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1. Försäkringar 
 

Hemförsäkring 
Det är varje hyresrättsinnehavares ansvar att teckna egen hemförsäkring som skydd för privat egendom vid skada samt ansvarsskydd vid vållande. 
 
Hyresrättsinnehavaren ansvarar för sin lägenhet. Skulle man genom vårdslöshet eller försumlighet orsaka en skada får man själv betala fastighetsägarens  
självrisk samt försäkringsbolagets återkrav för utbetald reparationskostnad. 
 
Det kan bli dyrt om man saknar hemförsäkring! 
 
 

 

 

 

 

 



 

2. Nycklar 
 

 
Nycklar 
Till varje lägenhet har två lägenhetsnycklar och två postboxnycklar kvitterats ut. 
Du behöver ha med dig legitimation när nyckeln kvitteras ut. 

 
Tags 
Till varje lägenhet har en nyckelbricka/tag kvitterats ut.    



 

3. Värme, vatten, avlopp 
 
Information/felsökning värme 
Om ni skulle få problem med värmen i er bostad kan denna korta information förhoppningsvis vara till nytta.  
Resultaten av kontrollen som beskrivs nedan är viktiga att förmedla vid en felanmälan för att påskynda felsökningsprocessen. 
 
Värme 
Normal inomhustemperatur i lägenheten ska vara cirka 20 grader. När temperaturen skiftar snabbt, t ex vår och höst, kan värmesystemet behöva några dagar på sig för att 
hinna justera värmen inomhus. Därför kan det ibland upplevas något kallt när natt- och dagstemperatur förändras kraftigt. 
 
Fryser du? 
Ta reda på om det är för kallt i din lägenhet. Mät temperaturen mitt i rummet (ställ gärna termometern på ett bord mitt i rummet) under några dagar.  
Notera även om ventilationen låter mer än normalt eller om elementen är varma (enligt bilden) inför felanmälan.  
Detta är viktig information i felsökningsprocessen.                                                                          
För att få en bra spridning av värmen från radiatorerna bör det vara fritt framför dem. Undvik därför att ha möbler eller tjocka gardiner framför elementen.  
Täck inte för ventiler och dylikt. Det sätter ventilationen ur funktion, och då kan värmen inte cirkulera. 
 
 
   
 
 

 
Radiatorn är oftast lite svalare nedtill och varmare upptill. 

 
       
Det är normalt: 
• med en något lägre temperatur vid golv, ytterväggar etc. 
• att radiatorerna (elementen) är något varmare upptill och något svalare nedtill. 
• Att det tillfälligt är kallare inomhus än normalt när utetemperaturen skiftar snabbare än värmesystemet hinner med att kompensera för. 
• Att ett element stänger av sig även mitt i vintern betyder bara att det för ögonblicket är tillräckligt varmt i din lägenhet.  
   När temperaturen sjunker inomhus, börjar radiatorn arbeta igen. 

 
 
 



 

 
Skötsel av radiatorer 
 
Rengöring av lack: Radiatorerna rengörs med såpa eller tvål-lösning. Använd inte rengöringsmedel med ammoniak eller slipmedel. 
 
 
Skötsel av termostater 
 
Ventilen stängs för flöde när termostaten är inställd på siffran 0. 

 

 

 

Information vatten/vattenavstängning 
 
Det kan vara en bra idé att stänga av vatten till diskmaskin om man är borta under längre perioder om olyckan skulle vara framme.  
Kom bara ihåg att slå på vattnet igen när ni kommer hem innan ni använder maskinerna igen. 

 
Underhåll av vattenlås i diskbänk, tvättbänk och golvbrunn 
 
Använd varmt vatten och lite diskmedel vid rengöring. 
Vattenlåset i diskbänk och tvättbänk bör rengöras minst 2 gånger per år, eller vid behov. 
 
Vattenlåset i golvbrunnen bör rengöras minst 1 gång per månad, eller vid behov. 
 
Golvbrunn 
 
Normalskötsel 
Golvbrunnen bör rengöras regelbundet för att fungera på bästa sätt. Intervallet beror på hur ofta brunnen används och på vattnets smutshalt. 
Purus golvbrunnar är självrensande 



 

Vid uttorkning kan beläggning uppstå i vattenlåsinsatsen. Gör rent med bakteriedödande medel (t.ex. maskindiskmedel) och skölj ordentligt efteråt. Bakteriedödande 
medel fungerar även förebyggande mot beläggningar och odörer. 
Tips: För bättre hygien – spola fem sekunder med kallt vatten i brunnen efter dusch. 
Alla Purus plastbrunnar har urtagbara vattenlåsinsatser. Fäll upp bygeln och drag upp insatsen. Eventuell kärvhet beror på hur länge insatsen har suttit orörd. När insatsen 
är urtagen kan hela brunnen göras ren. Dela insatsen genom att dra isär över- och underdel. Rengör delarna och sätt ihop insatsen igen. När insatsen sätts tillbaka är det 
viktigt att tätningsringen verkligen sitter i sitt spår. Avloppsluft kan annars tränga upp genom springan. Fukta tätningsringen med tvållösning så går montaget lättare. 

 

Skötsel av vattenlås till tvättställ 
 
Allmän skötsel  
Purus produkter inom inomhusavlopp och installation är tillverkade i material så som ABS, PP, LDPE, TPE, EPDM och silikon.  
Hur regelbundet rengöringen bör ske beror på hur frekvent produkterna används samt vattnets smutshalt. 
Generellt ska våra produkter inom dessa produktområden sköljas av med vatten för att sedan rengöras med ett milt rengöringsmedel, tillsammans med en 
diskborste/rensborste. Skölj slutligen noggrant bort rengöringsmedlet. Använd inte stålull, kemisk propplösare, kaustiksoda eller liknande vid rengöring av alla våra 
produkter. 
 
Tvättställsvattenlås 
Skruva loss vattenlåset från bottenventilen. De vattenlås som är delbara ska delas genom att skruva isär underdel från ovandel, för att sedan rengöras separat och 
monteras ihop igen. Det excentriska vattenlåset rengörs genom att dra rensproppen rakt ut från dess säte. Viktigt att packningarna sitter rätt vid återmontering för att 
undvika läckage. 
 
 
 

Vattenkranar 
Om en kran eller en koppling droppar betyder det läckage med cirka 80 liter vatten per dygn vilket utgör en extra årskostnad på flera hundra kronor.  
Att själv byta packning till vattenkranen är ingen större konst, men stäng först av vattnet. 
 
 

Sanitetsporslin 
 
Skötsel av badrumsporslin, tvättställ 
 
Glaserade ytor är lätta att hålla rena och är beständiga mot de flesta kemikalier. Gör rent ofta så uppstår aldrig rengöringsproblem. Använd vanliga rengöringsmedel. 
Rengöringsredskap, som innehåller hårda slipmedel, såsom stålull och grön fibersvamp, skall inte användas. Starka syror, till exempel saltsyra och svavelsyra och starka 
alkalier, till exempel kaustiksoda bör inte användas. 
 
 



 

Skötsel av badrumsporslin, WC 
 
Denna WC är förberedd att kunna använda funktionen Fresh WC, med en hygienisk dosering av en tablett genom spolknappen. Tabletten placeras inuti spolarmaturen 
genom att öppna spol-knappen och släppa ner tabletten i den blå lock-skruven. Beroende på tablettens innehåll så ger denna en fräsch doft, rengörande effekt av hela 
skålen samt färg. Denna lösning ger till skillnad mot traditionella doft-och rengöringsblock som hänger på kanten av skålen en perfekt rensköljning av hela skålen samt med 
en garanterad spoleffekt. 
Vanliga WC-stolar, bidér och tvättställ har en glaserad yta. Glaserade ytor är lätta att hålla rena och är beständiga mot de festa kemikalier. ”Gör rent ofta så uppstår aldrig 
rengöringsproblem. Använd vanliga rengörings-medel avsedda för porslin. Undvik dock dessa rengöringsmedel till spolknappen utan använd här istället varmvatten och 
tvål samt efter-torka med trasa”. Detta på grund av att rengöringsmedel till porslin inte är avsett för kromade detaljer/plastmaterial och kan där-med riskera spräcka 
spolknappen vid flitig användning. 
Rengöringsredskap, som innehåller hårda slipmedel, såsom stålull och grön fibersvamp, skall inte användas. Starka syror, till exempel saltsyra och svavelsyra och starka 
alkalier, till exempel kaustiksoda bör inte användas. Droppande kranar och rinnande WC-stolar bör snarast repareras.  
 
Droppande kranar och rinnande WC-stolar bör snarast åtgärdas. Gör därför en felanmälan.  
 

 
Emaljerade produkter 
Duschar, vissa diskbänkar och plåttvättställ har en emaljerad yta som är lätt att hålla rena och tål de flesta kemikalier.  
Rengör ofta, med vanliga rengöringsmedel. Använd inte rengöringsredskap med hårda slipmedel, som stålull och grön fibersvamp.  
Starka syror, t ex. saltsyra och svavelsyra och starka alkalier, t ex. kaustiksoda, bör inte användas. 
 
Droppande kranar bör snarast åtgärdas. Gör därför en felanmälan. 
 
Emaljen tål klädtvätt med vanliga tvättmedel, men var försiktig med blötläggning under lång tid eftersom vissa medel innehåller aggressiva ämnen som kan skada emaljen. 
Detsamma gäller fotoframkallning, färgning av textilier och hårfärgning 
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Underhåll av vattenlås i diskbänk, tvättbänk och golvbrunn 

Denna instruktion gäller:  Vattenlås i diskbänkar, tvättbänkar och golvbrunnar. 

 

Diskbänk Vattenlåset i diskbänken ska rengöras minst två gånger per år eller vid 
behov.  

 Vattenlåset rengörs med varmt vatten och lite diskmedel 

 
Tvättbänk Vattenlåset i tvättbänken ska rengöras minst två gånger per år eller vid 

behov. 
 Vattenlåset rengörs med varmt vatten och lite diskmedel. 

 
Golvbrunnar Vattenlåset i golvbrunnen ska rengöras minst en gång per månad eller 

vid behov. 
Vattenlåset rengörs med varmt vatten och lite diskmedel.   

 
  



 

4. Ventilation 
På följande sidor hittar du information om ventilationen 
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs noga igenom denna bruks-
och monteringsanvisning, i synner-
het säkerhetsföreskrifterna, innan
du installerar och börjar använda
produkten.
Spara bruksanvisningen för senare
användning eller till den som even-
tuellt övertar produkten efter dig.
Gör produkten strömlös innan all
form av rengöring och skötsel.
§ Avledning av utblåsningsluften

skall utföras i enlighet med fö-
reskrifter utfärdade av berörd
myndighet.

§ Utblåsningsluften får inte ledas
in i rökkanal som används för
avledning av rökgaser från t ex
gas- eller braskaminer, ved- el-
ler oljepannor etc.

§ Avståndet mellan spis och pro-
dukt måste vara minst 40 cm.
Vid gasspis ökas avståndet till
65 cm. Om högre monterings-
höjd rekommenderas av gas-
spisens tillverkare ska hänsyn
tas till detta.

§ För att undvika att fara uppstår
ska fast installation, utbyte av
sladdställ eller annan typ av
anslutning utföras av behörig
fackman.

§ Att flambera under produkten
är inte tillåtet.

§ Tillräckligt med luft måste till-
föras rummet när produkten
används samtidigt med pro-
dukter som använder annan
energi än el-energi, t ex gas-
spis, gas- eller braskaminer,
ved- eller oljepannor etc.

§ Produkten kan användas av
barn från 8 år och personer
med nedsatt mental, sensorisk
eller fysisk förmåga, eller brist
på erfarenhet och kunskap, om
de informeras om hur produk-
ten är avsedd att användas.

§ Barn skall inte leka med pro-
dukten. Rengöring och under-
håll av produkten skall inte
utföras av barn utan tillsyn.

§ Åtkomliga delar av produkten
kan bli heta i samband med
matlagning.

§ Risken för brandspridning ökar
om inte rengöring sker så ofta
som anges.

991.0537.628/126346/2018-09-12 3



INSTALLATION

Spiskåpan är avsedd för montering under,
infälld eller mellan skåp. Spiskåpan är för-
sedd med lysrör och polyesterfilter. Installa-
tion, användning, skötsel, underhåll mm
framgår av denna anvisning.

TEKNISKA UPPGIFTER
Mått modell 250

Fig. 1

Mått modell 251

Fig. 2

Mått modell 252

Fig. 3

Data Modell 250/251/252–10

Mått se Fig. 2

Elektrisk
anslutning

230 V ~ med skyddsjord

Belysning Lysrör sockel 2G7
11 W bredd 60 och 70 cm
9 W bredd 50 cm

Data Modell 250/251/252–12

Mått se Fig. 2

Elektrisk
anslutning

230 V ~ med skyddsjord

Max anslut-
ningseffekt för
styrledare

900 W vid 230 V

Belysning Lysrör sockel 2G7
11 W bredd 60 och 70 cm
9 W bredd 50 cm

Tillbehör
Trumsats för anslutning till imkanal.
Fläktöverskåp (skåphöjd 110 cm).
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Konsolsats.

INSTALLATION
Monteringsdetaljer, skruvar för uppfästning
mm levereras med spiskåpan.

Modell 250/251/252–10

Elektrisk installation
Spiskåpan levereras med sladd och jordad
stickpropp för anslutning till jordat väggut-
tag. Vägguttaget ska vara åtkomligt efter
installation.

Modell 250/251/252–12

Elektrisk installation
Spiskåpan levereras med sladd och jordad
stickpropp för anslutning till jordat väggut-
tag samt styrledare för anslutning till extern
enhet alternativt aggregat. Kopplingsbox
och vägguttag ska vara åtkomligt efter
installation.

Montering anslutningsstos med spjäll

Fig. 4
Utluftdonet levereras inuti spiskåpan.
Spjällaxel A placeras i öglan under spjäl-
locket, se Fig. 4. Se till att klackarna B ham-
nar under plåtkanten och att donet snäpper
fast.

Montering

Fig. 5
Spiskåpan kan placeras under eller infälld i
skåpraden, Fig. 5.

Fig. 6
Spiskåpan kan även monteras med hjälp av
konsoler som kan köpas som tillbehör,
Fig. 6. Anvisning för montering av tillbehör
medföljer dessa.

Anslutning till frånluftkanal
Anslut spiskåpan med rör eller slang Ø125
mm.

Fig. 7

Obs!
Vid montering med anslutningsslang,
måste slangen monteras sträckt när-
mast anslutningen, Fig. 7.
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Justering av frontskärm

Fig. 8
Vid behov kan frontskärmen justeras med
hjälp av muttrarna på insidan av gavlarna,
Fig. 8.
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INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN

SPJÄLLINSTÄLLNING
Grundflöde

Fig. 9
Grundventilationen ställs in genom att
skjutspjället A placeras i önskat läge enligt
markering B, Fig. 9. (Se diagram, sidan 35.)

Forceringsflöde

Fig. 10
Öppna spjället och tag ner strypbricka C,
Fig. 10.

Fig. 11
Forceringsventilationen ställs in genom att
skära ut lämpligt antal ringar i strypbrickan,
Fig. 11. (Se diagram, sidan 36.) Se till att
styrspåret D ligger i läge när brickan åter
sitter på plats.

Tryckfallsmätning

Fig. 12
Tryckfallsmätningen utföres genom att
slangen monteras på mätuttaget E i stosens
framkant, Fig. 12.
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ANVÄNDNING

FUNKTION STRÖMBRYTARE

Fig. 13
A. Vred för spjäll,
B. Tryckknapp för belysning,
Vid matlagning öppnas spjället. Spjället
stängs automatiskt efter max 60 minuter el-
ler genom att vredet vrids till .
Låt gärna spjället vara öppet en stund före
och efter matlagning, för att hindra att os
sprids i rummet.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
Rengöring
Spiskåpan torkas av med våt trasa och
diskmedel. Filtret ska rengöras ca 2 gånger
per månad vid normal användning.

Fig. 14
Lossa filterkassetten genom att trycka in
snäppena i framkant. Tag isär filtret och av-
lägsna filterduken genom att lossa filterhål-
laren, Fig. 14. Blötlägg filterduken och
filterkorgen i varmt vatten blandat med
diskmedel. Filterkassetten (med filter) kan

även diskas i maskin. Någon gång per år
ska spiskåpan rengöras invändigt. Torka in-
vändigt med våt trasa och diskmedel. Sätt
tillbaka filterkassetten och tryck upp så att
den låser fast i snäppena.
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Byte av lysrör

Fig. 15

Obs!
Byt alltid lampa till en av samma typ och
med samma effekt.

Bredd 60 & 70 cm

Typ FSDH-11-I-2G7-26/12/190

Effekt 11 W Sockel 2G7

Bredd 50 cm

Typ FSDH-9-I-2G7-26/12/122

Effekt 9 W Sockel 2G7

Lampglaset lossas genom att snäppena
trycks i pilens riktning, se Fig. 15. Lysröret
är nu åtkomlig för byte.

991.0537.628/126346/2018-09-12 9



SERVICE OCH GARANTI

SERVICE OCH GARANTI
Kontrollera att säkringen är hel. Prova alla
funktioner för att säkerställa vad som inte
fungerar.
Kontakta Franke Service
tel. 0912–40 500
www.franke.se/service
De kan hjälpa till att åtgärda felet eller anvi-
sa till närmaste servicefirma för snabb och
bra service.
Produkten omfattas av gällande EHL-
bestämmelser

EMBALLAGE- OCH
PRODUKTÅTERVINNING
Emballaget ska lämnas in på närmaste
miljöstation för återvinning.

