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Se sidste side i denne håndbog 
for at få den samlede liste over 
IKEA’s udpegede autoriserede 
servicecentre og det tilhørende 
nationale telefonnumre.

Se siste side i denne 
bruksanvisningen for den 
fullstendige listen over 
autoriserte servicesentre som 
er godkjent av IKEA og relative 
nasjonale telefonnumre.

IKEAN valtuutetut huoltokeskukset 
ja niiden puhelinnumerot on 
mainittu tämän oppaan viimeisellä 
sivulla.

Se sista sidan i denna 
bruksanvisning för en komplett 
lista över IKEA:s utsedda 
Auktoriserade serviceverkstäder 
och motsvarande nationella 
telefonnummer.
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Læs disse sikkerhedsanvisninger 
før apparatet tages i brug. 
Opbevar dem i nærheden til 
senere reference.
Disse anvisninger og selve 
apparatet er forsynet med 
vigtige oplysninger om 
sikkerhed, der altid skal 
overholdes. Fabrikanten 
frasiger sig ethvert ansvar 
for manglende overholdelse 
af disse sikkerhedsregler, 
for uhensigtsmæssig brug 
af apparatet eller forkerte 
indstillinger.

 Meget små børn (0-3 år) skal 
holdes på afstand af apparatet. 
Små børn (3-8 år) skal holdes 
på afstand af apparatet med 
mindre de er under konstant 
opsyn. Apparatet kan bruges 
af børn på 8 år og derover, og 
personer med nedsatte fysiske, 
sensoriske eller mentale evner 
eller med manglende erfaring 
og viden, hvis disse er under 
opsyn eller er oplært i brugen 
af apparatet på en sikker måde 
og, hvis de forstår de involverede 
farer.

Børn må aldrig lege med 
apparatet. Rengøring og 
brugervedligeholdelse må ikke 
udføres af børn uden opsyn.

 ADVARSEL: Hvis der 
er skader på ovnens låge 
eller lågens pakninger, må 
den ikke anvendes, før den 
er blevet repareret af en 
kvalificeret reparatør – risiko for 
tilskadekomst.

 ADVARSEL: Væske og 
fødevarer må ikke opvarmes 
i forseglede beholdere – 
eksplosionsfare. Opvarmning 
af drikkevarer kan medføre 
en forsinket overkogning, så 
vær forsigtig under håndtering 
af beholderen – risiko for 
forbrænding.

 Mikrobølgeovnen er 
beregnet på at opvarme mad- 
og drikkevarer. Tør aldrig 
fødevarer eller beklædningsdele, 
og opvarm aldrig varmepuder, 
hjemmesko, svampe o.l. - 
brandfare. Hold altid øje med 
ovnen under opvarmning 
af fødevarer i plastik- eller 
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papirbeholdere - brandfare.
 Indholdet i sutteflasker eller 

glas med babymad skal røres 
rundt eller rystes, og indholdets 
temperatur skal kontrolleres - 
risiko for forbrændinger. Opvarm 
ikke æg med skal eller hele 
hårdkogte æg - eksplosionsfare.

 Brug kun udstyr, som er 
egnet til mikrobølgeovne. Brug 
aldrig metalbeholdere - risiko for 
tilskadekomst.

 Brug kun det 
stegetermometer, der anbefales 
til denne ovn - brandfare.

 Sluk for ovnen, eller tag 
stikket ud af kontakten, og 
hold lågen lukket, for at kvæle 
eventuelle flammer, hvis der 
observeres røg.

 Hvis apparatet er installeret 
850 mm eller højere over 
gulvet, skal man passe på, at 
drejetallerkenen ikke flyttes når 
beholderne tages ud – risiko for 
tilskadekomst.

 Anvend ikke mikrobølgeovnen 
til friturestegning da 
olietemperaturen kan ikke 
kontrolleres.

 Metalbeholdere til fødevarer 
og drikkevarer er ikke egnede til 
mikrobølgetilberedning.

 Fjern ikke de 
beskyttelsesplader, der sidder 
i ovnvæggens sider (angår 

kun visse modeller). De 
hindrer, at der kommer fedt og 
madpartikler ind i bølgelederne.
TILLADT BRUG

 GIV AGT: Apparatet 
er ikke beregnet til at blive 
startet ved hjælp af et eksternt 
tændingssystem, som f.eks. 
en timer, eller af et separat 
fjernbetjent system.

 Dette produkt er beregnet 
til husholdningsbrug og 
lignende, så som: i køkkenet 
på arbejdspladser, kontorer 
og/eller forretninger På 
landbrugsejendomme; Af 
kunder på hoteller, moteller, 
bed & breakfast og andre 
beboelsesomgivelser.

 Dette apparat er ikke 
beregnet til erhvervsbrug.
Brug ikke apparatet udendørs.
INSTALLATION

 Flytning og opstilling af 
apparatet skal foretages af to 
eller flere personer - risiko for 
skader.
Brug beskyttelseshandsker under 
udpakning og installation - 
snitfare.

 Installation, inklusive 
vandforsyning (om forudset), 
elektriske tilslutninger, og 
reparation skal udføres af en 
kvalificeret tekniker. Reparér 
eller udskift ingen af apparatets 
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dele, medmindre dette specifikt 
er anført i brugsvejledningen. 
Hold børn væk fra 
installationsområdet. Kontrollér, 
at apparatet ikke er blevet 
beskadiget under transporten. 
Kontakt forhandleren eller den 
nærmeste serviceafdeling, hvis 
der skulle opstå problemer. Efter 
installation skal emballagen 
(plastik, flamingodele etc.) 
opbevares udenfor børns 
rækkevidde - kvælningsrisiko. 
Træk stikket ud af stikkontakten, 
før der udføres nogen form 
for installationsindgreb - risiko 
for elektrisk stød. Kontrollér 
at apparatet ikke beskadiger 
elkablet under installationen - 
brandfare eller risiko for elektrisk 
stød. Aktiver kun apparatet, når 
installationen er fuldendt.

 Dette apparat er beregnet 
til indbygning. Brug det aldrig 
fritstående eller stående i et 
skab.
Når emballagen er fjernet, 
skal det kontrolleres, at 
lågen lukker korrekt. Kontakt 
forhandleren eller den nærmeste 
serviceafdeling, hvis der skulle 
opstå problemer.
ADVARSLER OM ELEKTRICITET

 Strømforsyningen skal 
kunne afbrydes enten ved at 
tage stikket ud eller ved hjælp 
af en multipolet afbryder, der 

er anbragt før stikkontakten 
i henhold til el-reglerne, og 
apparatet skal jordforbindes i 
overensstemmelse med nationale 
sikkerhedsstandarder for 
elektrisk materiel.

 Der må ikke anvendes 
forlængerledninger eller 
multistikdåser. Efter endt 
installation må der ikke være 
direkte adgang til de elektriske 
dele. Rør aldrig ved apparatet, 
hvis du er våd eller har bare 
fødder. Anvend ikke dette 
apparat, hvis strømkablet 
eller stikket er beskadiget, hvis 
apparatet ikke fungerer korrekt, 
eller hvis det er beskadiget, eller 
har været tabt på gulvet.

 Eventuel udskiftning af 
el-kablet skal foretages af 
en autoriseret tekniker eller 
af en tilsvarende kvalificeret 
person, for at undgå fare for 
personskade - risiko for elektrisk 
stød.
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Produktbeskrivelse

1

2

3

4

1  Betjeningspanel
2  Grillelement (kvarts)
3  Ovnlampe
4  Låge

Tilbehør
Drejekryds

1stk.

Glasdrejetallerken

1stk.

Crisp-pande

1stk.

Crisphåndtag

1x

Generelt
Der er et stort udvalg af tilbehør på markedet. 
Før indkøb skal man sikre sig, at det er 
velegnet til brug i mikrobølgeovn.
Kontrollér, at der bruges tilbehør, der er 
ovnfast og tillader mikrobølgerne at passere.
Når mad og tilbehør placeres i 
mikrobølgeovnen, skal man sikre sig, at det 
ikke berører ovnens sider.
Dette er specielt vigtigt ved tilbehør af metal 
eller med metaldele.
Hvis tilbehør, der indeholder metal, kommer 
i berøring med ovnrummet, mens ovnen er i 
brug, kan der dannes gnister, og ovnen kan 
beskadiges.
Inden der tændes for ovnen, skal man altid 
sikre sig, at drejetallerkenen kan dreje frit. 
Alle tilbehør kan vases i opvaskemaskine med 
undtagelse af Crisp-panden.
Crisp-panden skal rengøres ved brug af vand 
med et mildt opvaskemiddel. Gnid blidt med 
en klud for fastbrændt snavs. Lad altid Crisp-
panden afkøle, inden den rengøres.
Alufolie kan bruges sikkert til at dække små 
områder på madvaren, så længe den ikke 
kommer i kontakt med ovnrummets vægge.

Drejekryds
Fastgør først det indre hjul og herefter den 
udvendige del af drejekrydset.
Anvend drejekrydset under 
glasdrejetallerkenen. Sæt aldrig andet udstyr 
på drejekrydset.
Glasdrejetallerken
Anbring glasdrejetallerkenen på drejekrydset.
Anvend glasdrejetallerkenen til alle 
tilberedningsformer. Den opsamler dryppende 
safter og madrester, der ellers ville brænde 
fast på ovnbunden.
Crisphåndtag
Anvend det medfølgende specielle Crisp-
håndtag, når den varme Crisp-pande tages 
ud af ovnen.
Crisp-pande
Anbring maden direkte på Crisp-panden.
Anvend altid glasdrejetallerkenen under 
Crisp-panden.
Anvend ikke noget tilbehør på Crisp-
panden, da den hurtigt bliver meget varm og 
sandsynligvis vil beskadige redskabet.
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Betjeningspanel

A  Vælgeknap, pop ud-knap
B  Knappen tilbage
C  Stop
D  Display
E  Start

F  Trykknap til bekræftelse
G   Justeringsknap, pop 

ud-knap

Drejetrykknapper
For at benytte denne knap, skal 
der trykkes midt på den. 

Knappen kommer ud. Drej den 
til den ønskede position. Når 
tilberedningen er færdig, skal 
knappen drejes over på , 
hvorefter den igen skal trykkes 
ind for at stille den tilbage til 
den oprindelige position.

Indstillinger
Når apparatet sluttes til en stikkontakt første 
gang, bliver man bedt om at indstille uret.
Efter et strømsvigt blinker uret og skal 
indstilles igen.
Mikrobølgeovnen har en række funktioner, 
der kan justeres efter personlig smag.

GFA

1. Drej på knappen A  indtil Indstilling vises 
(cirka 3 sek).

2. Tryk knappen G  ud og drej herpå, 
for at vælge og justere en af følgende 
indstillinger: 
Ur, Lyd, ØKO, Lysstyrke

3. Tryk på knappen F , for at afslutte 
indstillingsfunktionen og gemme alle 
ændringer, når du er færdig

• Ur

GF
1. Tryk på knappen F  (cifrene til venstre 

(timetallet) blinker).
2. Tryk knappen G  ud og drej herpå, for at 

indstille timetallet.

Før ibrugtagning
3. Tryk på knappen F  (de to cifre til højre 

(minutter) blinker).
4. Drej knappen G  for at indstille 

minuttallet.
5. Tryk igen på knappen F .
Nu er uret stillet, og det går.
Uret kan fjernes fra displayet, når det er 
indstillet: Gå til indstillingsfunktionen for uret 
igen, og tryk på stopknappen, mens cifrene 
blinker.

• SOUND (LYD)

GF
1. Tryk på knappen F .
2. Tryk knappen G  ud og drej herpå, for at 

slå lydsignalet til eller fra.
3. Tryk på knappen F  igen for at bekræfte 

ændringen.
• Øko

GF
1. Tryk på knappen F .
2. Tryk knappen G  ud og drej herpå, for at 

A D GB C FE
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Startbeskyttelse / sikkerhedslås
Denne automatiske sikkerhedsfunktion 
aktiveres et minut efter, at ovnen er gået 
i "standby". (Ovnen er i "standby", når 
24-timers uret vises, eller - hvis uret ikke er 
indstillet - displayet er tomt).

Åbn og luk lågen, og tryk så på F , for at 
starte funktionen.

Afkøler
Når en funktion er færdig, starter ovnen 
muligvis en afkølingsprocedure. Det er helt 
normalt. Herefter slukker ovnen automatisk.
Du kan afbryde afkølingsproceduren uden 
at beskadige ovnen ved at åbne lågen eller 
trykke på knappen C .

Indstilling af timeren
Anvend denne funktion, når der er brug for 
et minutur til at måle den nøjagtige tid for 
f.eks. kogning af æg, pasta eller hævning af 
dej.

GFA

1. Tryk knappen A  ud og drej den over i 
positionen nul.

2. Tryk knappen G  ud og drej herpå, for at 
indstille minuturet til det ønskede tidsrum.

3. Tryk på knappen F .

Daglig brug
Der høres et lydsignal, når nedtællingen er 
slut.
Tryk på knappen Stop, fro at slukke for 
lydsignalet
ADVARSEL: Overophedning af væsken 
til over kogepunktet kan ske, uden at der 
kommer bobler. Det kan medføre, at den 
varme væske pludselig koger over. Tag 
følgende forholdsregler for at undgå dette:
1. Undgå anvendelse af cylindriske 

beholdere med smalle åbninger.
2. Rør rundt i væsken, før beholderen sættes 

i ovnen, og lad skeen blive i beholderen.
3. Efter opvarmningen skal beholderen 

hvile et øjeblik. Rør atter rundt, og tag 
beholderen forsigtigt ud af apparatet.

Jet start
Denne funktion anvendes til hurtig 
opvarmning af madvarer med højt 
vandindhold, f.eks.: klar suppe, kaffe eller te.
Med knappen vendende opad trykkes der 
på startknappen for at aktivere funktionen 
Jet Start. 
Jet Start starter automatisk med 
fuld mikrobølgeeffekt samt med en 
tilberedningstid på 30 sekunder. Hvert tryk 
øger tiden med 30 sekunder.
Man kan også forkorte eller forlænge tiden 
ved at dreje på justeringsknappen.
Tryk på knappen F  at bekræfte 
tilberedningstiden.

slå indstillingen ØKO til eller fra.
3. Tryk på knappen F  igen for at bekræfte 

ændringen.
Når ØKO-funktionen er aktiv, skifter 
displayets lysstyrke automatisk til et lavere 
niveau efter 1 minut. Når ØKO-funktionen 
er inaktiv, skifter displayets lysstyrke til det 
sammen lave niveau efter 3 minutter. Det 
skifter automatisk til et indstillede niveau 
igen, når der trykkes på en knap eller lågen 
åbnes.

• LYSSTYRKE

GF
1. Tryk på knappen F .
2. Tryk knappen G  ud og drej herpå, for at 

indstille til den ønskede lysstyrke.
3. Tryk på knappen F  igen for at bekræfte 

ændringen.
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Tabel over mikrobølgeovnens funktioner

Funktion Beskrivelse af 
funktion

12:00 Til at slukke for ovnen.

MIKROBØLGER
Bruges til hurtig 
tilberedning og 
genopvarme mad- eller 
drikkevarer.

CRISP

Bruges til at brune en ret 
på perfekt måde, både 
rettens top og bund. Denne 
funktion må kun bruges 
med den specielle Crisp-
pande.

GRILL

Bruges til at brune, grille 
og gratinere. Vi anbefaler 
at vende maden under 
tilberedningen. Forvarm 
grillen i 3-5 minutter for de 
bedste resultater.

GRILL KOMBI

Bruges til hurtigt at 
tilberede og gratinere 
retter ved at kombinere 
mikrobølge- og 
grillfunktionerne.

OPTØNING
Bruges til at optø kød, 
fjerkræ, fisk, grøntsager, 
brød and frugt.

Mikrobølge 
Anvend denne funktion ved normal 
tilberedning og genopvarmning af f.eks. 
grøntsager, fisk, kartofler og kød.

GFA E

1. Tryk knappen A  ud og drej herpå, indtil 
mikrobølgefunktionen nås.

2. Tryk knappen G  ud og drej herpå, for at 
indstille mikrobølgeeffekten.

3. Tryk på knappen F  for at bekræfte dit 
valg.

4. Drej på knappen G , for at indstille 
tilberedningstiden.

5. Tryk på knappen E .
Når tilberedningen er startet:Ved at trykke 

på Start-knappen kan man nemt forlænge 
tiden med 30 sekunder ad gangen. Hvert 
tryk øger tiden med 30 sekunder.
Man kan også forkorte eller forlænge tiden 
ved at dreje på justeringsknappen.
Effektniveauet kan ændres under 
tilberedningen ved at trykke på 
tilbageknappen og derefter dreje på 
justeringsknappen.
Tryk på knappen E  eller F  at bekræfte 
tilberedningstiden.

Effektniveau Kun mikrobølger
Effekt Anbefalet brug:
1000 W Opvarmning af drikkevarer, vand, 

klar suppe, kaffe, te eller andre 
madvarer med højt vandindhold. 
Hvis maden indeholder æg eller 
fløde, vælges en lavere effekt.

800 W Tilberedning af grøntsager, kød osv.
650 W Tilberedning af fisk.

500 W Retter, der kræver påpasselighed 
(f.eks. saucer med højt 
proteinindhold, oste- og æggeretter) 
og færdigtilberedning af 
sammenkogte retter.

350 W Viderekogning af ragout, smeltning 
af smør og chokolade.

160 W Optøning. Blødgøring af smør og ost.
90 W Blødgøring af is

Kombi 
Anvend denne funktion til tilberedning af 
retter som gratin, lasagne, fjerkræ og bagte 
kartofler.

GFA E

1. Tryk knappen A  ud og drej herpå, indtil 
du finder funktionen Kombi.

2. Drej på knappen G  for at indstille 
mikrobølgeeffekten.

3. Tryk på F  for at bekræfte din markering.
4. Drej på knappen G , for at indstille 

tilberedningstiden.
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5. Tryk på knappen E .
Den maksimal mikrobølgeeffekt ved brug af 
Grill er 650W.

Effekt Anbefalet brug:
650 W Tilberedning af grøntsager og 

gratiner
350 - 500 W Tilberedning af fjerkræ og 

lasagne
160 - 350 W Tilberedning af fisk og dybfrosne 

gratiner
90 W Gratinering af frugt

Grill 

GFA E

Brug denne funktion til at give maden en 
pæn brun overflade.
1. Tryk knappen A  ud og drej herpå, indtil 

du finder funktionen Grill.
2. Tryk på knappen F  for at bekræfte.
3. Tryk knappen G  ud og drej herpå, for at 

indstille tilberedningstiden.
4. Tryk på knappen E .
Kontrollér, at de redskaber, der anvendes, 
er varme- og ovnfaste, før de benyttes med 
grillfunktionen.

i VIGTIGT: Brug ikke plastredskaber, når 
der grilles,De vil smelte. Ting af træ eller 

karton er heller ikke egnede.

Optøning 
Brug denne funktion til optøning af kød, 
fjerkræ, fisk, grøntsager og brød.Auto 
defrost bør kun anvendes til madvarer 
med en nettovægt mellem 100 g og 2,5 kg. 
Stil altid pladen på glasdrejetallerkenen.

GFA E

1. Tryk knappen A  ud og drej herpå, indtil 
du finder funktionen Auto Defrost.

2. Tryk knappen G  ud og drej herpå, for at 
vælge en madkategori.

3. Tryk på knappen F  for at bekræfte dit 
valg.

4. Drej på knappen G  for at indstille 
vægten.

5. Tryk på knappen F  for at bekræfte dit 
valg.

6. Tryk på knappen E .
Vægt:
Ved denne funktion skal ovnen 'kende' 
madens nettovægt.Derefter beregner 
ovnen automatisk den nødvendige tid til 
færdiggørelse af proceduren.
Frosne madvarer:
Hvis maden er varmere end 
dybfrosttemperaturen (-18°C), skal man 
vælge en lavere vægtindstilling.
Hvis maden er koldere end 
dybfrosttemperaturen (-18°C), skal man 
vælge en højere vægtindstilling.

Madvare Tips
Kød

(100 g - 2,0 kg)

Hakkekød, koteletter, bøffer 
eller stege. Vend maden, når 
displayet angiver det.

Fjerkræ

(100 g - 2,5 kg)

Kylling, hel, stykker eller fileter.
Vend maden, når displayet 
angiver det.

Fisk

(100 g - 1,5 kg)

Hele, koteletter eller fileter. Vend 
maden, når displayet angiver 
det.

Grøntsager

(100 g - 1,5 kg)

Blandede grøntsager, ærter, 
broccoli osv. Vend maden, når 
displayet angiver det.

Brød

(100 g - 1,0 kg)

Brød, boller eller rundstykker. 
Vend maden, når displayet 
angiver det.

Hvis de pågældende madvarer ikke er nævnt 
i tabellen, og hvis vægten er over eller under 
den anbefalede vægt, anbefales det at 
bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og 
opvarmning med mikrobølger" og vælge 160 
W til optøning.
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Frosne madvarer i plastposer, 
husholdningsfilm eller kartonæsker 
kan sættes direkte i ovnen, forudsat at 
materialet ikke indeholder metaldele (f.eks. 
metalposelukkere).
Emballagens facon har indflydelse på 
optøningstiden.
Flade pakker tør hurtigere op end tykke. 
Adskil stykkerne, efterhånden som de tør op. 

Manuel optøning 
Følg mikrobølgernes indstillingsprocedure og 
vælg 160 W til optøning.
Se jævnligt til maden.
Med lidt erfaring lærer man den korrekte tid 
til de forskellige mængder.

Crisp 
Brug denne funktion til opvarmning og 
tilberedning af pizzaer og andre retter med 
bunde af dej.Den er også god til stegning af 
bacon og æg, pølser, hamburgere osv.
Ovnen starter automatisk mikrobølger og 
grill for at opvarme Crisp-panden. 
Det gør, at Crisp-panden hurtigt kommer 
op på arbejdstemperaturen og begynder 
at brune maden og give den en sprød 
overflade.Når Crisp-funktionen bruges, er 
det ikke muligt at ændre eller tænde/slukke 
for effekt eller grill.
Sørg for, at Crisp-panden er placeret korrekt 
midt på glasdrejetallerkenen.
Ovnen og Crisp-panden bliver meget varme 
ved brug af denne funktion.
Sæt ikke den varme Crisp-pande på 
varmefølsomme overflader.

i VIGTIGT: Pas på ikke at røre 
loftpladen i ovnrummet ved 

grillelementet.
Brug ovnhandsker eller det medfølgende 
specielle Crisp-håndtag, når den varme 
Crisp-pande skal tages ud.
Brug kun den medfølgende Crisp-pande til 
denne funktion. Andre crisp-pander, der fås 
på markedet, giver ikke et korrekt resultat, 
når de anvendes med denne funktion.

i VIGTIGT: Crisp-panden kan forvarmes 
før brug (maks. 3 min).

