kontroller, at der ikke er knæk
eller skarpe bøjninger på slan-
gen.

Knæk på afløbsslangen.

Løsn afløbsslangen der, hvor
den er koblet til vaskens vand-
lås. Kontrollér, at der ikke er
noget, der har sat sig fast, og at
tilslutningens indvendige diame-
ter er mindst 14 mm.

Afløbsslangen er blokeret.

Rengør med en opvaskebørste
og et lavtskummende rengø-
ringsmiddel.

Der er snavs på lister og i hjør-
ner.

Dårlig lugt i opvaskemaskinen.

Kør et program med en højere
temperatur ca. 1 gang om måne-
den. Eller vælg det selvrensende
program. Se Selvrensende pro-
gram i kapitel Anvendelse af
opvaskemaskinen.

Der er valgt programmer med
lav temperatur i en længere pe-
riode.

Vælg et program med høj tem-
peratur, der opløser fedt på
meget snavset service, f.eks.
Grydeprogram. Eller kør et
selvrensende program. Se
Selvrensende program i kapitel
Anvendelse af opvaskemaski-
nen.

Der er valgt programmer med
lav temperatur i en længere pe-
riode.

Fedtaflejringer i opvaskemaski-
nen.

Aktivér tilvalget Ekstra tørring.Afhængigt af opvasken kan
programmets tørring være util-
strækkelig.

Opvasken bliver ikke tilstrække-
ligt tør.

Fyld opvaskemaskinen helt.Opvaskemaskinen er ikke fyldt
helt op.

Påfyld afspændingsmiddel, eller
øg doseringen af afspændings-
middel. Se kapitlet Før du bru-
ger opvaskemaskinen første
gang og Indstillinger.

Afspændingsmidlet er brugt op,
eller doseringen er for lav.
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Skemaet er fortsat fra forrige side

AfhjælpningMulige årsagerProblem

Deaktiver indstillingen TAB (3-i-
1/kombimiddel), og fyld salt og
afspændingsmiddel på.

3-i-1/kombimiddel anvendes,
og indstillingen TAB (3-i-1/kom-
bimiddel) er aktiveret.

Åbn lågen på klem, når program-
met er afsluttet.
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Installation
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Det er vigtigt, at du læser og følger de instruktioner og anvisninger, der er angivet nedenfor. Udfør
installationen og tilslutningen i henhold til den medfølgende installationsvejledning.

Sikkerhedsanvisninger
• Tilslutning til el, vand og afløb skal udføres af en person med den nødvendige kompetence.
• Følg altid gældende bestemmelser for vand, afløb og el.
• Vær forsigtig ved installationen! Brug beskyttelseshandsker! Vær altid to om arbejdet!
• Placer en lækagebeskyttelse på gulvet under opvaskemaskinen for at forebygge eventuel

vandlækage.
• Prøvekør opvaskemaskinen med programmet Kvik 1t med tilvalget SpeedWash, inden du skruer

den fast. Kontrollér, at opvaskemaskinen tager vand ind og tømmer det ud igen. Kontrollér også,
at tilslutningerne er helt tætte.

ADVARSEL!
Luk for vandtilførslen, når du installerer opvaskemaskinen!

Ledningen skal være taget ud af stikkontakten, eller strømmen skal være afbrudt under arbejdet!

Opstilling
• Indbygnings- og tilslutningsmålene er angivet i den separate installationsvejledning. Kontrollér, at

alle mål stemmer, før du påbegynder installationen. Bemærk, at påhængslågens højde kan justeres,
så den passer til den øvrige indretning.

• Kontrollér, at underlaget er stabilt. Juster de justerbare fødder, så opvaskemaskinen står vandret.
• Hvis opvaskemaskinen er indbygget, skal inventaret kunne tåle eventuel kondens fra

opvaskemaskinen.
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• Vær opmærksom på, at det kan være nødvendigt at justere lågefjedrene, når påhængslågen er
monteret. Juster venstre og højre lågefjeder lige meget, indtil lågen er jævnt afbalanceret.

Tilslutning til afløb
Du kan finde flere oplysninger i den medfølgende installationsvejledning.

Denne opvaskemaskine er velegnet til at blive installeret i forhøjet indbygning (for at opnå en
arbejdsvenlig højde). Det betyder, at opvaskemaskinen kan anbringes, så afløbsslangens udmunding
befinder sig på et lavere niveau end opvaskemaskinens bund, f.eks. at den føres direkte hen til gulvafløb.
Opvaskemaskinen er udstyret med en integreret beskyttelsesanordning, som forhindrer den i at blive
tømt for vand under opvask.

Afløbsslangen kan tillige føres til en tilslutningsstuds ved køkkenvaskens vandlås. Tilslutningsstudsens
indvendige diameter skal mindst være 14 mm.

Afløbsslangen må højst forlænges med 3 m (den samlede længde på afløbsslangen må maks. være
4,5 m). Eventuelle samlinger og samlingsrør skal have en indvendig diameter på mindst 14 mm. Det
er dog bedst at udskifte afløbsslangen med en ny uden samlinger.

Ingen del af afløbsslangen må være anbragt mere end 950 mm over opvaskemaskinens bund.

Monter afløbsslangen med en slangeklemme. Sørg for, at der ikke er knæk på afløbsslangen.

Vandtilslutning
Brug kun den indløbsslange, der leveres med opvaskemaskinen. Genbrug ikke gamle eller andre løse
slanger.

Tilløbsledningen skal være udstyret med en vandhane (stophane). Vandhanen skal være placeret på
et let tilgængeligt sted, så det er muligt at lukke for vandet, hvis opvaskemaskinen skal flyttes.

Åbn for vandhanen, når maskinen er blevet installeret, og lad trykket være på i et stykke tid for at
kontrollere, at alle tilslutninger er tætte.

Tilslutning til koldt vand
Tilslut opvaskemaskinen til koldt vand, hvis ejendommen opvarmes med olie, el eller gas.

Tilslutning til varmt vand
Tilslut opvaskemaskinen til varmt vand (maks. 70 °C), hvis ejendommen opvarmes med
energibesparende varmtvandsforsyning som f.eks. fjernvarme, solceller eller lignende. Ved at vælge
varmtvandstilslutning sparer du opvasketid og reducerer opvaskemaskinens forbrug af elenergi.

BEMÆRK!
Overskrid ikke den tilladte temperatur på indløbsvandet. Visse materialer i en del køkkengrej tåler
ikke stærk varme. Se Skrøbeligt service i kapitel Fyld opvaskemaskinen.

Tilslutning til el
Du kan finde oplysninger om den elektriske tilslutning på typeskiltet. Disse oplysninger skal stemme
overens med lysnettets data.

Tilslutning til stikkontakt
Maskinen leveres med et stik godkendt i EU, som dog ikke må anvendes i en dansk installation, da
maskinen derved ikke jordforbindes iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Udskiftning til dansk stik skal
foretages af en autoriseret elinstallatør. Alternativt kan en til formålet godkendt adapter anvendes til
overgang mellem Schuko-stikprop og dansk jordingssystem.
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Hvis maskinen tilsluttes med et stik, skal man være opmærksom på følgende: Stikket skal altid være
tilgængeligt, så maskinen kan afbrydes fra netforsyningen.

Ved tilslutning af maskinen til en fast installation skal man sørge for korrekt tilslutning i henhold til
farvemærkningen.

Den elektriske installation må kun foretages af en autoriseret installatør under hensyntagen til gældende
sikkerhedsbestemmelser.

BEMÆRK!
Skal ekstrabeskyttes jf. stærkstrømsbekendtgørelsen.
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Service
Læs kapitel Fejlfinding, inden du kontakter service. Hvis der er opstået en fejl, som du ikke selv kan
afhjælpe, skal du kontakte nærmeste servicecenter for at få udført reparationen af en fagmand, se
www.gorenje.com. På hjemmesiden kan du også finde information om, hvor længe reservedele er
tilgængelige, samt hvad du kan reparere selv.

Ved kontakt skal du angive oplysningerne på typeskiltet. Notér artikelnummer (1) og serienummer (2).

Bemærk, at ikke-professionelle reparationer kan bringe brugerens sikkerhed i fare og påvirke garantien.

SERIAL NO.

1
2

ART. NO.
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Tekniske data og energimærkning

Tekniske oplysninger
817-890 mmHøjde:

596 mmBredde:

556 mmDybde:

35 kg 1)Vægt:

0,03-1,0 MPaVandtryk:

Se typeskiltElektrisk tilslutning:

Se typeskiltTilslutningseffekt:

1) Vægten kan variere på grund af forskellige specifikationer.

Information til forbrugerne
Information om dit produkt findes på www.gorenje.com, hvor du også finder et link til EU's
produktdatabase EPREL. Eller du kan gå direkte til www... (not available when this instructions was
printed). Følg instruktionerne for at søge på modelnavn.

Se oplysningerne på typeskiltet. Notér modelnavn (3).

Information til testinstitut
Information om dette produkt findes i EU's produktdatabase EPREL og kan også bestilles via e-mail
dishwashers@appliance-development.com.

Ved forespørgsel skal du angive oplysningerne på typeskiltet, Notér artikelnummer (1), serienummer
(2) og modelnavn (3).

SERIAL NO.Model:

1
2

ART. NO.

3
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Personlige notater
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Personlige notater
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Personlige notater
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GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o. • Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenia
Phone: +386 (0)3 899 10 00 • Fax: +386 (0)3 899 28 00 • www.gorenje.com

Retten til ændringer forbeholdes.