Symbolen anger att produkten
inte får hanteras som hushålls-
avfall. Den skall i stället lämnas
in på uppsamlingsplats för
återvinning av el- och elektro-

nikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till
att förebygga eventuellt negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produk-
ten kasseras som vanligt avfall. För ytterli-
gare upplysningar om återvinning bör du
kontakta lokala myndigheter eller sophämt-
ningstjänst eller affären där du köpte varan.
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SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Gennemlæs denne betjenings- og
monteringsvejledning grundigt,
især sikkerhedsforskrifterne, før
du installerer og bruger produktet.
Gem betjeningsvejledningen til se-
nere brug, eller giv den videre, hvis
en anden overtager produktet fra
dig.
Afbryd altid strømmen til produk-
tet før rengøring og pleje.
§ Udledning af afkastluft skal

ske i henhold til forskrifter fra
respektive myndigheder.

§ Afkastluften må ikke ledes ind
i røgkanaler, som anvendes til
udledning af røggas fra f.eks.
gaskaminer, brændeovne eller
oliefyr m.m.

§ Afstand mellem komfur og pro-
dukt skal være mindst 40 cm.
Ved gaskomfur øges højden til
65 cm. Hvis gaskomfurets pro-
ducent anbefaler højere mon-
teringsafstand skal dette
respekteres.

§ For at undgå, at der opstår fa-
rer, skal faste installationer,
udskiftning af ledning eller an-
den form for tilslutning udføres
af en fagligt kyndig person.

§ Det er ikke tilladt at flambere
under produktet.

§ Der skal være tilstrækkelig
ventilation i rummet, når pro-
duktet anvendes sammen med
produkter, som anvender an-
den energi en elektricitet, f.
eks. gaskomfur, gasovn, bræn-
deovn, oliefyr, m.m.

§ Produktet kan anvendes af
børn fra 8 år, personer med
nedsat mental, sensorisk eller
fysisk funktion samt personer
uden erfaring med og viden om
produktet, hvis de informeres
om, hvordan produktet skal
anvendes.

§ Børn må ikke lege med produk-
tet. Produktet må ikke
rengøres eller vedligeholdes af
børn uden opsyn.

§ Tilgængelige dele af produktet
kan blive varme under
madlavning.

§ Risikoen for brandspredning
øges, hvis emhætten ikke
rengøres som angivet.
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INSTALLATION

Emhætten er beregnet for montering under,
indbygget eller mellem skabe. Emhætten
har lysrør og polyesterfilter. Installation, be-
tjening, pleje, vedligeholdelse m.m. fremgår
af denne vejledning.

TEKNISKE DATA
Mål model 250

Fig. 1

Mål model 251

Fig. 2

Mål model 252

Fig. 3

Data Model 250/251/252–10

Mål se Fig. 2

Elektrisk
tilslutning

230 V ~ med
jordforbindelse

Belysning Lysrør fatning 2G7
11 W bredde 60 og 70 cm
9 W bredde 50 cm

Data Model 250/251/252–12

Mål se Fig. 2

Elektrisk
tilslutning

230 V ~ med
jordforbindelse

Maks. tilslut-
ningseffekt for
styrekabel

900 W vid 230 V

Belysning Lysrør fatning 2G7
11 W bredde 60 og 70 cm
9 W bredde 50 cm

Tilbehør
Monteringssæt for tilslutning til
udluftningskanal.
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Overskab til emhætte (skabshøjde 110
cm).
Beslagsæt.

INSTALLATION
Monteringsdele, skruer for montering m.m.
følger med emhætten.

Model 250/251/252–10

Elektrisk installation
Emhætten leveres med ledning og stik med
jordforbindelse for tilslutning til jordforbun-
det stikkontakt. Stikkontakten skal være til-
gængelig efter installationen.

Model 250/251/252–12

Elektrisk installation
Emhætten leveres med kabel og jordforbun-
det stik for tilslutning til jordforbundet stik-
kontakt samt styrekabel for tilslutning til
ekstern enhed. Koblingsdåse og stikkontakt
skal være tilgængelige efter installationen.

Montering af tilslutningsstuds med
spjæld

Fig. 4
Udluftningsudstyret er ved leveringen mon-
teret i emhætten.
Spjældakslen A placeres i bøjlen under
spjældlåget, se Fig. 4. Sørg for, at griberne
B kommer under pladens kant, og at delen
klikker fast.

Montering

Fig. 5
Emhætten kan placeres under eller indbyg-
get i skabsrækken, Fig. 5.

Fig. 6
Emhætten kan også monteres med med be-
slag, som kan købes som tilbehør,
Fig. 6. Tilbehøret leveres med
monteringsvejledning.

Tilslutning til udluftningskanal
Tilslut emhætten med rør eller slange Ø125
mm.

Fig. 7

Obs!
Ved montering med slange skal slangen
monteres udstrakt nærmest tilslutning-
en, Fig. 7.
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Justering af frontskærm

Fig. 8
Efter behov kan frontskærmen justeres ved
hjælp af møtrikkerne på indersiden af gavle-
ne, Fig. 8.
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JUSTERING AF LUFTFLOW

SPJÆLDINDSTILLING
Grundflow

Fig. 9
Grundventilationen indstilles ved at placere
skydespjældet A i ønsket position som an-
givet ved markering B, Fig. 9. (Se diagram,
side .)

Forceret flow

Fig. 10
Åbn spjældet og fjern pladen C, .Fig. 10

Fig. 11
Den tvungne ventilation indstilles ved at ud-
skære et passende antal ringe i pladen, Fig.
11. (Se diagram, side .) Sørg for, at styres-
poret D er i position, når pladen igen sidder
på sin plads.

Trykfaldsmåling

Fig. 12
Trykfaldsmåling sker ved at slangen monte-
res på mpleudgangen E i studsens forside-
Fig. 12,
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ANVENDELSE

FUNKTION STRØMAFBRYDER

Fig. 13
A. Greb for spjæld,
B. Trykknap til belysning,
Ved madlavning åbnes spjældet. Spjældet
lukker automatisk efter maks. 60 minutter
eller ved at dreje grebet til .
Lad gerne spjældet være åbent lidt tid før
og efter madlavningen for at forhindre
spredning af mados i rummet.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
Rengøring
Emhætten tørres af med en fugtig klud og
opvaskemiddel. Filteret skal rengøres cirka
2 gange om måneden ved normal brug.

Fig. 14
Løsn filterpatronen ved at trykke på låsene
på forkanten. Skil filteret ad, og fjern filter-
dugen ved at løsne filterholderen, Fig. 14.
Læg filterklædet og filterkurven løst i varmt
vand med opvaskemiddel. Filterpatronen
(med filter) kan også vaskes i

opvaskemaskine. Emhætten skal rengøres
indvendigt nogle gange årligt. Den skal
tørres af indvendigt med en fugtig klud og
opvaskemiddel. Sæt filterpatronen tilbage,
og skub den op, så den sidder fast i låsene.
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Udskiftning af lysrør

Fig. 15

Obs!
Udskift altid lampen med en af samme
type og med samme effekt.

Bred-
de 60 & 70 cm

Type FSDH-11-I-2G7-26/12/190

Effekt 11 W Fatning 2G7

Bred-
de 50 cm

Type FSDH-9-I-2G7-26/12/122

Effekt 9 W Fatning 2G7

Lampeglasset løsnes ved at trykke låsene i
pilens retning, se Fig. 15. Lysrøret kan nu
udskiftes.
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SERVICE OG GARANTI

SERVICE OG GARANTI
Kontroller sikringen. Afprøv alle funktioner-
ne for at se, hvad der ikke fungerer.
Kontakt Frankes serviceafdeling
tlf. +46 912–40 500
www.franke.se/service
De kan hjælpe med fejlfinding eller henvise
til nærmeste servicefirma for hurtig og god
service.
Produktet er omfattet af gældende elektris-
ke direktiver.

EMBALLAGE- OG
PRODUKTGENBRUG
Emballagen skal afleveres på nærmeste
genbrugsstation til genanvendelse.

Symbolet angiver, at produktet
ikke må håndteres som hushol-
dningsaffald. Det skal i stedet
indleveres til genbrugsstation
for genanvendelse af el- og

elektronikkomponenter. Ved at sikre kor-
rekt håndtering medvirker du til at forebyg-
ge eventuelle negative miljø- og
sundhedseffekter, der kan opstå ved bort-
skaffelse som almindeligt affald. For yderli-
gere oplysninger om genbrug bør du
kontakte de lokale myndigheder, renova-
tionsselskabet eller forretningen hvor varen
er købt.
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TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

Lue nämä käyttö- ja asennus-
ohjeet huolellisesti läpi, varsinkin
turvallisuusmääräykset, ennen
tuotteen asentamista ja käytön
aloittamista.
Säilytä käyttöohjeet myöhempää
käyttöä varten tai annettavaksi
edelleen henkilölle, jolle luovutat
tuotteen.
Katkaise virransyöttö tuotteeseen
ennen minkäänlaisia puhdistus- tai
hoitotoimenpiteitä.
§ Ulostuloilma on johdettava

pois asianomaisen viranomai-
sen antamien määräysten
mukaisesti.

§ Ulostuloilmaa ei saa johtaa sa-
vuhormeihin, joita käytetään
savukaasujen poistamiseen
esim. kaasukamiinoista tai ta-
koista, puu- tai öljypannuista
jne.

§ Lieden ja tuotteen välisen etä-
isyyden on oltava vähintään 40
cm. Kaasulieden osalta etä-
isyys oltava vähintään 65 cm.
Lieden valmistajan suosittele-
ma korkeampi asennuskorkeus
on kuitenkin otettava
huomioon.

§ Vaaran välttämiseksi kiinteän
asennuksen, pistokkeen vaih-
don tai muun tyyppisen liitän-
nän saa tehdä vain sähköalan
ammattilainen.

§ Ruokien liekittäminen tuotteen
alla on kielletty.

§ Riittävästä ilmankierrosta on
huolehdittava, jos tuotetta käy-
tetään tilassa, jossa samaan
aikaan käytetään muuta kuin
sähköenergiaa tarvitsevia lait-
teita. Tällaisia ovat mm. kaasu-
hella, kaasukamiina/takka,
puu-/öljypannut jne.

§ Tuotetta saavat käyttää 8 vuot-
ta täyttäneet ja sitä vanhem-
mat lapset sekä henkilöt, joilla
on rajoittunut henkinen tai fyy-
sinen toimintakyky, heikenty-
nyt tuntoaisti tai puutteellinen
kokemus tai tietämys, jos heil-
le kerrotaan, kuinka tuotetta
on tarkoitus käyttää.

§ Lapset eivät saa leikkiä tuot-
teella. Lapset eivät saa puhdis-
taa tai huoltaa tuotetta ilman
valvontaa.

§ Tuotteen käsiksi päästävät pin-
nat voivat kuumentua ruuanlai-
ton yhteydessä.

§ Tulipalon riski kasvaa, jos puh-
distusta ei tehdä suositellun ai-
kataulun mukaisesti.
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ASENNUS

Liesikupu asennetaan kaappien alle tai vä-
liin. Liesikuvussa on loistevaloputki ja poly-
esterisuodatin. Asennus, käyttö, hoito,
ylläpito jne. käsitellään tässä ohjeessa.

TEKNISET TIEDOT
Mittausmalli 250

Kuva 1

Mittausmalli 251

Kuva 2

Mittausmalli 252

Kuva 3

Datamallissa 250/251/252–10

Mitat katso Kuva 2

Sähköliitäntä 230 V ~
suojamaadoituksella

Valaistus Loisteputki kanta 2G7
11 W leveys 60 tai 70 cm
9 W leveys 50 cm

Datamallissa 250/251/252–12

Mitat katso Kuva 2

Sähköliitäntä 230 V ~
suojamaadoituksella

Ohjausjohti-
men maks.
liitäntäteho

900 W (230 V:lla)

Moottori 70 W Loisteputki kanta 2G7
11 W leveys 60 tai 70 cm
9 W leveys 50 cm

Lisävarusteet
Hormiliitäntäsarja
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Tuulettimen yläkaappi (kaapin korkeus 110
cm)
Konsolisarja.

ASENNUS
Liesikuvun mukana saat mm. yksityiskohtai-
set asennusohjeet ja ruuvit kiinnittämistä
varten.

Malli 250/251/252–10

Sähköasennus
Liesikuvun mukana tulee johto sekä maa-
doitettu pistoke liitettäväksi maadoitettuun
pistorasiaan. Pistorasiaan on päästävä kä-
siksi myös asennuksen jälkeen.

Malli 250/251/252–12

Sähköasennus
Liesikuvun mukana tulee johto sekä maa-
doitettu pistoke liitettäväksi maadoitettuun
pistorasiaan sekä ohjausjohdin ulkoiseen
yksikköön tai aggregaatit. Liitäntä- ja pisto-
rasiaan on päästävä käsiksi myös asennuk-
sen jälkeen.

Liitäntämuhvin ja pellin asennus

Kuva 4
Liitäntäkaulus toimitetaan liesikuvun
mukana.
Peltiakseli A sijoitetaan peltikannen alla ole-
vaan renkaaseen, katso Kuva Kuva 4. Var-
mista, että kiinnikkeet B asettuvat levyn
reunan alle ja että laite lukittuu tiukasti.

Asennus

Kuva 5
Liesikupu voidaan sijoittaa kaappirivistön
alle tai kaappien väliin, Kuva 5.

Kuva 6
Liesikupu voidaan asentaa myös konsolien
avulla, joita on saatavana lisävarusteena,
Kuva 6. Lisävarusteiden asennusohjeet ovat
lisävarusteiden mukana.

Liitäntä poistoilmakanavaan
Yhdistä liesikupu putkella tai letkulla, Ø125
mm.

Kuva 7
Huom!
Jos asennukseen käytetään liitosletkua,
se on asennettava kiinteästi lähimpään
liitoskohtaan, Kuva 7.
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Etureunan säätö

Kuva 8
Etureunaa voi tarvittaessa säätää päätyjen
sisäpuolella olevilla muttereilla, Kuva 8.
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ILMAVIRTAUKSEN SÄÄTÖ

PELLIN SÄÄTÖ
Perusvirtaus

Fig. 9
Perustuuletus asetetaan sijoittamalla työn-
töpelti A haluttuun asentoon merkinnän B
mukaan, Fig. 9. (Katso kaavio, sivu .)

Tehostettu virtaus

Fig. 10
Avaa pelti ja ota kiristinlevy C alas, Fig. 10.

Fig. 11
Tehostettu tuuletus säädetään leikkaamalla
irti oikea määrä renkaita kiristinlevyllä, Fig.
11. (Katso kaavio, sivu .) Varmista, että
ohjainura D on oikeassa kohdassa, kun ase-
tat kiristinlevyn takaisin paikalleen.

Painehäviön mittaaminen

Fig. 12
Painehäviö mitataan asentamalla letku mit-
tausliittimeen E muhvin etureunassa, Fig.
12.
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KÄYTTÖ

KÄYTTÖKYTKIMIEN TOIMINTA

Kuva 13
A. Pellin vipu,
B. Valaistuspainike, .
Ruokaa laitettaessa pelti aukeaa. Pelti sul-
keutuu automaattisesti enintään 60 minuu-
tin kuluttua tai kiertämällä säädin asentoon

.
Peltiä kannattaa pitää auki jonkin aikaa en-
nen ruoan valmistusta ja sen jälkeen. Näin
käryt eivät leviä muualle huoneistoon.

HOITO JA YLLÄPITO
Puhdistus
Liesikupu pyyhitään kostealla rievulla ja as-
tianpesuaineella. Suodatin on puhdistettava
noin kahdesti kuukaudessa
normaalikäytössä.

Kuva 14
Suodatinkasetti irrotetaan painamalla etu-
reunan kiinnikkeitä. Suodatin otetaan irti ja
suodatinkangas poistetaan irrottamalla suo-
dattimen pidin, Kuva 14. Liota

suodatinkangasta ja suodatinkoteloa lämpi-
mässä vedessä, johon on sekoitettu astian-
pesuainetta. Suodatinkasetti
(suodattimineen) voidaan pestä myös as-
tianpesukoneessa. Tuulettimen sisäpuoli on
puhdistettava vähintään kaksi kertaa vuo-
dessa. Sisäosat pyyhitään kostealla rievulla
ja astianpesuaineella. Suodatinkasetti ase-
tetaan takaisin ja sitä painetaan ylöspäin
niin, että se lukittuu kiinnikkeisiin.
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Loisteputken vaihtaminen

Kuva 15
Huom!
Vaihda lampun tilalle aina samanlainen
ja samantehoinen lamppu.

Leveys 60 & 70 cm

Tyyppi FSDH-11-I-2G7-26/12/190

Teho 11 W Kanta 2G7

Leveys 50 cm

Tyyppi FSDH-9-I-2G7-26/12/122

Teho 9 W Kanta 2G7

Irrota lampun lasi painamalla kiinnikkeitä
nuolen suuntaan, ks Kuva 15. Näin pääset
vaihtamaan loisteputken. (Loisteputki kanta
G 23).
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HUOLTO JA TAKUU

HUOLTO JA TAKUU
Tarkista, että sulake on ehjä. Tarkista, toi-
mivatko kaikki toiminnot kuten pitääkin.
Rekkula Solutions
puh 0207229077
www.rekkula.fi
Huoltohenkilökunta voi auttaa sinua vian
korjaamisessa tai ohjata sinut lähimpään,
hyvää ja nopeaa palvelua tarjoavaan
huoltopisteeseen.
Tuotetta koskevat voimassa olevat EHL-
määräykset

PAKKAUKSEN JA TUOTTEEN
KIERRÄTTÄMINEN
Tuotteen pakkaus voidaan jättää lähimpään
keräyspisteeseen kierrätystä varten.