Brug altid Crisp-funktionen til at forvarme 
Crisp-panden.
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Tilberedningstabeller
Madvare Funktion Forvarme Effekt

(W)
Tilberedningstid 

(min)
Sandkage - - 7 - 10

Frugttærte - - 12 - 20

Småkager - - 3 - 5

Tarteletter og quiche lorraine  
(1 - 1,2 kg)  - - 18 - 25

Middagsretter (250 - 500 g) - 750 4 - 7

Lasagne/pasta i ovn - 500 15 - 25

Frossen lasagne (500 - 700 g) - 500 14 - 25

Frossen pizza (300 g) - - 7 - 8

Kød (koteletter, bøf) - 500 12 - 20

Fjerkræ (hel, 800 g - 1,5 kg) - 350 - 500 35 - 50 *

Kyllingefileter	eller	-stykker X ** - 10 - 25

Steg - 160 - 350 45 - 60 *

Pølser / grillspyd - - 20 - 40 *

Pølser/hamburgere X ** - 6 - 16 *

Fisk	(koteletter	eller	fileter) X 160 - 350 15 - 30 *

Fisk (hel) - 500 - 650 20 - 40 *

Bagte	kartofler - 350 - 500 20 - 40 *

Kartoffelbåde - - 25 - 30

Bagte æbler - 160 -350 15 -25

* Vend maden når det halve af tilberedningstiden er gået  ** Forvarm Crisp-planden i 3-5 minutter
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Rengøring og vedligeholdelse
Rengøring er den eneste form for 
vedligeholdelse, der normalt er brug for.
Hvis ovnen ikke holdes ren, kan 
overfladerne ødelægges. Det kan påvirke 
apparatets levetid, og det kan også 
medføre farlige situationer.

i VIGTIGT: Anvend ikke 
metalskuresvampe, slibende 

rengøringsmidler, svampe af ståluld, 
skureklude o.l., da de kan beskadige 
betjeningspanelet samt ovnens indvendige 
og udvendige overflader. Brug en svamp 
med mildt opvaskemiddel eller et stykke 
køkkenrulle med et glasrensemiddel. Sprøjt 
glasrensemiddel på et stykke køkkenrulle.
Sprøjt ikke direkte på ovnen.
Med jævne mellemrum, og specielt 
efter overkogning, skal man fjerne 
drejetallerkenen og drejekrydset, så 
ovnbunden kan rengøres.
Ovnen er beregnet til anvendelse med 
drejetallerkenen monteret.

i VIGTIGT: Anvend ikke 
mikrobølgeovnen, når drejetallerkenen 

er fjernet med henblik på rengøring.
Anvend et mildt opvaskemiddel, vand og en 
blød klud til rengøring af ovnrummet, yder- 
og indersiden af ovndøren samt dørfalsen.

i VIGTIGT: Lad ikke fedt eller madrester 
sidde omkring døren.

Ved kraftig tilsmudsning skal man lade 
en kop med vand koge i ovnen i 2 eller 3 
minutter.Dampen vil blødgøre snavset.

i VIGTIGT: Anvend ikke damprenser til 
rengøring af mikrobølgeovnen.

Hæld lidt citronsaft i en kop vand, sæt den 
på drejetallerkenen, og lad den koge nogle 
få minutter for at fjerne lugt fra ovnrummet.
Grillelementet har ikke behov for rengøring, 
da den stærke varme brænder alle rester. 
Derimod bør loftsbeklædningen ved det 

rengøres regelmæssigt. Dette gøres med 
varmt vand, opvaskemiddel og en svamp.
Hvis grillen ikke bruges ret tit, skal den 
startes i 10 minutter en gang om måneden 
for at brænde evt. stænk af.

Kan vaskes i opvaskemaskine
• Drejekryds.
• Glasdrejetallerken.
• Crisp-håndtag.

Omhyggelig rengøring
Crisp-panden skal rengøres i vand tilsat 
et mildt opvaskemiddel. Områder med 
fastbrændte rester kan rengøres med en 
skuresvamp og et mildt opvaskemiddel.
Lad altid crisp-panden køle af, før den 
rengøres.

i VIGTIGT: Crisp-panden må ikke 
komme i vand eller skylles, mens den 

stadig er varm.
Hurtig afkøling kan skade den.
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Problem Mulig årsag Løsning
Apparatet fungerer ikke. Der er slukket på kontakten, 

eller apparatet er ikke tilsluttet.
Kontrollér sikringerne, og undersøg, om der 
er strømafbrydelse.

Lågen er ikke lukket. Åbn og luk lågen, før du prøver igen.

Displayet viser bogstavet 
“F”, efterfulgt af et 
bogstav eller tal

Softwarefejl. Kontakt det nærmeste servicecenter og 
angiv det bogstav eller nummer, der står 
efter bogstavet “F”.

Maden opvarmes ujævnt. Meget tynde steder, f.eks. 
spidserne på kyllingevinger, er 
ikke dækket til.

Dæk de tyndeste dele med alufolie.

Maden blev varmet op ved for 
højt effekttrin.

Vælg lavere effekt.

Drejetallerkenen er standset. Kontrollér, at drejetallerkenen og 
drejekrydset er sat i og står lige i midten, 
og at de ikke rører ovnrummets vægge.

Maden drejer ikke. Drejetallerkenen er standset. Kontrollér, at drejetallerkenen og 
drejekrydset er sat i, og at ovnbunden er 
ren.

Fejlfindingsoversigt

 ADVARSEL!: Fjern ikke nogen 
afskærmning.Lågens tætningslister 
og området omkring lågen skal 
jævnligt efterses for skader. Hvis 
disse områder beskadiges, må 

apparatet ikke anvendes, før det er 
blevet repareret af en faguddannet 
servicetekniker risiko for elektrisk 
stød. Anvend aldrig damprensere.

Autoriseret servicecenter
Før det autoriserede servicecenter kontaktes: 
1. Prøv om man selv kan løse problemet (se 

“Fejlfindingsoversigt”). 
2. Sluk for apparatet, og tænd for det igen for 

at kontrollere, om fejlen er afhjulpet.
Hvis apparatet stadig ikke fungerer korrekt, 
kontaktes IKEA's autoriserede servicecenter. 
Angiv altid:
 - Fejlens art. 
 - Ovnens type og model. 
 - Det autoriserede servicecenters nummer (tallet 

efter ordet "Service" på typepladen) sidder 

indvendigt, på ovnrummets forkant (kan ses, 
når døren er åben). 

 - Din fulde adresse.
 - dit telefonnummer. 

 

 
 - Hvis reparation er nødvendig, skal man 

kontakte IKEA's autoriserede servicecenter (for 
at sikre at der anvendes originale reservedele, 
og at reparationerne udføres korrekt).
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Tekniske	specifikationer
Modellens ID: ANRÄTTA 704.117.67
Strømforsyning 220-240V / 50Hz
Mærkespænding 2300 W
Sikring 10 A
Mikrobølgernes udgangseffekt 1000 W
Grill 800 W
Udvendige mål (HxBxD) 397 x 595 x 468
Ovnrummets mål (HxBxD) 200 x 405 x 380

De tekniske specifikationer er angivet på typepladen indvendigt i apparatet.

Data	for	test	af	opvarmningseffektivitet	i	henhold	til	IEC	60705.
Den internationale elektrotekniske kommission IEC har udarbejdet en standard for 
sammenlignende afprøvning af opvarmningseffektivitet for forskellige ovne.Vi anbefaler 
følgende for denne ovn

Test Mængde Vejl.	tid Effektniveau Beholder
12.3.1 Æg vanillecreme 750 g 11 - 12 min 650 W Pyrex 3.227
12.3.2 Svamp kage 475 g 9 min 650 W Pyrex 3.827
12.3.3 Farsbrød 900 g 16 - 18 min 800 W Pyrex 3.838
13.3 Kød afrimning 500 g 14 min 160 W

EMÆRK: Disse oplysninger er kun beregnet til den autoriserede installatør.

Montering af apparatet
Følg den medfølgende 
installationsvejledning.
Børn må ikke hjælpe med til at installere 
apparatet. Børn må ikke opholde sig i 
nærheden af apparatet, når det installeres. 
Emballagen (plastposer, polystyrenstykker 
osv.) skal opbevares uden for børns 
rækkevidde under og efter installationen af 
apparatet.
Brug beskyttelseshandsker, når emballagen 
fjernes, og når ovnen installeres.
Apparatet skal håndteres og installeres af 
to eller flere personer. Apparatet skal kobles 
fra strømforsyningen, før der udføres nogen 
form for installationsindgreb.
Kontrollér, at apparatet ikke er blevet 

beskadiget under transporten. Kontakt 
forhandleren eller Serviceafdelingen, hvis 
der er problemer.
Når emballagen er fjernet, skal det 
kontrolleres, at lågen lukker korrekt.
Kontakt forhandleren eller 
Serviceafdelingen, hvis der er problemer. 
For at undgå beskadigelser anbefales 
det, at ovnen ikke fjernes fra underlaget af 
polystyrenskum, før den skal installeres.
Under opstillingen kontrolleres det, at 
apparatet ikke beskadiger elkablet.

Opstilling
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Før tilslutning
Kontrollér, at spændingen på typepladen 
svarer til spændingen i hjemmet.
Typepladen er anbragt på forkanten af 
ovnen (synlig, når lågen er åben).
Fjern ikke de beskyttelsesplader, der 
sidder i ovnvæggens sider. De hindrer, at 
der kommer fedt og madpartikler ind i 
bølgelederne.

Kontrollér, at ovnen er tom, før den 
installeres.
Kontrollér, at apparatet ikke er beskadiget.
Kontrollér, at ovndøren lukker tæt mod 
lågens beslag, og at den indvendige 
tætningsliste i lågen ikke er beskadiget.Tøm 
ovnen, og gør den ren indvendig med en 
blød, fugtig klud.Anvend ikke dette apparat, 
hvis netledningen eller stikproppen er 
beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, 
eller hvis det er beskadiget, eller har været 
tabt på gulvet. Dyp ikke netledningen eller 
stikproppen i vand. Hold strømkablet væk 
fra varme overflader.Ellers er der risiko for 
elektrisk stød, brand eller anden fare.

Efter tilslutning
Ovnen kan kun anvendes, hvis ovnlågen er 
lukket korrekt.
Dette apparat skal jordforbindes iht. 
forskrifterne.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar 
for skader på personer, dyr eller ting 
som følge af manglende overholdelse af 
lovgivningen.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar 
for problemer, der skyldes manglende 
overholdelse af disse angivelser.

Manglende overholdelse af disse 
anvisninger kan medføre risici. Producenten 
fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle 
skader på personer, dyr eller ting, hvis disse 
råd og forholdsregler ikke følges.
FORSIGTIG: Apparatet er ikke beregnet til 
at blive startet ved hjælp af en ekstern timer 
eller separat fjernbetjening.
Efter endt installation må der ikke være 
direkte adgang til de elektriske dele.
For at opfylde de gældende 
sikkerhedsbestemmelser for installationer 
skal der anvendes en multipolær afbryder 
med en afstand på mindst 3 mm mellem 
kontakterne.
ADVARSEL: Strømforsyningskablet skal 
være tilstrækkelig langt til, at det er muligt 
at slutte det indbyggede apparat til 
strømforsyningen.
Ryk ikke strømforsyningskablet ud.
Udskift et beskadiget netkabel med et 
tilsvarende kabel. Elkablet skal udskiftes 
af en autoriseret elinstallatør i henhold til 
producentens anvisninger og gældende 
lovgivning. Kontakt et autoriseret 
servicecenter.
Anvend ikke dette apparat, hvis 
netledningen eller stikproppen er 
beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, 
eller hvis det er beskadiget, eller har været 
tabt på gulvet. Dyp ikke netledningen eller 
stikproppen i vand. Hold strømkablet væk 
fra varme overflader.
Rør ikke ved apparatet med våde 
kropsdele, og brug det ikke med bare 
fødder.
Brug ikke forlængerledninger, multistikdåser 
eller adaptere. Forbind ikke apparatet til et 
stik, som kan betjenes via fjernbetjening.

Elektrisk tilslutning
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Miljøhensyn
 ADVARSEL!: Det er forbundet 

med alvorlige fare for enhver 
anden end en uddannet 
servicetekniker at udføre service 
eller foretage en reparation, der 
nødvendiggør afmontering at et 
dæksel, der yder beskyttelse mod 
mikrobølgeenergien.

 ADVARSEL!: Hvis ovnen ikke 
holdes ren, kan overfladerne 
ødelægges. Det kan påvirke 
apparatets levetid, og det kan også 
medføre farlige situationer.

 ADVARSEL!: Ovnen skal 
rengøres regelmæssigt, og 
eventuelle madrester skal fjernes.

 ADVARSEL!: Kontrollér at 
apparatet er slukket og at stikket 
er trukket ud af stikkontakten, 
før der udføres nogen form for 
vedligeholdelsesindgreb - risiko 
for elektrisk stød. Anvend aldrig 
damprensere.

 ADVARSEL!: Brug ikke stærke 
slibende rengøringsmidler eller 
metalskrabere til at rengøre 
glasruden i lågen, da de kan ridse 
overfladen og ødelægge glasset.

 Sørg for, at apparatet er kølet 
af, inden er foretages nogen form 
for rengøring eller vedligeholdelse. - 
risiko for forbrændinger.

 ADVARSEL!: Sluk for apparatet, 
før du skifter pæren - risiko for 
elektrisk stød.

BORTSKAFFELSE AF EMBALLAGEN
Emballagen kan genbruges 100 % og er 
mærket med genbrugssymbolet .  .
Emballagen skal derfor bortskaffes i 
overensstemmelse med gældende, lokale 
regler for affaldshåndtering.

BORTSKAFFELSE AF 
HUSHOLDNINGSAPPARATER
Apparatet er fremstillet af materialer, der 
kan genbruges. Det skal skrottes i henhold til 
gældende lokale miljøregler for bortskaffelse 
af affald. Kontakt de lokale myndigheder, 
renovationsselskabet eller den forretning, hvor 
apparatet er købt, for at indhente yderligere 
oplysninger om behandling, genvinding og 
genbrug af elektriske husholdningsapparater. 
Dette apparat er mærket i overensstemmelse 
med EU-direktiv 2012/19/EU, Affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at 
sikre, at dette produkt bliver skrottet korrekt, 
hjælper man med til at forhindre negative 
konsekvenser for miljøet og folkesundheden.

Symbolet  på produktet eller den 
ledsagende dokumentation angiver, at 
dette produkt ikke må bortskaffes som 
husholdningsaffald, men at det skal afleveres 
på nærmeste opsamlingscenter for genbrug af 
elektrisk og elektronisk udstyr.

RÅD OM ENERGIBESPARELSE
Ovnen skal kun forvarmes, hvis det angives i 
tilberedningstabellen eller i opskriften. Anvend 
mørke forme med emalje, da de absorberer 
varmen bedre. Tilberedningen af retter, der 
kræver lang tilberedning, fortsætter.
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IKEAs GARANTI
Hvor længe gælder IKEA garantien?
Denne garanti er gyldig i fem år fra 
datoen for køb af produktet hos IKEA. Den 
originale kvittering er påkrævet som bevis 
for købet. Hvis der udføres servicearbejde 
under garantien, vil det ikke forlænge 
garantiperioden for produktet.

Hvem står for servicen?
IKEAs serviceleverandør står for servicen 
inden for sit eget netværk eller inden for den 
autoriserede servicepartners netværk.

Hvad er dækket under denne garanti?
Garantien dækker fejl på produktet, der 
skyldes materiale- eller produktionsfejl, 
fra datoen for købet hos IKEA. Denne 
garanti gælder kun i forbindelse med 
husholdningsbrug. Undtagelserne er 
specificeret under overskriften “Hvad er ikke 
dækket under denne garanti?” Inden for 
garantiperioden dækkes omkostningerne 
i forbindelse med udbedring af fejlen dvs. 
reparationer, reservedele, arbejdsløn og 
transport, såfremt produktet er til rådighed 
for reparation uden særlige ekstraudgifter. 
På disse betingelser er EU’s retningslinjer 
(Nr. 99/44/EF) og de respektive lokale 
bestemmelser gældende. Udskiftede dele 
tilfalder IKEA.

Hvad gør IKEA for at afhjælpe problemet?
IKEAs serviceleverandør vil undersøge 
produktet og efter eget skøn træffe afgørelse 
om, hvorvidt problemet er dækket af denne 
garanti eller ej. Hvis produktet er dækket, 
vil IKEAs serviceleverandør eller den 
autoriserede servicepartner via dennes egen 
serviceafdeling, og efter eget skøn, enten 
reparere det fejlbehæftede produkt eller 
udskifte det med det samme eller et lignende 
produkt.

Hvad er ikke dækket af garantien?
• Normalt slid.
• Forsætlig eller uagtsom skade, skade 

forårsaget af manglende overholdelse af 
brugervejledningen, ukorrekt installation 
eller tilslutning til forkert spænding, 

skade forårsaget af en kemisk eller 
elektrokemisk reaktion, rust, korrosion 
eller vandskade, herunder men ikke 
begrænset til skade grundet for meget 
kalk i vandforsyningen samt skade 
forårsaget af unormale miljøforhold.

• Forbrugsstoffer herunder batterier og 
pærer.

• Ikke-funktionelle og dekorative dele, der 
ikke har nogen indflydelse på normal 
brug af produktet, herunder eventuelle 
ridser og mulige farveforskelle.

• Tilfældige skader forårsaget af 
fremmedlegemer eller stoffer samt 
rengøring eller fjernelse af tilstopninger i 
filtre, udløbssystemer eller sæbeskuffer.

• Skade på følgende dele: glaskeramik, 
tilbehør, kurve til kogegrej og bestik, 
tilløbs- og udløbsrør, pakninger, lamper 
og lampedæksler, skærme, knapper, 
beklædninger og dele af beklædninger, 
medmindre det kan bevises, at disse 
skader skyldes produktionsfejl.

• I tilfælde hvor der ikke findes nogen fejl 
under et teknikerbesøg.

• Reparationer, der ikke udføres af vores 
egen serviceleverandør og/eller en 
autoriseret servicepartner under kontrakt, 
eller hvor der er anvendt uoriginale 
reservedele.

• Reparationer på grund af fejlagtig 
installation, eller hvor specifikationerne 
ikke er overholdt.

• Brugen af produktet uden for almindelig 
husholdningsbrug, dvs. til professionel 
brug.

• Transportskader. Hvis en kunde selv 
transporterer produktet til sit hjem eller til 
en anden adresse, er IKEA ikke ansvarlig 
for nogen skade, der måtte opstå under 
transporten. Hvis IKEA derimod leverer 
produktet til kundens leveringsadresse, vil 
skader, der opstår under leveringen, blive 
dækket af IKEA.

• Omkostninger for at udføre installation af 
produktet.

• Hvis en af IKEAs serviceleverandører 
eller deres autoriserede servicepartner 
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reparerer eller udskifter maskinen under 
garantien, vil serviceleverandøren eller 
deres autoriserede servicepartner 
geninstallere produktet eller installere 
udskiftningsproduktet om nødvendigt.

Disse begrænsninger gælder ikke for fejlfrit 
arbejde udført af en autoriseret specialist og 
under anvendelse af originale reservedele 
med det formål at tilpasse apparatet til 
tekniske sikkerhedsbestemmelser i et andet 
EU-land.

Gældende lokal lovgivning
IKEAs garanti giver dig specifikke 
lovmæssige rettigheder, som dækker eller 
overstiger alle lokale juridiske krav, der kan 
være forskellige fra land til land.
Disse betingelser begrænser på ingen 
måde forbrugerens rettigheder i medfør af 
gældende national lov.

Gyldighedsområde
For maskiner købt i et EU-land og medbragt 
til et andet EU-land vil serviceydelserne blive 
leveret i henhold til de garantibetingelser, 
der er gældende i det nye land. Der 
eksisterer kun en forpligtelse til at udføre 
servicearbejde under garantien, hvis 
produktet overholder og er installeret i 
overensstemmelse med:
- De tekniske specifikationer i det land, 

hvor garantikravet fremsættes.
- Monteringsvejledningen og 

sikkerhedsoplysningerne i 
brugervejledningen.

SERVICEAFDELING for IKEA-produkter
Tøv ikke med at kontakte IKEAs autoriserede 
servicecenter for at:
• anmode om service under garantien;
• få præcisering omkring montering af 

IKEA produktet i et tilhørende IKEA 
køkkenmøbel;

• få præcisering omkring funktionaliteten 
af IKEA produktet.

For at sikre, at vi yder dig den bedste 
assistance, bedes du venligst have 
læst monteringsvejledningen og/eller 
brugervejledningen omhyggeligt igennem, 
inden du kontakter os.

Hvordan kontakter du os i tilfælde af 
servicebehov?

Se sidste side i denne 
manual, hvor der findes 
en liste over IKEAs 
autoriserede servicecenter 
og telefonnumre.

 For at give dig en hurtigere service, 
anbefaler vi, at du bruger et af de 
specifikke	telefonnumre	i	denne	
vejledning.	Referer	altid	til	numrene	
i vejledningen til det produkt, der er 
behov	for	assistance	til.	Ligeledes	skal	
du referere til IKEA produktnummeret 
(8 cifret kode) og det 12 cifrede 
servicenummer,	der	findes	på	
maskinens	typeplade.

 GEM KØBSKVITTERINGEN! 
Den er dit bevis på købet, og er 
nødvendig for garantiens gyldighed. 
Købskvitteringen indeholder ligeledes 
IKEA navnet og produktnummeret (8 
cifret kode) for hver produkt, der er 
købt.

Har du brug for ekstra hjælp?
For øvrige spørgsmål, der ikke vedrører 
service og/eller garanti på dit produkt, 
henviser vi til IKEA butikkens kundeservice. 
Vi anbefaler, at du læser dokumentationen 
til produktet omhyggeligt igennem, inden du 
kontakter os.
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Les disse sikkerhetsinstruksene 
før du tar i bruk apparatet. 
Oppbevar de i nærheten for 
fremtidig referanse.
Disse instruksjonene og 
maskinen gir er utstyrt med 
viktige sikkerhetsadvarsler. 
Disse må alltid leses og 
følges. Produsenten fraskriver 
seg ethvert ansvar for 
unnlatelse av å følge disse 
sikkerhetsinstruksjonene, for 
uegnet bruk av apparatet eller 
feil innstilling av kontroller.

 Svært små barn (0-3 år) må 
holdes på sikker avstand fra 
apparatet. Små barn (3-8 år) 
må holdes på sikker avstand fra 
apparatet med mindre de holdes 
under kontinuerlig oppsyn. Barn 
fra 8 år og oppover og personer 
med nedsatt sanseevne eller 
fysisk eller psykisk funksjonsevne, 
eller manglende erfaring og 
kunnskap kan kun bruke dette 
apparatet under tilsyn eller hvis 
de har fått opplæring i trygg 
bruk av apparatet og forstår 
farene det innebærer. Barn må 

Sikkerhetsinformasjon

Innholdsliste

ikke leke med apparatet. Barn 
må ikke foreta rengjørings- eller 
vedlikeholdsoppgaver uten å 
være under tilsyn.

 ADVARSEL: Dersom døren 
eller dørens pakninger er 
skadde, må ikke ovnen benyttes 
før den er reparert - fare for 
brann.

 ADVARSEL: Væsker og 
matvarer må ikke varmes opp 
i forseglede beholdere - fare 
for eksplosjon, oppvarming av 
drikkevarer kan føre til forsinket 
eruptiv koking, må det utvises 
forsiktighet ved håndtering 
av beholderen - fare for 
brannskader.

 Mikrobølgeovnen er 
beregnet på oppvarming av mat 
og drikke. Ikke tørk mat eller klær 
eller varme varmeputer, tøfler, 
svamper eller lignende - fare for 
brann. Når du varmer opp mat 
i plasteller papirbeholdere, må 
du følge med på det som skjer i 
ovnen - fare for brann.

 Innholdet i tåteflasker og 
barnematglass må røres eller 
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ristes og temperaturen må 
kontrolleres - fare for at barnet 
kan brenne seg. Du må ikke 
varme egg med skall og hele 
hardkokte egg - eksplosjonsfare.

 Bruk kun redskap som er 
egnet for mikrobølgeovner. Ikke 
bruk beholdere av metall - fare 
for skade.

 Bruk kun en temperatursonde 
som anbefales for denne ovnen - 
fare for brann.

 Hvis det utvikles røyk, må du 
slå apparatet av eller trekke ut 
støpselet, og holde døren lukket 
for å kvele eventuelle flammer.