837779-a2
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BRUGSANVISNING TIL 
KØLE-/FRYSESKAB
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Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat, som er 

designet til at gøre din dagligdag nemmere. Der medfølger en brugsanvisning 

og et separat ark med en installationsvejledning, så du nemmere kan komme i 

gang med at bruge apparatet. Brugsanvisningen gør det hurtigt for dig at lære 

apparatet at kende.

Held og lykke med dit nye apparat.

Dette apparat er kun beregnet til brug i private husholdninger.

Køleskabet er beregnet til opbevaring af ferske fødevarer ved temperaturer på 

over 0 °C. 

Fryseskabet anvendes til indfrysning af ferske fødevarer og langtidsopbevaring 

af frosne fødevarer (i op til et år, afhængigt af typen af fødevarer).

Registrer apparatet på vores hjemmeside med det modelnummer, der findes 

på typeskiltet eller garantibeviset, og få adgang til blandt andet en detaljeret 

beskrivelse af apparatet, tips til brug og fejlfinding, serviceoplysninger og 

brugsvejledningen.

http://www.gorenje.com

Vigtig sikkerhedsanvisning

Generelle oplysninger og tipsi

Beskyttelse af miljøet

!

Tåler ikke maskinopvask

Link til EU's EPREL-database
QR-koden på det energimærke, der følger med dette apparat, indeholder et link 

til registreringen af apparatet i EU’s EPREL-database. Gem energimærket som 

reference sammen med brugsanvisningen og alle andre dokumenter, der leveres 

med dette apparat. 

Du kan finde oplysninger om produktets ydeevne i EU’s EPREL-database ved 

hjælp af linket https://eprel.ec.europa.eu og modelnavnet og produktnummeret, 

som du kan finde på apparatets typeskilt. 

Du kan finde mere detaljerede oplysninger om energimærket på www.

theenergylabel.eu.
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VIGTIGE NOTER OG 
FORHOLDSREGLER  
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Før apparatet sluttes til lysnettet, er det vigtigt at læse 

brugsanvisningen omhyggeligt. Brugsanvisningen 

indeholder en beskrivelse af apparatet, herunder af korrekt 

og sikker brug af apparatet. Brugsanvisningen gælder 

for flere typer/modeller. De indstillinger eller det udstyr, 

der beskrives i brugsanvisningen, findes derfor muligvis 

ikke på din specifikke model. Vi anbefaler, at du gemmer 

denne brugsanvisning til eventuel senere brug, og at 

brugsanvisningen medfølger i forbindelse med et eventuelt 

salg af apparatet.

Undersøg apparatet for eventuelle skader og 

uregelmæssigheder. I tilfælde af skader skal du kontakte 

den forhandler, hvor du har købt apparatet.

Lad apparatet stå oprejst i mindst 2 timer, før du 

tilslutter det. Dermed reduceres risikoen for fejlfunktion i 

kølesystemet som følge af transporten.

FØR DU BRUGER APPARATET FØRSTE 
GANG

i
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Apparatet skal tilsluttes lysnettet og jordes i henhold til 

gældende love og regler.

ADVARSEL! Anbring ikke stikdåser eller lignende bag ved 

apparatet.

Tag stikket ud af stikkontakten, før apparatet rengøres.

ADVARSEL! Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den 

udskiftes af en autoriseret reparatør for at undgå farer.

ADVARSEL! Ved installation af apparatet skal du sikre dig, 

at ledningen ikke beskadiges eller kommer i klemme.

Hvis LED-lyset ikke fungerer, skal du kontakte en reparatør. 

Forsøg ikke selv at reparere LED-lyset. Der er risiko for 

elektrisk stød!

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER!

ADVARSEL! Undlad at bruge elektriske redskaber inde 

i apparatet, medmindre det udtrykkeligt anbefales af 

Gorenje.

ADVARSEL! Undlad at bruge mekaniske eller elektriske 

redskaber, når apparatet skal afrimes.

ADVARSEL! Apparatet skal opstilles som beskrevet 

i brugsanvisningen for at undgå ustabilitet og deraf 

følgende farer.

!

!

!

ADVARSEL! Risiko for brand/brændbare materialer.
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Risiko for frostskader

Rør ikke ved frosne fødevarer, og put aldrig frosne 

fødevarer i munden. Der er risiko for forfrysning eller 

frostskader.

Sikkerhed for børn og personer med nedsatte fysiske, 
sensoriske eller mentale evner

Apparatet må ikke bruges af personer (herunder børn) 

med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner 

eller manglende erfaring med og viden om apparatet, 

med mindre disse er under opsyn eller vejledes i brug af 

apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Hold børn under opsyn, og lad dem ikke lege med 

apparatet.

Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, 

medmindre det foregår under opsyn.

Fjern transportemballagen fra apparatet, og opbevar den 

utilgængeligt for børn.

Ved bortskaffelse af et udtjent apparat skal du trække 

ledningen ud af stikkontakten, afmontere døren og efterlade 

hylderne i apparatet. Det forhindrer, at børn ved et uheld 

kan lukke sig inde i apparatet.

Kun til det europæiske marked

Apparatet må bruges af børn over 8 år og af personer 

med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller 

manglende erfaring med og viden om apparatet, hvis de 

holdes under opsyn eller har fået vejledning i at bruge 

apparatet på en sikker måde og forstår de involverede risici.

Børn må ikke lege med apparatet.
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Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, 

medmindre det foregår under opsyn.

Børn mellem 3 og 8 år må lægge ting ind i og tage ting ud 

af køle-/fryseskabe.

Advarsel vedrørende kølemiddel

Apparatet indeholder en lille mængde miljøvenlig, men 

brændbar gas af typen R600a. Beskyt kølesystemet mod 

skader. Udsivning af gas udgør ikke nogen miljøfare, men 

medfører risiko for personskade eller brand.

I tilfælde af gasudsivning skal du lufte rummet godt ud, 

trække stikket til apparatet ud af stikkontakten og tilkalde 

en servicetekniker.
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Apparatet må ikke bruges udendørs, og det må ikke 

udsættes for regn eller fugt.

Opbevar ikke eksplosive stoffer som aerosoler med 

brændbar drivgas i apparatet.

Hvis apparatet ikke skal bruges i en længere periode, skal 

du slukke for det på den relevante knap og trække stikket 

ud af stikkontakten. Apparatet skal tømmes for fødevarer, 

afrimes og rengøres. Lad døren stå på klem.

I tilfælde af strømafbrydelse skal du undlade at åbne døren 

til fryseskabet, medmindre fryseren ikke har kørt i mere 

end 16 timer. Efter denne periode skal de frosne fødevarer 

bruges eller flyttes til en anden fryser.

VIGTIGE OPLYSNINGER OM BRUGEN AF 
APPARATET

ADVARSEL! Undgå at blokere ventilationsåbningerne på 

apparatets kabinet og i køkkenelementerne.

ADVARSEL! Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug 

og tilsvarende som f.eks.:

– personalekøkkener i butikker, på kontorer og andre 

 arbejdsmiljøer

– af gæster på hoteller, moteller og andre beboelsesmiljøer

– bed & breakfast

– i forbindelse med catering og på spisesteder.

i
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Dette symbol, som findes på produktet eller emballagen, angiver, at 
produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt 
husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation, 
som er godkendt til håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at 

bortskaffe produktet korrekt er du med til at forebygge negative effekter på 
miljøet og menneskers sundhed. Du kan få flere oplysninger om bortskaffelse 
og genvinding af produktet ved at kontakte din kommune, genbrugsstation 
eller forretningen, hvor du har købt produktet.

Emballagen er miljøvenlig og kan genbruges, bortskaffes 

eller destrueres uden at skade miljøet.

!   Bortskaffelse af et udtjent apparat

Det udtjente apparat skal bortskaffes miljømæssig korrekt 

ved at indlevere det på den lokale genbrugsstation.

Gør følgende før bortskaffelse af apparatet:

• Afbryd apparatet fra lysnettet.

• Lad ikke børn lege med apparatet.

MILJØBESKYTTELSE

ADVARSEL! Pas på ikke at beskadige 

kølemiddelkredsløbet. Det beskytter også mod 

forurening.

Tekniske oplysninger på apparatet

Typeskiltet med grundlæggende oplysninger er placeret 

på indersiden af apparatet. Det indeholder oplysninger om 

spænding, brutto- og nettovolumen, kølemiddeltype og 

-mængde samt oplysninger om klimaklasse.

Hvis typeskiltet ikke er på det ønskede sprog, kan du 

udskifte det med det medfølgende.

i
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• Installer apparatet som beskrevet i denne brugsanvisning.

• Åbn ikke apparatets dør unødigt.

• Kontrollér med jævne mellemrum, at der er fri luftcirkulation under 

apparatet.

• Kondensatorenheden på bagsiden af apparatet skal holdes ren (se afsnittet 

Rengøring af apparatet).

• Udskift dørpakningen hurtigst muligt, hvis den bliver løs eller beskadiget.

• Opbevar fødevarerne i tætlukkede beholdere eller egnet emballage.

• Nedkøl mad til stuetemperatur, før du anbringer den i køleskabet.

• Optø frosne madvarer i køleskabet.

• Hvis du vil udnytte fryseskabets kapacitet fuldt ud, kan du fjerne nogle af 

skufferne som beskrevet i brugsvejledningen.