Symboli tarkoittaa, ettei tuotet-
ta saa hävittää talousjätteen
joukossa. Se on toimitettava
hävitettäväksi sähkö- ja elekt-
roniikkakomponenttien kierrä-

tyspisteeseen. Varmistamalla tuotteen
asianmukaisen käsittelyn autat ehkäise-
mään negatiivisia ympäristö- ja terveysvai-
kutuksia, jollaisia saattaa syntyä, mikäli
tuote hävitetään tavallisten jätteiden jou-
kossa. Lisätietoja kierrätyksestä saat pai-
kallisilta viranomaisilta, jätehuollosta tai
liikkeestä, josta ostit tuotteen.
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SIKKERHETSFORSKRIFTER

Les nøye gjennom denne bruks-
og monteringsveiledningen og
spesielt sikkerhetsforskriftene før
du installerer og begynner å bruke
produktet.
Lagre bruksveiledningen for sene-
re bruk eller til den som eventuelt
overtar produktet etter deg.
Gjør produktet strømløst før all
form for rengjøring og pleie.
§ Avledning av utblåsningsluften

må utføres i samsvar med gjel-
dende offentlige forskrifter.

§ Utblåsningsluften kan ikke le-
des inn i røykkanaler som blir
brukt til å avlede røykgasser
fra f.eks. gasskaminer, peiser,
vedovner, oljekjeler, osv.

§ Det må være minst 40 cm mel-
lom komfyren og produktet. Er
det en gasskomfyr, må avstan-
den økes til 65 cm. Hvis produ-
senten av gasskomfyren
anbefaler en høyere monter-
ingshøyde, må du ta hensyn til
dette.

§ For å unngå at det oppstår fare
skal fast installasjon, utskifting
av kabel eller annen type til-
kobling utføres av en
fagperson.

§ Det er ikke tillatt å flambere
under produktet.

§ Rommet må ha tilstrekkelig
lufttilførsel når produktet er i
bruk samtidig med produkter
som bruker annen energi enn
strøm, f.eks. gasskomfyrer,
gasskaminer, peiser, vedovner,
oljekjeler osv.

§ Produktet kan brukes av barn
fra åtte år og personer med
nedsatt mental, sensorisk eller
fysisk evne eller som mangler
erfaring og kunnskap hvis de
informeres om hvordan pro-
duktet er tenkt å bli brukt.

§ Barn skal ikke leke med pro-
duktet. Rengjøring og vedlike-
hold av produktet skal ikke
utføres av barn uten tilsyn.

§ Lett tilgjengelige deler av pro-
duktet kan bli varme i forbin-
delse med matlagning.

§ Faren for brannspredning øker
hvis ikke produktet blir ren-
gjort så ofte som angitt.
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INSTALLASJON

Kjøkkenhetten er designet for montering
under, innebygd i eller mellom skap.
Kjøkkenhetten er utstyrt med lysrør og po-
lyesterfilter. Installasjon, pleie, vedlikehold
osv. står forklart i denne bruksanvisningen.

TEKNISKE DATA
Mål modell 250

Fig. 1

Mål modell 251

Fig. 2

Mål modell 252

Fig. 3

Data Modell 250/251/252–10

Mål se Fig. 2

Elektrisk
tilkobling

230 V ~ med vernejording

Belysning Lysrør sokkel 2G7
11 W bredde 60 og 70 cm
9 W bredde 50 cm

Data Modell 250/251/252–12

Mål se Fig. 2

Elektrisk
tilkobling

230 V ~ med vernejording

Maks. tilslut-
ningseffekt for
hovedledning

900 W ved 230 V

Belysning Lysrør sokkel 2G7
11 W bredde 60 og 70 cm
9 W bredde 50 cm

Tilbehør
Kanalsett for tilkobling til ventilasjonskanal.
Ventilatorskap (skaphøyde 110 cm).
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Veggfeste.

INSTALLASJON
Monteringsdetaljer, festeskruer, mm. leve-
res sammen med kjøkkenhetten.

Modell 250/251/252–10

Elektrisk installasjon
Kjøkkenhetten leveres med ledning og en
jordet stikkontakt beregnet på et jordet
vegguttak. Vegguttaket skal være lett til-
gjengelig etter installasjon.

Modell 250/251/252–12

Elektrisk installasjon
Kjøkkenhetten leveres med ledning og et
jordet støpsel beregnet på et jordet stik-
kontakt samt hovedledning for tilkobling til
ekstern enhet, alternativt til aggregat. Ko-
blingsboks og vegguttak skal være lett til-
gjengelig etter installasjon.

Montering av tilkoblingsstuss med
spjeld

Fig. 4
Spjeldet leveres inni kjøkkenhetten.
Spjeldakselen A plasseres i sløyfen under
spjeldlokket, se Fig. 4. Kontroller at klem-
mene B kommer under platekanten og at
stussen sitter fast.

Montering

Fig. 5
Kjøkkenhetten kan plasseres under eller in-
nebygd i kjøkkenskapene, Fig. 5.

Fig. 6
Kjøkkenhetten kan også monteres ved hjelp
av konsoller som kan kjøpes som tilbehør,
Fig. 6. Anvisning for montering av tilbehør
følger med konsollene.

Tilkobling til avtrekkskanal.
Koble til kjøkkenhetten med rør eller slange
Ø 125 mm.

Fig. 7

Obs!
Ved montering av fleksibel kanal, må
denne være rett nærmest stussen, Fig.
7.
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Justering av frontskjerm

Fig. 8
Ved behov kan frontskjermen justeres ved
hjelp av mutrene på innsiden av gavlene,
Fig. 8.
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TILPASNING AV LUFTSTRØMMEN

SPJELDINNSTILLING
Grunnluftstrøm

Fig. 9
Grunnventilasjonen innstilles ved at dem-
pespjeldet A plasseres i ønsket stilling i
henhold til markering B, Fig. 9. (Se diagram,
side .)

Tvungen luftstrøm

Fig. 10
Åpne spjeldet og ta ned strupeplaten C, Fig.
10.

Fig. 11
Tvungen ventilasjon stilles inn ved å skjære
ut et passende antall hull i strupeplaten,
Fig. 11. (Se diagram, side .) Se till att styr-
spåret D ligger i läge när brickan åter sitter
på plats.

Trykkfallsmåling

Fig. 12
Trykkfallmåling utføres ved å montere
slangen på måleuttaket E i forkant av hylse-
koblingen, Fig. 12.
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BRUK

FUNKSJON STRØMBRYTERE

Fig. 13
A. Vrider for spjeld,
B. Trykknapp for belysning,
Åpne spjeldet under matlaging. Spjeldet
stenges automatisk etter maks. 60 minut-
ter eller ved at vrideren vris om .
La gjerne spjeldet stå åpent en stund før og
etter matlaging for å forhindre at osen sprer
seg i rommet.

PLEIE OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring
Kjøkkenhetten tørkes av med en fuktig klut
og oppvaskmiddel. Filteret skal rengjøres
ca 2 ganger per måned ved normal bruk.

Fig. 14
Ta ut filterkassetten ved å trykke på klipse-
ne foran. Demonter filteret og ta ut filterdu-
ken ved å løsne filterholderen, Fig. 14. Legg
filterduken i vann og filterkurven i varmt
vann blandet med oppvaskmiddel. Filter-
kassetten (med filter) kan også vaskes i

maskin. Noen ganger per år skal kjøkken-
hetten rengjøres innvendig. Tørk innvendig
med en fuktig klut og oppvaskmiddel. Sett
filterkassetten tilbake og trykk den oppover
slik at den låses fast i klipsene.
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Bytte av lysrør

Fig. 15

Obs!
Bytt alltid lampe til en av samme type og
med samme effekt.

Bred-
de 60 & 70 cm

Type FSDH-11-I-2G7-26/12/190

Effekt 11 W Sokkel 2G7

Bred-
de 50 cm

Type FSDH-9-I-2G7-26/12/122

Effekt 9 W Sokkel 2G7

Lampeglasset løsnes ved å trykke klipsene i
pilens retning, se Fig. 15. Lysrøret er nå til-
gjengelig for bytte.
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SERVICE OG GARANTI

SERVICE OG GARANTI
Kontroller at sikringen er hel. Prøv alle funk-
sjoner for å finne ut hva som ikke fungerer.
Kontakt Nimanor AS
tlf. 069-25 22 30
www.franke.se/service
De kan hjelpe til med å reparere feilen eller
henvise til nærmeste servicefirma for rask
og god service.
Produktet er omfattet av gjeldende EHL-
bestemmelser.

EMBALLASJE- OG
PRODUKTGJENVINNING
Emballasjen skal leveres på nærmeste
miljøstasjon for gjenvinning.

Symbolet angir at produktet
ikke skal kastes sammen med
husholdningsavfallet. Det skal i
stedet leveres til et oppsam-
lingssted for gjenvinning

av elektriske og elektroniske komponenter.
Ved å sørge for at produktet blir
behandlet på riktig måte, bidrar du til å fo-
rebygge eventuelle
skadelige miljø- og helseeffekter som kan
oppstå når produktet kastes
som vanlig avfall. Kontakt lokale myndighe-
ter, avfallsinnsamlingstjenesten eller butik-
ken der du kjøpte varen for ytterligere
opplysninger.
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INJUSTERINGSDIAGRAM
GRUNDFLÖDE

Fig. 1
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FORCERINGSFLÖDE

Fig. 1
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BRUKSANVISNING
Spisfläkt 215

SÅ HÄR ANVÄNDS  SPISFLÄKTEN
Funktion  fig. 1

A -  Vred för fläktmotor.

B -  Tryckknapp för belysning.

Använd hastighet 2, 3 och 4  vid matlagning, hastighet 5 vid 

intensiv osutveckling och hastighet 1 vid efterventilation.

Att flambera under spisfläkten/spiskåpan är inte tillåtet.

Tillräckligt med luft måste tillföras rummet när 

spisfläkten/spiskåpan används samtidigt med produkter som 

 använder annan energi än el-energi tex gasspis,

gas/braskaminer, ved/oljepannor etc.

SKÖTSEL
Rengöring

Spisfläkten torkas av med våt trasa och diskmedel. Filtret 

bör rengöras ca 2 gånger i månaden vid normal användning. 

Spisfläkten är försedd med automatisk filterkontroll (AFC), se 

fig. 2a, som sitter till vänster på fronten. Om filtret inte 

rengöres enligt anvisning ovan, visar filterkontrollen rött och 

då är filtret i omedelbart behov av rengöring. Filter och 

fläkthjul kan tas loss från spisfläkten vid rengöring.
Lossa filterkassetten genom att trycka  in snäppena i 
framkant, tag isär filtret och avlägsna filterduken genom att 
lossa filterhållaren, fig. 2b. Blötlägg filterduken och 
filterkorgen i varmt vatten blandat med diskmedel. 
Filterkassetten (med filter) kan även diskas  i maskin. Någon 
gång per år bör spisfläkten rengöras invändigt. Tag loss 
insugningsringen, drag sedan loss fläkthjulet från motorn, 
fig. 3. Torka invändigt med våt trasa och diskmedel. 
Fläkthjulet och insugningsringen diskas i maskin eller genom 
blötläggning i diskmedel. Fläkthjulet och insugningsringen 
trycks på plats efter rengöringen.Sätt tillbaka filterkassetten 
och tryck upp så att den låser fast i snäppena.
Risken för brandspridning ökar om spisfläkten/spiskåpan 
inte rengörs så ofta som anges. 

Byte av lysrör
Lampglaset lossas genom att snäppena trycks i pilens

riktning, fig.4.  Lysröret är nu åtkomlig för byte.

( Lysrör sockel G 23 )

OM SPISFLÄKTEN INTE FUNGERAR
Service 

Kontrollera att säkringen är hel. Prova belysning och 

samtliga hastigheter så att Du vet vad som inte fungerar. 

Ring  0912-40 500. 

De hjälper till att konstatera felet och anvisar servicefirma så 

att Du får snabbaste och bästa service.

Produkten omfattas av gällande EHL-bestämmelser 

FRANKE Futurums serviceavdelning
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NÄIN KÄYTÄT LIESITUULETINTA
Toimintakytkimet,  kuva 1

A - Puhaltimen säädin

B - Valaisimen kytkin

Käytä nopeutta 2, 3 tai 4 normaaliin ruunanlaittoon 

yhteydessä, nopeutta 5 tehostettuna kärynpoistona ja 

nopeutta 1 jälki-ilmastointina.

Liesituulettimen tai - kuvun alla ei saa liekittä ruokia. Jos 

liesituulettimen kanssa käytetään yhtä aikaa jotakin muuta 

kuin  sähhöenergiaa käyttävää laitetta kuten takkaa, 

kaminaa, kaasuliettä, puu/öljylämmitintä tms, on riittävän 

korvausilman tuonnista huonetilaan huolehdittava. 

HOITO / Puhdistus
Puhdista laite kostealla rievulla. Pese suodatin normaalissa 

käytössä kahdesti kuukaudessa. Liesituulettimen 

automaattinen suodatinvahti on etureunan vasemmassa 

päässä, katsu kuva 2a. Jos suodatinta ei puhdisteta ohjeen 

mukaisesti näyttää suodatinvahti punaista ja suodatin on 

puhdistettava välittömästi. Irroita suodatinkasetti työntämällä 

etureunan lukitussalpoja sisäänpäin. Kännä kassetti alaspäin 

ja irrota rasvasuodatin , kuva 2b.  Pese osat erikseen käsin 

pesuaineliuoksessa tai koko kasetti- suodattimineen 

tiskikoneessa. Puhdista laite sisäpuolelta pari kertaa 

vuodessa. Irrota imurengas ja sen jälkeen siipipyörä 

moottorista, kuva 3.
Puhdista sisäosat kostealla rievulla. Pese osatkäsin tai 
tiskikoneessa. Puhdistuksen jälkeen osat asetetaan takaisin 
paikoilleen siten, että ne napsahtavat kiinni. 
Huolehdi tuulettimen säännöllisestä puhdistuksesta. Mikäli 
siitä ei huolehdita, saattaa sinne kerääntynyt rasva aiheuttaa 
palovaaran.
Lampun / loisteputken vaihto
Laske höyrylippa ala-asentoon. Irrota lampun/loisteputken 

lasi työntämällä lukitusnastoja etuosaan päin (kuva 4). 

Tällöin lamppu/loisteputken on helposti vaihdettavissa 

(Kynttilälamppu E l4 kanta / loisteputken, kanta G 23 ).

MIKÄLI LAITE EI TOIMI / Huolto

TAKUU
Valmistaja antaa laitteelle 1 vuoden takuun ostopäi-

västä lukien mahdollisten raaka-aine- ja valmistusvir-

heiden varalta. Säilytä ostokuitti.    

Tarkista, että sulake on ehjä. Kokeile valaisinta ja eri 
käyntinopeuksia, jotta tiedät mikä ei toimi. 
Soittamalla Honkoliini Professional, puh. 03-225 49 00 
saa tiedon lähimmästä huoltoliikkeestä.

KÄYTTÖOHJE
Liesituuletin 215 

BRUKSANVISNING
Ventilator 215

SLIK BRUKES VENTILATOREN:
Funksjon (fig. 1)

A -   Vribryter for ventilatormotor.

B -  Trykknapp for belysning

Benytt hastighet 2,3 eller 4  ved normal matlagning, hastighet 

5 ved høy osutvikling, og hastighet 1 ved etterventilasjon.

Der er ikke tillatt å flambere under ventilatoren. Tilstrekkelig 

med luft må tilføres rommet når ventilatoren benyttes samtidig 

med produkter som bruker annen energi enn elektrisk energi, 

f.eks. gass topp, gass varmeovner, ved/oljefyr. etc.

VEDLIKEHOLD / Rengjøring
Ventilatoren rengjøres med mildt såpevann og fuktet fille. 

Filteret bør rengjøres ca. 2 ganger i måneden ved normalt 

bruk. Filter og viftehjul kan tas løs ved rengjøringen. 

Ventilatoren er utstyrt med en automatisk filterkontroll (AFC), 

se fig. 2a, som sitter til venstre på fronten. Hvis filteret ikke 

rengjøres i henhold til anbefalingen ovenfor, lyser 

filterkontrollen rødt, og da er det behov for omgående 

rengjøring av filteret. Ta løs filterkassetten ved å trykke inn 

sneppene i framkant. Ta ifra hverandre filteret og frigjør 

filterduken ved å løsne filterholderen, fig. 2b.  
Bløtlegg filterduken og filterkurven i varmt vann blandet med. 
oppvaskmiddel.Filterkassetten (med filter) kan også vaskes i 
oppvaskmaskin. Noen ganger pr. år bør ventilatoren 
rengjøres innvendig. Ta løs innsugningsringen, dra deretter 
viftehjulet løs fra motoren, fig. 3. Tørk innvendig med fille 
fuktet i såpevann.  Viftehjulet og innsugningsringen vaskes i 
oppvaskmaskin eller ved bløtlegging i såpevann. Viftehjulet 
og innsugningsringen trykkes op på plass etter rengjøringen. 
Sett tilbake filter-kassetten og trykk opp slik at den låses fast i 
sneppene.
Fare for brann kan oppstå hvis ikke ventilatoren gjøres ren så 
ofte som angitt.
Bytte av lampe / lysrør
Lampeglasset løsnes ved å trykke sneppene mot fronten, 

fig 4. Lampen/lysrøret er nå til-gjengelig for bytte. 

(Kronelys med E14 sokkel / lysrør med sokkel G 23).

HVIS VENTILATOREN IKKE VIRKER/Service
Kontroller at sikringen er hel. Prøv belysningen og alle 

hastigheter, slik at du vet hva som ikke fungererer. Ring 

Nimanor AS, Moss, tel 069-25 22 30. De hjelper til å 

konstatere feilen og henviser til nærmeste serviceforbindelse 

slik at du får raskeste og beste service.
Garanti
I Norge gjelder køpslovens bestemmelser .

BRUGSANVISNING
på emhætte 215 

SÅDAN ANVENDES EMHÆTTEN
Funktion fig 1

A -  Knap for blæsermotor

B -  Trykknap for belysning

Anvend hastighed 2, 3 eller 4 ved normal madlavning, hastighet 

5 ved intensiv mados og hastighed 1 ved efterventilation.

Ventilationen av rummet måste anordnas på fullgott sätt om 

spisfläkt och bruksföremål som matas med annan energi än el-

energi ventilerar ut luft samtidigt.