 Dersom apparatet er plassert 
850 mm eller mer over gulvet, 
vær oppmerksom på å ikke 
flytte dreieskiven når du tar ut 
beholdere – fare for skade.

 Ikke bruk mikrobølgeovnen 
til frityrsteking, siden du ikke 
kan kontrollere temperaturen på 
oljen.

 Metallbeholdere for mat og 
drikke er ikke egnet til bruk i 
mikrobølgeovn.

 Du må ikke fjerne 
beskyttelsesdekslene for 
mikrobølgeovnens luftinntak 
som er plassert på sideveggene 
(kun visse modeller). De hindrer 
at fett og matpartikler kan 
komme inn i mikrobølgeovnens 
luftinntakskanaler.

TILLATT BRUK
 ADVARSEL: Dette apparatet 

er ikke beregnet på å bli styrt 
ved en ekstern bryter, som f.eks. 
en timer, eller et adskilt system 
for fjernkontroll.

 Dette apparatet er beregnet 
for bruk i husholdninger og 
på lignende steder som for 
eksempel: selvbetjente kjøkken 
for butikkansatte, på kontorer 
eller på andre arbeidsplasser; 
gårder; av gjester på hotell, 
motell, bed & breakfast og andre 
overnattingssteder.

 Denne maskinen er ikke er 
ikke for profesjonell bruk. Ikke 
bruk maskinen utendørs.
INSTALLASJON

 Flytting og installering av 
maskinen må utføres av to eller 
flere personer - fare for skade. 
Bruk beskyttende hansker for å 
pakke ut og installere maskinen - 
fare for kutt.

 Installasjon, inkludert 
tilkopling av vann (hvis dette 
er aktuelt), elektrisk tilkopling 
og reparasjoner må utføres 
av kvalifiserte teknikere. Ikke 
reparer eller erstatt deler 
av maskinen med mindre 
det er tydelig spesifisert 
i bruksanvisningen. Hold 
barn på sikker avstand fra 
installeringsområdet. Pakk ut 
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maskinen og forsikre deg om 
at det ikke er blitt skadet under 
transporten. Hvis det oppstår 
problemer, kontakt forhandleren 
eller nærmeste ettersalgsservice. 
Når maskinen er installert, må 
emballasjeavfall (plast, deler 
i styroskum osv.) oppbevares 
utilgjengelig for barn - fare 
for kvelning. Apparatet må 
alltid frakobles strømnettet før 
installasjonen - fare for elektrisk 
støt. Under monteringen må du 
påse at strømledningen ikke 
kommer i klem og blir skadet - 
fare for brann eller elektrisk støt. 
Maskinen må ikke settes på før 
installeringen er fullført.

 Dette apparatet er beregnet 
for innbygging.
Ikke bruk det frittstående eller 
plassere det i et skap.
Når du har pakket ut apparatet, 
må du forsikre deg om at døren 
lukker seg skikkelig. Hvis det 
oppstår problemer, kontakt 
forhandleren eller nærmeste 
ettersalgsservice.
ELEKTRISKE ADVARSLER

 Det må være mulig å koble 
apparatet fra strømforsyningen 
ved å trekke ut støpslet dersom 
støpselet er tilgjengelig, eller 
ved hjelp av en flerpolet bryter 
montert ovenfor stikkontakten i 
henhold til regler for montering 
av ledninger og apparatet 

må jordes i samsvar med 
de nasjonale elektriske 
sikkerhetsstandardene.

 Ikke bruk skjøteledninger, 
multi-stikkontakter eller 
adaptere. De elektriske 
komponentene må ikke være 
tilgjengelige etter installasjonen. 
Ikke bruk apparatet når du er 
våt eller barbent. Ikke bruk dette 
apparatet dersom strømkabelen 
eller støpselet er skadet, hvis det 
ikke fungerer som det skal, eller 
dersom det er blitt skadet eller 
har falt ned.

 Hvis strømledningen er 
skadet, må den erstattes 
med en ny av produsenten, 
serviceavdelingen eller 
tilsvarende kvalifiserte personer 
for å hindre at det oppstår 
farlige situasjoner - fare for 
elektrisk støt.
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Produktbeskrivelse

1

2

3

4

1  Kontrollpanel
2  Grillelement (Quarts)
3  Ovnslampe
4  Dør

Tilbehør
Holderen for den 
roterende tallerkenen

1x

Den roterende 
glasstallerkenen

1x

Crisp-panne 
 

1x

Crisp-håndtak 
 

1x
Generelt
Det finnes en rekke tilbehør tilgjengelig på 
markedet. Før du kjøper tilbehør, påse at det 
er egnet for bruk i mikrobølgeovn.
Forsikre deg om at redskapene er ildfaste og 
at mikrobølgene kan passere gjennom dem før 
du bruker dem.
Pass på at mat eller tilbehør ikke er i kontakt 
med taket eller veggene i ovnsrommet når du 
setter det inn i mikrobølgeovnen.
Dette er særlig viktig for tilbehør av metall 
eller med deler av metall.
Dersom tilbehør som består av metall 
kommer i kontakt med taket eller veggene 
i ovnsrommet mens ovnen er i bruk kan det 
oppstå gnister, og ovnen kan bli skadet.
Pass alltid på at den roterende skiven kan 
dreie fritt før du slår på ovnen.
Alt tilbehør kan vaskes i oppvaskmaskin med 
unntak av crisp-pannen.
Crisp-pannen bør rengjøres med vann og et 
mildt rengjøringsmiddel. For fastsittende skitt, 
gni forsiktig med en klut. La alltid crisp-pannen 
kjøle seg ned før rengjøring.
Aluminiumsfolie kan trygt brukes for å beskytte 
små områder av maten så lenge folien ikke 
kommer i kontakt med veggene i ovnsrommet.

Holderen for den roterende tallerkenen
Monter først det innvendige hjulet og deretter 
den eksterne delen av den roterende støtten.
Bruk holderen for den roterende tallerkenen 
under glasstallerkenen. Legg aldri andre ting 
på holderen for den roterende tallerkenen.
Den roterende glasstallerkenen
Plasser den roterende glasstallerkenen på 
holderen.
Bruk den roterende glasstallerkenen til alle 
typer tilberedning. Den samler opp søl og 
matrester som ellers kan sette flekker og søle 
til ovnsrommet.
Crisp-håndtak
Bruk det vedlagte crisp-håndtaket for å ta den 
varme crisp-pannen ut av ovnen.
Crisp-panne
Plasser maten direkte på crisp-pannen.
Bruk alltid den roterende glasstallerkenen 
under crisp-pannen.
Ikke plasser redskaper direkte på crisp-
pannen, siden crisp-pannen raskt blir svært 
varm og derfor vil skade redskapene.
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Betjeningspanel

A  Push-push bryter for valg
B  Tilbakeknapp
C  Stopp
D  DISPLAY
E  Utsatt

F  Knapp for bekreftelse
G  Push-push reguleringsbryter

Uttrekkbare brytere
For å bruke denne typen bryter, 
trykk midt på bryteren.

Bryteren spretter ut.
Drei den til ønsket stilling.
Når tilberedningen er avsluttet, 
drei bryteren til  og trykk på 
den på nytt for at den skal gå 
tilbake til opprinnelig stilling.

Innstillinger
Når apparatet koples for første gang vil det 
be deg om å stille inn klokken.
Etter et strømbrudd blinker klokken og må 
tilbakestilles.
Din mikrobølgeovn har en rekke funksjoner 
som du kan tilpasses din personlige smak.

GFA

1. Vri på A  til Setting (innstilling) vises 
(omtrent 3 sek).

2. Trykk G bryteren ut og drei den for å 
velge en av de følgende innstillingene du 
vil justere: 
Klokke, Lyd, ECO, Lysstyrke

3. Trykk på F  knappen for å gå ut av 
innstillingenes funksjon og lagre alle 
endringene når du har avsluttet.

• Klokke

GF
1. Trykk på F  knappen (de venstre sifrene 

(time) flimrer).
2. Trykk på G bryteren og drei den for å 

stille inn timene.

Første gangs bruk
3. Trykk på F  knappen (de to høyre sifrene 

(minutter) flimrer).
4. Vri på G  bryteren for å stille inn 

minuttene.
5. Trykk på F  knappen igjen.
Klokken er stilt og i gang.
Hvis du vil fjerne klokken fra displayet når 
den er stilt inn, kan du gå til klokkeinnstilling 
på nytt og trykke på stoppknappen mens 
tallene blinker.

• Lyd

GF
1. Trykk på F  knappen.
2. Dra G  bryteren ut, og drei den for å slå 

summeren PÅ eller AV.
3. Trykk på F knappen igjen for å bekrefte 

endringen.
• Eco

GF
1. Trykk på F  knappen.
2. Dra G  bryteren ut, og drei den for å slå 

A D GB C FE
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Startbeskyttelse / Sikkerhetslås 
Denne automatiske sikkerhetsfunksjonen 
aktiveres ett minutt etter at ovnen er gått i 
“hvilemodus“. (Ovnen er i “hvilemodus“ når 
24-timersklokken vises eller hvis displayet er 
tomt fordi klokken ikke er innstilt).

Åpne og lukk døren, og trykk deretter på F  
for å starte funksjonen.

Avkjøler
Når en funksjon er ferdig, kan ovnen foreta 
en avkjølingsfase. Dette er normalt. Etter 
denne fasen slår ovnen seg av automatisk.
Avkjølingsprosedyren kan avbrytes, uten av 
dette får noen skadelige følger for ovnen, 
ved at du åpner døren eller trykke på C  
Knappen.

Innstilling av varseluret
Bruk denne funksjonen når du trenger en 
kjøkkentimer for å måle nøyaktig tid for ulike 
formål, som f.eks. når du koker egg eller har 
deig til heving.

GFA

1. Dra A  bryteren ut og drei den til du når 

Daglig bruk
posisjonen null.

2. Dytt G  bryteren ut og roter den for å stille 
inn ønsket lengde til timeren.

3. Trykk på F  knappen.
Det høres et lydsignal når timeren er ferdig 
med nedtellingen.
Trykk på Stopp-knappen for å slå av det 
akustiske signalet
ADVARSEL : Væske kan overopphetes til 
over kokepunktet uten at du ser bobler. Dette 
kan føre til at den varme væsken plutselig 
koker over. For å unngå dette bør du gjøre 
som følger:
1. Unngå å bruke beholdere med rette sider 

og smal hals.
2. Rør i væsken før du setter den i 

apparatet, og la teskjeen stå i 
beholderen.

3. La væsken stå litt etter oppvarming og 
rør i den en gang til før du forsiktig tar 
beholderen ut av apparatet.

Jet start
Denne funksjonen brukes for rask 
gjenoppvarming av mat med høyt 
vanninnhold, som; klare supper, kaffe eller te.
Mens bryteren står i øverste posisjon trykker 
du på startknappen for å slå på Jet Start-
funksjonen. 
Jet Start starter automatisk med full 
mikrobølgeeffekt og tilberedningstiden satt til 
30 sekunder. Hvert nytt trykk øker tiden med 

ECO-innstillingene PÅ eller AV.
3. Trykk på F knappen igjen for å bekrefte 

endringen.
Når øko-modus er på, vil displayets 
lysstyrke automatisk reduseres etter 1 
minutt. Hvis øko-modus er av, vil lysstyrken 
reduseres på samme måte etter 3 minutter. 
Det vil automatisk gå tilbake til innstilt 
lysstyrke når du trykker på en knapp eller 
åpner døren.

• Lysstyrke

GF
1. Trykk på F  knappen.
2. Dra G  bryteren ut og drei den for å stille 

inn nivået for lysstyrke som du ønsker.
3. Trykk på F knappen igjen for å bekrefte 

endringen.
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30 sekunder.
Du kan også dreie på reguleringsbryteren for 
å øke eller redusere tiden.
Trykk på F  for å bekrefte tilberedningstiden
Tabell over mikrobølgeovnens funksjoner

Funksjon Beskrivelse av 
funksjon

12:00 For å slå av ovnen.

Mikrobølger For raskt å tilberede og 
varme opp mat eller drikke.

CRISP

For å brune en rett perfekt, 
både på den over- og 
undersiden av maten. 
Denne funksjonen må kun 
brukes med den spesielle 
Crisp-pannen.

GRILL

For bruning, grilling og 
gratenger. Vi anbefaler 
å snu maten under 
tilberedningen. For best 
resultat, forvarm grillen i 
3-5 minutter.

GRILL KOMBI

For å raskt tilberede 
og gratinere retter med 
en kombinasjon av 
mikrobølgeovnen og 
grillfunksjonen.

TINING For tining av kjøtt, fjærfe, 
fisk, grønnsaker og brød.

Mikrobølger 
Bruk denne funksjonen for normal 
tilberedning eller oppvarming av matvarer 
som grønnsaker, fisk, poteter og kjøtt.

GFA E

1. Dytt A  bryteren ut og drei den til du 
finner mikrobølgefunksjonen.

2. Dytt G  bryteren ut og drei den for å stille 
inn effektnivået til mikrobølgene.

3. Trykk på F knappen for å bekrefte 
valget.

4. Vri på G  bryteren for å stille inn 
steketiden.

5. Trykk på E  knappen.
Når tilberedningsprosessen har startet: Du 
kan enkelt øke tiden i 30-sekunders trinn ved 
å trykke på startknappen. Hvert trykk øker 
tiden med 30 sekunder.
Du kan også dreie på reguleringsbryteren for 
å øke eller redusere tiden.
Du kan endre effektnivået under 
tilberedningen ved å trykke på 
tilbakeknappen og deretter dreie på 
reguleringsbryteren.
Trykk på E  eller F  for å bekrefte 
tilberedningstiden
Effektnivå Kun mikrobølger

Strømnivå Foreslått bruk:
1000 W Oppvarming av drikker, vann, 

klare supper, kaffe, te eller andre 
matvarer med høyt vanninnhold. 
Velg lavere effekt dersom maten 
inneholder egg eller fløte.

800 W Tilberedning av grønnsaker, kjøtt 
osv.

650 W Tilberedning av fisk.

500 W Mer forsiktig tilberedning av sauser 
med høyt proteininnhold, ost- og 
eggeretter og for ferdiggjøring av 
gryteretter.

350 W Småkoke stuinger, smelte smør og 
sjokolade.

160 W Tining. Mykgjøre smør, ost.
90 W Mykgjøre iskrem

Kombi- 

Bruk denne funksjonen når du skal tilberede 
retter som gratenger, lasagne, fjærkre og 
bakte poteter.

GFA E

1. Dytt A  bryteren ut og drei den til du finner 
den Kombinerte funksjonen.

2. Vri på G  bryteren for å stille inn effektnivå 
for mikrobølger.
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3. Trykk F  for å bekrefte ditt valg.
4. Vri G  bryteren for å stille inn steketiden.
5. Trykk på E  knappen.
Det maksimale nivået for mikrobølegeffekt 
når Grillen benyttes er 650W.

Strømnivå Foreslått bruk:
650 W Tilberede grønnsaker og 

gratenger
350 - 500 W Tilberede fjærkre og lasagne
160 - 350 W Tilberede fisk og frosne gratenger
90 W Gratinere frukt

Grill 

GFA E

Bruk denne funksjonen til å raskt gi maten en 
delikat, gyldenbrun farge.
1. Dytt A  bryteren ut og drei den til du finner 

grillfunksjonen.
2. Dytt på F  knappen for å bekrefte.
3. Dytt G  bryteren ut og drei den for å stille 

inn tilberedningstiden.
4. Trykk på E  knappen.
Pass på at redskapene du bruker er ildfaste 
og kan brukes i vanlig ovn før du griller med 
dem.

i VIKTIG: Ikke bruk plastredskaper når 
du griller. De vil smelte. Redskaper av 

tre eller papir egner seg heller ikke.

Tining 
Bruk denne funksjonen til å tine kjøtt, fjærkre, 
fisk, grønnsaker og brød. 
Auto-tining kan bare brukes for mat som har 
en nettovekt mellom 100 g - -2,5 kg.
Plasser alltid tallerkenen på det roterende 
glasset.

GFA E

1. Dytt A  bryteren ut og drei den til 
du finner funksjonen Auto Defrost 
(automatisk tining).

2. Dytt G  bryteren ut og drei den for å 
velge en matkategori.

3. Trykk på F knappen for å bekrefte 
valget.

4. Vri på G  bryteren for å stille inn vekten.
5. Trykk på F knappen for å bekrefte 

valget.
6. Trykk på E  knappen.
Vekt:
Denne funksjonen må kjenne til matens 
nettovekt. Ovnen vil automatisk beregne 
nødvendig tid for å fullføre prosessen.
Frosne matvarer:
Hvis maten er varmere enn dypfryst 
temperatur (-18 °C), velg lavere vekt for 
maten.
Hvis maten er kaldere enn dypfryst 
temperatur (-18 °C), velg høyere vekt for 
maten.

Mat Tips
Kjøtt

(100 g - 2,0 kg)

Kjøttdeig, koteletter, biffer eller 
steker. Snu maten når ovnen ber 
om det.

Poultry (fjærkre)

(100 g - 2,5 kg)

Kylling, hel, stykker eller fileter. 
Snu maten når ovnen ber om 
det.

Fisk

(100 g - 1,5 kg)

Hel, biffer eller fileter. Snu maten 
når ovnen ber om det.

Vegetables 
(grønnsaker)

(100 g - 1,5 kg)

Blandede grønnsaker, erter, 
brokkoli osv. Snu maten når 
ovnen ber om det.

Brød

(100 g - 1,0 kg)

Helt, rundstykker eller boller. Snu 
maten når ovnen ber om det.
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For matvarer som ikke står oppført i denne 
tabellen, eller hvis vekten er lavere eller 
høyere enn anbefalt vekt, bør du følge 
prosedyren for “Tilberede og varme mat med 
mikrobølger“ og velge 160 W ved tining.
Frosne matvarer i plastposer, plastfolie 
eller pappesker kan plasseres direkte inn i 
ovnen, dersom emballasjen ikke består av 
metalldeler (f.eks. klips).
Formen på emballasjen påvirker 
opptiningstiden.
Flate pakker tiner raskere enn tykke blokker. 
Skill deler fra hverandre etter hvert som de 
tiner.

Manuell tining 
Følg prosedyren for innstilling av mikrobølger 
og velg 160 W ved tining.
Kontroller maten regelmessig.
Etter som du får mer erfaring, finner du frem 
til riktig opptiningstid for ulike mengder.

Crisp 
Bruk denne funksjonen når du vil varme opp 
og tilberede pizza og annen deigbasert 
mat. Funksjonen egner seg også til steking 
av egg, pølser, hamburgere osv.
Ovnen bruker mikrobølger og grill 
automatisk når den skal varme opp crisp-
pannen. 
Dermed oppnår crisp-pannen raskt 
arbeidstemperaturen og begynner å brune 
og sprøsteke maten. Du kan ikke endre eller 
slå av/på effektnivå eller grill når du bruker 
crisp-funksjonen.
Pass på at crisp-pannen er korrekt plassert 
midt på den roterende glasstallerkenen.
Ovnen og Crisp-pannen blir svært varme 
når denne funksjonen benyttes.
Ikke plasser den varme crisp-pannen på et 
underlag som er ømfintlig for varme.

i VIKTIG: Vær forsiktig så du ikke 
berører taket i nærheten av 

grillelementet.
Bruk grillvotter eller det vedlagte crisp-
håndtaket når du skal ta ut den varme 
crisp-pannen.
Bruk kun den vedlagte crisp-pannen med 
denne funksjonen. Andre Crisp-panner 
som er tilgjengelige på markedet vil ikke 
gi det samme resultatet ved bruk av denne 
funksjonen. 

i VIKTIG: Crisp-pannen kan forvarmes 
før bruk (maks. 3 min.).

Bruk alltid crisp-funksjonen når du forvarmer 
crisp-pannen.
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Tilberedningstabeller
Mat Funksjon Forvarmer EFFEKT

(W)
Tilberedningstid 

(min.)
Sukkerbrød - - 7 - 10

Fruktpai - - 12 - 20

Kjeks - - 3 - 5

Middagspaier og Quiche Lorraine 
(1 - 1.2 kg)  - - 18 - 25

Middagsretter(250 - 500 g) - 750 4 - 7

Lasagne/bakt pasta - 500 15 - 25

Frossen lasagne (500 - 700 g) - 500 14 - 25

Frossen pizza (300 g) - - 7 - 8

Kjøtt (koteletter, biff) - 500 12 - 20

Fjærkre (hele, 800 g - 1.5 kg) - 350 - 500 35 - 50 *

Kyllingfileter	eller	stykker X ** - 10 - 25

Steker - 160 - 350 45 - 60 *

Pølser / spyd - - 20 - 40 *

Pølser/hamburgere X ** - 6 - 16 *

Fisk	(koteletter	eller	fileter) X 160 - 350 15 - 30 *

Hel	fisk - 500 - 650 20 - 40 *

Bakte poteter - 350 - 500 20 - 40 *

Potetbåter - - 25 - 30

Bakte epler - 160 -350 15 -25

* Snu maten etter halve tilberedningstiden ** Forvarm Crisp-pannen i 3-5 minutter
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Rengjøring og vedlikehold
Rengjøring er det eneste 
vedlikeholdsarbeidet som vanligvis er 
nødvendig.
Dersom du ikke holder ovnen ren, kan 
overflatene bli ødelagte. Dette kan ha sterk 
innvirkning på apparatets levetid og kan 
føre til farlige situasjoner.

i VIKTIG: ikke bruk stålull, gryteskrubber 
av metall eller slipende 

rengjøringsmidler osv. som kan skade 
betjeningspanelet og overflatene i 
ovnsrommet og ovnens utside. Bruk en 
svamp med mildt vaskemiddel eller 
tørkepapir sammen med glassrens-spray. 
Sprøyt glassrens på tørkepapiret.
Ikke spray direkte på ovnen.
Regelmessig, eller dersom du har sølt, ta ut 
den roterende glasstallerken og holderen og 
rengjør i bunnen av ovnen.
Denne ovnen er beregnet på å brukes med 
den roterende tallerkenen på plass.

i VIKTIG: ikke bruk mikrobølgeovnen 
når den roterende tallerkenen er tatt ut 

for rengjøring.
Bruk et mildt rengjøringsmiddel, vann og en 
myk klut til å rengjøre innsiden av ovnen, 
begge sidene av døren og døråpningen.

i VIKTIG: ikke la det danne seg fett og 
matrester rundt døren.

For hardnakkede flekker kan du koke en 
kopp med vann i 2 eller 3 minutter. Dampen 
vil myke opp flekkene.

i VIKTIG: ikke bruk 
damprengjøringsapparatet når du skal 

rengjøre mikrobølgeovnen.
Vond lukt i ovnen kan fjernes hvis du setter 
en kopp med vann tilsatt litt sitronsaft på 
den roterende tallerkenen og lar det koke i 
noen minutter.

Grillelementet trenger ikke rengjøring, fordi 
den sterke varmen vil brenne av eventuelt 
søl, men taket i nærheten kan trenge 
regelmessig rengjøring. Rengjør taket med 
varmt vann, vaskemiddel og en svamp.
Hvis grillen ikke brukes regelmessig, bør den 
settes i gang i 10 minutter hver måned for å 
brenne bort eventuelt søl.

Kan vaskes i oppvaskmaskin
• Holder for den roterende tallerkenen.
• Roterende glasstallerken.
• Crisp-håndtak.

Skånsom rengjøring
Crisp-pannen bør rengjøres i mildt 
såpevann. Vanskelige flekker kan 
fjernes med skuresvamp og mildt 
rengjøringsmiddel.
La alltid crisp-pannen avkjøles før du 
rengjør den.

i VIKTIG: ikke dypp crisp-pannen ned i 
vann og ikke skyll den under vann når 

den er varm.
Rask avkjøling kan skade den.
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Problem Mulig årsak Løsning
Apparatet virker ikke. Hovedstrømtilførselen eller 

apparatets støpsel er ikke 
tilkoblet.