• Afrim en almindelig fryser, når det indvendige islag er mellem 3 og 5 mm 

tykt.

• Sørg for at anbringe maden på hylderne, så luften kan cirkulere frit 

indvendigt i apparatet (læs afsnittet Anbefalet placering af fødevarer i 

apparatet).

• Hvis køleskabet er udstyret med en blæser, må du ikke blokere 

ventilationshullerne eller -åbningerne.

• Hvis du ikke har brug for, at ventilatoren eller ionisatoren kører, bør du 

slukke den for at spare energi.
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INSTALLATION OG TILSLUTNING
VALG AF PLACERING

• Anbring apparatet i et tørt og ventilleret rum. Apparatet fungerer korrekt, 

hvis den omgivende temperatur er inden for det interval, som fremgår af 

tabellen. Du kan se apparatets klasse på typeskiltet.

Beskrivelse Kli- 
maklas- 

se

Omgivelsestemperaturområde 
°C

Relativ 
fugtighed

Udvidet 

tempereret

SN +10 til +32

 75%
Tempereret N +16 til +32

Subtropisk ST +16 til +38

Tropisk T +16 til +43

• Anbring ikke apparatet i et rum, hvor temperaturen kan falde til under 

5 °C. Det medfører risiko for fejl i apparatet!
i

• Når apparatet er installeret, skal der være let adgang til stikkontakten.

• Placer aldrig apparatet tæt på apparater eller enheder, som udstråler varme, 

f.eks. et komfur, et fyr, en radiator eller en vandvarmer, og udsæt det aldrig 

for direkte sollys. Apparatet skal have en afstand på mindst 3 cm til et 

el- eller gaskomfur og mindst 30 cm til et olie- eller fastbrændselsfyr. Hvis 

afstanden mellem varmekilden og apparatet er mindre, skal der anvendes et 

isoleringspanel.

Bemærk: Anbring apparatet i et tilstrækkelig stort rum. Der bør være mindst 1 m3 rum 

pr. 8 gram kølemiddel. Mængden af kølemiddel er angivet på typeskiltet indvendigt i 

apparatet.

• Nederst i køkkenelementet, som apparatet skal bygges ind i, skal der være 

mindst 200 cm2 fri plads for at sikre tilstrækkelig luftcirkulation.

Luften kommer ud øverst på apparatet, så åbningen må ikke tildækkes.

Manglende overholdelse af denne advarsel medfører risiko for beskadigelse 

af apparatet.

Bemærk:
Ved indbygning af apparater side-by-side i køkkenelementer, skal hvert apparat 

indbygges i et separat køkkenelement.

Der skal tilkøbes et antidugsæt inklusive ledning til tilslutning til en stikkontakt. Der 

kræves et ekstra stik, så antidugsættet kan tilsluttes.

Af sikkerhedshensyn må antidugsættet kun monteres af en autoriseret installatør!
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Fremgangsmåden for ændring af dørens hængsling og indbygtning af apparatet 

i et køkkenskab er beskrevet på det separat ark, som medfølger i posen sammen 

med brugsanvisningen.

TILSLUTNING AF APPARATET
• Slut apparatet til lysnettet ved 

hjælp af ledningen. Stikkontakten 

skal være forsynet med et jordben. 

Apparatets spænding og frekvens 

fremgår af typeskiltet.

• Apparatet skal tilsluttes lysnettet 

og jordes i henhold til gældende 

love og regler. Apparatet tåler 

korte udsving i netspændingen, 

men den må aldrig variere med 

mere end +/- 6 %.

ÆNDRING AF DØRENS HÆNGSLING OG INDBYGNING AF 
APPARATET I ET KØKKENSKAB
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Apparatets indretning og tilbehør afhænger af modelvarianten.

A

B

1

3

4

5

6

8

2

7

9

10

A Køleskab
1 Betjeningspanel

2 LED-lys

3 Glashylder

4 Frugt- og 

grøntsagsskuffe med 

fugtighedsstyring

5 Lave hylder i døren

6 Flaskehylde

B Fryseskab
7 Øverste skuffe

8 Dyb skuffe

9 Nederste skuffe

10 Glashylder
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A Temperaturindstilling og tænd/sluk-knap
 Brug denne knap til at tænde og slukke for apparatet, indstille temperaturen 

samt til at styre ECO-funktionen og den intensive frysefunktion 

(lynfrysefunktionen).

B Tænd/sluk-knap til lampe
 Lyset tændes automatisk, når du åbner køleskabets dør, og det slukkes 

automatisk, når døren lukkes igen.

Tænde: Tænde: Drej knappen A med 

uret.

Slukke: Drej knappen A mod uret, til 

pilen er ud for symbolet   (Advarsel: 

der er stadig strøm på apparatet).

TÆND OG SLUK AF APPARATET

BA

BETJENINGSPANEL 1
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INDSTILLING AF TEMPERATUREN I APPARATET

• Drej knappen A med uret for at 

indstille den ønskede temperatur.

• Det anbefales at indstille knappen A i 

positionen eco (se fi guren).

• Hvis den omgivende temperatur 

ændrer sig, kan det også påvirke 

temperaturen inde i apparatet. Tilpas 

indstillingen ved hjælp af knappen  

A. Indstillinger i retning mod   giver 

en lavere temperatur i apparatet 

(køligere). Indstillinger i retning 

mod   giver en højere temperatur i 

apparatet (varmere).

Hvis temperaturen på opstillingsstedet 

er lavere end 16° C, bør knappen A 

drejes til positionen  .

• Når der tændes for apparatet, kan der gå fl ere timer, før det når 

den indstillede temperatur. Anbring ikke fødevarer i køleskabet, før 

temperaturen er faldet til den indstillede værdi.

i
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INTENSIV NEDKØLING OG INDFRYSNING

• Brug denne funktion før rengøring af apparatet, og 24 timer inden der skal 

lægges store mængder fødevarer i apparatet. Ved at slå denne funktion 

til, nedkøles eller indfryses fødevarerne hurtigere, så vitaminer, mineraler, 

næringsstoff er og smag bevares, og friskheden forlænges.

• Slå intensiv nedkøling og 
indfrysning til: Drej knappen A til 

positionen .

• Når den intensive nedkølings-/

indfrysningsfunktion er slået til, kan 

temperaturen være lavere både i 

køleskabet og i fryseskabet.

• Når den intensive nedkølings-/indfrysningsfunktion er slået til, kører apparatet 

ved maksimal eff ekt. I denne periode kan der forekomme mere støj fra 

apparatet.

• Når den intensive nedkølings-/indfrysningsfunktion er slået fra automatisk, skal 

du dreje knappen A tilbage til den ønskede position.

Hvis du ikke selv slår funktionen fra igen, slås den automatisk fra efter cirka 2 

dage. Temperaturen går tilbage til den senest indstillede temperatur.
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A Temperaturindstilling og tænd/sluk-knap
 Brug denne knap til at tænde og slukke for apparatet, indstille temperaturen 

samt til at styre ECO-funktionen og den intensive frysefunktion 

(lynfrysefunktionen).

B Temperaturdisplay
 Viser den aktuelt indstillede temperatur i køleskabet.

Tænde: Tænde: Drej knappen A med 

uret.

Slukke: Drej knappen A mod uret, til 

pilen er ud for symbolet  . (Advarsel: 

der er stadig strøm på apparatet).

TÆND OG SLUK AF APPARATET

B A

BETJENINGSPANEL 2
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INDSTILLING AF TEMPERATUREN I APPARATET

• Drej knappen A med uret for at 

indstille den ønskede temperatur.

• Det anbefales at indstille knappen A i 

positionen eco.

• Med denne indstilling vil 

temperaturen i køleskabet være cirka 

4 °C og cirka -18 °C i fryseren.

• Når der tændes for apparatet, kan der gå fl ere timer, før det når 

den indstillede temperatur. Anbring ikke fødevarer i køleskabet, før 

temperaturen er faldet til den indstillede værdi.

• Hvis den omgivende temperatur ændrer sig, kan det også påvirke 

temperaturen inde i apparatet. Tilpas indstillingen ved hjælp af knappen A. 

Indstillinger i retning mod  giver en lavere temperatur i apparatet (køligere). 

Indstillinger i retning mod  giver en højere temperatur i apparatet (varmere).

• Hvis temperaturen på opstillingsstedet 

er lavere end 16 °C, bør knappen A 

drejes til den illustrerede position.

i
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INTENSIV NEDKØLING OG INDFRYSNING

• Brug denne funktion før rengøring af apparatet, og 24 timer inden der skal 

lægges store mængder fødevarer i apparatet. Ved at slå denne funktion 

til, nedkøles eller indfryses fødevarerne hurtigere, så vitaminer, mineraler, 

næringsstoff er og smag bevares, og friskheden forlænges.

• Slå intensiv nedkøling og 
indfrysning til: Drej knappen A til 

positionen .

• Når den intensive nedkølings-/

indfrysningsfunktion er slået til, kan 

temperaturen være lavere både i 

køleskabet og i fryseskabet.

• Når intensive nedkølings-/

indfrysningsfunktion er slået til, vises 

»SC« på displayet B.

• Når den intensive nedkølings-/indfrysningsfunktion er slået til, kører apparatet 

ved maksimal eff ekt. I denne periode kan der forekomme mere støj fra 

apparatet.