VEDLIGEHOLDELSE / Rengøring
Emhætten tørres af med en våd klud og evt. med 

opvaskemiddel. Filteret bør rengøres ca 2 gange om måneden 

ved normal brug. Filter og blæsehjul sidder løst, så det kan  

rengøres. Emhætten er forsynet med en automatisk filterkontrol 

(AFC), se fig 2a, som sidder til venstre på fronten. Hvis filteret 

ikke rengøres som anvist, viser filterkontrollen rødt, og da skal 

filteret umiddelbart efter rengøres. Tryk på fronttapperne ved 

filtrets forkant, og tag filter og filterkassen ud, fig. 2b. Filteret 

lægges i blød i varmt vand, tilsæt lidt opvaskemiddel og skyl 

derefter i varmt vand. Filterkassen kan evt. rengøres i en 

opvaskemaskine. Et par gange om året bør emhætten  

rengøres indvendigt. Tag blæserhjulet løs fra motor, se fig. 3, 

tør indvendigt med våd klud og opvaskemiddel. Blæsehjulet og 

indsugningsring vaskes i opvaskemaskinen eller ved 

iblødsæting i opvaske-middel. Derefter trykkes tingene på plads 

efter rengøringen.
Risiko for brand kan forekomme, hvis emhætten ikke rengøres 
så ofte som anbefalet.

Udskiftning af lampe / lysstofrør
Lampeglasset løsnes ved at dreje hægterne i pilenes retning, 

fig. 4. Lampen / røret er nu til at skifte.

(Kronlys med E14 sokkel / lysstofrør sokkel G 23).

HVIS EMHÆTTEN SVIGTER / SERVICE
Kontroller at sikringen er iorden. Prøv at tænde for belysning og 

samlige hastigheder så det konstateres vad der ikke fungerer.

DTS - Dansk Total Service. 
 

De hjælper med at konstatere fejlen og anviser nærmeste 

service-reparatør, så du får den bedste og hurtigste service.

Garanti
Garantiperioden er 12 måneder fra købsdato. Ved evt. montør-

besøg i garantiperioden skal købsdokument forevises.

Ring til 
.FRANKE Futurum's serviceafdeling på tlf. +46 (0)912-40 500
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LISÄVARUSTEET
Hormiliitäntäsarja hormiliitäntää varten

Kannatinsarja

TEKNISET TIEDOT
Leveys: 50, 60 ja 70 cm

Muut mitat: katso kuva 5

Sähköliitäntä: 230 V ~ , maadoitettu pistotulppa

Teho: Moottori 70 W

Valaisin: Valaisinputki kanta G 23

11 W/leveys 70 ja 60 cm

  

ASENNUS
Poistoilman ulosjohtamisessa on noudatettava 
viranomaisten määräyksiä. Liesituuletinta ei saa liittää 
sellaiseen savuhormiin, jota käytetään myös muiden 
savukaasujen poistoon (esim. puu/öljylämmitin, 
kaasu/öljykamina jne.)
Huoneeseen on järjestettävä riittävä tuuletus, jos liesituuletin 
ja esim tulisija poistavat ilmaa samanaikaisesti.
Huom! Mikäli ei ole erityistä poistoilmakanavaa, katkaistaan 
läppä merkin kohdalta.

Kiinnitä kaulus tuulettimeen, kuva 6
Asenna sen jälkeen läppä kaulukseen, kuva 7

Liesituulettimen asennus
Kiinnitä liesituuletin yläkaapin tai maustehyllyn alareunaan 
(kuva 8). Tuuletin voidaan asentaa kaappirivistön alle tai 
upottaa siihen (etulehden kuva ja kuva 8). 

Tuulettimen ja lieden välisen etäisyyden tulee olla vähintään  
 cm. Kaasuliedestä etäisyys vähintään 65 cm.

Tuuletin voidaan myös asentaa lisävarusteena myytävien 
kannattimien avulla (kuva 9). 
Lisävarusteiden mukana on omat asennusohjeensa.

Huom! Käytettäessä hormisarjaa tulee sen olla sopivan 
pituinen ja souraan kauluksessa, kuva 10.

Sähköliitäntä
Sähköliitäntää varten tuulettimessa on maatetulla 
pistotulpalla varustettu liitosjohto.

40 . Jos 
kaasulieden valmistaja suosittelee tätäkin suurempaa 
etäisyyttä, sitä on käytettävä.

TILLBEHÖR
Trumsats för anslutning till imkanal.

Fläktöverskåp. (Skåphöjd 110 cm.)

Konsolsats

TEKNISKA UPPGIFTER
Bredd: 60 och 70 cm 

Övriga mått: se fig. 5.

Elanslutning: 230 V ~ med skyddsjord.

Effekt: Motor 70 W.

Belysning: Lysrör sockel G 23

11 W bredd 70 och 60 cm

  
INSTALLATION
Avledning av utblåsningsluften skall utföras i enlighet med 
föreskrifter utfärdade av berörd myndighet (Boverket). 
Utblåsningsluften får inte ledas in i rökkanal som används för 
avledning av rökgaser från tex gas/braskaminer, 
ved/oljepannor etc.

Innan produkten används av personer med nedsatt mental, 
sensorisk eller fysisk förmåga, eller av barn, ska de 
informeras om hur produkten är avsedd att användas.

Anslutningsstos, automatspjäll och skruv levereras inuti 

fläkten. (Tag loss filtret, se fig. 2.) Spjället används för att 

minska eventuellt bakdrag när fläkten inte körs.

Fäst stosen på fläkten fig 6. 

Placera därefter spjället i stosen fig 7.

Montering spisfläkt
Fläkten kan monteras med bifogad skruv under eller infälld i 
skåpraden, se framsidan respektive fig 8.

Avståndet mellan spis/gasspis och fläkt måste vara minst 40 
cm. Vid gasspis ökas avståndet till 65 cm. Om högre 
monteringshöjd rekommenderas av gasspisens tillverkare 
ska hänsyn tas till detta

Fläkten kan även monteras med hjälp av konsoler som kan 
köpas som tillbehör, fig 9.
Anvisning för montering av tillbehör medföljer dessa.

OBS! Vid montering med anslutningsslang, måste slangen 
monteras sträckt närmast stosen, fig 10.

Elektrisk installation
Spisfläkten levereras med sladd och stickpropp för 
anslutning till jordat vägguttag.

.

TILBEHØR
Kanalsett for tilkobling til ventilasjonskanal

Ventilatorskap (høyde 110 cm)

Veggfeste

TEKNISKE DATA
Bredde: 50, 60 og 70 cm

Øvrige mål: se fig. 5

El.tilkobling: 230 V  jordet

Effekt: Motor 70 W

Belysning: Lysrør sokkel G 23

11 W bredd 70 och 60 cm

  
INSTALLASJON
Utblåsningsluften kan ikke ledes inn i pipens røkekanal hvis 
denne brukes for oppvarming. Avledning av utblåsningsluften 
skal utføres i henhold til forskrifter fra berørt myndighet 
(Bygningskontrollen).
Ventilasjonen  av rommet må tilpasses slik at ventilatoren 
ikke lager problemer for andre pipetilsluttede 
oppvarmingssystem i huset.

Før produktet anvendes av personer med nedsatt mental, 
sensorisk eller fysisk evne, eller av barn, må de informeres 
om hvordan produktet er ment å bli benyttet.

Tilslutningsstuss, automatspjeld og skruer for montering 
leveres med inni ventilatoren. (Ta løs filteret, se fig. 2).
Automatspjeldet benyttes for å minske eventuelt kaldras når 
ventilatoren ikke brukes.

Fest stussen på ventilatoren, fig. 6. 
Plasser deretter spjeldet i stussen, fig. 7.

Montering av ventilatoren
Ventilatoren kan plasseres under eller innfelt i skaprekken, 
se framsiden respektiv fig. 8.

Ventilatoren kan også monteres ved hjelp av veggfester som 
kan kjøpes som tilbehør, fig. 9.
Anvisning for montering av tilbehør følger disse.

Obs! Ved montering av fleksibel kanal, må denne være rett  
nærmest stutsen fig 10.

Elektrisk installasjon
Ventilatoren leveres med ledning og støpsel for tilkobling til 
jordet stikkontakt.

Avstanden mellom komfyr og ventilatoren må være minst 40 
cm. Ved gasskomfyr økes avstanden til 65 cm. Hvis høyere 
monteringshøyde anbefales av produsenten av 
gasskomfyren, skal det tas hensyn til dette.

TILBEHØR
Rørstuds for tilslutning til aftrækskanel.

Overskab for emhætte.

Konsoldel.

TEKNISK DATA
Bredde: 50, 60 og 70 cm.

Øvrige mål: se fig 5.

El-tilslutning: 230V.

Effekt: Motor 70W.

Belysning: Lysstofrør sokkel G23.

11 W bredde 60 og 70 cm

  
INSTALLATION
Afledning af udblæsningsluften skal udføres efter forskrift fra 
gældende myndighed. Udblæsningsluften må ikke ledes til 
aftrækskanal som anvendes til afledning av røggasser fra 
brugsgenstande, der fødes med andet end elenergi.

Før produktet anvendes af børn eller af personer med 
nedsatte mentale, sensoriske eller fysiske evner, skal de 
informeres om, hvad det skal bruges til.

Tilslutningsstuts og automatspjæld leveres ilagt i Emhætten. 
(Tag filteret  løs, se fig 2) Spjældet anvendes for at forhindre 
eventuelt tilbageslag af luft når Emhætten ikke er i drift. 

Fastgør stutsen på emhætten fig 6. 
Placer derefter spjældet i stutsen fig 7.

Montering af emhætte
Skru emhætten fast under overskab eller hylde beregnet for 
emhætte, fig. 8.

Emhætten kan monteres ved hjælp af konsoller, som kan 
købes som tilbehør, fig. 9.

Anvisning for montering af tilbehør medfølger udstyret.

Obs! Udluftningsslangen skal monteres strakt nærmest 
stutsen fig 10.

Elektrisk installation
Emhætten leveres med ledning og stikprop for tilslutning for 
jordet vægafbryder.

Afstanden mellem komfur og  skal være mindst 40 
cm. For gaskomfur skal den være 65 cm. Hvis 
gaskomfurproducenten anbefaler en større monteringshøjde, 
skal der tages hensyn til dette.

emhætte
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S BRUKSANVISNING
Spiskåpa   252-10 FIN KÄYTTÖOHJE

Liesikupu 252-10 N BRUKSANVISNING
Volumhette 252-10 DK BRUGSANVISNING

Emhætte 252-10

122588 / 20111122

SÅDAN ANVENDES EMHÆTTEN
Funktion fig. 1
A  - Vrider til spjæld
B  - Trykknap til belysning 

Ved madlavning åbnes for spjældet. Det lukkes automatisk 
efter maks. 60 minutter eller ved at dreje knappen til

Der må ikke flamberes under emhætten.
Der skal være tilstrækkelig lufttilførsel i rummet, når emhætten 
er i brug samtidig med elementer, som bruger anden energi 
end el, fx gaskomfur, gasovn eller brændeovn, etc.

VEDLIGEHOLDELSE / Rengøring
Emhætten aftørres med en fugtig klud og opvaskemiddel. 
Filtret bør rengøres ca. 2 gange om måneden ved normal brug. 
Filterkassen løsnes ved at trykke på knapperne på forkanten. 
Filtret løsnes og filterdugen fjernes ved at løsne filterholderen, 
fig 2. Læg filterdugen og filterkurven i blød i varmt vand med 
opvaskemiddel. Filterkassen (med filter) kan også vaskes  i 
opvaskemaskinen. Et par gange om året bør emhætten 
rengøres invendig. Aftør den indvendig med en våd klud  påført 
opvaskemiddel. Sæt filterkassen tilbage og tryk den op, så den 
klikker på plads.

Brandrisikoen øges, hvis emhætten ikke rengøres så ofte som 
anbefalet.

UDSKIFTNING AF LYSSTOFRØR/LAMPE
Lampeglasset løsnes ved at bevæge skyderne i pilens retning, 
fig.3.  Lampen/røret kan nu udskiftes.
(Lysstofrør sokkel G 23, kronlys med E14 sokkel).

HVIS EMHÆTTEN SVIGTER / Service 
Kontroller, at sikringen er i orden. Afprøv lyset og samtlige 
hastigheder for at konstatere, hvad der ikke fungerer. 
DTS - Dansk Total Service. 
Ring til FRANKE Futurum’s serviceafdeling på 
tlf. +46 (0)912-40 500.
De hjælper med at lokalisere fejlen og anviser nærmeste ser-
viceværksted, så får du den bedste og hurtigste service.

Produktet er omfattet af gældende branchebestemmelser. 

B A

SÅ HÄR ANVÄNDS  SPISKÅPAN
Funktion  fig. 1
A - Vred för spjäll
B - Tryckknapp för belysning

Vid matlagning öppnas spjället. Spjället stängs automatiskt 
efter max. 60 min. eller genom att vredet vrids till 

Att flambera under spisfläkten/spiskåpan är inte tillåtet.
Tillräckligt med luft måste tillföras rummet när spisfläkten/
spiskåpan används samtidigt med produkter som använder 
annan energi än el-energi, t.ex. gasspis, gas/braskaminer, ved/
oljepannor etc.

SKÖTSEL / Rengöring
Spiskåpan torkas av med våt trasa och diskmedel. Filtret bör 
rengöras ca 2 gånger i månaden vid normal användning. Lossa 
filterkassetten genom att trycka  in snäppena i framkant, tag 
isär filtret och avlägsna filterduken genom att lossa filterhål-
laren, fig 2. Blötlägg filterduken och filterkorgen i varmt vatten 
blandat med diskmedel. Filterkassetten (med filter) kan även 
diskas  i maskin. Någon gång per år bör spiskåpan rengöras 
invändigt. Torka invändigt med våt trasa och diskmedel. Sätt 
tillbaka filterkassetten och tryck upp så att den låser fast i 
snäppena.

Risken för brandspridning ökar om spisfläkten/spiskåpan inte 
rengörs så ofta som anges.

BYTE AV LYSRÖR / LAMPA
Lampglaset lossas genom att snäppena trycks i pilens riktning, 
fig.3.  Lysröret/lampan är nu åtkomlig för byte.
(Lysrör sockel G 23, kronljus sockel E14.)

OM SPISKÅPAN INTE FUNGERAR 
Service 
Kontrollera att säkringen är hel. Prova belysning och samtliga 
hastigheter så att Du vet vad som inte fungerar. 
Ring FRANKE Futurums serviceavdelning, 
Byske tel.  0912 -40 500. 
De hjälper till att konstatera felet och anvisar servicefirma så 
att Du får snabbaste och bästa service.

Produkten omfattas av gällande EHL-bestämmelser

SLIK BRUKER DU VOLUMHETTEN
Funksjon  fig. 1
A - Vrider for spjeld
B - Trykknapp for belysning

Ved matlagning åpnes spjeldet. Spjeldet stenges automatisk 
etter max. 60 min. eller ved å vri spjeldet til 

Der er ikke tillatt å flambere under volumhetten.
Tilstrekkelig med luft må tilføres rommet når volumhetten 
benyttes samtidig med produkter som bruker annen energi enn 
elektrisk energi, f.eks. gass topp, gass varmeovner, ved/oljefyr. 
etc.

VEDLIKEHOLD / Rengjøring
Volumhetten tørkes av med fuktet klut og vaskemiddel. Fil-
teret bør rengjøres ca 2 ganger i måneden ved normalt bruk. 
Ta løs filterkassetten ved å trykke inn sneppene i framkant, 
ta ned filteret og frigjør filterduken ved å løsne filterholderen, 
fig 2. Bløtlegg filterduken og filterkurven i varmt vann med 
oppvaskmiddel. Filterkassetten (med filter) kan også vaskes i 
oppvaskmaskin. Noen ganger pr. år bør volumhetten rengjøres 
innvendig. Tørk innvendig med fuktet klut og oppvaskmiddel. 
Sett tilbake filterkassetten og trykk opp slik at den låser fast i 
sneppene.

Fare for brannspreding øker hvis volumhetten ikke rengjøres 
så ofte som angitt.

BYTTE AV LYSRØR 
Lampeglasset løsnes ved å trykke sneppene i pilens retning, 
fig.3.  Lysrøret er nå tilgjengelig for bytte.
(Lysrør sokkel G 23)

HVIS VOLUMHETTEN IKKE FUNGERER
Service 
Kontroller at sikringen er hel. Prøv belysning og alle hasti-
gheter slik at Du vet hva som ikke fungerer. 
Ring Nimanor AS, Moss, tel 069-25 22 30. De hjelper til med 
å konstatere feilen og anviser slik at Du får raskeste og beste 
service.

NÄIN KÄYTÄT LIESIKUPUA
Toiminta, kuva 1
A  - Liesikuvun läpän säädin
B  - Valaisimen painonappi

Ruoanlaiton yhteydessä läppä avataan. Läppä sulkeutuu 
automaattisesti max. 60 min jälkeen tai kun säädin käännetään 
asentoon

Liesituulettimen tai - kuvun alla ei saa liekittää ruokia. Jos 
liesituulettimen kanssa käytetään yhtä aikaa jotakin muuta 
kuin sähköenergiaa käyttävää laitetta kuten takkaa, kaminaa, 
kaasuliettä, puu/öljylämmitintä tms, on riittävän korvausilman 
tuonnista huonetilaan huolehdittava. 

HOITO / Puhdistus
Puhdista liesikuvun pinnat kostealla  pyyhkeellä ja miedolla 
astianpesuaineella. Älä käytä puhdistukseen hankausaineita tai 
liuottimia. Puhdista suodatin normaalissa käytössä noin kaksi 
kertaa kuukaudessa. Irrota suodatin, kuva 2. 
Irrota suodattimen osat toisistaan. Pese suodatinliina puristele-
malla sitä lämpimässä pesuainevedessä. Suodatinta ja - liinaa 
voidaan pestä myös astianpesukoneessa. Liesikupu tulee 
puhdistaa sisäpuolelta muutaman kerran vuodessa. Puhdista 
liesikuvun sisäpuoli kostealla pyyhkeellä ja miedolla astian-
pesuaineella. Puhdistuksen lopuksi aseta suodattimen osat 
paikoilleen niin, että ne lukkiutuvat.