Kontroller sikringene og påse at 
stikkontakten er strømførende.

Døren er ikke lukket. Åpne og lukk døren før du prøver igjen.

Displayet viser bokstaven 
“F” etterfulgt av en 
bokstav eller et nummer

Programvarefeil. Ta kontakt med nærmeste Ettersalgs-
servicesenter og oppgi bokstaven eller 
nummeret som følger bokstaven “F”.

Maten varmes ujevnt. Spesielt tynne deler, som 
kyllingvinger og lignende er 
ikke tildekket.

Beskytt tynne deler med aluminiumsfolie.

Maten ble varmet opp med for 
høyt effekttrinn.

Velg et lavere effekttrinn.

Den roterende tallerkenen har 
stoppet.

Kontroller at den roterende tallerkenen 
og holderen er på plass, og at maten er 
sentrert og ikke berører ovnsveggene.

Maten dreies ikke. Den roterende tallerkenen har 
stoppet.

Kontroller at den roterende tallerkenen 
og holderen er på plass og at bunnen i 
ovnsrommet er rent.

Hva	må	gjøres,	hvis	...

 ADVARSEL!: Du må ikke fjerne 
noen deksler. Dørpakningene 
og området rundt dem må 
kontrolleres regelmessig for skader. 
Hvis disse områdene er skadet, 

må du ikke bruke apparatet før 
det er reparert av en kvalifisert 
tekniker, før det utføres vedlikehold 
- fare for elektrisk støt. Ikke bruk 
damprengjøringsutstyr.

Autorisert servicesenter
Før du ringer kundeservice: 
1. Se om du kan løse problemet selv (se 

tabellen “Hva må gjøres, hvis ...”). 
2. Slå apparatet av og på igjen for å se om 

problemet forsvinner. 
Dersom problemet vedvarer etter disse 
kontrollene, kontakt IKEAs autoriserte 
servicesenter. 
Oppgi alltid: 
 - typen feil 
 - nøyaktig apparattype og -modell, 
 - nummeret til det autoriserte servicesenteret 

(nummeret som står etter ordet “Service” 
på typeplaten), som befinner seg på den 

innvendige kanten i ovnsrommet (synlig når 
døren er åpen), 

 - din fulle adresse; 
 - ditt telefonnummer. 

 

 
 - Dersom det er behov for noen form for 

reparasjon, vennligst ta kontakt med IKEA 
sitt autoriserte Service-senter (for å sikre 
at originale reservedeler blir brukt og at 
reparasjonene utføres på riktig måte).
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Tekniske data
Modellidentifikasjon: ANRÄTTA 704.117.67
Forsyningsspenning 220-240V / 50Hz
Nominell inngangseffekt 2300 W
Sikring 10 A
Utgangseffekt for mikrobølger 1000 W
Utvendige mål (HxBxD) 800 W
Innvendige mål (HxBxD) 397 x 595 x 468
Cavity inner dimensions (HxWxD) 200 x 405 x 380

De tekniske opplysningene finner du på typeskiltet inne i apparatet.

Data	for	testoppvarming	i	samsvar	med	IEC	60705.
Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen SC 59H har utviklet en standard for å 
sammenlikne testing av oppvarmingsresultater i forskjellige mikrobølgeovner. Vi anbefaler 
følgende for denne ovnen:

Test Mengde Ca.	tid Effektnivå Beholder
12.3.1 Egg vaniljesaus 750 g 11 - 12 min 650 W Pyrex 3.227
12.3.2 Svamp kake 475 g 9 min 650 W Pyrex 3.827
12.3.3 Kjøttpudding 900 g 16 - 18 min 800 W Pyrex 3.838
13.3 Kjøtt avriming 500 g 14 min 160 W

MERK: Denne informasjonen er kun for kvalifisert elektriker.

Montere apparatet
Følg den vedlagte egne 
monteringsanvisningen når du skal montere 
apparatet.
Barn skal ikke utføre installasjonsoppgaver. 
Hold barn på avstand under installasjon 
av apparatet. Hold emballasjemateriale 
(plastposer, deler av polystyren, osv.) 
utenfor barns rekkevidde, under og etter 
installasjon av apparatet.
Bruk alltid vernehansker mens du pakker ut 
og installerer apparatet.
Apparatet må håndteres og installeres av to 
eller flere personer.Apparatet må frakobles 
strømnettet før installasjonen.
Pakk ut apparatet og forsikre deg om at 

det ikke er blitt skadet under transporten. 
Dersom du oppdager noen problemer, 
må du kontakte forhandleren eller 
Serviceavdelingen.
Når du har pakket ut apparatet, må 
du forsikre deg om at døren lukker seg 
skikkelig.
Dersom du oppdager noen problemer, 
må du kontakte forhandleren eller 
Serviceavdelingen. For å unngå eventuelle 
skader, må ovnen ikke fjernes fra 
isoporsokkelen før idet den skal installeres.
Under monteringen må du påse at 
strømledningen ikke kommer i klem og blir 
skadet.

Montering
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Før tilkobling
Kontroller at spenningen på typeplaten 
samsvarer med spenningen der du bor.
Typeskiltet sitter på forkanten av ovnen 
(synlig når døren åpnes).
Du må ikke fjerne beskyttelsesdekslene for 
mikrobølgeovnens luftinntak som er plassert 
på sideveggen inne i ovnen. De hindrer 
at fett og matpartikler kan komme inn i 
mikrobølgeovnens luftinntakskanaler.

Forsikre deg om at ovnsrommet er tomt før 
du monterer ovnen.
Forsikre deg om at apparatet ikke er skadet.
Kontroller at ovnsdøren lukker godt til 
mot dørkarmen og at den innvendige 
dørtetningslisten ikke er skadet. Tøm ovnen 
og rengjør den innvendig med en myk, 
fuktig klut. Ikke bruk dette apparatet dersom 
strømkabelen eller støpselet er skadet, 
hvis det ikke fungerer som det skal, eller 
dersom det er blitt skadet eller har falt ned. 
Ikke dypp strømkabelen eller støpselet 
ned i vann. Hold ledningen unna varme 
overflater. Ellers kan det oppstå elektrisk 
støt, brann eller andre farer.

Etter tilkobling
Ovnen kan bare startes når døren er 
skikkelig lukket.
Det er påbudt å jorde apparatet.
Produsenten frasier seg ethvert ansvar for 
personskader samt skader på dyr eller 
gjenstander som har oppstått fordi dette 
påbudet ikke er blitt fulgt.
Produsentene er ikke økonomisk ansvarlige 
for problemer som forårsakes av at brukeren 
ikke følger disse anvisningene.

Dersom du ikke følger disse instruksjonene, 
kan det medføre fare. Produsenten fraskriver 
seg ethvert ansvar for skader på personer, 
dyr eller eiendom dersom disse rådene og 
forholdsreglene ikke følges.
FORSIKTIG: Apparatet er ikke beregnet på 
å settes igang ved hjelp av en ekstern timer 
eller et separat fjernkontrollsystem.
De elektriske komponentene må ikke 
være tilgjengelige for brukeren etter 
installasjonen.
Det må brukes en flerpolet bryter med 
en kontaktåpning på minst 3 mm for at 
installasjonen skal oppfylle gjeldende 
sikkerhetsforskrifter.
ADVARSEL: Strømledningen må være lang 
nok til at det innebygde apparatet kan 
kobles til stikkontakten.
Ikke trekk i strømledningen.
Hvis strømledningen er skadet, må 
den skiftes ut med en av samme slag. 
Strømledningen må kun skiftes ut av en 
kvalifisert tekniker etter produsentens 
anvisninger og i henhold til gjeldende lokale 
sikkerhetsforskrifter. Kontakt et autorisert 
servicesenter.
Ikke bruk dette apparatet dersom 
strømkabelen eller støpselet er skadet, 
hvis det ikke fungerer som det skal, eller 
dersom det er blitt skadet eller har falt ned. 
Ikke dypp strømkabelen eller støpselet 
ned i vann. Hold ledningen unna varme 
overflater.
Ikke berør apparatet med våte kroppsdeler 
og ikke betjen apparatet med nakne føtter.
Kontakt en kvalifisert tekniker dersom 
støpslet ikke passer til stikkontakten i 
boligen din (gjelder apparater som leveres 
med støpsel).
Ikke bruk skjøteledninger, multikontakter 
eller adaptere. Ikke koble apparatet til en 
kontakt som kan styres med en fjernkontroll 
eller en timer.

Elektrisk tilkobling
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Miljøhensyn
 ADVARSEL!: Det er farlig 

for ufaglærte personer å 
utføre servicearbeid eller 
reparasjoner som innebærer 
å fjerne et deksel på denne 
ovnen. Dekslene beskytter mot 
mikrobølgeenergien.

 ADVARSEL!: Dersom du ikke 
holder ovnen ren, kan overflatene 
bli ødelagte. Dette kan ha sterk 
innvirkning på apparatets levetid 
og kan føre til farlige situasjoner.

 ADVARSEL!: Ovnen må 
rengjøres regelmessig og 
matrester må fjernes.

 ADVARSEL!: Påse at 
maskinen slått av og koplet 
fra strømforsyningen for du 
utfører vedlikehold - fare 
for elektrisk støt. Ikke bruk 
damprengjøringsutstyr.

 ADVARSEL!: Bruk ikke 
skuremidler eller skraperedskaper 
av metall for å rengjøre glasset 
i ovnsdøren. Dette kan ripe 
overflaten av glasset, noe 
som kan føre til at glasset slår 
sprekker.

 Påse at apparatet er 
avkjølt før du utfører renhold 
eller vedlikehold. - fare for 
brannskader

 ADVARSEL!: Slå av apparatet 
før du skifter ut lampen - fare for 
elektrisk støt.

AVHENDING AV EMBALLASJEMATERIAL
Emballasjematerialet består av 100% 
resirkulerbart material, og er merket med 
resirkuleringssymbolet.
De ulike delene av emballasjen må 
derfor kasseres på en ansvarlig måte og 
i full overensstemmelse med gjeldende 
bestemmelser for avfallsbehandling.
AVHENDING AV BRUKTE 
HUSHOLDNINGSAPPARAT
Dette apparatet er fremstilt av materialer 
som kan resirkuleres eller brukes om 
igjen. Apparatet må avfallsbehandles 
i samsvar med lokale bestemmelser 
angående avfallsbehandling. For mer 
utfyllende informasjon om behandling, 
gjenvinning og resirkulering av elektriske 
husholdningsapparater, kan du kontakte 
de kompetente lokale styresmaktene, 
det lokale renholdsverket eller butikken 
der du kjøpte husholdningsapparatet. 
Dette apparatet er merket i samsvar med 
EU-direktiv 2012/19/EU om kassering av 
elektriske og elektroniske produkter (WEEE). 
Ved å sørge for at dette produktet kasseres 
forskriftmessig, bidrar du til å forhindre de 
negative miljø- og helsekonsekvensene feil 
avfallshåndtering av dette produktet kan 
forårsake.
Symbolet  på produktet eller på 
de vedlagte dokumentene, indikerer 
at det ikke må behandles som vanlig 
husholdningsavfall, men transporteres til 
en innsamlingsstasjon for resirkulering av 
elektrisk og elektronisk utstyr.
RÅD OM ENERGISPARING
Kun forvarm ovnen dersom dette er oppgitt 
i tilberedningstabellen eller i oppskriften. 
Bruk mørklakkerte eller emaljerte bakebrett 
siden disse absorberer bedre varmen. 
Matvarer som krever lang tilberedningstid, 
vil de likevel fortsette å koke selv når ovnen 
er slått av.
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IKEA GARANTI
Hvor lenge er IKEA garantien gyldig
Denne garantien gjelder i fem år fra 
opprinnelig innkjøpsdato, som er den datoen 
da hvitevaren ble kjøpt på IKEA. Original 
kvittering må fremvises som kjøpsbevis. Hvis 
det utføres service garantireparasjoner, 
fører ikke dette til at garantiperioden på 
hvitevaren eller de nye delene forlenges.

Hvem utfører service?
IKEAs autoriserte servicepartner vil sørge for 
service gjennom sitt eget nettverk.

Hva dekker denne garantien?
Garantien dekker feil på hvitevaren som 
skyldes produksjons- eller materialfeil fra 
og med datoen da hvitevaren ble kjøpt 
hos IKEA. Denne garantien gjelder kun for 
bruk av hvitevaren i privat husholdning. 
Unntakene er spesifisert under avsnittet 
“Hva dekkes ikke av denne garantien?” 
Under garantiperioden vil utgiftene til 
utbedring av feilen, dvs. reparasjon, nye 
deler, arbeidstimer og reise bli dekket, på 
betingelse av at hvitevaren er tilgjengelig for 
reparasjon uten spesielle utgifter. På disse 
betingelser er EUs retningslinjer (Nr. 99/44/
EU) og lokale forskrifter i de enkelte land 
bindende. Utskiftede reservedeler er IKEA sin 
eiendom.

Hva vil IKEA gjøre for å løse problemet?
Den servicepartner som IKEA utpeker 
vil undersøke hvitevaren og selv avgjøre 
om det dekkes av denne garantien. Hvis 
det dekkes vil IKEAs serviceavdeling eller 
den servicepartner den har autorisert til 
sine egne serviceoperasjoner etter egen 
avgjørelse enten reparere det feilaktige 
produktet eller skifte det ut med en identisk 
eller tilsvarende hvitevare.

Hva dekkes ikke av denne garantien?
• Normal bruk og slitasje.
• Skade påført hvitevaren med hensikt 

eller ved skjødesløshet, skader som 
skyldes at bruksanvisningen ikke er 
fulgt, ukorrekt installasjon eller tilkobling 
til feil spenning, skade forårsaket av 

kjemisk eller elektro-kjemisk reaksjon, 
rust, korrosjon og vannskade, herunder 
omfattet men ikke begrenset til skade 
som skyldes overdrevent kalkinnhold i 
vanntilførselen, og skade forårsaket av 
unormale omgivelsesforhold.

• Forbruksdeler omfatter batterier og 
pærer.

• Ikke-funksjonelle eller dekorative deler 
som ikke påvirker normal bruk av 
hvitevaren, for eksempel riper og mulige 
fargeforandringer.

• Tilfeldig skade som skyldes 
fremmedlegemer eller stoffer, 
samt rengjøring/rensing av filtre, 
avløpssystemer eller såpebeholdere.

• Skade på følgende deler: keramisk 
glass, tilbehør, servise- og bestikk-kurver, 
tilførsels- og avløpsrør, pakninger, 
lamper og lampedeksler, display, 
knotter, innfatninger osv. dersom det 
ikke kan bevises at slike skader skyldes 
produksjonsfeil.

• Tilfeller hvor reparatøren under sitt besøk 
ikke kunne finne noen feil.

• Reparasjoner som ikke er utført av 
autoriserte serviceytere og/eller en 
autorisert servicepartner eller dersom det 
ikke er blitt brukt originale deler.

• Reparasjoner som skyldes ukorrekt 
installasjon eller installasjon som ikke 
skjer ifølge monteringsanvisningene.

• Bruk av hvitevaren utenfor privat 
husholdning, dvs. profesjonell bruk.

• Transportskader. Hvis en kunde 
transporterer produktet hjem til seg 
selv eller til en annen adresse, er ikke 
IKEA ansvarlig for eventuell skade 
som kan oppstå under transporten. 
Men dersom IKEA leverer produktet til 
kundens leveringsadresse, dekkes skader 
som måtte oppstå på produktet under 
transporten av IKEA.

• Installasjons kostnader av ditt IKEA 
produkt. Men hvis en serviceyter fra IKEA 
eller en servicepartner som er autorisert 
av IKEA reparerer eller erstatter 
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hvitevaren i samsvar med vilkårene 
i denne garantien, vil serviceyteren 
eller den autoriserte servicepartneren 
installere den reparerte hvitevaren eller 
installere den erstattede hvitevaren, om 
nødvendig.

Disse restriksjonene gjelder ikke for 
feilfritt arbeid utført av en kvalifisert 
reparatør med bruk av originale deler 
for å tilpasse hvitevaren til de tekniske 
sikkerhetsspesifikasjonene i et annet EU-land.

Lovfestede rettigheter
Denne garantien gir deg konkrete rettigheter, 
men du har også rettigheter i henhold til 
norsk lov.

Gyldighetsområde
For produkter kjøpt i et EU-land og fraktet til 
et annet, vil service bli gitt innenfor rammene 
av garantivilkårene i det nye landet. Plikt til å 
utføre service innen rammene for garantien 
foreligger kun dersom produktet tilfredsstiller 
og er installert i henhold til:
- de tekniske spesifikasjonene i det landet 

hvor garantikravet fremsettes.
- sikkerhetsinformasjonen i monterings- og 

bruksanvisningen.

KUNDESERVICE
Ikke nøl med å kontakte et autorisert 
servicesenter som er godkjent av IKEA for å:
• fremsette et servicekrav under denne 

garantien;
• spørre etter opplysninger om installasjon 

av IKEA-hvitevarer i IKEAs egen avdeling 
for kjøkkenmøbler;

• spørre om hvordan hvitevarene fra IKEA 
fungerer.

For å sikre oss at vi kan tilby deg den beste 
assistanse vennligst studer monterings og 
bruksanvisning før du kontakter oss.

Hvordan nå oss hvis du har behov for 
service	på	ditt	produkt.

Vennligst se siste sidei 
denne manualen for en full 
oversikt over autoriserte 
servicesentre valgt av IKEA 
og relative telefonnumre.

 For å kunne tilby deg en raskere 
service anbefaler vi deg å benytte 
telefonnummer	ihht	denne	listen.	
Henvis alltid til numrene i heftet 
til det hvitevaren som du trenger 
service	for.	Vennligst	oppgi	IKEA	
sitt produktnummer (8 siffer) og 
servicenummer (12 siffer) som er 
oppført	på	hvitevarens	typeskilt.

 TA VARE PÅ KJØPSKVITTERINGEN 
Den gjelder som garantibevis og er 
påkrevd ved alle garanti reparasjoner. 
Kjøpskvitteringen oppgir også IKEA 
navnet og produktnummeret (8 siffer) 
for hver av hvitevarene du har kjøpt.

Trenger du ekstra hjelp?
For alle andre henvendelser vennligst 
kontakt IKEA kundesenter. Vi anbefaler at 
du leser bruksanvisning og medfølgende 
dokumentasjon før du kontakter oss.
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Lue nämä turvallisuusohjeet 
ennen laitteen käyttöä. Säilytä 
ne lähettyvillä tulevaa tarvetta 
varten.
Näissä ohjeissa ja itse laitteessa 
on tärkeitä turvallisuutta koskevia 
varoituksia, joita on noudatettava 
aina. Valmistaja kieltäytyy 
kaikesta vastuusta, jos näitä 
turvallisuusohjeita ei noudateta 
tai jos laitetta käytetään 
sopimattomasti tai säätimet 
asetetaan virheellisesti.

 SPikkulapset (0-3 vuotta) 
on pidettävä loitolla laitteesta. 
Hieman vanhemmat lapset 
(3- 8 vuotta) on pidettävä 
loitolla laitteesta, ellei heitä 
valvota jatkuvasti. Laitetta 
voivat käyttää yli 8-vuotiaat 
lapset sekä fyysisesti, aisteiltaan 
tai henkisesti rajoitteiset tai 
kokemattomat ja taitamattomat 
henkilöt ainoastaan, jos heidän 
turvallisuudestaan vastaava 
henkilö valvoo tai opastaa 
heitä laitteen turvallisessa 
käytössä ja osoittaa mahdolliset 
vaaratilanteet. Lapset eivät 

Turvallisuusohjeet

Sisällysluettelo

saa leikkiä laitteella. Lapset 
eivät saa suorittaa puhdistus- 
tai huoltotoimenpiteitä ilman 
valvontaa.

 VAROITUS: Jos luukku 
tai luukun tiivisteet ovat 
vahingoittuneet, ei uunia saa 
käyttää ennen kuin se on korjattu 
– loukkaantumisvaara.

 VAROITUS: Nesteitä tai ruokia 
ei saa lämmittää suljetuissa 
astioissa – räjähdysvaara; 
juomien lämmittäminen voi 
johtaa viiveellä purskahtavaan 
kiehumiseen; astiaa on 
käsiteltävä varoen – 
palovammojen riski.

 Mikroaaltouuni on 
tarkoitettu ruokien ja juomien 
kuumentamiseen. Älä kuivaa 
elintarvikkeita tai vaatteita tai 
kuumenna lämmitystyynyjä, 
tohveleita, sieniä tai vastaavia 
– tulipalovaara. Lämmittäessäsi 
elintarvikkeita muovisissa tai 
paperisissa astioissa pysy uunin 
lähellä valvomassa tilannetta – 
tulipalovaara.
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 Tuttipullojen ja 
vauvanruokapurkkien sisältöä 
tulee sekoittaa tai ravistaa ja 
niiden lämpötila tulee tarkistaa 
– palovammojen vaara. Älä 
kuumenna munia kuorineen sekä 
kokonaisia kovaksi keitettyjä 
munia – räjähtämisvaara.

 Käytä ainoastaan 
mikroaaltouuneille sopivia 
keittiövälineitä. Älä käytä 
metallisia astioita – 
loukkaantumisvaara.

 Käytä vain tälle uunille 
suositeltua lämpötilaanturia – 
tulipalovaara.

 Jos uunissa on savua, kytke 
virta pois tai irrota laitteen pistoke 
ja pidä luukku kiinni, jotta liekit 
sammuvat.

 Jos laite on asennettu 850 
mm:n korkeudelle lattiasta tai 
sen yli, huolehdi, ettet siirrä 
pyörintätasoa poistaessasi 
astioita - loukkaantumisvaara.

 Älä uppopaista ruokaa 
mikroaaltouunissa, sillä öljyn 
lämpötilaa ei voi säätää.

 Metalliset astiat 
elintarvikkeille ja juomille eivät 
sovellu mikroaaltouunikäyttöön.

 Älä poista uunitilan sivuseinillä 
olevia suojalevyjä (ainoastaan 
tietyissä malleissa). Ne estävät 
rasvan ja ruoanmurujen pääsyn 
uunin mikroaaltoenergian 
tulokanaviin.

SALLITTU KÄYTTÖ
 HUOMIO: Laitetta ei 

ole tarkoitettu käytettäväksi 
ulkopuolisen kytkentälaitteen, 
kuten esimerkiksi ajastimen, tai 
erillisen kaukoohjausjärjestelmän 
kanssa.

 Tämä laite on tarkoitettu 
kotitalouskäyttöön ja vastaaviin 
käyttötarkoituksiin, kuten: 
henkilöstön keittiötiloihin 
kaupoissa, toimistoissa ja 
muissa työympäristöissä; 
maataloissa; asiakaskäyttöön 
hotelleissa, motelleissa, 
aamiaismajoituspaikoissa ja 
muissa asuinympäristöissä.

 Tätä laitetta ei ole tarkoitettu 
ammattikäyttöön. Älä käytä 
laitetta ulkona.
ASENNUS

 Laitteen käsittelyssä ja 
asennuksessa tarvitaan vähintään 
kaksi henkilöä – loukkaantumisen 
vaara.
Käytä suojakäsineitä pakkauksen 
avaamisen ja asennuksen 
yhteydessä – leikkautumisvaara.