• Når den intensive nedkølings-/indfrysningsfunktion er slået fra automatisk, skal 

du dreje knappen A tilbage til den ønskede position.

Hvis du ikke selv slår funktionen fra igen, slås den automatisk fra efter cirka 2 

dage. Temperaturen går tilbage til den senest indstillede temperatur (som vises 

på displayet B, mens knappen forbliver i positionen ).

INDIKATOR FOR ÅBEN KØLESKABSDØR 

Hvis køleskabets dør er åben i mere end 2 minutter, blinker LED-lyset. Luk døren 

for at få LED-lyset til at stoppe med at blinke.
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HYLDE 

FLASKEHYLDE* 

• Nogle modeller har også en 

fl askehylde. Hylden er sikret, så den 

ikke kan trækkes ud ved et uheld. 

Den kan kun trækkes ud, når den er 

tom. Løft den forreste del af hylden 

let op, og træk den ud imod dig selv 

for at tage den ud. Anbring 

fl askeholderen, så fl askernes længde 

ikke forhindrer, at døren kan lukkes 

korrekt.

 Holderen kan maksimalt bære 9 fl asker med 0,75 liter eller 13 kg i alt – se 

mærkaten til højre indvendigt i køleskabet.

• Det er også muligt at opbevare dåser i fl askeholderen (på langs eller på 

tværs).

• Du kan fordele tomme hylder på 

rillerne indvendigt i køleskabet efter 

behov uden at skulle tage hylden ud 

af køleskabet.

 Du kan fl ytte en hylde til en anden 

højde/rille blot ved at løfte den 

forreste del af hylden, tage fat i den 

bageste del og fl ytte hylden til en 

højere eller lavere position. Hvis du vil 

fjerne en hylde fra køleskabet, skal du 

først løfte den forreste del af hylden 

og derefter tage fat i den bageste del 

og trække hylden ud af apparatet.

 Opbevar letfordærvelige fødevarer 

på den bageste del af hylden, hvor 

temperaturen er lavest.
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FRUGT- OG GRØNTSAGSSKUFFE MED 
FUGTIGHEDSSTYRING

• Skuff en nederst i køleskabet er beregnet til opbevaring af frugt og grønt. 

Den afgiver fugt og forhindrer dermed, at fødevarerne tørrer ud. Skuff en 

har en indbygget fugtighedsregulator, som gør det muligt at indstille 

fugtighedsniveauet.

Skub mod højre: lukkede 

ventilationsåbninger, højere 

fugtighedsniveau i skuffen

Skub mod venstre: åbne 

ventilationsåbninger, lavere 

fugtighedsniveau i skuffen

Hvis der dannes dråber under 

glashylden, skal du åbne 

ventilationsåbningerne og tørre hylden 

af (se afsnittet Fejlafhjælpning).

• Udtrækning af skuff en:

 - Træk skuff en så langt ud, som 

den kan komme. Løft derefter den 

forreste del af skuff en, og træk den 

helt ud.
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Indersiden af køleskabsdøren er 

udstyret med forskellige hylder til 

opbevaring af ost, smør, æg, yoghurt 

samt andre mindre genstande, tuber, 

dåser osv.

Den enkelte dørhylde har en maksimal 

belastning på 5 kg.
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HØJDEJUSTERBAR DØRHYLDE 

• Hvis bakken bruges til æg, skal den 

anbringes direkte i bunden af en 

dørhylde.

• Hvis bakken bruges til isterninger, 

skal den fyldes med vand og 

anbringes vandret i fryseren.

ÆG-/ISTERNINGEBAKKE 

KØLESKABSDØRENS INDERSIDE

Indersiden af køleskabsdøren er udstyret med forskellige hylder og beholdere til 

opbevaring af ost, smør, æg, yoghurt samt andre mindre genstande, f.eks. tuber 

og dåser. Der er en flaskehylde nederst i døren.
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Tænde og slukke for ventilatoren:

Tændt    =                      Slukket    = 0

Når ventilatoren er slået til, er den røde prik på knappen synlig.

VENTILATOR *

• Ventilatoren sikrer en mere jævn temperaturfordeling og en hurtigere køling, 

samtidig med at den reducerer dug (kondens) på overfl aderne i rummet.

• Det anbefales at tænde for ventilatoren:

 - når den omgivende temperatur stiger (over 30 °C);

 - når luftfugtigheden stiger, eller hvis der dannes dug (kondens) på hylderne;

 - når du lægger større mængder fødevarer i apparatet (hurtig nedkøling).

Bemærk! Når ventilatoren er tændt, øges strømforbruget, og temperaturen i 

apparatet falder. Det kan også medføre fald i fryserens temperatur.

For at fastholde samme temperatur i køleskabet som inden ventilatoren blev 

tændt, kan du dreje knappen A lidt mod den smallere del af symbolet . 

Indstillingen af temperaturen i køleskabet har indflydelse på temperaturen i 

fryseren.
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Sektioner i køleskabsrummet:
- Øverste del: konserves, brød, vin, kager osv.

- Midterste del: mejeriprodukter, færdigretter, desserter, sodavand, øl, tilberedte 

retter osv.

- Frugt- og grøntskuffe: frisk frugt, grøntsager, salat, rodfrugter, kartofler, løg, 

hvidløg, tomater, kål, roer osv.

PIZZAPIZZA

Sektioner i køleskabsdøren:
- øverste/midterste hylder i døren: 

æg, smør, ost osv.

- nederste hylder i døren: drikkevarer, 

dåser, flasker osv.

Opbevar ikke frugt (bananer, 

ananas, papaya, citrusfrugt) og 

grøntsager (zucchini, aubergine, 

agurk, peberfrugt, tomater og 

kartofler), som er følsomme over 

for lave temperaturer, i køleskabet.

i

Frysesektion:
- indfrysning, opbevaring af frosne fødevarer (se afsnittet Indfrysning og 

opbevaring af frosne fødevarer).

Følgende må ikke opbevares i fryseren: salat, æg, æbler, pærer, druer, 

ferskner, yoghurt, syrnede mælkeprodukter, cremefraiche og mayonnaise.
i
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VIGTIGE ADVARSLER OM FØDEVAREOPBEVARING

i
Sikker opbevaring af fødevarer afhænger af korrekt brug af 
apparatet, korrekt emballering af fødevarerne, opretholdelse 
af korrekt temperatur og fødevarehygiejnen generelt.

Hold øje med holdbarhedsdatoen på emballerede fødevarer.

Fødevarerne skal opbevares i lukkede beholdere eller i 
anden passende emballage i køleskabet, så de ikke afgiver 
eller optager lugt og fugtighed.

Opbevar ikke brændbare, flygtige eller eksplosive væsker 
eller materialer i køleskabet.

Drikkevarer med en høj alkoholprocent skal opbevares 
vandret i tætlukkede flasker.

Visse organiske stoffer, f.eks. flygtige olier i citron- eller 
appelsinskræl, syrer i smør osv., kan forårsage skader på 
køleskabets plastdele, hvis de er i berøring med hinanden i 
længere tid.

Ubehagelig lugt advarer om manglende hygiejne eller 
fordærvede fødevarer i apparatet (se afsnittet Rengøring af 
apparatet).

Fjern fordærvelige fødevarer, inden du tager væk fra 
apparatet i flere dage.
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UNDGÅ FORURENING AF FØDEVARER

Følg disse anvisninger for at undgå forurening af fødevarer:

• Hvis døren står åben længe, kan det medføre en markant stigning af 

temperaturen i apparatet.

• Rengør regelmæssigt overfl ader, som kommer i kontakt med fødevarer. 

Rengør tilgængelige afl øbssystemer.

• Opbevar råt kød og rå fi sk i egnede beholdere i køleskabet, så det ikke 

kommer i kontakt med andre fødevarer eller kan dryppe på andre fødevarer.

• Hvis køle-/fryseskabet ikke skal bruges i en længere periode, skal du tømme 

det, slukke for det, afrime det, rengøre det, tørre det og lade det stå med åben 

dør for at forebygge mug i apparatet.
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OPBEVARING AF FØDEVARER

FØDEVARE Optimal 
opbevarings- 
temperatur (°C)

Optimalt 
fugtighedsniveau for 
opbevaringen ( %)

Omtrentlig 
opbevaringstid

Svinekød -1 til 4 95 3 dage

Oksekød 0 til 4 95 Op til 3 uger

Lam 0 til 4 95 14 dage

Kylling 0 til 4 95 3 dage

Fisk 0 til 4 95 3-10 dage

Bløddyr 0 til 4 95 2 dage

Fersk modnet 

oksekød
1,5 95 16 uger

Mejeriprodukter 

(yoghurt, 

cremefraiche, 

smør, blød ost, 

smøreost osv.)