Huolehdi tuulettimen säännöllisestä puhdistuksesta.
Mikäli siitä ei huolehdita, saattaa sinne kerääntynyt rasva 
aiheuttaa palovaaran.

LAMPUN/LOISTEPUTKEN VAIHTO
Irrota lampun/loisteputken lasi työntämällä lukitusnastoja 
etuosaan päin, kuva 3. Tällöin lampun/loisteputki on helposti 
vaihdettavissa. (kynttilälampun kanta E 14, loisteputken, 
kanta G 23).

MIKÄLI LAITE EI  TOIMI / Huolto
Tarkista, että sulake on ehjä. Kokeile valaisinta ja eri käyn-
tinopeuksia, jotta tiedät mikä ei toimi. Soittamalla Honkoliini 
Professional, puh. 03 - 225 49 00 saa tiedon lähimmästä 
huoltoliikkeestä.

TAKUU
Valmistaja antaa laitteelle yhden vuoden takuun ostopäivästä 
lukien mahdollisten raakaaine - ja valmistusvirheiden varalta. 
Säilytä ostokuitti.

1
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TILBEHØR
Rørstuds til tilslutning til aftrækskanal
Overskab til emhætte. (skabshøjde 110 cm.)
Konsolsæt

TEKNISKE DATA
Bredde:  50,60 og 70 cm 
Øvrige mål: se fig. 4.
El-tilslutning:  230 V med jord.
Belysning model 250: Kronlys sokkel E14, 40W
Belysning, model 250-10: Lysstofrør, sokkel G 23
 11 W bredde 70 og 60 cm
  9 W bredde 50 cm
INSTALLATION
Afledning af udblæsningsluft skal udføres i overensstemmelse 
med gældende forskrifter fra den relevante myndighed. Ud-
blæsningsluften må ikke ledes til aftrækskanal, som anvendes 
til afledning af røggasser fra brugsgenstande som bruger 
anden energi end elektricitet, fx gas/oliekaminer, brændeovne, 
etc.

Før produktet anvendes af børn eller af personer med nedsatte 
mentale, sensoriske eller fysiske evner, skal de informeres om, 
hvad det skal bruges til.

Montering af tilslutningsstuds med spjæld
Udluftningsudstyret er ved leveringen monteret i emhætten. 
Spjældakslen placeres i åbningen under spjældlåget, fig 5. 
Sørg for, at klamperne B sidder under pladens kant. Udstyret 
klikker på plads.

Montering af emhætte
Emhætten kan placeres under eller indbygget i overskab, se 
forsiden, respektive fig 6. 

Afstanden mellem komfur og emhætte skal være mindst 40 
cm. For gaskomfur skal den være 65 cm. Hvis gaskomfurpro-
ducenten anbefaler en større monteringshøjde, skal der tages 
hensyn til dette.
 
Emhætten kan monteres ved hjælp af konsoller, som kan 
købes som tilbehør, fig 7. 
Monteringsanvisning til tilbehør følger med udstyret.

Elektrisk installation
Emhætten leveres med ledning og stik til jord eller stik til tilslut-
ning til vægafbryder med jord.

Justering 
Se separat anvisning.

TILLBEHÖR
Trumsats för anslutning till imkanal.
Fläktöverskåp. (Skåphöjd 110 cm.)
Konsolsats

TEKNISKA UPPGIFTER
Bredd:   50, 60, 70 cm 
Övriga mått:  se fig. 4.
Elanslutning:   230 V ~ med skyddsjord
Belysning mod 250:  Kronljus sockel E14, 40 W
Belysning mod 250-10:  Lysrör sockel G 23
  11 W bredd 70 och 60 cm
  9 W bredd 50 cm
INSTALLATION
Avledning av utblåsningsluften skall utföras i enlighet med 
föreskrifter utfärdade av berörd myndighet. (Boverket )
Utblåsningsluften får inte ledas in i rökkanal som används för 
avledning av rökgaser från t.ex. gas/braskaminer, ved/oljepan-
nor etc.

Innan produkten används av personer med nedsatt mental, 
sensorisk eller fysisk förmåga, eller av barn, ska de informeras 
om hur produkten är avsedd att användas.

Montering anslutningsstos med spjäll
Utluftdonet levereras inuti spiskåpan. Spjällaxeln A placeras i 
öglan under spjäll-locket, fig 5. Se till att klackarna B hamnar 
under plåtkanten. Donet snäpper fast.

Montering spiskåpa
Spiskåpan kan placeras under eller infälld i skåpraden, se 
framsidan respektive fig 6.

Avståndet mellan spis och kåpa måste vara minst 40 cm. Vid 
gasspis ökas avståndet till 65 cm. Om högre monteringshöjd 
rekommenderas av gasspisens tillverkare ska hänsyn tas till 
detta.

Kåpan kan även monteras med hjälp av konsoler som kan 
köpas som tillbehör, fig. 7
Anvisning för montering av tillbehör medföljer dessa.

Elektrisk installation
Spiskåpan levereras med sladd och jordad stickpropp för
anslutning till jordat vägguttag.

Injustering 
Se separat anvisning.

TILBEHØR
Kanalsett for tilkobling til ventilasjonskanal.
Ventilatorskap. (Høyde 110 cm.)
Veggfeste

TEKNISKE DATA
Bredde:  50, 60 og 70 cm 
Øvrige mål: se fig. 4.
El. Tilkobling:  230 V jordet
Belysning mod 250-10:  Lysrør sokkel G 23
 11 W bredde 70 og 60 cm
 9 W bredde 50 cm
INSTALLASJON
Utblåsningsluften kan ikke ledes inn i pipens røkekanal hvis 
denne brukes for oppvarming. Avledning av utblåsningsluften 
skal utføres i henhold til forskrifter fra berørt myndighet (Byg-
ningskontrollen). Ventilasjonen av rommet må tilpasses slik 
at volumhetten ikke lager problemer for andre pipetilsluttede 
oppvarmingssystem i huset.

Før produktet anvendes av personer med nedsatt mental, 
sensorisk eller fysisk evne, eller av barn, må de informeres om 
hvordan produktet er ment å bli benyttet.

Montering stuss med spjeld
Stussen ligger ved levering inne i volumhetten. Spjeldakselen A 
plasseres i bøylen under spjeldlokket, fig 5. Se til at festene B 
havner under platekanten. Stussen snepper fast.

Montering volumhette
Volumhetten kan plasseres under eller innfelt i skaprekken, se 
framsiden respektive fig 6.

Avstanden mellom komfyr og ventilatoren må være minst 40 
cm. Ved gasskomfyr økes avstanden til 65 cm. Hvis høyere 
monteringshøyde anbefales av produsenten av gasskomfyren, 
skal det tas hensyn til dette.

Volumhetten kan også monteres ved hjelp av veggfester som 
kan kjøpes som tilbehør, fig. 7. 
Anvisning for montering av tilbehør medfølger tilbehøret.

Elektrisk installasjon
Volumhetten leveres med ledning og jordet støpsel for tilkob-
ling i jordet stikkontakt.

Innjustering 
Se separat anvisning.

LISÄVARUSTEET
Hormiliitäntäsarja (hormiliitäntää varten)
Tuuletinhyllykkö (kaapin korkeus 110 cm)
Kannatinsarja

TEKNISET TIEDOT
Leveys:  50, 60, 70 cm
Muut mitat:   katso kuva 4
Sähköliitäntä:  230 V~, maadoitettu pistotulppa
Valaisin, malli 250:  Kynttilälamppu kanta E14,40W
Valaisin, malli 250-10: Loisteputki, kanta G 23, 
  11 W leveys 60 tai 70 cm
  9 W leveys 50 cm
ASENNUS
Poistoilman ulosjohtamisessa on noudatettava viranomaisten 
määräyksiä. Liesituuletinta ei saa liittää sellaiseen saavuhormi-
in, jota käytetään myös muiden savukaasujen poistoon (esim. 
puu/öljylämmitin, kaasu/öljykamina jne.)

Ennen kuin tuote annetaan henkisiltä tai fyysisiltä kyvyiltään tai 
aisteiltaan rajoittuneiden henkilöiden tai lasten käyttöön, heille 
on selitettävä, miten tuotetta käytetään.

Läpällisen asennuskauluksen asennus
Asennuksessa tarvittavat osat toimitetaan liesikuvun mukana. 
Läppäakseli A sijoitetaan silmukkaan läppäkannen alle, 
kuva 5. Tarkista, että muoviosat B tulevat peltireunan alle. 
Kaulus lukittuu paikalleen.

Liesikuvun asennus
Liesikupu voidaan sijoittaa kaappirivistön alle, kuva 6, tai upot-
taa siihen.
 
Tuulettimen ja lieden välisen etäisyyden tulee olla vähintään  
40 cm. Kaasuliedestä etäisyys vähintään 65 cm.. Jos 
kaasulieden valmistaja suosittelee tätäkin suurempaa etäisyyt-
tä, sitä on käytettävä.

Kupu voidaan asentaa myös kannattimien avulla, jotka voi os-
taa lisävarusteena, kuva 7. Lisävarusteiden mukana on omat 
asennusohjeensa. 

Sähköliitäntä
Sähköliitäntää varten liesikuvussa on maadoitetulla pistotul-
palla varustettu liitäntäjohto.
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs noga igenom denna bruks-
och monteringsanvisning, i synner-
het säkerhetsföreskrifterna, innan
du installerar och börjar använda
produkten.
Spara bruksanvisningen för senare
användning eller till den som even-
tuellt övertar produkten efter dig.
Gör produkten strömlös innan all
form av rengöring och skötsel.
§ Avledning av utblåsningsluften

skall utföras i enlighet med fö-
reskrifter utfärdade av berörd
myndighet.

§ Utblåsningsluften får inte ledas
in i rökkanal som används för
avledning av rökgaser från t ex
gas- eller braskaminer, ved- el-
ler oljepannor etc.

§ Avståndet mellan spis och pro-
dukt måste vara minst 40 cm.
Vid gasspis ökas avståndet till
65 cm. Om högre monterings-
höjd rekommenderas av gas-
spisens tillverkare ska hänsyn
tas till detta.

§ För att undvika att fara uppstår
ska fast installation, utbyte av
sladdställ eller annan typ av
anslutning utföras av behörig
fackman.

§ Att flambera under produkten
är inte tillåtet.

§ Tillräckligt med luft måste till-
föras rummet när produkten
används samtidigt med pro-
dukter som använder annan
energi än el-energi, t ex gas-
spis, gas- eller braskaminer,
ved- eller oljepannor etc.

§ Produkten kan användas av
barn från 8 år och personer
med nedsatt mental, sensorisk
eller fysisk förmåga, eller brist
på erfarenhet och kunskap, om
de informeras om hur produk-
ten är avsedd att användas.

§ Barn skall inte leka med pro-
dukten. Rengöring och under-
håll av produkten skall inte
utföras av barn utan tillsyn.

§ Åtkomliga delar av produkten
kan bli heta i samband med
matlagning.

§ Risken för brandspridning ökar
om inte rengöring sker så ofta
som anges.
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INSTALLATION

Spiskåpan är avsedd för montering under,
infälld eller mellan skåp. Spiskåpan är för-
sedd med lysrör och polyesterfilter. Installa-
tion, användning, skötsel, underhåll mm
framgår av denna anvisning.

TEKNISKA UPPGIFTER

Fig. 1

Bredd 50, 60 och 70 cm

Övriga mått se Fig. 1

Elektrisk
anslutning

230 V ~ med skyddsjord

Belysning Lysrör sockel 2G7
11 W bredd 60 och 70 cm
9 W bredd 50 cm

Tillbehör
Trumsats för anslutning till imkanal.
Fläktöverskåp (skåphöjd 110 cm).
Konsolsats.

INSTALLATION
Monteringsdetaljer, skruvar för uppfästning
mm levereras med spiskåpan.

Elektrisk installation
Spiskåpan levereras med sladd och jordad
stickpropp för anslutning till jordat väggut-
tag. Vägguttaget ska vara åtkomligt efter
installation.

Montering anslutningsstos med spjäll

Fig. 2
Utluftdonet levereras inuti spiskåpan.
Spjällaxeln A placeras i öglan under spjäl-
locket, se Fig. 2. Se till att klackarna B ham-
nar under plåtkanten och att donet snäpper
fast.

Montering

Fig. 3
Spiskåpan kan placeras under eller infälld i
skåpraden, Fig. 3.
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Fig. 4
Spiskåpan kan även monteras med hjälp av
konsoler som kan köpas som tillbehör,
Fig. 4. Anvisning för montering av tillbehör
medföljer dessa.

Anslutning till frånluftkanal
Anslut spiskåpan med rör eller slang Ø125
mm.

Fig. 5

Obs!
Vid montering med anslutningsslang,
måste slangen monteras sträckt när-
mast anslutningen, Fig. 5.
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INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN

SPJÄLLINSTÄLLNING
Grundflöde

Fig. 6
Grundventilationen ställs in genom att
skjutspjället A placeras i önskat läge enligt
markering B, Fig. 6. (Se diagram, sidan 27.)

Forceringsflöde

Fig. 7
Öppna spjället och tag ner strypbricka C,
Fig. 7.

Fig. 8
Forceringsventilationen ställs in genom att
skära ut lämpligt antal ringar i strypbrickan,
Fig. 8. (Se diagram, sidan 28.) Se till att
styrspåret D ligger i läge när brickan åter
sitter på plats.

Tryckfallsmätning

Fig. 9
Tryckfallsmätningen utföres genom att
slangen monteras på mätuttaget E i stosens
framkant, Fig. 9.
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ANVÄNDNING

FUNKTION STRÖMBRYTARE

Fig. 10
A. Vred för spjäll,
B. Tryckknapp för belysning,
Vid matlagning öppnas spjället. Spjället
stängs automatiskt efter max 60 minuter el-
ler genom att vredet vrids till .
Låt gärna spjället vara öppet en stund före
och efter matlagning, för att hindra att os
sprids i rummet.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
Rengöring
Spiskåpan torkas av med våt trasa och
diskmedel. Filtret ska rengöras ca 2 gånger
per månad vid normal användning.

Fig. 11
Lossa filterkassetten genom att trycka in
snäppena i framkant. Tag isär filtret och av-
lägsna filterduken genom att lossa filterhål-
laren, Fig. 11. Blötlägg filterduken och
filterkorgen i varmt vatten blandat med
diskmedel. Filterkassetten (med filter) kan

även diskas i maskin. Någon gång per år
ska spiskåpan rengöras invändigt. Torka in-
vändigt med våt trasa och diskmedel. Sätt
tillbaka filterkassetten och tryck upp så att
den låser fast i snäppena.

Byte av lysrör

Fig. 12
Lampglaset lossas genom att snäppena
trycks i pilens riktning, se Fig. 12. Lysröret
är nu åtkomlig för byte.
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SERVICE OCH GARANTI

SERVICE OCH GARANTI
Kontrollera att säkringen är hel. Prova alla
funktioner för att säkerställa vad som inte
fungerar.
Kontakta Franke Service
tel. 0912–40 500
www.franke.se/service
De kan hjälpa till att åtgärda felet eller anvi-
sa till närmaste servicefirma för snabb och
bra service.
Produkten omfattas av gällande EHL-
bestämmelser

EMBALLAGE- OCH
PRODUKTÅTERVINNING
Emballaget ska lämnas in på närmaste
miljöstation för återvinning.

Symbolen anger att produkten
inte får hanteras som hushålls-
avfall. Den skall i stället lämnas
in på uppsamlingsplats för
återvinning av el- och elektro-

nikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till
att förebygga eventuellt negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produk-
ten kasseras som vanligt avfall. För ytterli-
gare upplysningar om återvinning bör du
kontakta lokala myndigheter eller sophämt-
ningstjänst eller affären där du köpte varan.
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SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Gennemlæs denne betjenings- og
monteringsvejledning grundigt,
især sikkerhedsforskrifterne, før
du installerer og bruger produktet.
Gem betjeningsvejledningen til se-
nere brug, eller giv den videre, hvis
en anden overtager produktet fra
dig.
Afbryd altid strømmen til produk-
tet før rengøring og pleje.
§ Udledning af udgangsluft skal

ske i henhold til forskrifter fra
respektive myndigheder.

§ Udgangsluften må ikke ledes
ind i røgkanaler, som anvendes
til udledning af røggas fra f.
eks. gaskaminer, brændeovne
eller oliefyr m.m.

§ Afstand mellem komfur og pro-
dukt skal være mindst 40 cm.
Ved gaskomfur øges højden til
65 cm. Hvis gaskomfurets pro-
ducent anbefaler højere mon-
teringsafstand skal dette
respekteres.

§ For at undgå, at der opstår fa-
rer, skal faste installationer,
udskiftning af ledning eller an-
den form for tilslutning udføres
af en fagligt kyndig person.

§ Det er ikke tilladt at flambere
under produktet.

§ Der skal være tilstrækkelig
ventilation i rummet, når pro-
duktet anvendes sammen med
produkter, som anvender an-
den energi en elektricitet, f.
eks. gaskomfur, gasovn, bræn-
deovn, oliefyr, m.m.

§ Produktet kan anvendes af
børn fra 8 år, personer med
nedsat mental, sensorisk eller
fysisk funktion samt personer
uden erfaring med og viden om
produktet, hvis de informeres
om, hvordan produktet skal
anvendes.

§ Børn må ikke lege med produk-
tet. Produktet må ikke
rengøres eller vedligeholdes af
børn uden opsyn.

§ Tilgængelige dele af produktet
kan blive varme under
madlavning.