 Asennus, mukaan lukien 
vesikytkennät (jos niitä on), 
sähkökytkennät ja korjaukset on 
annettava pätevän asentajan 
tehtäviksi. Älä korjaa tai vaihda 
mitään laitteen osaa, ellei 
käyttöohjeessa nimenomaan näin 
kehoteta.
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Pidä lapset loitolla 
asennuspaikasta. Kun olet 
purkanut laitteen pakkauksesta, 
varmista, että laite ei ole 
vahingoittunut kuljetuksen aikana. 
Jos ilmenee ongelmia, ota yhteys 
jälleenmyyjään tai lähimpään 
huoltopisteeseen.
Asennuksen jälkeen 
pakkausjätteet (muovi, 
styroksiosat, jne.) on säilytettävä 
lasten ulottumattomissa 
– tukehtumisvaara. 
Laite on kytkettävä irti 
sähköverkosta ennen mitään 
asennustoimenpiteitä – 
sähköiskun vaara.
Varmista asennuksen aikana, 
että laite ei vaurioita virtajohtoa 
– tulipalon tai sähköiskun vaara. 
Kytke laite päälle vasta kun 
asennus on valmis.

 Tämä laite on tarkoitettu 
asennettavaksi kalusteeseen. Älä 
käytä sitä vapaasti seisovana 
äläkä sijoita sitä kaappiin.
Purettuasi laitteen 
pakkauksestaan tarkista, että 
sen luukku sulkeutuu kunnolla. 
Jos ilmenee ongelmia, ota yhteys 
jälleenmyyjään tai lähimpään 
huoltopisteeseen.

SÄHKÖASIOITA KOSKEVAT 
VAROITUKSET

 Laite on voitava kytkeä 
irti sähköverkosta irrottamalla 
pistoke pistorasiasta, jos 
pistorasia on saavutettavissa, 
tai pistorasian edelle 
asennetusta moninapaisesta 
kytkimestä, minkä lisäksi laite 
on maadoitettava kansallisten 
sähköistä turvallisuutta koskevien 
määräysten mukaisesti.

 Älä käytä jatkojohtoja, 
haaroitusrasioita tai adaptereita. 
Kun asennus on tehty, sähköosat 
eivät saa olla käyttäjän 
ulottuvilla. Älä käytä laitetta 
märkänä tai paljasjaloin. Älä 
käytä tätä laitetta, jos virtajohto 
tai pistoke on vahingoittunut, jos 
laite ei toimi kunnolla tai jos se on 
vaurioitunut tai pudonnut.

 Jos virtajohto on 
vahingoittunut, on sen tilalle 
vaihdettava toinen samanlainen; 
vaaratilanteiden estämiseksi 
vaihdon saa suorittaa valmistaja, 
sen huoltohenkilö tai vastaava 
pätevä henkilö – sähköiskun 
vaara.
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Tuotteen kuvaus

1

2

3

4

1  Käyttöpaneeli
2  Grillivastus (Quartz)
3  Uunitilan valo
4  Luukku

Lisävarusteet
Lasialustan pyöritin

1x

Lasialusta

1x

Crisp-alusta

1x

Crisp-alustan otin

1x

Yleistä
Markkinoilla on saatavilla monenlaisia 
varusteita. Ennen kuin hankit mitään varusteita, 
varmista, että ne soveltuvat käytettäviksi 
mikroaaltouuneissa.
Tarkista ennen käyttöä, että käyttämäsi 
varusteet ovat mikroaaltouunin kestäviä ja että 
mikroaallot läpäisevät ne.
Kun panet ruoka-astioita ja muita välineitä 
mikroaaltouuniin, varmista, että ne eivät 
kosketa uunin sisäosiin.
Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun välineet 
ovat metallisia tai niissä on metalliosia.
Jos metallia sisältävä esine koskettaa 
uunin sisäosia toiminnan aikana, voi syntyä 
kipinöintiä, joka saattaa vaurioittaa uunia.
Varmista aina ennen uunin käynnistämistä, 
että alusta voi pyöriä vapaasti.
Kaikki varusteet, Crisp-alustaa lukuun 
ottamatta, voidaan pestä astianpesukoneessa.
Crisp-alusta on puhdistettava vedellä ja 
miedolla pesuaineella. Hankaa pinttynyt lika 
pois pehmeällä liinalla. Anna Crisp-alustan 
aina jäähtyä ennen puhdistusta.
Voit peittää ruoan osia pienillä alumiinifolion 
palasilla, kunhan folio ei kosketa uunin 
sisäosia.

Lasialustan pyöritin
Aseta ensin paikalleen sisäpyörä ja sitten 
lasialustan pyörittimen ulkoreuna.
Käytä lasialustan pyöritintä lasialustan alla. 
Pyörittimen päälle ei saa asettaa mitään 
muita välineitä.
Lasialusta
Aseta lasialusta pyörittimen päälle.
Käytä lasialustaa kaikissa uunin toiminnoissa. 
Se kerää valuvan nesteen ja ruoanmurut, jotka 
muuten likaisivat uunin pohjan.
Crisp-alustan otin
Käytä mukana toimitettua Crisp-otinta, kun 
otat kuuman Crisp-alustan uunista.
Crisp-alusta
Aseta ruoka suoraan Crisp-alustalle.
Käytä aina lasialustaa Crisp-alustan alla.
Älä laita mitään ruokailuvälineitä Crisp-
alustalle, sillä se kuumenee nopeasti erittäin 
kuumaksi ja välineet saattavat vahingoittua.
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Ohjauspaneeli

A  Painettava valintakytkin
B  Paluupainike
C  Stop
D  Näyttö
E  Start
F  Vahvistuspainike

G   Painettava 
säätökytkin

Käyttöpaneelin sisään 
painuvat kytkimet
Tämäntyyppistä kytkintä  
käytetään painamalla sitä 

keskeltä. Kytkin nousee esiin 
käyttöpaneelista. Kierrä kytkin 
haluttuun asentoon. Kun 
kypsennys on päättynyt, kierrä 
nuppi asentoon  ja paina se 
takaisin käyttöpaneelin sisään.

Asetukset
Kun laite kytketään verkkovirtaan 
ensimmäistä kertaa, näytössä pyydetään 
asettamaan kellonaika.
Sähkökatkon jälkeen kellonaika vilkkuu, ja se 
on asetettava uudelleen.
Mikroaaltouunissa on useita toimintoja, jotka 
voit säätää omien tottumustesi mukaisesti.

GFA

1. Kierrä A -nuppia, kunnes näytössä näkyy 
Setting (asetukset) (noin 3 sekuntia).

2. Nosta G -nuppi esiin painamalla sitä 
ja valitse kääntämällä seuraavista 
asetuksista se, jota haluat säätää: 
Kello, ääni, ECO ja kirkkaus

3. Poistu asetustoiminnosta painamalla F
-painiketta. Kaikki tekemäsi muutokset 
tallentuvat muistiin.

• Kello

GF
1. Paina F  -painiketta (vasemmanpuoleiset 

numerot (tunnit) alkavat vilkkua).
2. Nosta  G -nuppi esiin painamalla sitä ja 

Ensimmäinen käyttökerta
aseta tunnit sitä kiertämällä.

3. Paina F -painiketta (oikeanpuoleiset 
numerot (minuutit) alkavat vilkkua).

4. Aseta minuutit kiertämällä G  -nuppia.
5. Paina uudelleen F -painiketta.
Kello on nyt asetettu aikaan ja se on 
toiminnassa.
Jos haluat poistaa kellonajan näytöstä 
sen jälkeen, kun se on otettu käyttöön, 
siirry kellon asetustilaan ja paina 
pysäytyspainiketta numeroiden vilkkuessa.

• Ääni

GF
1. Paina F -painiketta.
2. Nosta G  -nuppi esiin painamalla sitä ja 

kytke äänimerkki päälle tai pois päältä 
kiertämällä sitä.

3. Vahvista muutos painamalla F
-painiketta uudelleen.

• Eco (Säästötila)

GF
1. Paina F -painiketta.

A D GB C FE
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Käynnistyssuoja / Turvalukitus 
Tämä automaattinen turvatoiminto 
kytkeytyy päälle minuutin kuluttua siitä, kun 
uuni on palannut valmiustilaan. (Uuni on 
valmiustilassa, kun näytössä näkyy 24 tunnin 
kello tai, mikäli kelloa ei ole asetettu, kun 
näyttö on tyhjä).

Avaa ja sulje luukku ja käynnistä toiminto 
sitten painamalla F  .

Uunin jäähdytys
Uunin toiminnan päättyessä voi käynnistyä 
jäähdytysvaihe. Se on täysin normaalia. 
Sen jälkeen uuni kytkeytyy pois toiminnasta 
automaattisesti.
Jäähdytysvaihe voidaan keskeyttää 
aiheuttamatta uunille minkäänlaista vahinkoa 
avaamalla uunin luukku tai painamalla C
-painiketta.

Ajastimen asettaminen
Tämän toiminnon avulla voit asettaa 
aikahälytyksen esimerkiksi kananmunien 
keittämistä tai taikinan kohottamista varten.

GFA

Päivittäinen käyttö
1. Nosta A -nuppi esiin painamalla sitä ja 

kierrä se nolla-asentoon.
2. Nosta G  -nuppi esiin painamalla sitä ja 

aseta haluamasi ajastimen kestoaika sitä 
kiertämällä.

3. Paina F -painiketta.
Kun ajastimeen säädetty aika on kulunut 
loppuun, uunista kuuluu äänimerkki.
Äänimerkki sammutetaan painamalla Stop-
painiketta.
VAROITUS:Neste voi kuumentua yli 
kiehumispisteen ilman, että näkyy kuplintaa. 
Ylikuumennut neste voi yllättäen kiehua yli. 
Tämä voidaan estää seuraavasti:
1. Älä käytä suorakylkisiä astioita, joissa on 

kapea suuaukko.
2. Sekoita nestettä, ennen kuin laitat astian 

uuniin. Jätä teelusikka astiaan.
3. Anna astian seistä hetki kuumennuksen 

jälkeen ja sekoita nestettä varovasti, 
ennen kuin otat astian uunista.

Pikakäynnistys
Tätä toimintoa käytetään runsaasti 
nestettä sisältävien ruokalajien nopeaan 
kuumentamiseen, kuten esimerkiksi liemet, 
kahvi tai tee.
Kun säädin on pystyasennossa, 
käynnistä Jet Start -toiminto painamalla 
käynnistyspainiketta. 
Jet Start -toiminto käynnistyy automaattisesti 
toimintaan täydellä mikroaaltoteholla 30 

2. Nosta G -nuppi esiin painamalla sitä ja 
kytke ECO-asetus päälle tai pois päältä 
kiertämällä sitä.

3. Vahvista muutos painamalla F
-painiketta uudelleen.

Kun säästötila (ECO) on käytössä, 
näytön kirkkaus säätyy automaattisesti 
alemmalle tasolle minuutin kuluttua. Jos 
säästötila ei ole käytössä, kirkkaus säätyy 
samalle alemmalle tasolle vasta kolmen 
minuutin kuluttua. Näytön kirkkaus palaa 
automaattisesti asetetulle tasolle, kun jotain 

painiketta painetaan tai luukku avataan.
• Kirkkaus

GF
1. Paina F -painiketta.
2. Nosta G -nuppi esiin painamalla sitä 

ja säädä mielesi mukainen kirkkaustaso 
kiertämällä sitä.

3. Vahvista muutos painamalla F
-painiketta uudelleen.
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sekunnin ajaksi. Jokainen lisäpainallus 
pidentää toiminta-aikaa 30 sekunnilla.
Voit myös lisätä tai vähentää aikaa 
säätimellä toiminnon käynnistämisen jälkeen.
Vahvista kypsennysaika painamalla F  
-painiketta.
Mikroaaltouunin toimintojen taulukko

Toiminto Toiminnon kuvaus

12:00 Sammuttaa uunin.

MIKROAALLOT Kypsentää ja lämmittää 
ruoat ja juomat nopeasti.

RAPEAPAISTO

Ruskista ruuat täydellisesti 
ylä- ja alapuolelta. Tätä 
toimintoa saa käyttää 
ainoastaan erityisen Crisp-
alustan kanssa.

GRILLI

Ruskistaa, grillaa ja 
gratinoi. Suosittelemme 
kääntämään ruokaa 
kypsennyksen aikana. 
Saat parhaat tulokset 
esilämmittämällä grilliä 
noin 3-5 minuuttia.

YHDISTELMÄGRILLI
Kypsennä ja gratinoi ruuat 
nopeasti yhdistämällä 
mikroaalto- ja 
grillitoiminnot.

SULATUS Sulattaa lihan, linturuoat, 
kalan, kasvikset ja leivän.

Mikroaallot 
Tätä toimintoa käytetään kypsennettäessä 
ja kuumennettaessa normaaliin tapaan 
esimerkiksi vihanneksia, kalaa, perunoita ja 
lihaa.

GFA E

1. Nosta A  -nuppi esiin painamalla 
sitä ja kierrä sitä kunnes tulet 
mikroaaltouunitoiminnon kohdalle.

2. Nosta G  -nuppi esiin painamalla sitä ja 
aseta mikroaaltoteho sitä kiertämällä.

3. Vahvista valinta painamalla F  
-painiketta.

4. Aseta kypsennysaika kiertämällä G  
-nuppia.

5. Paina E -painiketta.
Kypsennyksen alettua: Voit lisätä aikaa 
helposti 30 sekunnin jaksoissa painamalla 
käynnistyspainiketta. Jokainen painallus lisää 
aikaa 30 sekunnilla.
Voit myös pidentää tai lyhentää aikaa 
kääntämällä säätönuppia.
Tehotasoa voi muuttaa uunin toiminnan 
aikana painamalla Takaisin-painiketta ja 
kiertämällä säätökytkintä.
Vahvista kypsennysaika painamalla E  - tai 
F  -painiketta.

Tehotaso, vain mikroaallot
Teho Suositeltu käyttö:
1000 W Juomien, veden, liemien, kahvin, 

teen tai muiden runsaasti vettä 
sisältävien ruokien kuumentaminen. 
Jos ruoka sisältää kananmunaa tai 
kermaa, valitse pienempi teho.

800 W Vihannesten, lihan jne. 
kypsentäminen.

650 W Kalan kypsentäminen.

500 W Varovainen kypsennys, esimerkiksi 
valkuaispitoiset kastikkeet, juusto- 
ja munaruoat sekä pataruokien 
loppukypsennys.

350 W Pataruokien haudutus sekä voin ja 
suklaan sulattaminen.

160 W Sulatus. Voin ja juustojen 
pehmentäminen.

90 W Jäätelön pehmentäminen

Yhdistelmä 
Tätä toimintoa käytetään esimerkiksi 
gratiinien, lasagnen, linturuokien tai 
uuniperunoiden valmistamiseen.

GFA E

1. Nosta A  -nuppi esiin painamalla 
sitä ja kierrä sitä kunnes tulet 
yhdistelmätoiminnon kohdalle.
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2. Aseta mikroaaltoteho kiertämällä G
-nuppia.

3. Vahvista valinta painamalla F  .
4. Aseta kypsennysaika kiertämällä G  

-nuppia.
5. Paina E -painiketta.
Korkein mahdollinen mikroaaltojen tehotaso 
grilliä käytettäessä on 650 W.

Teho Suositeltu käyttö:
650 W Vihannesten kypsennys ja 

gratiinien paistaminen
350 - 500 W Linnunlihan ja lasagnen 

kypsennys
160 - 350 W Kalan ja pakastettujen gratiinien 

kypsennys
90 W Hedelmien gratinointi

Grilli 

GFA E

Tällä toiminnolla voit nopeasti ruskistaa 
ruoan pinnan.
1. Nosta A  -nuppi esiin painamalla sitä 

ja kierrä sitä kunnes tulet grillitoiminnon 
kohdalle.

2. Vahvista painamalla F  -painiketta.
3. Nosta G  -nuppi esiin painamalla sitä ja 

aseta kypsennysaika sitä kiertämällä.
4. Paina E -painiketta.
Tarkista, että käyttämäsi keittiövälineet ovat 
uunin- ja lämmönkestäviä, ennen kuin käytät 
niitä grillauksessa.

i TÄRKEÄÄ: Älä käytä muovisia välineitä 
grillauksessa. Ne sulavat. Puiset tai 

paperiset astiat eivät myöskään sovi 
grillaukseen.

Sulatus 
Tätä toimintoa käytetään lihan, lintujen, 
kalan, vihannesten ja leivän sulattamiseen. 
Käytä automaattista sulatusta vain, jos ruoan 
paino on 100–2500 g. Laita lautanen aina 
lasialustalle.

GFA E
1. Nosta A  -nuppi esiin painamalla sitä 

ja kierrä sitä kunnes tulet automaattisen 
sulatustoiminnon kohdalle.

2. Nosta G  -nuppi esiin painamalla sitä ja 
valitse ruokalajiryhmä sitä kiertämällä.

3. Vahvista valinta painamalla F  
-painiketta.

4. Aseta paino kiertämällä G  -nuppia.
5. Vahvista valinta painamalla F  

-painiketta.
6. Paina E -painiketta.
Paino:
Tässä toiminnossa uuniin on ohjelmoitava 
ruoan nettopaino. Uuni laskee 
automaattisesti tarvittavan ajan syötetyn 
painon perusteella.
Pakastetut ruoat:
Jos ruoan lämpötila on pakastuslämpötilaa 
(-18 °C) lämpimämpi, aseta ruoan paino 
alhaisemmaksi.
Jos ruoan lämpötila on pakastuslämpötilaa 
(-18 °C) kylmempi, aseta ruoan paino 
suuremmaksi.

Ruoka Vinkkejä
Liha

(100 g - 2.0 kg)

Jauheliha, kyljykset, pihvit ja 
paistit. Käännä ruokaa uunin 
kehottaessa.

Linnut

(100–2500 g)

Kokonainen broileri, palat tai 
fileet. Käännä ruokaa uunin 
kehottaessa.

Kala

(100 g - 1.5 kg)

Kokonainen, viipaleet tai 
fileet. Käännä ruokaa uunin 
kehottaessa.

Vihannekset

(100 g - 1.5 kg)

Sekavihannekset, herneet, 
parsakaali jne. Käännä ruokaa 
uunin kehottaessa.

Leipä

(100–1000 g)

Limppu, pyöreät tai pitkulaiset 
sämpylät. Käännä ruokaa uunin 
kehottaessa.
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Jos ruokalajia ei ole mainittu tässä 
taulukossa, tai jos ruoan paino poikkeaa 
suosituspainosta, noudata ohjeita, jotka 
on annettu kohdassa Kypsentäminen ja 
kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla, ja 
valitse sulatuksen tehotasoksi 160 W.
Muovipusseihin, muovikelmuun tai 
pahvipakkauksiin pakatut pakasteet voidaan 
panna suoraan uuniin, ellei pakkauksessa 
ole metallisia osia (esimerkiksi metallisia 
pussinsulkijoita).
Pakkauksen muoto vaikuttaa sulamisaikaan.
Matalat pakkaukset sulavat nopeammin kuin 
korkeat. Irrottele palaset toisistaan sulamisen 
alettua.

Manuaalinen sulatus 
Noudata mikroaaltojen asetusta koskevassa 
kohdassa annettuja ohjeita ja valitse 
sulatuksen tehoksi 160 W.
Tarkista ruoka säännöllisin väliajoin.
Kokemuksen myötä opit valitsemaan oikean 
ajan eri ruokamäärille.

Crisp-toiminto 
Tätä toimintoa käytetään pizzojen ja muiden 
taikinapohjaisten ruokien kuumentamiseen 
ja paistamiseen. Sillä voit myös paistaa 
esimerkiksi pekonia, munia, makkaroita ja 
jauhelihapihvejä.
Uuni käyttää automaattisesti mikroaalto- 
ja grillitoimintoja Crisp-alustan 
kuumentamiseen. 
Näin Crisp-alusta kuumenee nopeasti 
oikeaan lämpötilaan ja alkaa ruskistaa ja 
rapeuttaa ruokaa. Crisp-toiminnon aikana 
tehoasetuksia ei voi muuttaa eikä grilliä voi 
kytkeä päälle/pois.
Varmista, että Crisp-alusta on asetettu 
oikein keskelle lasialustaa.

Uuni ja Crisp-alusta kuumenevat erittäin 
kuumiksi tämän toiminnon aikana.
Älä laita Crisp-alustaa kuumana kuumuutta 
kestämättömälle pinnalle.

i TÄRKEÄÄ: Älä koske uunin kattoon 
grillivastuksen lähellä.

Käytä uunikintaita tai mukana toimitettua 
Crisp-alustan otinta ottaessasi kuuman 
alustan pois uunista.
Käytä ainoastaan mukana toimitettua 
Crisp-alustaa tämän toiminnon yhteydessä. 
Muilla markkinoilla olevilla Crisp-alustoilla 
ei päästä hyvään lopputulokseen tässä 
toiminnossa. 

i TÄRKEÄÄ: Crisp-alustan voi 
esikuumentaa ennen käyttöä (enintään 

3 minuuttia).
Esikuumenna alusta Crisp-toiminnolla.
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Kypsennystaulukot
Ruoka Toiminto Esikuumen-

nus
Teho
(W)

Kypsennysaika 
(min)

Sokerikakku - - 7 - 10

Hedelmäpiiras - - 12 - 20

Pikkuleivät - - 3 - 5
Suolaiset leivonnaiset ja quiche 
lorraine  
(1 - 1,2 kg)

 - - 18 - 25

Aterialautaset (250 - 500 g) - 750 4 - 7

Lasagne/uunipasta - 500 15 - 25

Pakastelasagne (500 - 700 g) - 500 14 - 25

Pakastepizza (300 g) - - 7 - 8

Liha (kyljykset, pihvit) - 500 12 - 20

Linnut (kokonainen, 800 g - 1.5 kg) - 350 - 500 35 - 50 *

Broilerin	fileet	tai	palat X ** - 10 - 25

Paistit - 160 - 350 45 - 60 *

Makkarat / vartaat - - 20 - 40 *

Makkarat/hampurilaiset X ** - 6 - 16 *

Kala	(viipaleet	tai	fileet) X 160 - 350 15 - 30 *

Kokonainen kala - 500 - 650 20 - 40 *

Paistetut perunat - 350 - 500 20 - 40 *

Lohkoperunat - - 25 - 30

Uuniomenat - 160 -350 15 -25

* Käännä ruokaa puolessa välissä kypsennystä ** Esilämmitä Crisp-alustaa 3–5 minutes
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Puhdistus ja huolto
Puhdistus on ainoa huoltotoimenpide, jota 
normaalisti tarvitaan.
Jos uunia ei pidetä puhtaana, pinnat 
saattavat vahingoittua, mikä voi puolestaan 
lyhentää uunin käyttöikää ja aiheuttaa 
vaaratilanteita.

i TÄRKEÄÄ: Älä käytä metallisia 
hankauslappuja, hankaavia 

pesuaineita, teräsvillaa, karkeita 
hankausliinoja tms., jotka saattavat 
vahingoittaa käyttöpaneelia ja uunin 
sisä- ja ulkopintoja. Puhdista nämä pinnat 
käyttämällä pesusientä ja mietoa 
puhdistusainetta tai talouspyyhettä ja 
lasinpesusuihketta. Suihkuta 
lasinpesuainetta talouspyyhkeeseen.
Älä suihkuta pesunestettä suoraan uuniin.
Irrota lasialusta ja pyöritin säännöllisesti, 
erityisesti, jos ruokaa on roiskunut yli, ja 
puhdista uunin pohja pyyhkimällä.
Tässä uunimallissa lasialustan on oltava 
paikoillaan uunia käytettäessä.

i TÄRKEÄÄ: Älä käytä uunia, jos 
lasialusta on otettu pois uunista 

puhdistusta varten.
Käytä mietoa puhdistusainetta, vettä ja 
pehmeää liinaa sisäpintojen, luukun etu- ja 
takaosan ja luukun aukon puhdistuksessa.

i TÄRKEÄÄ: Älä anna rasvan tai 
ruoanmurujen kerääntyä luukun 

ympärille.
Jos lika on tarttunut tiukasti kiinni, keitä 
uunissa kupillista vettä 2–3 minuutin ajan. 
Höyry pehmentää lian.

i TÄRKEÄÄ: Älä käytä 
höyrypesulaitteita mikroaaltouunin 

puhdistamiseen.
Aseta lasialustalle vesilasi, johon olet 
lisännyt vähän sitruunamehua, ja keitä 
vettä uunissa muutaman minuutin ajan 
poistaaksesi hajut uunista.