2 til 4 95 7-10 dage

Rødbede 0 95 3 til 5 måneder

Broccoli 0 95-100 10-14 dage

Kål, frisk 0 98-100 3-6 uger

Gulerødder, 

modne
0 98-100 4 til 5 måneder

Salat, vinter 0 95-100 2-3 uger

Hvidløg 0 65-70 6 til 7 måneder

Kålrabi 0 98-100 2 til 3 måneder

Rosenkål 0 90-95 3-5 uger

Kinakål 0 95-100 2 til 3 måneder

Kål, sene sorter 0 98-100 3 til 4 måneder

Gulerødder 0 95-100 2 uger

Blomkål 0 95-98 2-4 uger

Knoldselleri 0 98-100 2 til 3 måneder

Sølvbede 0 95-100 10-14 dage

Radiser 0 95-100 2-4 uger

Søde majs 0 95-98 5-8 dage
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FØDEVARE Optimal 
opbevarings- 
temperatur (°C)

Optimalt 
fugtighedsniveau for 
opbevaringen (%)

Omtrentlig 
opbevaringstid

Porrer 0 95-100 2 til 3 måneder

Svampe 0 95 3-4 dage

Persille 0 95-100 2-3 dage

Pastinak 0 98-100 4 til 6 måneder

Ræddike 0 95-100 2 til 4 måneder

Peberrod 0 98-100
10 til 12 

måneder

Blomkål 0 til 2 90-95 2-4 uger

Løg 0 til 2 65-70 6 til 7 måneder

Asparges 0 til 2 95-100 2-3 uger

Grønne ærter 0 til 2 95-98 1-2 uger

Grøntsager, 

snittede
0 til 2 90-95 Op til 5 dage

Rosenkål 0 til 2 90-95 1-2 uger

Stikkelsbær 0 til 2 90-95 3-4 uger

Agurker 4 til 10 95 10-14 dage

Kartofler 7 til 10 90-95
Op til 9 

måneder

Avocado, 

umoden
7 til 10 85-95 Op til 6 uger

Peberfrugter 7 til 10 90-95 2-3 uger

Tomater 10 til 12 85-90 4-7 dage

Bønner, bælgede < 15 40-50 6 til 10 måneder

Pærer -3 90-95 2 til 7 måneder

Abrikoser -1 90-95 1-3 uger

Jordbær 0 90-95 3-7 dage

Hindbær 0 til 2 90-95 2-3 dage

Solbær 0 til 2 90-95 1-4 uger

Blåbær 0 til 2 90-95 14 dage

Kirsebær 0 til 2 90-95 2-3 uger

Druer 0 til 2 85 2-8 uger

Kiwi, moden 0 til 2 90-95 1 til 3 måneder

Ferskner 0 til 2 90-95 2-4 uger
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FØDEVARE Optimal 
opbevarings- 
temperatur (°C)

Optimalt 
fugtighedsniveau 
for opbevaringen (%)

Omtrentlig 
opbevaringstid

Kirsebær 0 til 2 90-95 2-3 uger

Kiwi, umoden 0 til 2 90-95 2 til 6 måneder

Nektariner 0 til 2 90-95 1-3 uger

Appelsiner 0 til 2 90-95 2-4 uger

Daddelblommer 0 til 2 90-95 2 til 3 måneder

Blommer 0 til 2 90-95 2-5 uger

Frugt, skåret 0 til 2 90-95 Op til 10 dage

Æbler 0 til 4 90-95 1 til 12 måneder

Meloner 4 90-95 15 dage

Appelsiner 4 til 7 90-95 2-4 uger

Mandariner 5 til 8 90-95 2-4 uger

Mango 10 til 13 85-95 2-3 uger

Meloner 10 til 13 85-95 1-2 uger

Ananas 10 til 13 85-95 2-4 uger

Citroner 11 til 13 90-95 2-3 uger

Vandmelon 12 til 15 85-95 1-3 uger

Bananer, modne 13 til 16 85-95 3 dage

Grapefrugt 13 til 16 90-95 1-3 uger
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OPBEVARING AF FØDEVARER I 
FreshZone-SKUFFE 
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I FreshZone-skuffen holder fødevarerne sig friske i længere tid end i et 

konventionelt køleskab, og smagen og næringsindholdet bevares bedre.

Skuffen forsinker udtørring og nedbrydning, så frugt og grøntsager kan holde 

sig friske i længere tid. Hold skuffen tæt lukket for at opnå det bedste resultat.

• Køb altid fødevarer, som er helt friske, da dette er afgørende for kvaliteten af 

fødevarerne og for, hvor længe de kan holde sig i køleskabet.

• Fødevarerne skal opbevares i lukkede beholdere eller i anden passende 

emballage i køleskabet, så de ikke afgiver eller optager lugt.

• Tag fødevarerne ud af skuff en 30-60 minutter før, de skal bruges, så aromaen 

og smagen kan udfolde sig ved stuetemperatur.

• Følgende fødevarer er følsomme over for lave temperaturer og dermed 

ikke velegnede til at blive opbevaret i FreshZone-skuff en: ananas, avocado, 

bananer, oliven, kartofl er, aubergine, agurk, bønner, peberfrugt, meloner, 

vandmelon, græskar, squash, zucchini osv.

• Sådan tages skuff en ud:

 - Træk skuffen ud, til den ikke kan 

komme længere.

 - Løft dens forreste del lidt op, og 

træk den helt ud.

(Kun nogle modeller)



31

INDFRYSNING OG OPBEVARING 
AF FROSNE FØDEVARER 
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Den mængde ferske fødevarer, som må lægges i 
apparatet på én gang, er angivet på typeskiltet. Hvis du 
lægger for stor en mængde fødevarer i apparatet på 
én gang, forringes indfrysningsevnen, hvilket påvirker 
kvaliteten af de frosne fødevarer.

INDFRYSNINGSPROCEDURE

• Du kan tage skuff erne ud af fryseren og dermed udnytte fryserens kapacitet 

maksimalt. Anbring maden direkte på hylderne og i bunden af fryseren. På 

NoFrost-apparater i energiklasse A+++ må den nederste skuff e ikke fjernes fra 

apparatet.

• Slå lynfrysefunktionen til 24 timer forud for indfrysningen af ferske fødevarer:

 -  Drej knappen A til positionen .

Læg derefter de ferske fødevarer i fryseskabet.

Kontrollér, at de ferske fødevarer ikke kommer i berøring med de frosne 

fødevarer. Det bedst egnede sted til indfrysning af store mængder mad er i den 

øverste del af fryseren.

• Hvis du skal indfryse mindre mængder ferske fødevarer (1-2 kg), er det ikke 

nødvendigt at bruge lynfrysefunktionen.

• Efter 24 timer kan de indfrosne fødevarer fl yttes til fryseskabets opbevaringsrum. 

Herefter kan der om nødvendigt indfryses yderligere fødevarer.

• Efter indfrysningen skal du dreje knappen A tilbage til den ønskede position.

Hvis knappen ikke drejes manuelt, slås den intensive nedkølings-/

indfrysningsfunktion fra efter cirka 2 dage. Temperaturen går tilbage til den 

seneste indstilling.
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Brug kun fryseskabet til indfrysning af fødevarer, som tåler 
frost.
Brug altid friske fødevarer af god kvalitet.

Vælg den rigtige emballage til fødevarerne, og brug 
emballagen korrekt.

Sørg for, at emballagen er luft- og vandtæt, så fødevarerne 
ikke tørrer ud eller mister vitaminer.

Angiv fødevaretype, mængde og indfrysningsdato på 
emballagen.

Det er vigtigt, at fødevarerne indfryses hurtigt. Det 
anbefales derfor at indfryse små mængder i hver pakke. Køl 
fødevarerne ned inden indfrysning.

VIGTIGE ADVARSLER OM INDFRYSNING

OPBEVARING AF FÆRDIGFROSNE 
FØDEVARER
• Følg producentens anvisninger for opbevaring og brug af frosne fødevarer. 

Vær opmærksom på opbevaringstemperaturen og holdbarhedsoplysningerne 

på fødevarernes emballage.

• Vælg kun fødevarer, som er emballeret korrekt, og som opbevares i frysediske, 

hvor temperaturen ikke overstiger -18 °C.

• Køb ikke færdigfrosne fødevarer, som er dækket af is, da det kan være tegn på, 

at de har været helt eller delvist optøet, så kvaliteten ikke er acceptabel.

• Beskyt fødevarerne mod optøning under transport. Hvis de udsættes for 

temperaturstigninger, er opbevaringstiden for fødevarerne kortere, og 

kvaliteten forringes.



33

6
7
19

5
1

OPBEVARINGSTIDER FOR FROSNE 
FØDEVARER
ANBEFALET OPBEVARINGSTID I FRYSEREN

Fødevare Tid
Frugt, oksekød Fra 10 til 12 måneder

Grøntsager, kalvekød, fjerkræ Fra 8 til 10 måneder

Vildt Fra 6 til 8 måneder

Svinekød Fra 4 til 6 måneder

Kødfars, småkød og kød i tern 4 måneder

Brød, bagværk, tilberedte retter, mager 

fisk
3 måneder

Indmad 2 måneder

Røget pølse, fed fisk 1 måned

OPTØNING AF FROSNE FØDEVARER
Dybfrost slår ikke mikroorganismer i fødevarer ihjel. Når fødevarerne optøs, 

genaktiveres bakterierne, og maden fordærves hurtigt. Optøede eller delvist 

optøede fødevarer skal bruges hurtigst muligt.

Delvis optøning forringer fødevarernes næringsværdi. Det gælder især for frugt, 

grøntsager og færdigretter.
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Det er normalt ikke nødvendigt at afrime apparatet, da islag, der fæstner sig på 

den indvendige bageste væg, afrimes automatisk.

Når kompressoren stopper, smelter isen til vand. Vandet løber gennem 

afrimningsrenden ned i beholderen over kompressoren, hvorfra det fordamper.

Sørg for, at køleskabets bagvæg aldrig er blokeret af madvarer eller andre 

genstande.

Hvis der dannes et indvendigt islag på 3-5 mm, skal du slukke for apparatet og 

afrime det manuelt.