§ Risikoen for brandspredning
øges, hvis emhætten ikke
rengøres som angivet.
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INSTALLATION

Emhætten er beregnet for montering under,
indbygget eller mellem skabe. Emhætten
har lysrør og polyesterfilter. Installation, be-
tjening, pleje, vedligeholdelse m.m. fremgår
af denne vejledning.

TEKNISKE DATA

Fig. 1

Bredde 50, 60 og 70 cm

Andre mål se Fig. 1

Elektrisk
tilslutning

230 V ~ med
jordforbindelse

Belysning Lysrør fatning 2G7
11 W bredde 60 og 70 cm
9 W bredde 50 cm

Tilbehør
Monteringssæt for tilslutning til
udluftningskanal.
Overskab til emhætte (skabshøjde 110
cm).
Beslagsæt.

INSTALLATION
Monteringsdele, skruer for montering m.m.
følger med emhætten.

Elektrisk installation
Emhætten leveres med ledning og stik med
jordforbindelse for tilslutning til jordforbun-
det stikkontakt. Stikkontakten skal være til-
gængelig efter installationen.

Montering af tilslutningsstuds med
spjæld

Fig. 2
Udluftningsudstyret er ved leveringen mon-
teret i emhætten.
Spjældakslen A placeres i bøjlen under
spjældlåget, se Fig. 2. Sørg for, at griberne
B kommer under pladens kant, og at delen
klikker fast.

Montering

Fig. 3
Emhætten kan placeres under eller indbyg-
get i skabsrækken, Fig. 3.
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Fig. 4
Emhætten kan også monteres med med be-
slag, som kan købes som tilbehør,
Fig. 4. Tilbehøret leveres med
monteringsvejledning.

Tilslutning til udluftningskanal
Tilslut emhætten med rør eller slange Ø125
mm.

Fig. 5

Obs!
Ved montering med slange skal slangen
monteres udstrakt nærmest tilslutning-
en, Fig. 5.
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JUSTERING AF LUFTFLOW

SPJÆLDINDSTILLING
Grundflow

Fig. 6
Grundventilationen indstilles ved at placere
skydespjældet A i ønsket position som an-
givet ved markering B, Fig. 6. (Se diagram,
side 27.)

Forceret flow

Fig. 7
Åbn spjældet og fjern pladen C, .Fig. 7

Fig. 8
Den tvungne ventilation indstilles ved at ud-
skære et passende antal ringe i pladen, Fig.
8. (Se diagram, side 28.) Sørg for, at styres-
poret D er i position, når pladen igen sidder
på sin plads.

Trykfaldsmåling

Fig. 9
Trykfaldsmåling sker ved at slangen monte-
res på mpleudgangen E i studsens forside-
Fig. 9,
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BETJENING

FUNKTION STRØMAFBRYDER

Fig. 10
A. Greb for spjæld,
B. Trykknap til belysning,
Ved madlavning åbnes spjældet. Spjældet
lukker automatisk efter maks. 60 minutter
eller ved at dreje grebet til .
Lad gerne spjældet være åbent lidt tid før
og efter madlavningen for at forhindre
spredning af mados i rummet.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
Rengøring
Emhætten tørres af med en fugtig klud og
opvaskemiddel. Filteret skal rengøres cirka
2 gange om måneden ved normal brug.

Fig. 11
Løsn filterpatronen ved at trykke på låsene
på forkanten. Skil filteret ad, og fjern filter-
dugen ved at løsne filterholderen, Fig. 11.
Læg filterklædet og filterkurven løst i varmt
vand med opvaskemiddel. Filterpatronen
(med filter) kan også vaskes i

opvaskemaskine. Emhætten skal rengøres
indvendigt nogle gange årligt. Den skal
tørres af indvendigt med en fugtig klud og
opvaskemiddel. Sæt filterpatronen tilbage,
og skub den op, så den sidder fast i låsene.

Udskiftning af lysrør

Fig. 12
Lampeglasset løsnes ved at trykke låsene i
pilens retning, se Fig. 12. Lysrøret kan nu
udskiftes.
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SERVICE OG GARANTI

SERVICE OG GARANTI
Kontroller sikringen. Afprøv alle funktioner-
ne for at se, hvad der ikke fungerer.
Kontakt Frankes serviceafdeling
tlf. +46 912–40 500
www.franke.se/service
De kan hjælpe med fejlfinding eller henvise
til nærmeste servicefirma for hurtig og god
service.
Produktet er omfattet af gældende elektris-
ke direktiver

EMBALLAGE- OG
PRODUKTGENBRUG
Emballagen skal afleveres på nærmeste
genbrugsstation til genanvendelse.

Symbolet angiver, at produktet
ikke må håndteres som hushol-
dningsaffald. Det skal i stedet
indleveres til genbrugsstation
for genanvendelse af el- og

elektronikkomponenter. Ved at sikre kor-
rekt håndtering medvirker du til at forebyg-
ge eventuelle negative miljø- og
sundhedseffekter, der kan opstå ved bort-
skaffelse som almindeligt affald. For yderli-
gere oplysninger om genbrug bør du
kontakte de lokale myndigheder, renova-
tionsselskabet eller forretningen hvor varen
er købt.
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TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

Lue nämä käyttö- ja asennus-
ohjeet huolellisesti läpi, varsinkin
turvallisuusmääräykset, ennen
tuotteen asentamista ja käytön
aloittamista.
Säilytä käyttöohjeet myöhempää
käyttöä varten tai annettavaksi
edelleen henkilölle, jolle luovutat
tuotteen.
Katkaise virransyöttö tuotteeseen
ennen minkäänlaisia puhdistus- tai
hoitotoimenpiteitä.
§ Ulostuloilma on johdettava

pois asianomaisen viranomai-
sen antamien määräysten
mukaisesti.

§ Ulostuloilmaa ei saa johtaa sa-
vuhormeihin, joita käytetään
savukaasujen poistamiseen
esim. kaasukamiinoista tai ta-
koista, puu- tai öljypannuista
jne.

§ Lieden ja tuotteen välisen etä-
isyyden on oltava vähintään 40
cm. Kaasulieden osalta etä-
isyys oltava vähintään 65 cm.
Lieden valmistajan suosittele-
ma korkeampi asennuskorkeus
on kuitenkin otettava
huomioon.

§ Vaaran välttämiseksi kiinteän
asennuksen, pistokkeen vaih-
don tai muun tyyppisen liitän-
nän saa tehdä vain sähköalan
ammattilainen.

§ Ruokien liekittäminen tuotteen
alla on kielletty.

§ Riittävästä ilmankierrosta on
huolehdittava, jos tuotetta käy-
tetään tilassa, jossa samaan
aikaan käytetään muuta kuin
sähköenergiaa tarvitsevia lait-
teita. Tällaisia ovat mm. kaasu-
hella, kaasukamiina/takka,
puu-/öljypannut jne.

§ Tuotetta saavat käyttää 8 vuot-
ta täyttäneet ja sitä vanhem-
mat lapset sekä henkilöt, joilla
on rajoittunut henkinen tai fyy-
sinen toimintakyky, heikenty-
nyt tuntoaisti tai puutteellinen
kokemus tai tietämys, jos heil-
le kerrotaan, kuinka tuotetta
on tarkoitus käyttää.

§ Lapset eivät saa leikkiä tuot-
teella. Lapset eivät saa puhdis-
taa tai huoltaa tuotetta ilman
valvontaa.

§ Tuotteen käsiksi päästävät pin-
nat voivat kuumentua ruuanlai-
ton yhteydessä.

§ Tulipalon riski kasvaa, jos puh-
distusta ei tehdä suositellun ai-
kataulun mukaisesti.
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ASENNUS

Liesikupu asennetaan kaappien alle tai vä-
liin. Liesikuvussa on loistevaloputki ja poly-
esterisuodatin. Asennus, käyttö, hoito,
ylläpito jne. käsitellään tässä ohjeessa.

TEKNISET TIEDOT

Kuva 1

Leveys 50, 60 ja 70 cm

Muut mitat ks. Kuva 1

Sähköliitäntä 230 V ~
suojamaadoituksella

Valaistus Loisteputki kanta 2G7
11 W leveys 60 tai 70 cm
9 W leveys 50 cm

Lisävarusteet
Hormiliitäntäsarja
Tuulettimen yläkaappi (kaapin korkeus 110
cm)
Konsolisarja.

ASENNUS
Liesikuvun mukana saat mm. yksityiskohtai-
set asennusohjeet ja ruuvit kiinnittämistä
varten.

Sähköasennus
Liesikuvun mukana tulee johto sekä maa-
doitettu pistoke liitettäväksi maadoitettuun
pistorasiaan. Pistorasiaan on päästävä kä-
siksi myös asennuksen jälkeen.

Liitäntämuhvin ja sulkupellin asennus

Kuva 2
Liitöntämuhvi toimitetaan liesikuvun sisällä.
Irroita suodatin.
Peltiakseli A sijoitetaan peltikannen alla ole-
vaan renkaaseen, katso Kuva 2. Varmista,
että kiinnikkeet B asettuvat levyn reunan
alle ja että laite lukittuu tiukasti.

Asennus

Kuva 3
Liesikupu voidaan sijoittaa kaappirivistön
alle tai kaappien väliin, Kuva 3.
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Kuva 4
Liesikupu voidaan asentaa myös konsolien
avulla, joita on saatavana lisävarusteena,
Kuva 4. Lisävarusteiden asennusohjeet ovat
lisävarusteiden mukana.

Liitäntä poistoilmakanavaan
Yhdistä liesikupu putkella Ø125 mm.

Kuva 5
Huom!
Jos asennukseen käytetään liitosletkua,
se on asennettava kiinteästi lähimpään
liitoskohtaan, Kuva 5.
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ILMAVIRTAUKSEN SÄÄTÖ

PELLIN SÄÄTÖ
Perusvirtaus

Fig. 6
Perustuuletus asetetaan sijoittamalla työn-
töpelti A haluttuun asentoon merkinnän B
mukaan, Fig. 6. (Katso kaavio, sivu 27.)

Tehostettu virtaus

Fig. 7
Avaa pelti ja ota kiristinlevy C alas, Fig. 7.

Fig. 8
Tehostettu tuuletus säädetään leikkaamalla
irti oikea määrä renkaita kiristinlevyllä, Fig.
8 (Katso kaavio, Kuva 28.) Varmista, että
ohjainura D on oikeassa kohdassa, kun ase-
tat kiristinlevyn takaisin paikalleen.

Painehäviön mittaaminen

Fig. 9
Painehäviö mitataan asentamalla letku mit-
tausliittimeen E muhvin etureunassa, Fig. 9.
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KÄYTTÖ

KÄYTTÖKYTKIMIEN TOIMINTA

Kuva 10
A. Pellin vipu,
B. Valaistuspainike, .
Ruokaa laitettaessa pelti aukeaa. Pelti sul-
keutuu automaattisesti enintään 60 minuu-
tin kuluttua tai kiertämällä säädin asentoon
.

Peltiä kannattaa pitää auki jonkin aikaa en-
nen ruoan valmistusta ja sen jälkeen. Näin
käryt eivät leviä muualle huoneistoon.

HOITO JA YLLÄPITO
Puhdistus
Liesikupu pyyhitään kostealla rievulla ja as-
tianpesuaineella. Suodatin on puhdistettava
noin kahdesti kuukaudessa
normaalikäytössä.

Kuva 11
Suodatinkasetti irrotetaan painamalla etu-
reunan kiinnikkeitä. Suodatin otetaan irti ja
suodatinkangas poistetaan irrottamalla suo-
dattimen pidin, Kuva 11. Liota

suodatinkangasta ja suodatinkoteloa lämpi-
mässä vedessä, johon on sekoitettu astian-
pesuainetta. Suodatinkasetti
(suodattimineen) voidaan pestä myös as-
tianpesukoneessa. Tuulettimen sisäpuoli on
puhdistettava vähintään kaksi kertaa vuo-
dessa. Sisäosat pyyhitään kostealla rievulla
ja astianpesuaineella. Suodatinkasetti ase-
tetaan takaisin ja sitä painetaan ylöspäin
niin, että se lukittuu kiinnikkeisiin.

Loisteputken vaihtaminen

Kuva 12
Irrota lampun lasi painamalla kiinnikkeitä
nuolen suuntaan, ks Kuva 12. Näin pääset
vaihtamaan loisteputken. (Loisteputki kanta
G 23).
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HUOLTO JA TAKUU

HUOLTO JA TAKUU
Tarkista, että sulake on ehjä. Tarkista, toi-
mivatko kaikki toiminnot kuten pitääkin.
Ota Piketa Oy
puh. 03 2333 200
piketa@piketa.com
Huoltoliikkeet löydät täältä: http://www.pi-
keta.net/?takuuhuoltoliikkeet=FRANKE
Tuotetta koskevat voimassa olevat EHL-
määräykset

PAKKAUKSEN JA TUOTTEEN
KIERRÄTTÄMINEN
Tuotteen pakkaus voidaan jättää lähimpään
keräyspisteeseen kierrätystä varten.

Symboli tarkoittaa, ettei tuotet-
ta saa hävittää talousjätteen
joukossa. Se on toimitettava
hävitettäväksi sähkö- ja elekt-
roniikkakomponenttien kierrä-

tyspisteeseen. Varmistamalla tuotteen
asianmukaisen käsittelyn autat ehkäise-
mään negatiivisia ympäristö- ja terveysvai-
kutuksia, jollaisia saattaa syntyä, mikäli
tuote hävitetään tavallisten jätteiden jou-
kossa. Lisätietoja kierrätyksestä saat pai-
kallisilta viranomaisilta, jätehuollosta tai
liikkeestä, josta ostit tuotteen.
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SIKKERHETSFORSKRIFTER

Les nøye gjennom denne bruks-
og monteringsveiledningen og
spesielt sikkerhetsforskriftene før
du installerer og begynner å bruke
produktet.
Lagre bruksveiledningen for sene-
re bruk eller til den som eventuelt
overtar produktet etter deg.
Gjør produktet strømløst før all
form for rengjøring og pleie.
§ Avledning av utblåsningsluften

må utføres i samsvar med gjel-
dende offentlige forskrifter.

§ Utblåsningsluften kan ikke le-
des inn i røykkanaler som blir
brukt til å avlede røykgasser
fra f.eks. gasskaminer, peiser,
vedovner, oljekjeler, osv.

§ Det må være minst 40 cm mel-
lom komfyren og produktet. Er
det en gasskomfyr, må avstan-
den økes til 65 cm. Hvis produ-
senten av gasskomfyren
anbefaler en høyere monter-
ingshøyde, må du ta hensyn til
dette.

§ For å unngå at det oppstår fare
skal fast installasjon, utskifting
av kabel eller annen type til-
kobling utføres av en
fagperson.

§ Det er ikke tillatt å flambere
under produktet.

§ Rommet må ha tilstrekkelig
lufttilførsel når produktet er i
bruk samtidig med produkter
som bruker annen energi enn
strøm, f.eks. gasskomfyrer,
gasskaminer, peiser, vedovner,
oljekjeler osv.

§ Produktet kan brukes av barn
fra åtte år og personer med
nedsatt mental, sensorisk eller
fysisk evne eller som mangler
erfaring og kunnskap hvis de
informeres om hvordan pro-
duktet er tenkt å bli brukt.

§ Barn skal ikke leke med pro-
duktet. Rengjøring og vedlike-
hold av produktet skal ikke
utføres av barn uten tilsyn.

§ Lett tilgjengelige deler av pro-
duktet kan bli varme i forbin-
delse med matlagning.

§ Faren for brannspredning øker
hvis ikke produktet blir ren-
gjort så ofte som angitt.
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INSTALLASJON

Kjøkkenhetten er designet for montering
under, innebygd i eller mellom skap.
Kjøkkenhetten er utstyrt med lysrør og po-
lyesterfilter. Installasjon, pleie, vedlikehold
osv. står forklart i denne bruksanvisningen.

TEKNISKE DATA

Fig. 1

Bredde 50, 60 og 70 cm

Øvrige mål se Fig. 1

Elektrisk
tilkobling

230 V ~ med vernejording

Belysning Lysrør sokkel 2G7
11 W bredde 60 og 70 cm
9 W bredde 50 cm

Tilbehør
Kanalsett for tilkobling til ventilasjonskanal.
Ventilatorskap (skaphøyde 110 cm).
Veggfeste.

INSTALLASJON
Monteringsdetaljer, festeskruer, mm. leve-
res sammen med kjøkkenhetten.

Elektrisk installasjon
Kjøkkenhetten leveres med ledning og en
jordet stikkontakt beregnet på et jordet
vegguttak. Vegguttaket skal være lett til-
gjengelig etter installasjon.

Montering av tilkoblingsstuss med
spjeld

Fig. 2
Spjeldet leveres inni kjøkkenhetten.
Spjeldakselen A plasseres i sløyfen under
spjeldlokket, se Fig. 2. Kontroller at klem-
mene B kommer under platekanten og at
stussen sitter fast.

Montering

Fig. 3
Kjøkkenhetten kan plasseres under eller in-
nebygd i kjøkkenskapene, Fig. 3.
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Fig. 4
Kjøkkenhetten kan også monteres ved hjelp
av konsoller som kan kjøpes som tilbehør,
Fig. 4. Anvisning for montering av tilbehør
følger med konsollene.

Tilkobling til avtrekkskanal.
Koble til kjøkkenhetten med rør eller slange
Ø 125 mm.

Fig. 5

Obs!
Ved montering av fleksibel kanal, må
denne være rett nærmest stussen, Fig.
5.
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TILPASNING AV LUFTSTRØMMEN

SPJELDINNSTILLING
Grunnventilasjon

Fig. 6
Grunnventilasjonen innstilles ved at dem-
pespjeldet A plasseres i ønsket stilling i
henhold til markering B Fig. 6. (Se diagram,
side 27.)

Forsert ventilasjon

Fig. 7
Åpne spjeldet og ta ned strupeplaten C, Fig.
7.