Grillivastusta ei tarvitse puhdistaa, sillä 
korkea lämpötila polttaa mahdolliset 
roiskeet pois. Uunin katto grillivastuksen 
yläpuolella on sen sijaan puhdistettava 
säännöllisesti. Käytä puhdistuksessa 
lämmintä vettä, puhdistusainetta ja 
pesusientä.
Jos et käytä grilliä säännöllisesti, käytä 
grillitoimintoa vähintään 10 minuutin ajan 
kerran kuussa puhdistaaksesi roiskeet.

Konepestäviä
• Lasialustan pyöritin.
• Lasialusta.
• Crisp-alustan otin.

Varovainen puhdistus
Crisp-alusta puhdistetaan miedolla 
pesuaineella ja vedellä. Erittäin likaiset 
kohdat voi puhdistaa hankaussienellä ja 
miedolla puhdistusaineella.
Anna Crisp-alustan aina jäähtyä ennen 
puhdistusta.

i TÄRKEÄÄ: Älä kastele kuumaa 
rapeapaistoalustaa tai laita sitä 

veteen.
Nopea jäähtyminen saattaa vahingoittaa 
sitä.



SUOMI 50

Ongelma Mahdollinen syy Korjaus
Laite ei toimi. Virtalähdettä tai laitetta ei ole 

liitetty.
Tarkista sulakkeet ja varmista, että 
sähkövirtaa on saatavilla.

Luukku ei ole kiinni. Avaa ja sulje luukku, ennen kuin yrität 
uudelleen.

Näytölle tulee “F”-kirjain 
ja jokin kirjain tai numero.

Ohjelmistovika. Ota yhteyttä lähimpään 
huoltopalveluliikkeeseen ja ilmoita “F”-
kirjaimen jäljessä oleva kirjain tai numero.

Ruoka on kuumentunut 
epätasaisesti.

Erittäin ohuita osia, kuten 
broilerin siipipaloja ja 
vastaavia, ei ole suojattu.

Suojaa ohuemmat osat alumiinifoliolla.

Ruokaa on kuumennettu liian 
suurella tehotasolla.

Valitse alhaisempi tehotaso.

Lasialusta on pysähtynyt. Tarkista, että lasialusta ja pyöritin ovat 
paikoillaan ja että ruoka on keskellä 
lasialustaa eikä se kosketa uunin 
sisäseiniin.

Ruoka ei pyöri. Lasialusta on pysähtynyt. Tarkista, että lasialusta ja pyöritin ovat 
paikoillaan ja että uunin pohja on puhdas.

Mitä	tehdä	jos...

 VAROITUS!: Älä irrota mitään 
suojakansia. Tarkista säännöllisesti, 
että luukun tiivisteet ja aukon 
reunat ovat ehjät. Jos nämä alueet 
ovat vahingoittuneet, laitetta ei 

saa käyttää ennen asiantuntevan 
huoltoteknikon suorittamaa 
korjausta - sähköiskuvaara. Älä 
koskaan käytä puhdistamiseen 
höyrypesuria.

Valtuutettu huoltokeskus
Ennen kuin otat yhteyttä valtuutettuun 
huoltokeskukseen: 
1. Yritä ratkaista ongelma itse (lue ohjeet 

kohdasta Vianmääritys). 
2. Kytke laite pois toiminnasta ja takaisin 

toimintaan nähdäksesi, onko vika 
korjaantunut. 

Jos vika ei edellä kuvattujen tarkastusten jälkeen 
ole korjaantunut, ota yhteys IKEAN valtuutettuun 
huoltokeskukseen. 
Ilmoita aina: 
 - häiriön laatu 
 - laitteen tarkka tyyppi ja malli 
 - valtuutetun huoltokeskuksen numero (uunin 

sisäseinään kiinnitetyssä arvokilvessä sanan 
Service jälkeen oleva numero) (arvokilpi näkyy, 
kun luukku on auki). 

 - täydellinen osoitteesi
 - puhelinnumerosi. 

 

 
 - Jos korjaus on tarpeen, ota yhteys IKEAN 

valtuutettuun huoltokeskukseen (näin voit 
varmistaa, että korjauksessa käytetään 
alkuperäisiä varaosia ja korjaukset tehdään 
oikein).
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Tekniset tiedot
Mallitunniste: ANRÄTTA 704.117.67
Syöttöjännite 220-240V / 50Hz
Nimellisteho 2300 W
Sulake 10 A
Mikroaaltoteho 1000 W
Ulkomitat (korkeus x leveys x syvyys) 800 W
Uunin sisämitat (korkeus x leveys x syvyys) 397 x 595 x 468
Cavity inner dimensions (HxWxD) 200 x 405 x 380

Tekniset tiedot löytyvät laitteen sisällä olevasta arvokilvestä..

Kuumennustehon	testitiedot	IEC	60705:n	mukaisesti.
Kansainvälinen sähkötekniikan komissio (IEC) on laatinut standardin mikroaaltouunien 
kuumennustehon vertailua varten. Tämän uunin suositukset:

Testi Määrä Keskimääräinen aika Tehotaso Astia
12.3.1 Kanan munan 
vanilja kastike 750 g 11 - 12 min 650 W Pyrex 3.227
12.3.2 Sokerikakku 475 g 9 min 650 W Pyrex 3.827
12.3.3 Lihamureke 900 g 16 - 18 min 800 W Pyrex 3.838
13.3 Liha sulatus 500 g 14 min 160 W

NOTE: this information is only for the qualified technician.

Laitteen asentaminen
Asenna laite noudattaen mukana 
toimitettuja erillisiä ohjeita.
Lapset eivät saa tehdä 
asennustoimenpiteitä. Pidä lapset 
etäällä laitteen asentamisen aikana. 
Pidä pakkausmateriaalit (muovipussit, 
polystyreenipalat jne.) poissa lasten 
ulottuvilta laitteen asentamisen aikana ja 
sen jälkeen.
Käytä suojakäsineitä, kun purat laitteen 
pakkauksesta sekä kaikkien asennustöiden 
aikana.
Laitteen käsittelyssä ja asentamisessa 
tarvitaan kaksi tai useampia henkilöitä. 
Laite on kytkettävä irti sähköverkosta ennen 
minkään asennustoimenpiteen aloittamista.

Purettuasi laitteen pakkauksestaan tarkista, 
ettei se ole vahingoittunut kuljetuksen 
aikana. Mikäli havaitset ongelman, ota 
yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään 
huoltopisteeseen.
Purettuasi laitteen pakkauksestaan tarkista, 
että sen luukku sulkeutuu kunnolla.
Mikäli havaitset ongelman, ota 
yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään 
huoltopisteeseen. Vahinkojen välttämiseksi 
on suositeltavaa poistaa uunin alla oleva 
polystyreenialusta vasta juuri ennen 
asennusta.
Tarkista asennuksen aikana, että laite ei 
vahingoita virtajohtoa.

Asennus



SUOMI 52

Ennen liitäntää
Tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite 
vastaa sähköverkon jännitettä.
Arvokilpi on kiinnitetty uunin etureunaan 
(näkyvissä kun luukku on auki).
Älä poista uunitilan sivuseinillä olevia 
suojalevyjä. Ne estävät rasvan 
ja ruoanmurujen pääsyn uunin 
mikroaaltoenergian tulokanaviin.

Tarkista ennen asennusta, että uuni on tyhjä.
Tarkista, ettei laite ole vaurioitunut.
Tarkista, että uunin luukku sulkeutuu 
kunnolla ja että luukun tiiviste ei ole 
vaurioitunut. Tyhjennä uuni ja puhdista 
sisäosa pehmeällä, kostealla liinalla. Älä 
käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on 
vahingoittunut, jos laite ei toimi kunnolla 
tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut. Älä 
upota virtajohtoa tai pistoketta veteen. 
Pidä virtajohto erillään kuumista pinnoista. 
Muuten seurauksena voi olla sähköisku, 
tulipalo tai muu vahinko.

Liitännän jälkeen
Uuni toimii vain, jos sen luukku on kunnolla 
kiinni.
Laitteen maadoitus on lakisääteinen.
Laitteen valmistaja ei vastaa ihmisille, 
eläimille tai esineille tapahtuneista 
vahingoista, jotka ovat seurausta
tämän määräyksen laiminlyönnistä.
Valmistaja ei vastaa minkäänlaisista 
ongelmista, jotka ovat aiheutuneet näiden 
ohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.

Jos ohjeita ei noudateta, vaaroille 
altistuminen on mahdollista. Valmistaja ei 
vastaa henkilöille, eläimille tai omaisuudelle 
aiheutuneista vahingoista, jos näitä ohjeita 
ja varotoimia ei noudateta.
HUOMIO: Laite ei ole tarkoitettu 
käytettäväksi ulkopuolisen ajastimen tai 
erillisen kauko-ohjauksen kanssa.
Sähköosien on oltava käyttäjän 
ulottumattomissa asennuksen jälkeen.
Jotta asennus vastaa voimassa olevia 
turvallisuusmääräyksiä, järjestelmään on 
asennettava moninapainen suojakytkin, 
jonka kontaktien väli on vähintään 3 mm.
VAROITUS: Virtajohdon on oltava riittävän 
pitkä, jotta kalusteeseen asennetun laitteen 
voi kytkeä pistorasiaan.
Älä vedä virtajohdosta.
Jos virtajohto vaurioituu, sen tilalle 
on vaihdettava vastaavanlainen 
johto. Virtajohdon saa vaihtaa vain 
ammattitaitoinen huoltoteknikko 
valmistajan ohjeiden ja voimassa olevien 
turvallisuusmääräysten mukaisesti. Ota 
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke 
on vahingoittunut, jos laite ei toimi kunnolla 
tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut. Älä 
upota virtajohtoa tai pistoketta veteen. Pidä 
virtajohto erillään kuumista pinnoista.
Älä koske laitetta märin käsin äläkä käytä 
sitä paljain jaloin.
Jos laitteen virtajohdossa oleva pistoke 
ei ole sopiva pistorasiaan, ota yhteys 
ammattitaitoiseen asentajaan.
Älä käytä jatkojohtoja, jakorasioita tai 
adaptereita. Älä kytke laitetta pistorasiaan, 
jota voidaan hallita kauko-ohjauksella.

Sähköliitäntä
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Ympäristönsuojelu
 VAROITUS!: Sellaiset huolto- 

tai korjaustoimenpiteet, joiden 
yhteydessä joudutaan poistamaan 
mikroaaltoenergialle altistumiselta 
suojaavia kansia, voivat olla 
vaarallisia, ja ne saa suorittaa 
ainoastaan pätevä henkilökunta.

 VAROITUS!: Jos uunia ei 
pidetä puhtaana, pinnat saattavat 
vahingoittua, mikä voi puolestaan 
lyhentää laitteen käyttöikää ja 
aiheuttaa vaaratilanteita.

 VAROITUS!: Uuni täytyy 
puhdistaa säännöllisesti ja siitä on 
poistettava kaikki ruokajäänteet.

 VAROITUS!: Varmista, että laite 
on sammutettu ja sen virtakytkentä 
on katkaistu ennen kuin ryhdyt 
mihinkään huoltotoimenpiteisiin 
– sähköiskun vaara. Älä 
koskaan käytä puhdistamiseen 
höyrypesuria.

 VAROITUS!: Älä käytä 
luukun lasin puhdistukseen 
hankaavia puhdistusaineita tai 
metallikaapimia, koska ne voivat 
naarmuttaa pintaa ja aiheuttaa 
lasin rikkoontumisen.

 Varmista, että laite on 
jäähtynyt, ennen kuin ryhdyt 
mihinkään puhdistus- tai 
huoltotoimenpiteisiin. – 
palovammavaara

 VAROITUS! Sammuta laite 
ennen lampun vaihtamista – 
sähköiskuvaara.

PAKKAUSMATERIAALIEN 
HÄVITTÄMINEN
Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti 
kierrätettävästä materiaalista ja siinä on 
kierrätysmerkki.
Pakkauksen osat on hävitettävä paikallisten 
jätehuoltomääräysten mukaisesti.

KODINKONEIDEN 
HÄVITTÄMINEN
Tämä laite on valmistettu kierrätettävästä 
tai uusiokäyttöön kelpaavasta materiaalista. 
Hävitä laite paikallisten jätehuoltomääräysten 
mukaisesti. Lisätietoja sähkökäyttöisten 
kodinkoneiden käsittelystä, materiaalin 
keräämisestä ja kierrätyksestä saat paikallisilta 
viranomaisilta, jätehuollosta tai liikkeestä, josta 
laite on ostettu. Tämä laite on merkitty sähkö- 
ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 
2012/19/EU (WEEE) mukaisesti. Varmistamalla, 
että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, 
voidaan auttaa estämään ympäristö- ja 
terveyshaittoja.

Symboli  tuotteessa tai sen asiakirjoissa 
tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää 
kotitalousjätteiden mukana. Sen 
sijaan tuote on toimitettava sähkö- ja 
elektroniikkakomponenttien keräys- ja 
kierrätyspisteeseen.

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJA
Esilämmitä uuni vain jos kypsennystaulukossa 
tai ruokareseptissä kehotetaan tekemään 
näin. Käytä tummia emalisia tai lakattuja 
peltejä, koska ne imevät paremmin lämpöä. 
Pitkää kypsennysaikaa vaativat ruoat jatkavat 
vielä kypsymistä sen jälkeen kun uuni on 
sammutettu.
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IKEA-TAKUU
Miten kauan IKEA-takuu on voimassa?
Tämä takuu on voimassa viisi vuotta 
kodinkoneen ostopäivästä lukien. Todisteeksi 
vaaditaan alkuperäinen ostokuitti. 
Takuuaikana mahdollisesti tehdyt huoltotyöt 
eivät pidennä kodinkoneen takuuaikaa.

Kuka vastaa takuupalvelusta?
IKEAn valtuutettu palveluntarjoaja 
takaa palvelun suorittamisen oman 
huoltopalvelunsa tai valtuutettujen 
huoltokumppaneiden verkoston kautta.

Mitä takuu kattaa?
Takuu kattaa kodinkoneiden materiaali- ja 
valmistusvirheiden aiheuttamat virheet 
siitä päivästä lähtien, kun tuote ostetaan 
IKEA-tavaratalosta. Takuu koskee vain 
kotitalouskäyttöä. Poikkeukset mainitaan 
kohdassa “Mitä tämä takuu ei kata?”. 
Takuuaikana takuu kattaa vian korjaamisesta 
aiheutuvat kustannukset, kuten korjaustyöt, 
osat ja työ- ja matkakustannukset 
edellyttäen, että laite voidaan korjata ilman 
erityiskustannuksia. Näissä olosuhteissa 
sovelletaan EU-direktiiviä (99/44/EY) sekä 
paikallisia määräyksiä. Korvatuista osista 
tulee IKEAn omaisuutta.

Mitä IKEA tekee ongelman 
ratkaisemiseksi?
IKEAn nimeämä palveluntarjoaja tarkistaa 
tuotteen ja päättää oman harkintansa 
mukaan, kuuluuko vika takuun piiriin. Mikäli 
näin on, IKEAn nimeämä palveluntarjoaja 
tai sen valtuutettu huoltokumppani oman 
huoltopalvelunsa kautta oman harkintansa 
mukaan joko korjaa viallisen tuotteen 
tai vaihtaa sen uuteen samanlaiseen tai 
vastaavaan tuotteeseen. Korvatuista osista 
tulee IKEAn omaisuutta.

Mitä tämä takuu ei kata?
• Normaalia kulumista.
• Tahallisia tai huolimattomuudesta 

aiheutuneita vahinkoja, käyttöohjeiden 
noudattamisen laiminlyömisestä, 
virheellisestä asennuksesta tai 
väärään jännitteeseen liittämisestä 
aiheutuneet vahingot, kemiallisesta tai 

sähkökemiallisesta reaktiosta, ruosteesta, 
syöpymisestä tai vesivahingoista 
aiheutuneet vahingot, syöttöveden 
liiallisesta kalkkipitoisuudesta tai 
epänormaaleista ympäristöolosuhteista 
aiheutuneet vahingot mukaan lukien, 
mutta niihin rajoittumatta.

• Kulutushyödykkeinä pidettäviä osia, 
kuten paristoja ja lamppuja.

• Ei-toiminnallisten ja koristeellisten osien 
vikoja, jotka eivät vaikuta kodinkoneen 
normaaliin käyttöön, esim. naarmuja ja 
värieroja.

• Vieraiden esineiden tai aineiden tai 
suodattimissa, tyhjennysjärjestelmissä 
tai pesuainelokeroissa olevien 
tukosten poistamisen tai kodinkoneen 
puhdistuksen aiheuttamia satunnaisia 
vahinkoja. Seuraavia osia koskevia 
vahinkoja: lasikeraaminen taso, varusteet, 
astia- ja ruokailuvälinekorit, vedenotto- 
ja tyhjennysletkut, tiivisteet, lamput 
ja lampun suojukset, näytöt, kytkimet, 
kuoret ja niiden osat. Tämä pätee, 
ellei näiden vahinkojen voida todistaa 
syntyneen valmistusvirheiden vuoksi. 
Tapauksia, joissa huoltokäynnin aikana 
kodinkoneessa ei havaita vikaa.

• Muiden kuin nimettyjen 
palveluntarjoajien ja/tai valtuutetun 
huoltokumppanin tekemiä korjauksia 
tai korjauksia, joissa ei ole käytetty 
alkuperäisiä varaosia.

• Virheellisestä tai ohjeiden vastaisesta 
asennuksesta johtuneita korjauksia.

• Muussa kuin kotitalouskäytössä eli 
ammattimaisessa käytössä syntynyttä 
vikaa.

• Kuljetusvaurioita. Jos asiakas kuljettaa 
tuotteen kotiinsa tai muuhun osoitteeseen, 
IKEA ei vastaa kuljetuksen aikana 
mahdollisesti syntyvistä vahingoista. 
Jos IKEA kuitenkin toimittaa tuotteen 
asiakkaan toimitusosoitteeseen, IKEA (ei 
tämä takuu) vastaa toimituksen aikana 
tuotteelle syntyneistä vahingoista.

• Kustannuksia, jotka syntyvät laitteen 
asentamisesta paikalleen. Jos 
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IKEAn nimeämä palveluntarjoaja tai 
valtuuttama huoltoliike kuitenkin korjaa 
tai korvaa laitteen tämän takuun 
ehtojen mukaisesti, palveluntarjoaja tai 
sen valtuutettu huoltoliike tarvittaessa 
asentaa korjatun kodinkoneen uudelleen 
tai asentaa korvatun laitteen.

Nämä rajoitukset eivät koske virheetöntä 
työtä, jonka on suorittanut ammattitaitoinen 
korjaaja käyttäen kodinkoneen alkuperäisiä 
osia mukauttaakseen laitteen vastaamaan 
toisen EU-maan teknisiä turvallisuusohjeita.

Miten kansallista lakia sovelletaan?
IKEA-takuu antaa ostajalle tietyt lailliset 
oikeudet, jotka kattavat tai ylittävät kaikki 
paikalliset lailliset vaatimukset.
Nämä ehdot eivät kuitenkaan rajoita millään 
tavalla kuluttajansuojalaissa määritettyjä 
kuluttajan oikeuksia.
Se ei rajoita mitenkään Kuluttajasuojalaissa 
määritettyjä oikeuksia.

Voimassaoloalue
Laitteille, jotka on ostettu EU-maassa ja 
jotka viedään toiseen EU-maahan, palvelu 
tarjotaan uudessa maassa normaalisti 
voimassa olevien takuuehtojen mukaisesti. 
Velvoite palvelujen suorittamiseksi takuun 
puitteissa on olemassa ainoastaan, jos laite 
vastaa ja on asennettu:
- sen maan teknisten määräysten 

mukaisesti, jossa takuupyyntö tehdään.
- asennusohjeiden ja käyttöoppaan 

turvallisuusohjeiden mukaisesti.

IKEA-kodinkoneiden valtuutettu 
MYYNNINJÄLKEINEN PALVELU
Ota yhteys IKEAn nimeämään valtuutettuun 
huoltokeskukseen, kun:
• haluat tehdä tämän takuun piiriin 

kuuluvan huoltopyynnön
• haluat pyytää lisäohjeita koskien 

IKEA-kodinkoneen asennusta 
IKEA-keittiökalusteisiin

• haluat pyytää lisäohjeita koskien 
IKEA-kodinkoneiden toimintoja.

Varmistaaksemme, että saat parhaan 
mahdollisen avun, pyydämme tutustumaan 
huolellisesti asennusohjeisiin ja/tai 
käyttöohjeisiin ennen yhteydenottoa.

Huoltokeskusten yhteystiedot

Viimeiseltä sivulta löytyvät 
kaikki IKEAn nimeämät 
valtuutetut huoltokeskukset 
ja kyseisen maan 
yhteysnumerot.

 Nopean palvelun saamiseksi 
suosittelemme käyttämään 
tässä käyttöohjeessa mainittuja 
puhelinnumeroita.	Ilmoita	aina	tässä	
ohjekirjasessa esitetyt numerotiedot 
koskien sitä laitetta, joka tarvitsee 
huoltoa.	Ilmoita	lisäksi	aina	IKEAn	
tuotenumero (8-numeroinen koodi) 
ja laitteen arvokilvessä oleva 
huoltokoodi	(12-numeroinen	koodi).

 PIDÄ OSTOKUITTI TALLESSA! 
Se on todiste ostosta ja vaaditaan 
takuuta varten. Lisäksi ostokuitissa 
on mainittu IKEA-tavaratalon nimi ja 
kunkin ostetun laitteen tuotenumero 
(8-numeroinen koodi).

Tarvitsetko lisäapua?
Jos sinulla on kysymyksiä, jotka eivät liity 
kodinkoneen huoltoon, ota yhteys IKEA-
asiakaspalveluun.
Ennen yhteydenottoa tutustu huolellisesti 
laitteen mukana tuleviin ohjekirjoihin.
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Innan du använder 
apparaten ska du läsa dessa 
säkerhetsanvisningar. Förvara 
dem så att du har dem nära till 
hands för framtida bruk.
I dessa instruktioner och på 
själva apparaten ges viktiga 
säkerhetsföreskrifter som 
alltid måste följas. Tillverkaren 
frånsäger sig allt ansvar för 
underlåtenhet att följa dessa 
säkerhetsinstruktioner, för 
olämplig användning av 
apparaten eller vid felaktig 
inställning av kontrollerna.

 Mycket små barn (0–3 år) 
ska hållas på avstånd från 
apparaten. Små barn (3–8 
år) ska hållas på avstånd från 
apparaten såvida de inte 
hålls under uppsikt. Barn från 
8 års ålder och personer med 
nedsatt fysisk, sensorisk eller 
mental förmåga, eller bristande 
erfarenhet och kunskap, får 
endast lov att använda denna 
apparat om de övervakas eller 
om de har fått instruktioner om 
hur apparaten ska användas 

Säkerhetsinformation

Innehållsförteckning

på ett säkert sätt och förutsatt 
att de förstår vilka faror det 
innebär. Barn får inte leka med 
apparaten. Rengöring och 
användarunderhåll får inte göras 
av barn utan övervakning.

 VARNING: Om luckan eller 
lucktätningarna är skadade får 
ugnen inte användas förrän den 
har reparerats – risk för skada.