AUTOMATISK AFRIMNING AF KØLESKABET

AFRIMNING AF EN ALMINDELIG FRYSER

• Afrim fryseren, når det indvendige islag er 3-5 mm tykt.

• Slå lynfrysefunktionen til 24 timer før afrimning for at køle fødevarerne 

yderligere ned (se afsnittet Indfrysningsprocedure).

Tøm herefter apparatet. Opbevar de frosne fødevarer, så de beskyttes mod 

optøning.

• Sluk for apparatet (se afsnittet Tænd og sluk af apparatet), og træk stikket ud.

• Brug ikke knive eller andre skarpe genstande til at fjerne is og rim, da det kan 

beskadige kølesystemet.

• Brug ikke knive eller andre skarpe genstande til at fjerne is og rim, da det kan 

beskadige rørene i kølesystemet.

• Du kan fremskynde afrimningen ved at stille et fad med varmt vand på en af 

hylderne.

• Rengør og tør apparatet indvendigt (se afsnittet Rengøring af apparatet).

AFRIMNING AF EN FRYSER MED NO FROST
• Fryseskabe med NO FROST afrimes automatisk. Eventuel is, som dannes på 

væggene, fjernes automatisk.

• Is- og frostdannelse i fryseboksen kan skyldes, at enheden bruges forkert 

(døren åbnes for ofte eller for længe ad gangen, døren lukkes ikke korrekt 

osv.). Tag i så fald stikket ud af enheden, tøm fryseren for frosne fødevarer, og 

opbevar dem, så de beskyttes mod optøning. Rengør fryseren indvendigt, og 

tør den. Tænd fryseren, og vælg den ønskede indstilling, før du kommer de 

frosne fødevarer tilbage.
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RENGØRING AF APPARATET 

6
7
19

5
1

• Brug en blød klud til at rengøre alle overfl ader. Rengøringsmidler, som 

indeholder slibemiddel, syre eller opløsningsmiddel, må ikke bruges, da de kan 

beskadige apparatets overfl ade.

Rengør apparatet udvendigt med vand eller en mild sæbeopløsning.

Lakerede flader eller aluminiumflader kan rengøres med lunkent vand tilsat 

lidt opvaskemiddel. Det er tilladt at bruge rengøringsmidler med et lavt 

alkoholindhold (f.eks. vinduesrens). Brug ikke rengøringsmidler med alkohol til 

rengøring af plastdele.

• Under kølepanelet i køleskabet er der en 

rende og et udløbshul til bortledning af 

vand fra smeltet is. Renden og 

udløbshullet må ikke blokeres. Kontrollér 

dem regelmæssigt, og rengør efter 

behov. Brug et sugerør til at rense 

udløbshullet.

• En isdannelse på 3-5 mm øger 

strømforbruget. Fjern derfor is fra 

fryseren med jævne mellemrum (gælder 

ikke for NoFrost-modeller). Brug ikke 

skarpe genstande, opløsningsmidler eller 

aerosoler.

• Kondensatorenheden på bagsiden 

af apparatet skal altid holdes ren 

og støvfri. Fjern jævnligt støv fra 

kondensatorenheden med en blød 

børste (ikke metal) eller en støvsuger.

• Tænd apparatet igen efter endt 

rengøring, og læg fødevarerne på 

plads.

Rengør apparatet indvendigt med lunkent vand, eventuelt tilsat lidt 
eddike.

Afbryd apparatet før rengøring. Sluk for apparatet (se afsnittet Tænd og 

sluk af apparatet), og træk stikket ud.
!

• Apparatets indvendige tilbehør tåler ikke maskinopvask.
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FEJLFINDING 
Problem: Årsag eller løsning

Apparatet er sluttet til, 

men fungerer ikke.

• Kontrollér, at apparatet og stikkontakten er tændt, 

og at der er strøm i stikkontakten.

Kølesystemet kører i 

lang tid:

A

• Den omgivende temperatur er for høj.

• Døren åbnes for ofte eller for længe ad gangen.

• Døren er ikke lukket korrekt (dørpakningen er 

blokeret af snavs el.lign., døren er skæv, eller 

dørpakningen er beskadiget).

• Der er ilagt for mange ferske fødevarer på én 

gang.

• Der ligger ferske fødevarer på temperaturføleren 

(A). Sørg for, at luften kan cirkulere frit omkring 

temperaturføleren (kun visse modeller).

• Utilstrækkelig køling af kompressor og 

kondensator. Kontrollér, at der er tilstrækkelig 

luftcirkulation bag apparatet, og rengør 

kondensatorenheden.

Hvis der dannes meget 

is på køleskabets 

bagvæg, kan det 

skyldes følgende:

• Døren åbnes for ofte eller for længe ad gangen.

• Der er sat varme fødevarer i køleskabet.

• Fødevarer eller beholdere er i kontakt med 

køleskabets bagvæg.

• Fejl på dørpakningen.

• Rens eller udskift pakningen, hvis den er beskidt 

eller beskadiget.

Is- og frostdannelse i 

fryseren kan skyldes 

følgende:

• Døren åbnes for ofte eller for længe ad gangen.

• Døren er ikke lukket korrekt.

• Fejl på dørpakningen.

• Rens eller udskift pakningen, hvis den er beskidt 

eller beskadiget.

Kondens (dug) på 

hylden over skufferne:

• Dette fænomen kan ikke helt undgås i perioder 

med høj temperatur og luftfugtighed. Det 

forsvinder, når temperaturen og luftfugtigheden 

bliver normal. Vi anbefaler, at skufferne rengøres 

oftere, og at du tørrer dem af regelmæssigt.

• Åbn knappen til fugtighedsstyring.

• Læg fødevarer i poser elle anden tætforseglet 

emballage.
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Problem: Årsag eller løsning

Der drypper/lækker 

vand fra apparatet:

• Udløbshullet eller afløbsrenden er tilstoppet, 

eller kondensvandet løber ud over kanten på 

afrimningsrenden.

• Rens det tilstoppede udløbshul med et 

plastsugerør.

• Hvis der er et tykt islag, skal du afrime apparatet 

manuelt (se Afrimning af apparatet).

Det er svært at åbne 

døren:

• Det kan være svært at åbne døren, lige efter du 

har lukket den. Dette skyldes, at en vis mængde 

kold luft trænger ud af apparatet, når døren åbnes, 

og erstattes af den varmere omgivende luft. Når 

denne luft afkøles, dannes der et vakuum, som 

gør døren sværere at åbne. Efter nogle få minutter 

er trykket udlignet, og døren kan åbnes let og 

ubesværet.

LED-lyset virker ikke: • Hvis LED-lyset ikke fungerer, skal du kontakte en 

reparatør.

• Forsøg ikke selv at reparere LED-lyset. Der er risiko 

for elektrisk stød!

Hvis du ikke kan løse problemet med ovennævnte tips, skal du kontakte et 

autoriseret servicecenter. Oplys type, modelnummer og serienummer, som 

fremgår af apparatets typeskilt eller af mærkaten indvendigt i apparatet.
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HVIS DER FOREKOMMER STØJ 
FRA APPARATET 
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Køle-/fryseskabe køles af et kompressordrevet kølesystem, som på nogle 

modeller suppleres af en ventilator. Der kan derfor forekomme støj, når 

apparatet er i drift. Støjniveauet afhænger af installationsstedet, brugsmønsteret 

samt apparatets alder.

• Når apparatet tilsluttes, kan lyden fra kompressoren eller fra kølemidlet være 

højere end ellers. Dette er normalt og påvirker ikke apparatets driftslevetid. 

Lyden aftager med tiden.

• Usædvanlig eller ekstra høj støj kan betyde, at apparatet ikke er installeret 

korrekt.

 - Apparatet skal være i vater og anbringes på et stabilt og solidt underlag.

 - Apparatet må ikke være i kontakt med vægge eller møbler.

 - Undersøg, om det er genstande inde i apparatet, som forårsager støjen – 

f.eks. flasker eller dåser, der berører hinanden og rasler ved vibration.

• Apparatet kan midlertidigt støje mere på grund af større belastning af 

kølesystemet, hvis døren åbnes oftere eller i længere tid ad gangen, hvis der er 

lagt en stor mængde mad til nedkøling eller indfrysning i apparatet, eller hvis 

den intensive frysefunktion eller kølefunktionen er slået til.

VI FORBEHOLDER OS RET TIL AT ÆNDRE SPECIFIKATIONERNE, UDEN AT 

DETTE FÅR BETYDNING FOR APPARATETS FUNKTION.
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Stripe

Din EXHAUSTO emhætte er tilslut-
tet en ventilator, der er placeret på 
loftet eller taget. Derved opnås især 
to fordele: 

• En meget energiøkonomisk   
 og lydsvag drift. Normalt kan  
 du næsten ikke høre din emhætte,  
 selvom den er startet på forceret  
 ventilation.  
• At emhætten ikke suser, er således  
 ikke tegn på, at den ikke fungerer  
 efter hensigten.

Emhættens funktion
Din EXHAUSTO emhætte har to 
driftsformer: Forceret (kraftig) 
ventilation og grundventilation. 
Forceret ventilation anvendes under 
madlavning. Emhætten indstilles 
til forceret ventilation på 
 betjenings-panelet (se bagsiden). Efter 
max. 
60 min. går udsugningen tilbage 
til grundventilation.