Fig. 8
Forsert ventilasjon stilles inn ved å skjære
ut et passende antall hull i strupeplaten,
Fig. 8. (Se diagram, side 28.) Pass på at
styresporet D er på rett plass når platen
settes tilbake på plass.

Trykkfallsmåling

Fig. 9
Trykkfallmåling utføres ved å montere
slangen på måleuttaket E i forkant av hylse-
koblingen, Fig. 9.
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BRUK

FUNKSJON STRØMBRYTERE

Fig. 10
A. Vrider for spjeld,
B. Trykknapp for belysning,
Åpne spjeldet under matlaging. Spjeldet
stenges automatisk etter maks. 60 minut-
ter eller ved at vrideren vris om .
La gjerne spjeldet stå åpent en stund før og
etter matlaging for å forhindre at osen sprer
seg i rommet.

PLEIE OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring
Kjøkkenhetten tørkes av med en fuktig klut
og oppvaskmiddel. Filteret skal rengjøres
ca 2 ganger per måned ved normal bruk.

Fig. 11
Ta ut filterkassetten ved å trykke på klipse-
ne foran. Demonter filteret og ta ut filterdu-
ken ved å løsne filterholderen, Fig. 11. Legg
filterduken i vann og filterkurven i varmt
vann blandet med oppvaskmiddel. Filter-
kassetten (med filter) kan også vaskes i

maskin. Noen ganger per år skal kjøkken-
hetten rengjøres innvendig. Tørk innvendig
med en fuktig klut og oppvaskmiddel. Sett
filterkassetten tilbake og trykk den oppover
slik at den låses fast i klipsene.

Bytte av lysrør

Fig. 12
Lampeglasset løsnes ved å trykke klipsene i
pilens retning, se Fig. 12. Lysrøret er nå til-
gjengelig for bytte.
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SERVICE OG GARANTI

SERVICE OG GARANTI
Kontroller at sikringen er hel. Prøv alle funk-
sjoner for å finne ut hva som ikke fungerer.
Kontakt Nimanor AS
tlf. 069-25 22 30
www.franke.se/service
De kan hjelpe til med å reparere feilen eller
henvise til nærmeste servicefirma for rask
og god service.
Produktet er omfattet av gjeldende EHL-
bestemmelser

EMBALLASJE- OG
PRODUKTGJENVINNING
Emballasjen skal leveres på nærmeste
miljøstasjon for gjenvinning.

Symbolet angir at produktet
ikke skal kastes sammen med
husholdningsavfallet. Det skal i
stedet leveres til et oppsam-
lingssted for gjenvinning av

elektriske og elektroniske komponenter.
Ved å sørge for at produktet blir behandlet
på riktig måte, bidrar du til å forebygge
eventuelle skadelige miljø- og helseeffekter
som kan oppstå når produktet kastes som
vanlig avfall. Kontakt lokale myndigheter,
avfallsinnsamlingstjenesten eller butikken
der du kjøpte varen for ytterligere
opplysninger.
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INJUSTERINGSDIAGRAM
GRUNDFLÖDE

Fig. 1
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FORCERINGSFLÖDE

Fig. 1
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R

KGEZ-43

KGEA
KGEB
KGER
VDTA

KGEZ-05

KGEB
KGER

KGD

KGEZ-12 KGEZ-20

ØD ØU ØA R
KGEA-, VDTA-125 125 130 137 KGEZ-41
KGEB-, KGER-100 100 110 125 KGEZ-01-100
KGEB-, KGER-125 125 135 150 KGEZ-01-125
KGEB-, KGER-160 160 170 185 KGEZ-01-160

KGEA KGEB

KGER VDTA

KGEA
KGEB
KGER
VDTA

KGEA, KGEB KGER, VDTA

1 2
1 2

KGEA
KGEB
KGER
VDTA

q

KGEA, KGEB, 

KGER, VDTA

Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Specifications are subject to alteration without notice. Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten.

1© Copyright 2020 FläktGroupFläktGroup  DC_3729UN 20200204_R0



➀ ➁ ➄

ØD
KGEA-125 125 KGEB-99-01-1

KGEB-100 100 KGEB-99-01-3
KGEB-125 125 KGEB-99-01-4
KGEB-160 160 KGEB-99-01-2

KGER-100 100 KGEB-99-01-3
KGER-125 125 KGEB-99-01-1
KGER-160 160 KGEB-99-01-2

VDTA 125 VDTA-99-01

➂ 4

q

b

q = k √Δpm
(l/s)  (Pa)

VDTA

k = 4.7

KGEA, KGEB

ØD
KGEA-125 125 KGEA-99-12-05

KGEB-100 100 KGEB-99-10-05
KGEB-125 125 KGEB-99-12-05
KGEB-160 160 KGEB-99-16-05

KGER-100 100 CTVB-99-10-05
KGER-125 125 CTVB-99-12-05
KGER-160 160 CTVB-99-16-05

VDTA 125 KGEA-99-12-05

 KGEA  GPD-99-010x 10

x 10

15 m

q = 3.6k √Δpm

(m3/h)   (Pa) 10 0 –102030

 100 125 160

 b k b k b k

 -11 0,39 -22 0,88 -24 1,8
-9 0,56 -18 1,3 -18 2,5
-6 0,82 -12 1,8 -12 3,1
0 1,36 -6 2,4 -6 3,9
6 1,9 0 2,9 0 4,6
9 2,2 6 3,4 6 5,4

 125

 b k

-20 0,58
-18 0,77
-15 1,0
-10 1,4
-5 2,0
0 2,5
4 2,8

KGEA KGEB

q

KGEA, KGEB, 

KGER, VDTA

Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Specifications are subject to alteration without notice. Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten.
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Tilluftsdon STQA

STQA är ett mycket tyst tilluftsdon som placeras på vägg. Det används i små
lokaler, t ex bostäder och kontor. Flödet är inställbart. Det är lätt att hålla rent
tack vare den släta frontdelen.

Snabbval
vid 8 öppna hålrader

Luftspridare Anslutning Luftflöde l/s och ljudnivå
Storlek mm 25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)
100 100 17 20 24
125 125 20 24 28

Specifikationer

• CleanVent behandlad yta som
standard

• Har en låg ljudalstring
• Kan monteras nära taket
• Avtagbar front för att underlätta

vid rengöring, mätning samt vid
injustering av luftflöde

Produktkod exempel
Tilluftsdon STQA-125-03-C
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Luftflöde, tryckfall, ljudnivå,
kastlängd
STQA-100

STQA-125

Ljuddata

Ljudeffektsnivå Lw
KORREKTION Kokt (dB)

Oktavband, mittenfrekvens (Hz)STQA
125 250 500 1000 2000 4000 8000

100 -1 -4 0 0 -2 -11 -14
125 2 -3 -2 -1 -1 -8 -13
Tol. ± 3 2 2 2 2 2 3

Ljuddämpning ΔL
LJUDDÄMPNING ΔL (dB)

Oktavband, mittenfrekvens (Hz)STQA
Öppna
hål-

rader 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
14 19 13 6 0 0 1 3 3
8 19 13 7 0 0 4 5 5

100

2 19 14 7 7 10 7 9 12
14 17 12 6 0 0 1 2 3
8 17 12 6 1 2 4 5 5

125

2 19 14 6 6 10 7 10 11
Tol. ± 6 3 2 2 2 2 2 3

Inverkan av raksträcka X och öppna
hålrader på ljudnivån vid olika
anslutningsalternativ

Ø100 Öppna hålrader
14 8 2

X

4D +0 dB +2 dB +0 dB +2 dB +0 dB +0 dB
2D +3 dB +4 dB +2 dB +4 dB +0 dB +0 dB
0D +4 dB +6 dB +3 dB +5 dB +0 dB +0 dB

Ø125 Öppna hålrader
14 8 2

X

4D +0 dB +0 dB +0 dB +0 dB +0 dB +0 dB
2D +2 dB +3 dB +2 dB +3 dB +0 dB +0 dB
0D +3 dB +4 dB +3 dB +4 dB +0 dB +0 dB
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Spridningsbild

Ovanifrån

Från sidan

Kastlängden vid underkyld luft beräknas genom att
använda korrektionsfaktorn k enligt följande formel:

L0,2(Δt) = k x L0,2

Δt, °C b h k
0 0,6xL0,2 0,07xL0,2 1,0
-7 0,8xL0,2 0,15xL0,2 0,7

Mått och vikt

Storlek ød (mm) B x H (mm) Vikt (kg)
100 98 218 x 156 0.66
125 123 218 x 156 0.65
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Allmänt

Utförande och funktion
STQA är ett mycket tyst tilluftsdon som placeras på vägg
(även i närheten av taket). Det är lämpligt att användss
i t ex bostäder, kontor och rum där väggmontering är
nödvändig.

STQA har en avtagbar front för att underlätta vid
rengöring, mätning samt vid injustering av luftflödet.
Stommen är försedd med en rund gummitätning.

Installation
STQA monteras direkt i kanal utan stos eller fästram.
Donet skruvas sedan fast mot väggen alternativt popnitas
fast direkt i kanal.

Flödesmätning och injustering
Flödet bestäms genom mätning av tryckdifferensen
genom hålet i frontdelen. Injustering görs genom att
ändra antalet öppna hål.

Material och ytbehandling
Donet är tillverkat av varmförzinkad stålplåt och
uppfyller kraven för korrosivitet klass C2 i enlighet med
EN ISO 12944-2.

Donet är pulverlackerat vilket ger hög ytfinish och god
slag- och reptålighet.

Standardfärg är vit (RAL 9003). CleanVent behandlad yta
som standard. Övriga färger på förfrågan.

Anvisningar
Anvisningar för installation, injustering och skötsel
finns utförligt beskrivna i vår tekniska instruktion som
bipackas varje produkt.

Instruktionen finns även tillgänglig på Internet:
www.flaktwoods.se.

Tekniska data och dimensionering
För dimensionering av don använd Fläkt Woods
produktvalsprogram.

Kontakta vårt närmaste säljkontor för vidare information.

Beskrivningstext
Tilluftsdon STQA av Fläkt Woods fabrikat, i t ex storlek
100.

Produktkod
Tilluftsdon, standardfärg (RAL
9003) STQA-aaa-03-b
Storlek (aaa)
100, 125
Ytbehandling (b)
C = CleanVent behandlad yta

Tilluftsdon, övriga färger STQA-aaa-b
Storlek (aaa)
100, 125
Ytbehandling (b)
C = RAL 9010 med CleanVent behandlad yta
E = Lackerad med annan kulör (anges i klartext)



K-faktorformel:

q
q Luftflödet (l/s)
Pi Injusteringstryck (Pa)
k Donets k-faktor

=
=
=
=

K x Pi eller P = (q / k )²i

Telefon 040-6712750, Telefax 040-6712760
Telefon 031-7094590, Telefax 031-894025 Telefon

KB Klimatbyrån AB Malmö
Göteborg Stockholm 08-7645710, Telefax 08-7646707

ALLMÄNT

MONTAGE

INJUSTERING

SKÖTSEL

MILJÖ

DATA

Dessa produkter är levererade av KB Klimatbyrån AB.
Om produkten är defekt eller skadad kontakta något av
Klimatbyråns kontor.

KLKB monteras i fästram och är avsedd för vägg- eller
takmontage.

KLKB är avsedd att användas både som till- och
frånluftsdon.

Antal öppna hål beräknas enligt dimensioneringsdiagram.
Övriga tätas med plastpluggar.

Ventilen e

kana demonteras ventilen

Miljövarudeklaration finns att hämta på vår hemsida

Ø = anslutningsdimension till kanal

Injustering görs med mätsond och luftflödet
beräknas med hjälp av K-faktor enligt vidstående formel.

rengör s vid behov med en fuktad trasa
eventuellt med ett milt rengöringsmedel utan ammoniak.
Vid rensning av lsystem .

www.klimatbyran.se

Mätsond

15 35

1
3
4

Ø
d
=

1
0
0

Antal öppna
hål

K-faktorer KLKB

Mätnoggrannhet ±7%

K-faktor

Tilluft Frånluft
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3:13:106.07

KB Klimatbyrån AB förbehåller sig rätten till ändringar.

MIS-ANVISNINGAR KLKB

KLIMATBYRÅN AB

www.klimatbyran.se



Ljudtrycksnivåerna L , i diagrammen motsvarar
A-vägd ljudnivå i efterklangsfältet vid 10 m²
ekvivalent ljudabsorptionsarea. Det motsvarar
4 dB rumsdämpning i ett normaldämpat rum med
25 m³ rumsvolym. Till höger följer några exempel
på korrigeringar vid andra typer av rum.

PA Rumsvolym Typ av rum Korrigering

5 m³ hårt rum +6 dB
5 m³ normalt rum +4 dB
25 m³ dämpat rum +2 dB
25 m³ hårt rum +2 dB
25 m³ dämpat rum -2 dB

1
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300

P (Pa)t

2 3 4 5 10
q(l/s)

30
25

20

Ljudtryck

L dB(A)PA

KLKB100 Tilluft

Diagram nr 1
Antal fria hål
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L dB(A)PA

KLKB100 Frånluft

Diagram nr 2
Antal fria hål

321
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35

3:13:2

MIS-ANVISNINGAR KLKB

KLIMATBYRÅN AB

www.klimatbyran.se
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KTS
q
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q = k √∆pm
(l/s) (Pa)

q = 3.6k √∆pm

(m3/h) (Pa)

q

KTS-100 KTS-125

KTS-160KTS-100 KTS-125

KTS-160
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5. El, elsäkerhet och brandvarnare 
 
 
 På följande sidor hittar du information om elsäkerhet och brandvarnare. 

 



 
 

 

Skötsel av Brandvarnare 
 
Läs noga igenom bruksanvisningen och spara den. Där står bl. a var brandvarnaren ska placeras, hur 
den ska monteras, hur man testar och sköter brandvarnaren samt batteribyte och vilka batterier som 
ska användas.  
 
 
Åtgärderna för att sköta en brandvarnare är mycket enkla, men viktiga.  
 

1. Kontrollera en gång i månaden att brandvarnaren fungerar.   

Det görs genom att trycka på testknappen. Håll inne några sekunder tills larmsignalen hörs.  
Testknappen kontrollerar samtliga nödvändiga funktioner i brandvarnaren.  
 
Testa inte  med rök eftersom detta kan vara missvisande om inte korrekt testutrustning användes.  
Testa inte med öppen låga, eftersom detta kan skada brandvarnaren samt innebära fara för 
omgivningen.  
 
Om det inte hörs någon larmsignal när man testar så är det dags att byta batteri.  
 
Efter batteribytet kontrollerar man på nytt funktionen genom att trycka på testknappen. Om det trots 
nytt batteri ändå inte hörs någon larmsignal är det dags att kassera den gamla brandvarnaren 
och installera en ny.  

Den kasserade brandvarnaren hanteras som elektriska avfallsprodukter. 
 

2. Rengör  

Regelbundet, gärna i samband med test av brandvarnaren, och speciellt vid oönskade larm bör man 
dammsuga brandvarnare med en mjuk borste. Man kan även torka av den med en mycket lätt fuktad 
trasa.  
För bästa resultat: 
1. dammsug 
2. blås 

3. dammsug 

 

3. Var uppmärksam på batteribytessignalen 
Alla batteridrivna brandvarnare avger en liten signal, oftast ett litet pip, ca en gång per minut när det är 
dags att byta batteri. Signalen varar i ca en månad. Brandvarnaren fungerar som vanligt under denna 
tid, men byt batteri så fort du hör pipet.   
 

4. Kassering av uttjänta brandvarnare 
När din brandvarnare inte längre fungerar lämnar du den till återvinning, oftast kommunens 
återvinningscentral men det kan också finnas lokala lösningar med mer fastighetsnära insamling. Då 
kommer den att förbehandlas och materialet kan återanvändas så att vi gemensamt sparar på jordens 
resurser.  

Du behöver inte plocka ut batteriet, det kan sitta kvar när du lämnar in brandvarnaren, det kommer till 
rätt återvinning ändå. Om du däremot byter batteri så lämnar du det gamla batteriet till 
batteriinsamlingen, också det på en återvinningscentral eller i andra lokala lösningar, exempelvis 
batteriholk. 

 

   

 

 

 

 

http://brandvarnare.managebase.com/oonskade-larm.aspx


 

Oönskade larm 
 
Det finns ett antal faktorer som kan utlösa oönskade larm. Några av dessa kan är: 

Hög luftfuktighet.  
Vid hög luftfuktighet (över 90 % relativ fuktighet) kan oönskade larm uppstå. Detta beror på ökad 
känslighet eller kondens i detektionskammaren.  
Kan uppstå vid öppnandet av en badrumsdörr, vid användning av ångstrykjärn, vid årstider med hög 
luftfuktighet (exv. i kombination med luftföroreningar etc.).  
Det kan vara svårt att komma till rätta med dessa problem, men en lösning kan vara att flytta 

brandvarnaren (om den sitter t ex utanför badrummet eller vid en ventil för ånga), eller att försöka 
minska luftfuktigheten i bostaden. 

Naturliga rökpartiklar i luften.  
Dessa kan vara synliga eller osynliga, och ex. komma från spisugnen, brödrosten eller från en öppen spis 

eller liknande. Det kan också vara rökpartiklar som finns i luften, ex. vid större skogsbränder (även i 
annat land!).  
Problemen kan ibland minskas genom att flytta brandvarnaren, alternativt vädra ut rökpartiklar, eller 
stänga ute partiklar som kommer utifrån. 

Smuts & föroreningar.  
Brandvarnarna kan få förhöjd känslighet om smuts och damm förorenar detektionskammaren.  
Speciellt vid oönskade larm bör man dammsuga brandvarnare med en mjuk borste. Man kan även torka 
av den med en mycket lätt fuktad trasa.  
För bästa resultat: 
1. dammsug 
2. blås 
3. dammsug 

 
Batteribytarsignalen ska inte förväxlas med larm. Batteribytarsignalen är önskad och ska följas upp 

med batteribyte och funktionskontroll genom testknappen.   
 