 VARNING: Vätskor och 
mat får inte värmas i förslutna 
behållare – explosionsrisk, 
uppvärmning av drycker kan 
leda till försenad häftig kokning, 
var försiktig när du hanterar 
behållaren – risk för brännskada.

 Mikrovågsugnen är avsedd 
för att värma mat och drycker. 
Torka inte mat eller kläder och 
värm inte värmekuddar, tofflor, 
svampar och liknande - risk för 
brand. När mat värms i plast- 
eller pappersförpackningar ska 
ugnen hållas under uppsikt – risk 
för brand.

 Innehållet i nappflaskor 
och babymat måste röras eller 
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skakas om och deras temperatur 
kontrolleras - risk för brännskada. 
Värm inte upp ägg med skalen 
på och hela hårdkokade ägg - 
risk för explosion.

 Använd bara redskap som 
är avsedda för mikrovågsugn. 
Använd inte metallbehållare – 
risk för skada.

 Använd endast termometrar 
av typ som rekommenderas för 
den här ugnen – risk för brand.

 Om rök avges, stäng av 
apparaten eller ta ut kontakten 
och håll luckan stängd för att 
kväva eventuella lågor.

 Om apparaten är placerad 
850 mm eller högre ovanför 
golvet, var försiktig så att du inte 
i misstag flyttar på den roterande 
plattan när du tar bort behållare 
– risk för skada.

 Använd inte mikrovågsugnen 
för fritering, eftersom det är 
omöjligt att kontrollera oljans 
temperatur.

 Metallbehållare för mat 
och dryck är inte lämpliga för 
användning i mikrovågsugn.

 Ta inte bort 
mikrovågsinloppets skyddsplattor 
som sitter på sidan av 
ugnsutrymmets väggar (endast 
på vissa modeller). De hindrar 
att fett och matsmulor tränger in i 
mikrovågskanalerna.

TILLÅTEN ANVÄNDNING
 FÖRSIKTIGT: Apparaten 

är inte avsedd att 
användas med en extern 
omkopplingsanordning, såsom 
en timer, eller ett separat 
fjärrstyrt system.

 Den här apparaten är 
avsedd för hushållsbruk och 
liknande typ av användning, 
som t.ex.: I personalrum i butiker, 
kontor och andra arbetsplatser 
I fritidshus Av kunder på 
hotell, motell och andra 
inkvarteringsanläggningar.

 Denna apparat är inte 
avsedd för professionellt bruk. 
Använd inte apparaten utomhus.
INSTALLATION

 Apparaten ska hanteras 
och installeras av minst två 
personer – risk för skada. 
Använd skyddshandskar vid 
uppackning och installation – risk 
för skärskada.

 Installation, inklusive 
vattentillförsel (i förekommande 
fall), elektriska anslutningar 
och reparationer ska utföras av 
behörig tekniker.
Reparera eller byt inte ut delar 
på produkten om detta inte 
direkt anges i bruksanvisningen. 
Håll barn på säkert avstånd från 
installationsplatsen.
När apparaten har packats 
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upp, kontrollera att den inte 
har skadats under transporten. 
Kontakta din återförsäljare 
eller närmaste kundservice 
om du upptäcker något 
problem. Efter installationen ska 
förpackningsmaterialet (delar 
av plast, frigolit osv.) förvaras 
utom räckhåll för barn – risk för 
kvävning. Apparaten ska kopplas 
bort från strömförsörjningen 
innan någon installationsåtgärd 
utförs – risk för elchock. Under 
installation, se till att apparaten 
inte skadar nätkabeln – risk för 
brand eller elchock. Aktivera inte 
apparaten förrän installationen 
har slutförts.

 Denna apparat är avsedd 
att byggas in. Använd den inte 
fristående eller i ett skåp med 
lucka.
När apparaten har packats 
upp, kontrollera att luckan 
stänger ordentligt. Kontakta din 
återförsäljare eller närmaste 
kundservice om du upptäcker 
något problem.
ELEKTRISKA VARNINGAR

 Det måste alltid kunna gå 
att koppla bort apparaten 
från elnätet genom att ta ut 
stickproppen från eluttaget om 
åtkomligt, eller med hjälp av 
en flerpolig strömbrytare som 
är installerad före eluttaget 
enligt elektriska bestämmelser. 

Apparaten måste jordas 
i enlighet med nationella 
elektriska säkerhetsstandarder.

 Använd inte 
förlängningssladdar, grenuttag 
eller adaptrar. När installationen 
är klar ska det int gå att komma 
åt de elektriska komponenterna.
Använd inte apparaten om du är 
våt eller barfota.
Använd inte denna apparat om 
elsladden eller stickkontakten är 
skadad, om den inte fungerar 
som den ska eller om den har 
skadats eller fallit ned på golvet.

 Om nätkabeln är skadad 
ska den bytas ut mot en likadan 
av tillverkaren, tillverkarens 
servicerepresentant eller 
liknande kvalificerad tekniker 
för att undvika fara – risk för 
elchock.
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Beskrivning av produkten

1

2

3

4

1   Kontrollpanel
2   Grillelement (kvarts)
3   Innerbelysning
4  Lucka

Tillbehör
Rullstöd

1 st

Roterande glasplatta

1 st

Crisptallrik

1 st

Crisphandtag

1 st

Allmänt
På marknaden finns det många olika sorters 
tillbehör. Kontrollera att de är lämpliga för 
mikrovågsugnar innan du gör några inköp.
Kontrollera att de kärl du tänker använda för 
matlagning är ugnssäkra och släpper igenom 
mikrovågor.
Se till att mat och tillbehör som ställs in i 
ugnen inte kommer i direkt kontakt med 
ugnsutrymmets väggar eller tak.
Detta gäller speciellt tillbehör som helt eller 
delvis är tillverkade av metall.
Om tillbehör som innehåller metall kommer 
i kontakt med ugnens väggar eller tak när 
ugnen används kan det bildas gnistor och 
ugnen kan skadas.
Kontrollera alltid att glasplattan kan snurra 
obehindrat innan du startar ugnen.
Alla tillbehör kan maskindiskas med undantag 
av crisppannan.
Crisppannan ska rengöras med vatten och milt 
rengöringsmedel. För envist smuts, gnugga 
försiktigt med en trasa. Låt alltid crisppannan 
svalna innan du rengör den.
Aluminiumfolie kan användas utan risk för 
att skydda små matbitar under förutsättning 
att folien inte kommer i kontakt med ugnens 

insida.
Rullstöd
Sätt först rotationshjulet på plats och sedan 
rullstödet..
Rullstödet skall sitta under glasplattan. Placera 
aldrig något annat tillbehör på detta stöd.
Roterande glasplatta
Placera glasplattan på rullstödet.
Använd den roterande glasplattan för 
samtliga tillagningsmetoder. Den samlar upp 
droppande vätskor och matpartiklar som 
annars skulle fläcka och smutsa ned ugnen 
invändigt.
Crisphandtag
Använd det medföljande speciella 
crisphandtaget för att lyfta ut den heta 
crisptallriken ur ugnen.
Crisptallrik
Lägg maten direkt på crisptallriken.
Använd alltid glastallriken som underlag när 
du använder crisptallriken.
Lägg inga tillbehör på crisptallriken eftersom 
den snabbt blir mycket het och det finns risk 
att tillbehöret skadas.
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Kontrollpanel

A  Inställningsratt (tryck-tryck)
B  Tillbakaknapp
C  Stopp
D  Display
E  Start

F  Bekräfta-knapp
G  Inställningsratt (tryck-tryck)

Infällbara rattar
För att använda denna typ av 
rattknapp, tryck på den i mitten.

Ratten kommer ut.
Vrid den till önskad position.
  När tillagningen är klar, vrid 
ratten till och tryck på den igen 
för att återställa den till dess 
ursprungliga position.

Inställningar
När ugnen ansluts till elnätet första gången 
uppmanas du att ställa klockan.
Efter ett strömavbrott blinkar klockan och 
den måste då ställas igen.
Ugnen har ett antal funktioner som kan 
justeras enligt din personliga smak.

GFA

1. Vrid A  ratten tills kommandot 
Inställningar visas (cirka 3 sek).

2. G Tryck på inställningsratten och vrid den 
för att välja en av följande inställningar : 
Klocka, summer, EKO och ljusstyrka

3. F Tryck på Stopp-knappen för att lämna 
inställningsfunktionen och spara alla dina 
ändringar.

• Klocka

GF

1. F Tryck på OK-knappen (siffrorna till 
vänster (timmar) blinkar).

2. G Tryck ut inställningsratten och vrid den 
för att ställa in timmarna.

Första användningstillfället
3. F Tryck på OK-knappen. De två högra 

siffrorna (minuter) blinkar.
4. G Vrid på (+/-)-ratten för att ställa in 

minuterna.
5. Tryck på knappen F  igen.
Klockan är inställd och igång.
Om du inte vill att klockan skall visas i 
displayen, öppna klockinställningen igen 
och tryck på stoppknappen medan siffrorna 
blinkar.

• Ljud

GF
1. Tryck på knappen F .
2. G Tryck ut inställningsratten och vrid den 

för att sätta PÅ eller stänga AV summern.
3. F Tryck på OK-knappen igen för att 

bekräfta ändringen.
• Eco

GF
1. Tryck på knappen F .
2. G Tryck ut inställningsratten och vrid den 

A D GB C FE
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Startskydd / Knapplås 
Denna automatiska säkerhetsfunktion 
aktiveras en minut efter att ugnen har 
återgått till standby-läge. (Ugnen är i 
standby-läge när 24-timmarsklockan visas 
på displayen eller, om klockan inte har ställts 
in, när displayen är tom).

Öppna och stäng luckan och tryck sedan på 
F  för att starta funktionen.

Kylning
När en funktion har avslutats kan ugnen köra 
ett avkylningsprogram. Detta är normalt. 
När proceduren är klar stängs ugnen av 
automatiskt.
C Avkylningsproceduren kan avbrytas 
genom att luckan öppnas utan att ugnen 
skadas eller genom att trycka på knappen.

Inställning av timer
Använd denna funktion när du behöver en 
äggklocka för att kunna ställa in exakt tid när 
du kokar ägg, jäser degar, etc.

GFA

1. A Tryck ut inställningsratten och ställ den 
på noll..

Daglig användning
2. G Tryck ut inställningsratten och vrid den 

för att ställa in timerns tid.
3. Tryck på knappen F .
En ljudsignal avges när nedräkningen är klar.
Tryck på Stopp-knappen för att stänga av 
ljudsignalen.
VARNING : ! Vätskan kan bli överhettad 
till en temperatur över kokpunkten utan att 
det syns att den kokar. Det finns då risk att 
den heta vätskan plötsligt kokar över. Följ 
anvisningarna nedan för att undvika detta:
1. Använd inte kärl med raka sidor och smal 

hals.
2. Rör om vätskan innan du ställer in kärlet i 

produkten och ställ en tesked i kärlet.
3. Låt kärlet stå en kort stund efter 

uppvärmningen och rör om igen innan du 
tar ut kärlet ur produkten.

Jet Start (Snabbstart)
Använd denna funktion för snabb 
uppvärmning av mat med hög vattenhalt, 
t.ex. klara soppor, kaffe eller te.
När ratten är i upprätt läge, tryck på 
startknappen för att starta Jet Start-
funktionen. 
Jet Start startar automatiskt med full 
mikrovågseffekt och tillagningstiden inställd 
på 30 sekunder. Varje extra tryck ökar tiden 
med 30 sekunder.
Du kan också öka eller minska tiden med 

för att sätta PÅ eller stänga AV ECO-
knappen..

3. F Tryck på OK-knappen igen för att 
bekräfta ändringen.

När EKO-läget är aktiverat ändras 
displayens ljusstyrka automatiskt till en 
lägre nivå efter 1 minut. När EKO-läget 
är inaktiverat ändras ljusstyrkan till smma 
lägre nivå efter 3 minuter. Den återgår 
automatiskt till den inställda ljusstyrkan när 
en knapp trycks in eller luckan öppnas.

• Bakgrundsbelysning

GF
1. Tryck på knappen F .
2. G Tryck ut inställningsratten och vrid den 

för att ställa in önskad ljusstyrka.
3. F Tryck på OK-knappen igen för att 

bekräfta ändringen.
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hjälp av inställningsratten.
Tryck på F  -knappen för att bekräfta 
tillagningstiden.
Översikt över ugnens funktioner

Funktion Beskrivning av 
funktion

12:00 För att stänga av ugnen.

MIKROVÅGOR För att snabbt laga och 
värma mat eller dryck.

CRISP

För perfekt griljering och 
bryning, både på matens 
ovan- och undersida. 
Denna funktion får endast 
användas med den 
speciella crisppannan.

GRILL

För att griljera, grilla 
och gratinera. Vi 
rekommenderar att du 
vänder maten under 
tillagningen. För bästa 
resultat, förvärm grillen i 
3-5 minuter.

GRILL KOMBI

För snabb matlagning 
och gratinering av rätter 
där man kombinerar 
mikrovågs- och 
grillfunktionen.

UPPTINING För upptining av kött, fågel, 
fisk, grönsaker och bröd.

Mikrovågsugn 
Använd denna funktion för normal 
matlagning och uppvärmning av t.ex. 
grönsaker, fisk, potatis och kött.

GFA E

1. A Tryck ut funktionsratten och vrid den 
tills du hittar mikrovågsfunktionen.

2. G Tryck ut inställningsratten och vrid den 
för att ställa in mikrovågseffekten.

3. F Tryck på OK-knappen för att bekräfta 
ditt val.

4. G Vrid på inställningsratten för att ställa 
in tillagningstiden.

5. Tryck på knappen E .
När tillagningen har börjat: kan du enkelt 
öka tiden med 30 sekunder genom att trycka 
på Start-knappen. Varje tryck ökar tiden 
med 30 sekunder.
Du kan också öka eller minska tiden genom 
att vrida på inställningsratten.
Effektnivån kan ändras under tillagningen. 
Tryck på tillbakaknappen och vrid sedan på 
inställningsratten.
Tryck på F  eller F  -knappen för att 
bekräfta tillagningstiden.

Effekt - Endast för mikrovågsugn
Effekt Användning:
1000 W Uppvärmning av drycker, vatten, 

klara soppor, kaffe, te och annan 
mat med hög vattenhalt. Om rätten 
innehåller ägg eller grädde bör ett 
lägre effektläge väljas.

800 W Tillagning av grönsaker, kött, etc.
650 W Tillagning av fisk.

500 W Försiktig tillagning av t.ex. såser med 
hög proteinhalt, ost- och äggrätter 
samt för att avsluta tillagningen av 
gryträtter.

350 W Sjudning av stuvningar, smälta smör 
och choklad.

160 W Upptining. Mjukgöring av smör och 
ost.

90 W Mjuka upp glass

Kombi 
Använd denna funktion för tillagning av t.ex. 
gratänger, lasagne, fågel och bakad potatis.

GFA E

1. A Tryck ut funktionsratten och vrid den tills 
du hittar kombi-funktionen.

2. G Vrid på inställningsratten för att ställa in 
mikrovågseffekten.

3. Tryck på F  för att bekräfta valet.
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4. G Vrid på inställningsratten för att ställa in 
tillagningstiden.

5. Tryck på knappen E .
Högsta möjliga mikrovågseffekt vid 
användning av grillen är 650W.

Effekt Användning:
650 W Tillagning av grönsaker och 

gratänger
350 - 500 W Tillagning av fågel och lasagne
160 - 350 W Tillagning av fisk och frysta 

gratänger
90 W Gratinering av frukt

Grill 

GFA E

Använd denna funktion för att snabbt ge 
maten en aptitretande, gyllenbrun yta.
1. A  Tryck ut funktionsratten och vrid den tills 

du hittar grill-funktionen.
2. Tryck på F  knappen för att bekräfta.
3. G  Tryck ut inställningsratten och vrid den 

för att ställa in tillagningstiden.
4. Tryck på knappen E  .
Kontrollera att kärlen som ska användas för 
grillning är värmeresistenta och ugnssäkra.

i VIKTIGT: Använd inte plastredskap när 
du grillar. De kommer att smälta. Trä 

och papper är inte heller lämpliga material.

Upptining 
Använd denna funktion för att tina kött, 
fågel, fisk, grönsaker och bröd.
Funktionen Auto Defrost bör endast 
användas för matvaror med en nettovikt 
mellan 100 g och 2,5 kg.
Ställ alltid tallriken på glasplattan.

GFA E

1. A Tryck ut funktionsratten och vrid den 
tills du hittar upptinings-funktionen.

2. G Tryck ut inställningsratten och vrid den 
för att välja matklass.

3. F Tryck på OK-knappen för att bekräfta 
ditt val.

4. G Vrid på (+/-)-ratten för att ställa in 
vikten.

5. F Tryck på OK-knappen för att bekräfta 
ditt val.

6. Tryck på knappen E .
Vikt:
Denna funktion behöver veta matens 
nettovikt. Ugnen beräknar sedan automatiskt 
hur lång tid det behövs för att avsluta 
proceduren.
Fryst mat:
Ställ in en lägre vikt om matens temperatur 
är högre än djupfryst (-18 °C).
Ställ in en högre vikt om matens temperatur 
är lägre än djupfryst (-18 °C).

Mat Tips
Kött

(100 g - 2,0 kg)

Köttfärs, kotletter, biffar eller 
stekar. Vänd maten när ugnen 
uppmanar dig att göra det.

Fågel

(100 g - 2,5 kg)

Kyckling, hel, delar eller 
filéer. Vänd maten när ugnen 
uppmanar dig att göra det.

Fisk

(100 g - 1,5 kg)

Hel, i skivor eller filéer. Vänd 
maten när ugnen uppmanar dig 
att göra det.

Grönsaker

(100 g - 1,5 kg)

Blandade grönsaker, ärtor, 
broccoli, etc. Vänd maten när 
ugnen uppmanar dig att göra 
det.

Bröd

(100 g - 1,0 kg)

Limpa, bullar, småfranska. Vänd 
maten när ugnen uppmanar dig 
att göra det.

För mat som inte finns med på nedanstående 
lista och för mat vars vikt är lägre eller högre 
än den rekommenderade, följ anvisningarna 
om "Tillagning och värmning med 
mikrovågor" och välj 160 W vid upptining.
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Fryst mat i plastpåsar, plastfolie eller 
kartonger kan placeras direkt i ugnen 
förutsatt att förpackningen inte har några 
delar av metall (t.ex. förslutningar med 
metalltråd).
Formen på förpackningen påverkar 
upptiningstiden.
Mat i platta förpackningar tinar fortare än 
massiva block. Separera delarna när de 
börjar tina.

Manuell upptining 
följer du anvisningarna i "Så här används 
mikrovågorna" och väljer 160 W för 
upptining.
Övervaka och kontrollera maten då och då.
Ju mer erfarenhet du får, desto lättare blir 
det att avgöra hur lång tid som behövs för 
olika mängder.

Crisp  
Använd denna funktion för att värma upp 
eller tillaga pizza och annan degbaserad 
mat. Funktionen är också lämplig för att 
steka ägg och bacon, korv, hamburgare, etc.
Ugnen använder automatiskt både 
mikrovågor och grill för att värma 
crisppannan. 
På så sätt får crisppannan snabbt den 
temperatur som krävs för att maten skall få 
rätt färg och krispighet. När crispfunktionen 
används går det inte att ändra effektnivån 
eller sätta på/stänga av grillfunktionen.
Se till att crisppannan placeras mitt på 
glastallriken.
Ugnen och crisppannan blir mycket heta när 
denna funktion används.
Placera aldrig den heta crisptallriken på 
värmekänsliga underlag.

i VIKTIGT: Var försiktig och vidrör inte 
ugnstaket nära grillelementet.

Använd ugnsvantar eller det medföljande 
crisphandtaget när du ska ta ut den heta 
crisptallriken.
Använd endast den medföljande 
crisppannan tillsammans med 
crispfunktionen. Andra crisppannor som 
finns på marknaden ger inte korrekta 
resultat med denna funktion. 

i VIKTIGT: Crisppannan kan förvärmas 
innan den används (max. 3 min).

Använd alltid Crisp-funktionen vid 
förvärmning av crisptallriken.
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Matlagningstabeller
Mat Funktion Uppvärm-

ning
Effekt

(W)
Koktid (minuter)

Sockerkaka - - 7 - 10

Fruktpaj - - 12 - 20

Kakor - - 3 - 5

Matpajer och quiche lorraine  
(1 - 1,2 kg)  - - 18 - 25

Middagsrätter (250 - 500 g) - 750 4 - 7

Lasagne/ugnsbakad pasta - 500 15 - 25

Fryst lasagne (500 - 700 g) - 500 14 - 25

Fryst pizza (300 g) - - 7 - 8

Kött (färs, biff) - 500 12 - 20

Fågel (hel, 800 g - 1,5 kg) - 350 - 500 35 - 50 *

Kyckling,	filéer	eller	bitar X ** - 10 - 25

Stekar - 160 - 350 45 - 60 *

Korv / grillspett - - 20 - 40 *

Korv/hamburgare X ** - 6 - 16 *

Fisk	(skivor	eller	filéer) X 160 - 350 15 - 30 *

Hel	fisk - 500 - 650 20 - 40 *

Ugnsbakad potatis - 350 - 500 20 - 40 *

Klyftpotatis - - 25 - 30

Bakade äpplen - 160 -350 15 -25

* Vänd maten efter halva tillagningstiden ** Förvärm crisptallriken i 3 - 5 minuter
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Rengöring och underhåll
Rengöring av ugnen är normalt det enda 
underhåll som krävs.
Om ugnen inte hålls ren kan dess yta 
ta skada, vilket i sin tur kan reducera 
produktens livslängd och även orsaka 
farliga situationer.

i VIKTIGT: Använd inte skursvampar 
som innehåller metall, rengöringsmedel 

med slipeffekt, stålull, "grusiga" disktrasor 
eller liknande. Det kan skada 
kontrollpanelen och ugnens ytor både in- 
och utvändigt. Använd en tvättsvamp och 
ett milt rengöringsmedel eller 
hushållspapper fuktat med fönsterputs. 
Spraya fönsterputsmedlet på 
hushållspapperet.
Spraya inte direkt på ugnen.
Ta ut glastallriken och rullstödet med jämna 
mellanrum och rengör ugnsutrymmets 
botten, särskilt om något har kokat över 
eller spillts ut i ugnen.
Glastallriken skall alltid vara på plats när 
denna mikrovågsugn används.

i VIKTIGT: Använd inte ugnen när 
glastallriken har tagits ut för rengöring.

Använd ett milt rengöringsmedel, vatten och 
en mjuk trasa för att rengöra de invändiga 
ytorna, luckans fram- och baksida samt 
lucköppningen.

i VIKTIGT: Se till att fett och 
matpartiklar inte ansamlas på luckans 

kanter.
Svåra fläckar går lättare att få bort om du 
ställer in en kopp med vatten och låter koka 
i 2-3 minuter. Ångan mjukar upp fläckarna.

i VIKTIGT: Använd inte ångtvättar för 
att rengöra mikrovågsugnen.

Obehaglig lukt i ugnsutrymmet kan 
elimineras genom att du ställer ett glas 
vatten med citronsaft på glastallriken och 
låter koka några minuter.

Grillelementet behöver inte rengöras 
eftersom den intensiva hettan förbränner 
eventuella stänkfläckar, men taket i närheten 
av elementet måste rengöras då och då. 
Använd varmt vatten, rengöringsmedel och 
en svamp för detta.
Om grillfunktionen inte används regelbundet 
måste den köras minst 10 minuter en gång 
i månaden så att fettstänk och matrester 
bränns bort.

Kan diskas i diskmaskin
• Rullstöd.
• Roterande glasplatta.
• Crisphandtag.