 
Selv når emhætten ikke er indstillet 
til forceret ventilation, vil der være en 
svag udsugning i grundventilations-
indstillingen. 
Anlæggets funktion er at opretholde 
et sundt og godt indeklima i boligen 
uden grobund for hus støvmider, og 
samtidig beskytter det bygningen 
mod fugtskader. Anlægget er dimen-
sioneret i.h.t. bygningsreglementet 
og skal være i drift 24 timer i døgnet. 
Emhætten er monteret og indregu-
leret af fagfolk, så den fungerer 
optimalt.

Emhættebelysning
Emhætten er monteret med 11W 
lysstofrør (lavenergi), der opnår sin 
maksimale lysstyrke 30 sekunder 
efter, at den er tændt. 

Dit køkken er udstyret med EXHAUSTOs 
effektive og lydsvage emhætte Stripe

Indbygget

Stripe
Indbygningsemhætte  
med udtræk og elektrisk 
timer



Fedtfilter og spjæld
Filtret tages ud ved at trykke på de 
to filtergreb, der er placeret inderst 
mod væggen og trække nedad.
 
Emhættens filter skal rengøres i 
varmt vand tilsat fedtopløseligt mid-
del, fx opvaskemiddel eller salmiak-
holdigt rengøringsmiddel. 

Filteret tåler maskinvask i opvaske-
maskine. Hyppigheden af filter-
rengøringen afhænger af, hvor ofte 
emhætten er i drift. 

Når filteret udtages for rengøring, skal 
emhætten samtidig rengøres indven-
dig. Specielt skal spjældarrangemen-
tet rengøres med et fedtopløsende 
rengøringsmiddel. 

11 W lysstofrør
Afmontering af lysafdækning fore-
går ved et let nedad gående træk. 
Derefter kan lysstofrøret (lavenergi)  
trækkes ud af fatningen.

Glasrude
Glasruden på udtræksemhætte 
ESL140 udtages let ved at løfte og 
trække ud. 

Stripe
Brugervejledning

Enkel rengøring og vedligeholdelse
Emhættens overflade rengøres med varmt vand tilsat salmiakholdigt 
rengøringsmiddel

Emhætten er et kvalitetsprodukt fra EXHAUSTO. Hvis emhætten ikke 
fungerer optimalt, så kontakt vicevært eller fagmand.

A: Tryk for tænd/sluk af lys
B: Tryk for skift mellem  
 grund- og forceret  
 ventilation
C: Grøn driftslampe lyser  
 ved forceret ventilation

Stripe  
Udtræksemhætte  
med elektrisk timer
Emhætten betjenes via  
touch-panelet, som  
kommer til syne, når  
glaspladen trækkes ud.

30
03

16
5 

- 
07

.2
02

0

A B C



 
 
 
 

 
 

Vedligeholdelsesguide 
 
Tillykke med dit nye bæredygtige Rotpunkt køkken. Køkkenet er for en 
stor del lavet af svanemærkede spånplader i høj kvalitet. Vi håber derfor 
at du/I får glæde af det i mange år.  
 
For at passe godt på køkkenet anbefaler vi følgende:  
 

- Sørg altid for et godt udluftet køkkenrum. 

- Ekstrem lyspåvirkning, som f.eks. direkte sollys bør undgås 

- Damprengøring er ikke egnet til køkkenrengøring. 

- Rengør køkkenet regelmæssigt med mild rengøringsmiddel,  
som fortyndes med vand. 

- Anvend ikke hårdføre rengøringsmidler, som f.eks. skurepulver eller skuremiddel. 

- Møbelpolish og lignende beskadiger overfladen og bør ikke anvendes. 

- Anvend udelukkende bløde, hårdt opvredne bomuldsklude 

- Fugtige overflader bør tørres efter 

- Efterlad ikke vand eller fugt i profiler, hjørner og kanter. Sørg altid for at 
eftertørre disse steder. 
 

- Sørg altid for at vaskeskabet er tørt og rengjort. 

- Anvend altid bordskåner ved henstilling af gryder, pander og andre varme ting. 

- Anvend altid skærebræt når der bruges skarpe knive. 

 

Endelig er det et godt råd, at hvis du er i tvivl om en behandling er ok, så prøv det af 

på et ikke synligt sted.  



      
 

Velkomstbrev til forudbetalt PayPerWash vaskeri 

 

 

Kære vaskeribruger. 

For at benytte vaskeriet, og de online faciliteter og funktioner i det vaskeri du benytter, skal du følge 
nedenstående instruktioner. 

1. Hvis du IKKE har en computer, tablet, smartphone eller e-mail adresse, kontakt os da i vores 
telefontid mellem 8-17 alle hverdage, på nummer 9714 5462 eller på mail: 
support@payperwash.dk 

2. Ellers gå ind på vores webside fra enten din computer, din tablet eller din smartphone, websidens 
adresse er: www.payperwash.dk på forsiden vælger du at du er ”Beboer”  

3. Du ser nu nogle forskellige funktioner, vælg her ”Ny Bruger”  
4. Vælg nu dit Boligselskab eller afdeling, og udfyld formularen. 
5. Når du har modtaget svar fra os, med dit login, maximalt 48 timer efter din oprettelse, gå da igen 

ind på vores webside fra enten din computer, din tablet eller din smartphone, websidens adresse 
er: www.payperwash.dk på forsiden vælger du at du er ”Beboer” 

6. Vælg herefter ”Book og Betal” 
7. Vælg herefter dit vaskeri, bemærk: Vaskerierne er opdelt efter landsdele, og herefter alfabetisk 
8. Du bliver nu præsenteret for en loginskærm, log venligst ind med følgende oplysninger: 

§ Navn: (Det brugernavn du har modtaget i vores mail) 
§ Kode:  (Den kode du har modtaget i vores mail) 

9. Efter login, kan du alt efter hvilken opsætning og aftaler der er på dit vaskeri, benytte følgende 
funktioner, bemærk, det er kun hvis funktionen er på forsiden at du har adgang til den 

• Panel: Her kan du vælge hvilket vaskeri du vil bestille i, hvis du har flere at vælge imellem. 
• Info: Her kan du se de samme fællesinformationer som på tavlen nede i vaskeriet. 
• Min Side: Her kan du se dine egne bestillinger (hvis dit vaskeri har bestilling) samt 

eventuelle personlige beskeder. 
• Bestille: Her finder du bestillingskalenderen, vælg først dag og tidspunkt du ønsker at 

bestille, herefter den maskine, eller gruppe af maskiner du vil bestille. 
• Status: Her kan du se om der er ledige maskiner i vaskeriet lige nu, samt resttiden på de 

maskiner som måtte køre lige nu. 
• Saldo: Her kan du lave en indbetaling til din vaskekonto med dit betalingskort, vælg beløb, 

og gennemfør betalingen ved vores payment partner DIBS, du kan også se din nuværende 
saldo, samt de seneste transaktioner du har lavet i vaskeriet. 

• Indstillinger: Her kan du registrere din mailadresse hvis du ønsker det, hvis du oplyser din 
mailadresse, kan du tilvælge følgende påmindelser som vil blive sendt på mail til dig: 
 
”Start af pas” Som trods den kryptiske tekst, dækker over at du får en påmindelse et stykke 
tid før din bestilte vasketur starter 
”Maskine klar” Sender dig en besked så snart en maskine er færdig, og du kan hente dit tøj,  
eller flytte det over i en  

 

Pay Per Wash ønsker dig god fornøjelse med dit nye vaskeri 



      
 

Velkomstbrev til forudbetalt PayPerWash vaskeri 

 

 

Ønsker du at anvende Electrolux Smartphone App, så følg nedenstående 
anvisning. 

#1.  
Gå da igen ind på vores webside fra enten din computer, din tablet eller din smartphone. Websidens  
adresse er: www.payperwash.dk på forsiden vælger du at du er ”Beboer” 

• Vælg herefter ”Book og Betal” 
• Vælg herefter dit vaskeri, bemærk: Vaskerierne er opdelt efter landsdele, og herefter 

alfabetisk 
• Du bliver nu præsenteret for en loginskærm, log venligst ind med følgende oplysninger: 

o Navn: (Det brugernavn du har modtaget i vores mail) 
o Kode:  (Den kode du har modtaget i vores mail) 

§ Klik nu på ”Klik her for at anvende APP” i bunden af billedet. Nu vises en QR-Kode på 
skærmen. 

#2.  
Gå på APP Store (IOS) eller Google Play (Android) 

   

   
Søg på Electrolux Vision Mobile – og hent/installer den 

                                                                  
 Start Appen – og tryk på ”Scan QR kod” nu starter mobilens kamera.  

#3. Scan nu QR koden med mobilens kamera, og vent på at Appen konfigurerer.  

 

#4. Du er nu logget ind på dit eget vaskeri, og kan bruge Appen til de funktioner der er 
tilgængelige i dit vaskeri. 



  
 

 
 
 

 
AURA Fiber  ·  Knudsminde 10  ·  8300 Odder  ·  CVR 21 62 85 49  ·  aura.dk 

Kontakt os 

87 92 55 77 

forening.fiber@aura.dk 

 

Din bolig er fiberklar…  

Din nye bolig er udstyret med Danmarks bedste internet. Og vi giver dig 

mulighed for at prøve 1000/1000 Mbit/s den første måned kvit og frit.  

Ring til os på 87 92 55 77, så åbner vi for forbindelsen helt uden beregning. 

Fiberinstallationen er placeret i boligens teknikrum. Vil du have et trådløst signal, skal du 

bare tilslutte din router. Lettere bliver det ikke. 

 

Bestil dit kommende abonnement og få en router med 

Ønsker du at beholde din fiberforbindelse efter prøveperioden, kan du bestille dit 

kommende abonnement, når du ringer og får åbnet forbindelsen. Så sender vi dig nemlig 

en lånerouter, som du kan benytte til at gå på nettet trådløst.  

 

Sådan får du åbnet for den gratis forbindelse 

Ring til os på 87 92 55 77, så åbner vi forbindelsen i en måned. OBS! Får du blot åbnet 

forbindelse uden at bestille et abonnement, skal du tilslutte din egen router for at få 

trådløst internet. Hvis du senere bestiller et abonnement, sender vi dig en router.  

 

Sådan bestiller du dit kommende fiberabonnement 

Gå ind på aura.dk/internet 

Ringe til os igen på 87 92 55 77 

 

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe eller sende en mail. Vi er klar til 

at hjælpe, så du hurtigt kan få lynhurtigt internet. 

 

Med venlig hilsen 

 

  

Til Beboerne 
Balancen 
Rugaarden 
8680 Ry 

Gratis  

1000/1000 Mbit/s 

i en måned 



Når du køber Waoo Fiber Basic, Extra 
eller Full får du også adgang til TV. 
 

Kilde: Loyalty Groups  
BrancheIndex InternetTM 2020. 

DANMARKS 
BEDSTE INTERNET
- 9 ÅR I TRÆK
INTERNET SOM DET BURDE VÆRE



DET ER 
GANSKE ENKELT

SÅDAN BESTILLER DU 

ON-LINE PÅ VORES HJEMMESIDE  
Bestil i ro og mag, lige når det passer dig 
på aura.dk/internet  

PERSONLIG BETJENING 
Ring 87 92 55 77 og lad os hjælpe dig med 
bestillingen. Vi er klar mandag - torsdag 
fra 8-16, samt fredag kl. 8 -15. 

• Ingen binding på produkterne.*
• Ingen gebyrer for op eller nedgraderinger.
• Ingen forsendelsesgebyrer.

*Opsigelse er 1 måned.  



WAOO FIBER 
GI’R DIG MASSER AF FORDELE

Waoo 
Fiber 
Light

Waoo 
Fiber 
Basic

Waoo 
Fiber 
Extra

Waoo 
Fiber 
Full

Up- og Download (Mbit/s) 10/10 200/200 500/500 1000/1000

Sikkerhedspakke a a a a
Standard WiFi a a a a
Viaplay Film & Serier  
i 6 mdr. a a a a
Amazon Prime Video  
i 6 mdr. a a a a
Smart WiFi a a
Udvidet installation a a
25 GB online harddisk a
100 GB online harddisk a
Altid nyeste Waoo-udstyr a

Alle vores fiberpakker giver dig 6 mdr. adgang til Amazon Prime Video og Viaplay 
Film & Serier. Abonnementerne fortsætter, indtil du afmelder dem.

Film & Serier

pris efter 6 mdr.: 45,-/md. pris efter 6 mdr.: 99,-/md. 



Kabel TV
Vil du se TV via Kabel bruger du et antennekabel til at forbinde dit 
TV til din fiberboks, og så modtager du TV signalet digitalt via DVB-C 
modtageren i dit TV. Har du flere TV i din bolig, er det måske en løsning 
for dig. Du kan se standard TV-pakkerne via kabel.  
Med en Waoo TV-pakke får du adgang dine kanaler som Web TV, så du 
kan streame dem på PC eller mobilenhed, uanset hvor du er (indenfor 
EU).

TV-boks
Udover at give dig en forrygende billedkvalitet, giver TV-boksen dig også 
en række tjenester, såsom Start Forfra, TV-arkiv, Optagelser i skyen m.m.  
Med en Waoo TV-pakke får du adgang til dine kanaler som Web TV, så du 
kan streame dem på PC eller mobilenhed, uanset hvor du er (indenfor 
EU). 
Med TV-boksen kan du få standard TV-pakker og tilvælge ekstra Frit Valg 
Kanaler. Du har også mulighed for helt selv at sammensætte din TV-
løsning med Flex TV. 

TV Go
Få din TV-pakke som streaming. Dvs. du ser TV via internettet på PC eller 
mobilenhed - og du kan tage dine kanaler med dig, så længe du befinder 
dig inden for EU. Med TV Go kan du caste dit TV-signal fra din enhed op 
på dit TV via Google Chrome Cast eller en App på Apple TV (gen. 4 eller 
nyere). 
Du kan få standard TV-pakker og tilvælge ekstra Frit Valg Kanaler, og du 
har også mulighed for helt selv at sammensætte din TV-løsning med Flex 
TV. 

HVORDAN VIL DU SE TV? 



Kanalen V Sport Ultra HD kræver, at dit TV har HEVC dekoder. Har dit TV ikke HEVC dekoder indbygget, 
men tilvælger du vores 4K TV-boks kan du godt se kanalen, men ikke i 4K-kvalitet.  

STOR TV-PAKKE   

Total Streamingtjeneste med film, 
serier og sport

     

FAVORIT TV-PAKKE
LILLE TV-PAKKE 

pixel.tv i 2
02

1

STANDARD TV-PAKKER



20,- pr. md/ pr. kanal

* Kanaler markeret med * kan ikke tilkøbes Waoo TV Go. 

** Travel XP er kun i 4K format og kan derfor kun ses 
via 4K TV-boksen.

Eksempler på Frit Valgs Kanaler

FLEX
VÆLG SELV  
DINE KANALER

40,-

0,-30,-

30,-

0,- 0,-

40,- 60,-

50,-

40,-

40,-

50,-

40,-

40,-

90,-

FLEX TV = FRIT VALG

Flex TV er en TV-løsning, hvor du selv 
vælger kanaler. Flex TV kan ses via 
TV-boks eller som TV Go (streaming). 
Der er et grundabonnement (hvor du 
kan vælge frit fra 0,- kanalerne), og så 
betaler du for de andre kanaler deru-
dover.   
Kanalerne tilkøber du let med din fjern-
betjening til din TV-boks eller via  
waoo.tv på din PC, og så er de klar med 
det samme. 

Frit Valg Kanaler kan du også afbestille 
igen via din fjernbetjening eller PC, når 
du ikke længere ønsker kanalen. Der 
er dog 30 dages binding, når du køber 
Frit Valg. 

0,- pr. md/ pr. kanal

10,- pr. md/ pr. kanal

pixel.tv

****

*

*

* * **

* *



KUN TIL FAVORIT TV-PAKKE
TV 2 PLAY  +  SPORT X 59,- pr. md.

90,- pr. md/ pr. kanal

40,- pr. md/ pr. kanal

60,- pr. md/ pr. kanal

50,- pr. md/ pr. kanal

TV 2 KOMPLET PAKKE 149,- pr. md.

KUN TIL STOR TV-PAKKE
TV 2 PLAY  39,- pr. md.

Første 2 mdr. til 0,- kr. Første 2 mdr. til 0,- kr. 

30,- pr. md/ pr. kanal

***

*



AURA Fiber · Knudsminde 10 · 8300 Odder · 87 92 55 77
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DET KAN DU FÅ MED...
TV via  
Kabel

TV via  
TV-boks

TV Go 
(streaming)

Stor TV-pakke a a a
Favorit TV-pakke a a a
Lille TV-pakke a a a
Flex TV a a
Web TV  
(på waoo.tv eller app) a a a
Kanalbutik a a a
Waoo Bio a a a
FilmFavoritter a a a
Waoo TV-arkiv a a a
Optagelser a a a
Start Forfra og Pause a a a
4K a a
Apps (DR TV, Youtube, Netflix, 
Viaplay, TV 2 Play) a

hvis dit  
TV er 4K

i browser

i browser



MTC701 

Prisoversigt på internet og TV 

Fiberbredbånd 

Waoo Fiberpakker inkl. sikkerhedspakker pris pr. md.  

Waoo Fiber Full - 1000/1000 Mbit/s (garanteret 900/900) 449,- 

Waoo Fiber Extra - 500/500 Mbit/s 349,- 

Waoo Fiber Basic - 200/200 Mbit/s 279,- 

Waoo Fiber Light - 10/10 Mbit/s 229,- 

Viaplay Film & Serier følger med i 6 mdr. uden beregning. 

Amazon Prime Video følger med i 6 mdr. uden beregning.  

 

 TV Forudsætter abonnement på fiberbredbånd 

pris pr. md. 

TV via 

Kabel 

TV via 

TV-boks 

TV via 

Kabel + 

TV-boks 

TV Go 
(streaming 

TV) 

Flex TV 
ikke 

muligt 119,- 
ikke  

muligt 99,- 

Lille TV-pakke 269,- 299,- 309,- 249,- 

Favorit TV-pakke 479,- 509,- 519,- 459,- 

Stor TV-pakke  649,- 679,- 689,- 629,- 

 

 

Tilvalg af TV-boks 

Leje pr. md.  39,- 
  

 

Tilkøb til Favorit og Stor TV-pakke 

 første 

2 mdr.  
pris efter 

2 mdr.  

TV 2 Play – til Stor TV 0,- 39,- 

TV 2 Play + TV 2 Sport X – til Favorit 0,- 59,- 
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