Mild rengöring
Crisptallriken ska rengöras med vatten 
och ett milt diskmedel. Envist smuts går 
att få bort med en kökssvamp och ett milt 
rengöringsmedel.
Låt alltid crisptallriken kallna före rengöring.

i VIKTIGT: Skölj inte crisppannan under 
rinnande vatten och doppa den inte i 

vatten när den är het.
Den kan skadas om den kyls snabbt.
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Problem Möjlig orsak Lösning
Produkten fungerar inte. Produkten är inte ansluten till 

eluttaget eller eluttaget är 
strömlöst.

Kontrollera att säkringarna är hela och att 
det inte är strömavbrott.

Luckan är inte stängd. Öppna och stäng luckan en gång innan du 
försöker igen.

Displayen visar 
bokstaven "F" följd av en 
bokstav eller ett nummer.

Programvarufel. Kontakta närmaste kundservice och 
ange bokstaven eller numret som följer 
bokstaven "F".

Maten värms upp ojämnt. Mycket tunna delar såsom 
kycklingvingspetsar har inte 
täckts över.

Täck över tunna delar med aluminiumfolie.

Maten har värmts upp vid en 
för hög effektnivå.

Välj en lägre effektnivå.

Glastallriken har stannat. Kontrollera att glastallriken och rullstödet 
är på plats och att maten är placerad 
mitt på tallriken så att maten inte vidrör 
väggarna i ugnsutrymmet.

Maten roterar inte. Glastallriken har stannat. Kontrollera att glastallriken och rullstödet 
är på plats och att ugnsutrymmets botten 
är ren.

Felsökning

 VARNING! Avlägsna aldrig 
någon kåpa. Lucktätningarna och 
områdena kring tätningarna måste 
inspekteras regelbundet avseende 
skador. Använd inte produkten om 

du upptäcker någon skada, utan 
se till att den först repareras av en 
kvalificerad tekniker. Använd aldrig 
ångtvätt för att rengöra den.

Auktoriserad serviceverkstad
Innan du kontaktar din Auktoriserade 
serviceverkstad: 
1. Försök att lösa problemet på egen hand (se 

tabellen "Felsökning"). 
2. Stäng av och sätt på produkten igen för att 

se om problemet har försvunnit. 
Om problemet kvarstår efter dessa kontroller, 
kontakta IKEAs Auktoriserade serviceverkstad. 
Uppge alltid följande uppgifter: 
 - typ av fel, 
 - exakt produkttyp och produktmodell, 
 - den Auktoriserade serviceverkstadens nummer 

(numret efter ordet "Service" på typskylten) 
som sitter på kanten i ugnsutrymmet (syns när 

luckan öppnas), 
 - din fullständiga adress 
 - ditt telefonnummer. 

 

 
 - Om det blir nödvändigt att göra en 

reparation, vänd dig till IKEAs Auktoriserade 
serviceverkstad (detta garanterar att 
originalreservdelar används och att 
reparationen görs på korrekt sätt).
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Tekniska data
Modell : ANRÄTTA 704.117.67
Nätspänning 220-240V / 50Hz
Märkeffekt 2300 W
Säkring 10 A
Mikrovågseffekt 1000 W
Utvändiga mått (h x b x d) 800 W
Invändiga mått (h x b x d) 397 x 595 x 468
Cavity inner dimensions (HxWxD) 200 x 405 x 380

Den tekniska informationen anges på typskylten på produktens insida.

Data	för	test	av	uppvärmningsprestanda	enligt	IEC	60705.
IEC (International Electrotechnical Commission), SC. 59H, har utvecklat en standard 
för jämförande provning av uppvärmningsprestanda hos olika mikrovågsugnar. Vi 
rekommenderar följande för denna ugn:

Test Mängd Ungefärlig tid Power level Container
12.3.1 Ägg vaniljsås 750 g 11 - 12 min 650 W Pyrex 3.227
12.3.2 Sockerkaka 475 g 9 min 650 W Pyrex 3.827
12.3.3 Köttfärslimpa 900 g 16 - 18 min 800 W Pyrex 3.838
13.3 Kött avfrostning 500 g 14 min 160 W

OBS! Denna information är endast avsedd för behöriga tekniker.

Installation av produkten
Följ medföljande separata 
monteringsanvisningar för att installera 
produkten.
Barn skall inte utföra installationsingreppen. 
Håll barn på avstånd under 
installation av apparaten. Förvara 
allt förpackningsmaterial (plastpåsar, 
polystyrendetaljer och liknande) utom 
räckhåll för barn, både under installation 
och efter.
Använd skyddshandskar vid allt 
uppacknings- och installationsarbete.
Produkten måste hanteras och installeras 
av minst två personer. Produkten måste 

kopplas loss från eluttaget innan något 
installationsarbete utförs.
När produkten har packats upp, kontrollera 
att den inte har skadats under transporten. 
Kontakta din återförsäljare eller Kundtjänst 
om något är fel.
När produkten har packats upp, kontrollera 
att luckan stänger ordentligt.
Kontakta din återförsäljare eller Kundtjänst 
om något är fel. För att förebygga 
skador, lyft inte av ugnen från basen av 
polystyrenskum förrän den skall installeras.
Under installation, se till att produkten inte 
skadar nätkabeln.

Installation
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Före nätanslutning
Kontrollera att märkspänningen på 
typskylten överensstämmer med 
nätspänningen i ditt hem.
Typskylten sitter på framkanten av 
ugnsutrymmet (syns när luckan är öppen).
Ta inte bort mikrovågsinloppets 
skyddsplattor som sitter på sidan av 
ugnsutrymmets väggar. De hindrar fett 
och matpartiklar från att tränga in i 
mikrovågskanalerna.

Se till att ugnsutrymmet är tomt 
före installationen. Kontrollera att 
mikrovågsugnen inte är skadad.
Kontrollera att det går att stänga luckan 
ordentligt och att luckans tätningslist inte 
är skadad. Töm ugnen och rengör insidan 
med en mjuk, fuktig trasa. Använd inte 
produkten om nätkabeln eller stickkontakten 
är skadad, om produkten inte fungerar som 
den ska eller om den har skadats på något 
sätt, t.ex. efter att ha fallit ned på golvet. 
Doppa aldrig nätkabeln eller stickkontakten 
i vatten. Håll nätkabeln borta från heta ytor. 
Det finns annars risk för elektriska stötar, 
brand och andra faror.

Efter nätanslutning
Ugnen fungerar endast när luckan är 
ordentligt stängd. Enligt lag måste denna 
produkt anslutas till jord.
Tillverkaren åtar sig inget ansvar för 
personskador eller för skador på djur eller 
egendom som uppkommer på grund av att 
ugnen inte har jordats på korrekt sätt.
Tillverkaren ansvarar inte för problem som 

orsakas av att användaren inte har följt 
dessa anvisningar.
Underlåtenhet att observera dessa 
instruktioner kan leda till risker. Tillverkaren 
avsäger sig allt ansvar för skada på person, 
djur eller ägodelar om dessa råd och 
försiktighetsåtgärder inte efterföljes och 
respekteras.
FÖRSIKTIGHET: Produkten får inte styras 
med hjälp av en extern timer eller ett 
externt fjärrkontrollsystem.
Efter installation ska de elektriska 
komponenterna inte vara åtkomliga för 
användaren.
För att installationen ska uppfylla 
gällande säkerhetskrav krävs en 
flerpolig strömbrytare med minst 3 mm 
kontaktavstånd.
VARNING! Nätkabeln måste vara tillräckligt 
lång så att den installerade produkten kan 
anslutas till eluttaget.
Dra inte i nätkabeln.
Om nätkabeln skadas måste den bytas ut 
mot en identisk kabel. Byte av strömkabel 
skall utföras av behörig fackman i enlighet 
med tillverkarens anvisningar och i enlighet 
med lokala säkerhetsbestämmelser. 
Kontakta auktoriserat servicecenter.
Använd inte produkten om nätkabeln eller 
stickkontakten är skadad, om produkten 
inte fungerar som den ska eller om den har 
skadats på något sätt, t.ex. efter att ha fallit 
ned på golvet. Doppa aldrig nätkabeln eller 
stickkontakten i vatten. Håll nätkabeln borta 
från heta ytor.
Vidrör inte produkten med våta kroppsdelar 
och var inte barfota när du använder den.
För produkter med apterad stickkontakt, 
kontakta en kvalificerad tekniker om 
stickkontakten inte passar ditt eluttag.
Använd inte förlängningskablar, grenuttag 
eller adaptrar. Anslut inte produkten till ett 
uttag som kan styras med en fjärrkontroll.

Elektrisk anslutning
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Miljöhänsyn
 VARNING! För alla utom 

utbildade servicetekniker innebär 
det en risk att utföra service eller 
göra reparationer som innebär 
att en kåpa tas bort, eftersom 
dessa skyddar mot exponering för 
mikrovågsenergi.

 VARNING! Om ugnen inte hålls 
ren kan dess yta ta skada, vilket 
i sin tur kan reducera produktens 
livslängd och även orsaka farliga 
situationer.

 VARNING! Ugnen ska rengöras 
regelbundet och alla matrester ska 
avlägsnas.

 VARNING! Försäkra 
dig om att apparaten är 
avstängd och bortkopplad från 
strömförsörjningen innan någon 
form av underhållsåtgärd påbörjas 
– risk för eldstöt. Använd aldrig 
ångtvätt för att rengöra den.

 VARNING! Använd inte starka 
slipande rengöringsmedel eller 
vassa metallskrapor för att rengöra 
luckans glas eftersom de kan repa 
ytan, vilket kan leda till att glaset 
spricker.

 Se till att apparaten har 
svalnat innan du utför någon form 
av rengöring eller underhåll. – risk 
för brännskador

 VARNING! Stäng av apparaten 
innan lampan byts ut – risk för 
elstöt.

BORTSKAFFANDE AV 
FÖRPACKNINGSMATERIAL
Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 
100 %, vilket framgår av återvinningssymbolen 

.
De olika delarna av förpackningsmaterialet 
måste därför kasseras på ett ansvarsfullt 
sätt enligt gällande lokala bestämmelser om 
avfallshantering.

KASSERING AV 
HUSHÅLLSAPPARATER
Denna apparat är tillverkad av material 
som kan återanvändas eller återvinnas. 
Kassera den enligt lokala bestämmelser för 
avfallshantering. För mer information om 
hantering, återvinning och återanvändning 
av elektriska hushållsapparater, var god 
kontakta de lokala myndigheterna, ortens 
sophanteringstjänst eller butiken där 
apparaten inhandlades. Denna apparat är 
märkt i enlighet med direktiv 2012/19/EU om 
avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk 
och elektronisk utrustning (Waste Electrical 
and Electronic Equipment, WEEE). Genom att 
säkerställa korrekt bortskaffande av denna 
produkt bidrar du till att förhindra negativa 
konsekvenser för vår miljö och hälsa.

Symbolen  på produkten eller i medföljande 
dokument anger att denna produkt inte får 
kasseras som hushållsavfall, utan ska lämnas 
in till en miljöstation för återvinning av elektrisk 
och elektronisk utrustning.

MILJÖRÅD
Förvärm bara ugnen om detta specificeras i 
tillagningstabellen eller i ditt recept. Använd 
mörka eller svartlackerade ugnsformar 
eftersom de absorberar värme mycket bättre. 
Om en maträtt kräver långkok kommer den att 
fortsätta tillagas även när ugnen är avstängd.
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IKEA GARANTI - VITVAROR
Hur länge gäller garantin?
Garantin gäller i fem år från ursprungligt 
inköpsdatum när IKEA vitvaran köptes från 
IKEA. 
Orginalkvittot gäller som inköpsbevis.
Om arbete utförs enligt garantin förlängs inte 
garantiperioden för produkten eller för de 
nya delarna.

Vem utför service?
IKEA serviceföretaget utför service genom sin 
egen serviceorganisation eller via sitt nätverk 
av behöriga servicepartners.

Vad täcks av denna garanti? Vad omfattar 
den här garantin?
Garantin omfattar fel på vitvaran, vilka 
orsakats av material- eller produktionsfel 
som fanns vid den tidpunkt produkten 
köptes på IKEA. Garantin gäller endast 
för hemmabruk. Undantagen specificeras 
under rubriken “Vad omfattas inte av 
den här garantin”. Inom garantiperioden 
ersätts kostnader för att åtgärda felet – t 
ex reparationer, reservdelar, arbete och 
resor – förutsatt att vitvaran är tillgänglig för 
reparation utan särskilda kostnader.
Dessa villkor överensstämmer med EU 
direktiv (Nr. 99/44/EG) samt lokala 
föreskrifter. Utbytta delar tillhörtillfaller IKEA.

Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?
Det av IKEA utsedda serviceföretaget 
undersöker produkten och avgör, efter 
eget omdöme, om problemet omfattas av 
den här garantin. Om så är fallet kommer 
IKEA serviceföretaget eller en behörig 
servicepartner, efter eget val, antingen 
reparera den defekta produkten eller ersätta 
den med en likadan eller jämförbar produkt.
Om IKEA serviceföretaget eller en behörig 
servicepartner reparerar eller ersättare 
vitvaran inom villkoren för denna garanti, 
kommer denna att återinstallera den 
reparerade vitvaran eller installera den nya 
vitvaran, om så är nödvändigt. Åtgärden 
omfattas av garantin om produkten enkelt är 
tillgänglig för reparation. Om produkten är 
installerad i en icke-standardmässig inbyggd 

lösning måste kunden göra produkten 
tillgänglig före servicebesöket.

Vad omfattas inte av den här garantin?
• Normalt slitage.
• Skador orsakade avsiktligt eller genom 

oaktsamhet, genom underlåtenhet 
att följa bruksanvisningen, felaktig 
installation eller en anslutning till fel 
spänning, skador orsakade genom 
kemisk eller elektrokemisk reaktion, rost, 
korrosion eller vattenskador som omfattar 
men inte begränsas till skador orsakade 
av tillförsel av vatten med onormalt 
hög kalkhalt samt skador orsakade av 
onormala miljöförhållanden.

• Förbrukningsartiklar, inklusive batterier 
och lampor.

• Icke-funktionella och dekorativa delar 
som inte påverkar normalt bruk av 
vitvaran inklusive repor och eventuella 
färgskillnader.

• Oavsiktliga skador orsakade av 
främmande föremål eller ämnen 
vid rengöring eller rensning av filter, 
dräneringssystem eller diskmedelsfack.

• Skador på följande delar: keramiskt 
glas, tillbehör, över- och underkorgar, 
bestickkorgar tillförsel- och 
avloppsslangar, tätningar, lampor och 
lampskydd, displayer, vred, höljen 
och delar av höljen. Förutom när 
sådana skador kan bevisas bero på 
produktionsfel.

• Fall när inget fel har kunnat hittas vid 
besök av en servicetekniker.

• Reparationer som inte utförts av ett 
utsett serviceföretag och/eller en 
behörig servicepartner, eller om andra 
reservdelar än orginaldelar använts.

• Reparationer orsakade av felaktig 
installation eller installation som inte 
utförts enligt anvisningarna.

• Användning av vitvaran i ett 
professionellt sammanhang, dvs ej för 
hemmabruk.

• Transportskador. Om en kund själv 
transporterar produkten hem till sig 
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eller till någon annan adress, har IKEA 
inget ansvar för eventuella skador som 
kan uppstå under transporten. Men om 
IKEA levererar produkten till kundens 
leveransadress så täcks eventuella 
skador som uppstår under den här 
transporten av IKEA (dock inte inom 
den här garantin). Vid sådana fall ska 
kunden kontakta IKEAS:s Auktoriserade 
serviceverkstad på Ikea.se.

• Kostnad för att utföra den initiala 
installationen av IKEA vitvaran.

Dessa restriktioner gäller inte ett felfritt 
arbete som utförts av en kvalificerad 
specialist som använt våra originaldelar för 
att anpassa produkten enligt de tekniska 
säkerhetsspecifikationerna i ett annat 
EUland.

Så här tillämpas nationella och regionala 
lagar
I Sverige tillämpar IKEA konsumentköplagen 
och köplagens reklamationsrätt. Den här 
garantin ger dig särskilfa juridiska rättigheter 
utöver reklamationsrätten.

Garantins internationella giltighet
För vitvaror som köps i ett EU-land och sedan 
tas till ett annat EU-land lämnas service 
enligt garantivillkoren i det nya landet. 
Skyldighet att utföra service enligt garantin 
finns endast om vitvaran överensstämmer 
med:
- de tekniska specifikationerna för det 

landdär garantianspråket görs;
- monterings- och 

installationsanvisningarna samt 
säkerhetsinformationen som medföljer 
vitvaran.

Så här når du oss om du behöver hjälp 
efter ditt köp
Kontakta IKEA:s Auktoriserade 
serviceverkstad på Ikea.se eller ring
0775-700 500.

För att vi ska kunna ge dig bästa 
möjliga hjälp, läs först noggrant igenom 
bruksanvisingen innan du kontaktar oss. 
Se också till att du har det aktuella IKEA 
artikelnumret för din vitvara till hands innan 
du ringer oss. Det 8-siffriga artikelnumret 
hittar du på ditt kvitto.

Vänligen titta på sista 
sidan i denna manual för 
den fullständiga listan 
med IKEA:s Auktoriserade 
serviceverkstäder och 
nationella telefonnummer.

 För att kunna ge dig snabbare 
service ber vi att du använder 
det telefonnummer som anges i 
bruksanvisningen.	Se	till	att	du	
har IKEA-artikelnumret, (den 
8-siffriga koden) och det 12-siffriga 
servicenumret som anges på 
produktens	typskylt	till	hands.

 SPARA ALLTID INKÖPSKVITTOT 
Det gäller som inköpsbevis. Du måste 
kunna uppvisa ditt inköpskvitto för att 
garantin ska gälla. Detta kvitto anger 
också IKEAs namn och artikelnummer (8 
siffror) för varje produkt du har köpt.

Behöver ni extra hjälp?
För övriga frågor som är relaterade till 
teknisk service av produkten, kontakta det 
lokala varuhuset där produkten är inköpt. 
Läs alltid produktens bruksanvising innan ni 
kontaktar oss.



	 73BELGIË - BELGIQUE - BELGIEN
Telefoon/Numéro de téléphone/Telefon-Nummer: 026200311
Tarief/Tarif/Tarif: Lokaal tarief/Prix d’un appel local/Ortstarif
Openingstijd:
Heures d’ouverture:
Öffnungszeiten:

Maandag - Vrijdag
Lundi - Vendredi
Montag - Freitag

8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00

БЪЛГАРИЯ
Телефонен номер:
Тарифа:
Работно време:

02 4003536
Локална тарифа
понеделник - петък 8.00 - 20.00

ČESKÁ	REPUBLIKA
Telefonní číslo:
Sazba:
Pracovní doba:

225376400
Míst ní sazba
Pondělí - Pátek 8.00 - 20.00

DANMARK
Telefonnummer:
Takst:
Åbningstid:

70150909
Lokal takst
Mandag - fredag
Lørdag (Åbent udvalgte søndage, se IKEA.dk)

9.00 - 20.00
9.00 - 18.00

DEUTSCHLAND
Telefon-Nummer:
Tarif:
Öffnungszeiten:

06929993602
Ortstarif
Montag - Freitag 8.00 - 20.00

ΕΛΛΑΔΑ
Τηλεφωνικός αριθμός:
Χρέωση:
Ώρες λειτουργίας:

2109696497
Τοπική χρέωση
Δευτέρα - Παρασκευή 8.00 - 20.00

ESPAÑA
Teléfono:
Tarifa:
Horario:

913754126 (España Continental)
Tarifa local
Lunes - Viernes 8.00 - 20.00

EESTI
http://www.ikea.com
FRANCE
Numéro de téléphone:
Tarif:
Heures d’ouverture:

0170480513
Prix d’un appel local
Lundi - Vendredi 9.00 - 21.00

HRVATSKA
Broj telefona:
Tarifa:
Radno vrijeme:

0800 3636
Lokalna tarifa
Ponedjeljak - Petak 8.00 - 20.00

ÍSLAND
Símanúmer:
Kostnaður við símtal:
Opnunartími:

5852409
Almennt mínútuverð
Mánudaga - Föstudaga 9.00 - 17.00

ITALIA
Telefono:
Tariffa:
Orari d’apertura:

0238591334
Tariffa locale
Lunedì - Venerdì 8.00 - 20.00

LATVIJA
http://www.ikea.com
LIETUVIŲ
Telefono numeris:
Skambučio kaina:
Darbo laikas:

(0) 520 511 35
Vietos mokestis
Nuo pirmadienio iki penktadienio 8.00 - 20.00

LUXEMBOURG
Numéro de téléphone:
Tarif:
Heures d’ouverture:

035220882569
Prix d’un appel local
Lundi - Vendredi 8.00 - 18.00

MAGYARORSZÁG
Telefon szám:
Tarifa:
Nyitvatartási idő:

(06-1)-3285308
Helyi tarifa
Hétfőtől Péntekig 8.00 - 20.00

NORGE
Telefon nummer:
Takst:
Åpningstider:

23500112
Lokal takst
Mandag - fredag 8.00 - 20.00

NEDERLAND
Telefoon:

Tarief:
Openingstijd:

0900-235 45 32 en/of 0900 BEL IKEA
0031-50 316 8772 international
Geen extra kosten. Alleen lokaal tarief.
Maandag t/m - Vrijdag
Zaterdag
Zondag / Feestdagen

8.00 - 21.00
9.00 - 21.00

10.00 - 18.00
ÖSTERREICH
Telefon-Nummer:
Tarif:
Öffnungszeiten:

013602771461
Ortstarif
Montag - Freitag 8.00 - 20.00

POLSKA
Numer telefonu:
Stawka:

Godziny otwarcia:

225844203
Koszt połączenia według taryfy 
operatora
Montag - Freitag 8.00 - 20.00

PORTUGAL
Telefone:
Tarifa:
Horário:

213164011
Tarifa local
Segunda - Sexta 9.00 - 21.00

ROMÂNIA
Număr de telefon:
Tarif:
Orar:

021 2044888
Tarif local
Luni - Vineri 8.00 - 20.00

РОССИЯ
Телефонный номер:
Стоимость звонка:
Время работы:

84957059426
Местная стоимость звонка
Понедельник - Пятница
(Московское время)

9.00 - 21.00

SCHWEIZ - SUISSE - SVIZZERA
Telefon-Nummer/Numéro de téléphone/Telefono: 0225675345
Tarif/Tarif/Tariffa: Ortstarif/Prix d’un appel local/Tariffa locale
Öffnungszeiten:
Heures d’ouverture:
Orario d’apertura:

Montag - Freitag
Lundi - Vendredi
Lunedì - Venerdì

8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00

SLOVENSKO
Telefónne číslo:
Cena za hovor:
Pracovná doba:

(02) 50102658
Cena za miestny hovor
Pondelok až piatok 8.00 - 20.00

SLOVENIJA
http://www.ikea.com
SRBIJA
Број телефона:
cтопа:
Радно време:

011 7 555 444
lokalna курс
Понедељак - субота
недеља

9.00 - 20.00
9.00 - 18.00

SUOMI
Puhelinnumero:
Taxa:
Aukioloaika:

0981710374
Yksikköhinta
Maanantaista perjantaihin 8.00 - 20.00

SVERIGE
Telefon nummer:
Taxa:
Öppet tider:

0775-700 500
Lokal samtal
Måndag - Fredag
Lördag - Söndag

8.30 - 20.00
9.30 - 18.00

UNITED KINGDOM - IRELAND
Phone number:
Rate:
Opening hours:

02076601517
Local rate
Monday - Friday
Saturday
Sunday

8.00am - 6.00pm
8.30am - 4.30pm
9.30am - 3.30pm
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