 

http://brandvarnare.managebase.com/oonskade-larm.aspx


SKÖTSELINSTRUKTINER
BRANDVARNARE

Kontroll & skötselråd

Dammsug gärna brandvarnaren någon gång / år med ett mjukt
munstycke.
En bra regel är att byta batteri 1 gång / år, 1:a advent kan vara
en bra regel. Alternativt kan vi rekommendera så kallade
”lithium” batterier som håller 6-8 år. Ultra Life är ett
rekommenderat varumärke på batteri. Tänk på att alla
brandvarnare inte klarar av lithiumbatterier. Dubbelkolla
manualen innan du byter.
Kontrollera regelbundet din brandvarnare, ett par gånger / år
eller efter det att man varit bortrest en tid.
En brandvarnare bör bytas ut efter 8-10 år, smuts, damm och
fettpartiklar kan påverka brandvarnaren negativt.

Hur testar man själv en brandvarnare?

Du kan göra en enkel test genom att trycka in ”testknappen”
Då skall brandvarnaren tjuta. Vill man testa/prova
brandvarnaren med rök, så rekommenderar vi att göra detta i
ett utrymme som lätt kan ventileras efteråt.

Vad gör jag med min gamla brandvarnare?

Brandvarnare hör till de produkter som ska sorteras som
elektronikavfall på en återvinningsstation. Ta ur batteriet och
sortera det för sig. Du kan också lämna tillbaka brandvarnaren
till butiken när du köper en ny.







 

 
 
JORDFELSBRYTARE ÄR INSTALLERAD I DENNA ANLÄGGNING 
 
Underhåll 
 
På jordfelsbrytare finns en provknapp som används för att kontrollera om  
jordfelsbrytaren är funktionsduglig. 
 
Kontrollen bör göras med högst 6 månaders intervall. 
 
Felsökning 
 
Vad gör man när jordfelsbrytaren löser ut? Följande åtgärder rekommenderas: 
Slå till jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren inte löser ut igen tyder detta på 
en tillfällig störning, obefogad utlösning eller ett tillfälligt fel. 
 
Om detta förfarande uppträder igen några gånger bör hjälp sökas hos en elinstallatör. 
Om jordfelsbrytare löser ut direkt efter tillslaget finns ett bestående fel. 
Slå från samtliga automatsäkringar i centralen. 
Slå till jordfelsbrytaren igen. Slå till en automat i taget tills jordfelsbrytaren ånyo löser. 
Felet är nu lokaliserat till den automat som sist slogs till. 
Om jordfelsbrytaren löser ut igen innan någon automat slagits till finns felet i eller 
före centralen. Elinstallatörens hjälp behövs. 
 
Om felet är lokaliserat till en bestämd säkringsgrupp, fortsätt med att dra ur alla 
stickproppsanslutna apparater inklusive lamputtagsanslutna som hör till gruppen. 
 
Slå därefter till jordfelsbrytaren. 
Om den nu löser ut på nytt finns felet i den fasta installationen eller i någon 
fast ansluten apparat.  
Elinstallatörens hjälp behövs. 
  
Om jordfelsbrytaren förblir inkopplad, anslut en apparat till uttagen i taget tills att 
jordfelsbrytaren ånyo löser.  
 
Det är den sista anslutna apparaten som sannolikt är felaktig. 
Låt en fackkunnig person undersöka och reparera. 



 

6. Lås – ytterdörr 
 
 
På följande sidor hittar du information om underhåll av dörrlås, dörrhandtag och gångjärn. 



Användarguide för 
Connect flerpunktslås

Låsa dörren:
Drag handtaget uppåt och hakreglarna 
åker ut. Handtaget går därefter tillbaka i 
normalläge.

1

Låsa upp dörren:
Vrid om nyckeln 360°. 
Du kommer att höra ett klick.

1

Ta ut nyckeln och dörren är nu låst och 
handtaget är fixerat. Enkelt och säkert!

3

Ta ut nyckeln och dörren är nu upplåst.

3

Vrid om nyckeln 360°. 
Du kommer att höra ett klick.

2

Click

Tryck handtaget nedåt och hakreglarna 
åker in.

2

Click

Låsningsfunktion

Öppningsfunktion
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Skötselinstruktion för 
Connect flerpunktslås
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ASSA 510/2500

ASSA 90001

Huvudlås:
ASSA 
2500/510

Ev. extralås:
ASSA 90001

Ev. extralås:
ASSA 90001

OBS: Ej
Smörjas!

OBS: Ej
Smörjas!

Underhåll:
Låsen är smorda och 
kontrollerade vid 
tillverkningen.
För att bibehålla den 
goda funktionen och öka 
livslängden skall låsen 
(se illustration till höger) 
smörjas in med ASSA 
smörjfett 1-2 gånger per år.

ASSA OEM AB 
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna 
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00

Customer support:
 phone +46 (0)771 640 640 

 fax +46 (0)16 17 73 72
 e-mail: helpdesk.assa@assaabloy.com

www.assaoem.se

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions,  
dedicated to satisfying end-user 
needs for security, safety and 
convenience
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Drift och
Underhåll
Dörrar från Daloc

Projektnamn: _______________________

Datum: _______________________
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Daloc AB, Box 43, 545 21 Töreboda, Tel 0506-19000 
E-post daloc@daloc.se, www.daloc.se 
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ALLMÄNT 
För att en dörr skall ha en perfekt funktion under 
många år, krävs ett visst mått av underhåll. 
Omfattningen av underhållet är beroende av bl.a. 
öppningsfrekvens, belastning och driftmiljö.
Underhållet består av översyn, smörjning,
rengöring, samt vid behov justering.

ÅRLIG ÖVERSYN 
Minst en gång per år (lås 2ggr/år) kontrolleras att:  
1. Dörren går lätt att stänga, och skaver inte mot 

karm eller tröskel. Karminfästningen justeras 
vid behov. 

2. Springorna mellan karm och blad är 2-3 mm. 
3. Tätningslister och ev. brandtätningslister sitter 

fast och är oskadade. Byt vid behov! 
4. Gångjärnens infästning i karm och blad är 

intakt. Drag åt ev. lösa skruvar. Smörj vid 
behov enligt instruktion nedan. 

5. Låsets funktion är felfri. Smörj enligt instruktion 
nedan. 

6. Beslagning som kan finnas på dörr och karm 
fungerar väl. Beslagstillverkarens instruktion 
om skötsel införskaffas vid behov. 

SMÖRJNING
Allmänt
För smörjning skall ett vattenfritt mineralsmörjfett 
eller syntetiskt smörjfett användas. Olja skall inte 
användas annat än i de fall då inte fett går att 
använda. Det är viktigt att ett kvalitetsmässigt bra 
fett används, eftersom yttrycken i framförallt 
tappbärande gångjärn kan bli mycket höga.  

Tappbärande gångjärn 
Smörjning sker enklast genom brickinkastet. 
Dörren lyfts någon centimeter och fett införs.  
Genom att lyfta och sänka dörren några gånger 
och sedan svänga dörren till full öppning sprids 
fettet över hela kontaktytan. 
Om brickinkast på gångjärn saknas eller ej går att 
använda, bör dörren lyftas av helt vid smörjning. 

Fjädergångjärn (trädörrar) 
Pendeldörrsgångjärn måste i allmänhet 
demonteras för att kunna smörjas tillfreds-
ställande. Smörj då även fjädern så att den inte 
gnisslar mot fjäderhusets insida. 

Lås 
Införskaffa låstillverkarens skötselinstruktion. 
Vår rekommendation är att låsenheter 
kontrolleras och smörjs minst 2 ggr per år. 
Fallkolvar smörjs på båda sidor av fallen. 

RENGÖRING
Målade ytor 
Den rekommenderade formen av underhåll för 
dörrar inomhus är avtvättning med ett svagt 
alkaliskt tvättmedel. 
För dörrar utomhus kan det i vissa fall behövas 
en lättare polering. Detta gäller framför allt 
fulltonskulörer, exempelvis gröna, blå och röda, 
som utsätts för starkt solljus. Pastellkulörer med 
högre halt av titanpigment behöver normalt inte 
underhållas i samma omfattning. På dörrblad som 
inte underhållits kan ”kritning” uppstå. Ytan 
återställs till sin ursprungliga kulör genom att först 
tvättas med ett svagt alkaliskt tvättmedel. När 
ytan är torr lackas den med en syntetisk klarlack. 

Klarlackade ytor (träkarmar, träkantlister) 
Daloc använder idag två typer av klarlack. 
Antingen är det en enkomponent, syrahärdande 
lack, eller så är det en vattenbaserad lack. Båda 
typerna har goda egenskaper beträffande 
hållbarhet och utseende. Rengöring sker på 
samma sätt som den målade ytan. 

Laminatytor (trädörrar), Plastbelagda 
ståldörrar 
Vid rengöring av laminatytor kan olika medel 
användas beroende på aktuellt behov. Normalt 
används vanligt rengöringsmedel. Svårare fläckar 
kan behandlas med sprit typ T-röd. 

Grundmålade och varmförzinkade ytor 
Grundmålade och varmförzinkade ytor bör målas 
med täckfärg så fort som möjligt. Vid målning av 
varmförzinkade ytor bör färgfabrikanten tillfrågas. 
Vi rekommenderar rengöringsgrad 3 enligt  
Hus-AMA 98 innan målning. Följ färgtillverkarens 
rekommendationer. Önskas övermålning med 2-
komponentfärger t ex epoxi- eller polyuretan bör 
färgfabrikanten tillfrågas. Skötselbeskrivning 
begärs från den som utfört målningen. 

Rostfri dekorplåt Säkerhetsglasning  
För att bevara dekorplåtens slipmönster och 
glans krävs viss aktsamhet vid rengörning.  
 En mjuk och ren trasa/putsduk skall användas.  
 Tvättprodukter med slipmedel får ej användas!  
 Vägdamm/sand kan verka som slipmedel vid 
putsning. Tvätt med ljummet vatten och såpa 
eller mild tvål/handdiskmedel rekommenderas. 
Fukta trasan/putsduken ordentligt så att plåten 
kan tvättas flödigt. Torka försiktigt av fukt och 
smuts längs plåtens slipade mönster. Eftertorka 
försiktigt, eller låt plåten självtorka. 

Skötselinstruktion för Dalocdörrar
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Allmänt
För att en skjutport skall ha en perfekt funktion 
under många år, krävs att porten får ett visst mått 
av underhåll. Omfattningen av underhållet är 
beroende av bl.a. öppningsfrekvens, belastning 
och omgivande miljö. 
Underhållet består av: 

- översyn 
- smörjning 
- rengöring 

Översyn 
Minst var tredje månad bör följande kontroller 
göras: 

1. Självstängningsfunktion, kontrollera att 
porten stänger och löper an korrekt mot 
anslaget. Justera vid behov. 

2. Kontrollera statusen på linhjul, vajern och 
vajerlås till lodet. Byt ut vid slitage. 

3. Kontrollera infästningen på hängrullar och 
väggfästen. Justera vid behov. 

Rengöring/smörjning
Allmänt 
Kontrollera och rengör skenan en gång om året 
eller oftare vid behov. 

Lås
Smörjning ska göras vid behov, och vi 
rekommenderar att det görs minst 2 ggr per år.  

Övriga komponenter behöver ej smörjas. 

Skötselinstruktion för skjutport S88
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Byggvarudeklarationen gäller för Dalocs oglasade 
ståldörrar och portar S20, S30/Y30, S33/Y33, 
S43/Y43, S60/Y60, S63/Y63, S66, S67, S81/Y81 
och S88. 
Upprättad enligt anvisningar för eBVD 2015. 
 
FÖRETAGSINFORMATION 
Leverantör/ Daloc AB, Box 43 
Tillverkare 545 21 Töreboda 
Org.nummer 556239-8239 
Tel  0506-190 00 
E-post: daloc@daloc.se 
Hemsida: www.daloc.se 
Miljöansvarig: Kenny Larsson 
 
Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. 
 
VARUINFORMATION 
Daloc utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer 
trä- och ståldörrar samt portar för höga krav.  
All dörrtillverkning utförs i Sverige.  
Produkterna är registrerade i BASTA, SundaHus 
och Byggvarubedömningen. 
 
INNEHÅLLSDEKLARATION 
Ämne              Andel vikt% 
Stål EN 10346:2015:07-2015               83-88 
Mineralull               10-16 
Gips1              0-1,9 
Glasfiberarmerad polyester2             0-1,6  
Polyuretanlim              0-1 
Massivträ3               0-1 
Vattenburen färg, uthärdad             0-0,6 
 
1 Endast för S63/Y63. 
2 Endast utförande med komposittröskel. 
3 Endast utförande med trätröskel. 
 
Innehållsdeklarationen visar Dalocs 
standardsortiment. Utfasningsämnen eller ämnen på 
kandidatlistan finns inte med i koncentrationer över 
redovisningsgräns. 
 
RÅVAROR/INSATSVAROR 
Stålplåt (Europa) består av ca 24% återvunnet 
material.  
Mineralull (Sverige), består av ca 34% återvunnet 
material. 
 
PRODUKTIONSFASEN 
Energiförbrukning/dörr, produktionsort Töreboda: 
Biobränslen    51,5 MJ/dörr 
Elektricitet   144 MJ/dörr 
Fossila bränslen  14 MJ/dörr 
 
Energiförbrukning/port, produktionsort Mellerud: 
Elektricitet  1710 MJ/port 

 
 
 
 
DISTRIBUTION 
Dörrar tillverkas i Töreboda.  
Portar tillverkas i Mellerud. 
Transportsätt: Bil från fabrik till byggplats.  
Daloc AB är anslutet till FTI, Förpacknings & 
tidningsinsamlingen. 
 
Emballage: 
Trä   98 % 
Papp   1,5 % 
Plast  0,5 % 
 
BYGGSKEDET 
Produkten skall lagras i torrt utrymme i 
originalemballage. 
Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet. 
Varan levereras måttanpassad. 
 
BRUKSSKEDET 
Dörrens livslängd är beroende av dörrmodell, drift, 
underhåll och omgivande miljö. Vid rätt utförande 
förväntas dörrens livslängd vara mer än 50 år (gäller 
ej förslitningsdelar, exempelvis tätningslister och 
beslagning).  
Se även separat skötselinstruktion. 
 
RIVNING 
Demonteras genom att avlägsna de fästelement 
som använts vid monteringen. 
 
AVFALLSHANTERING 
Mer än 97% av dörren/porten kan 
materialåtervinnas. 
Avfall vid byggskedet, EWC-koder:  
15 01 03 Träförpackning 
15 01 01 Pappförpackning 
Avfall vid rivningsskedet, EWC-koder:  
17 02 01 Trä  
17 02 02 Glas  
17 06 04 Isolering  
17 04 05 Metall 
Varan innehåller inget farligt avfall. 
 
INNEMILJÖ 
Emissionsmätningar har gjorts enligt SS-EN ISO 
16000-9:2006. Resultatet efter 28 dagar visar för 
respektive emission följande resultat: 
 
TVOC: Uppfyller kravet för M1. 
Formaldehyd: Uppfyller kravet för M1. 
CMR 1A+1B: Uppfyller kravet för M1. 
 
Testade produkter uppfyller även emissionskraven 
för klass Rekommenderas i Byggvarubedömningen. 
 
 

Byggvarudeklaration för Ståldörrar 
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Byggvarudeklarationen gäller för Dalocs oglasade 
ståldörrar och portar S20, S30/Y30, S33/Y33, 
S43/Y43, S10/Y10, S60/Y60, S63/Y63, S66, S67, 
S81/Y81 och S88 A60. 
Upprättad enligt anvisningar för eBVD 2015. 
 
FÖRETAGSINFORMATION 
Leverantör/ Daloc AB, Box 43 
Tillverkare 545 21 Töreboda 
Org.nummer 556239-8239 
Tel  0506-190 00 
E-post: daloc@daloc.se 
Hemsida: www.daloc.se 
Miljöansvarig: Kenny Larsson 
 
Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. 
 
VARUINFORMATION 
Daloc utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer 
trä- och ståldörrar samt portar för höga krav.  
All dörrtillverkning utförs i Sverige.  
Produkterna är registrerade i BASTA, SundaHus 
och Byggvarubedömningen. 
 
INNEHÅLLSDEKLARATION 
Ämne              Andel vikt% 
Stål EN 10346:2015:07-2015               83-88 
Mineralull               10-16 
Gips1              0-1,9 
Glasfiberarmerad polyester2             0-1,6  
Polyuretanlim              0-1 
Massivträ3               0-1 
Vattenburen färg, uthärdad             0-0,6 
 
1 Endast för S63/Y63. 
2 Endast utförande med komposittröskel. 
3 Endast utförande med trätröskel. 
 
Innehållsdeklarationen visar Dalocs 
standardsortiment. Utfasningsämnen eller ämnen på 
kandidatlistan finns inte med i koncentrationer över 
redovisningsgräns. 
 
RÅVAROR/INSATSVAROR 
Stålplåt (Europa) består av ca 24% återvunnet 
material.  
Mineralull (Sverige), består av ca 34% återvunnet 
material. 
 
PRODUKTIONSFASEN 
Energiförbrukning/dörr, produktionsort Töreboda: 
Biobränslen    51,5 MJ/dörr 
Elektricitet   144 MJ/dörr 
Fossila bränslen  14 MJ/dörr 
 
Energiförbrukning/port, produktionsort Mellerud: 
Elektricitet  1710 MJ/port 

 
 
 
 
DISTRIBUTION 
Dörrar tillverkas i Töreboda.  
Portar tillverkas i Mellerud. 
Transportsätt: Bil från fabrik till byggplats.  
Daloc AB är anslutet till FTI, Förpacknings & 
tidningsinsamlingen. 
 
Emballage: 
Trä   98 % 
Papp   1,5 % 
Plast  0,5 % 
 
BYGGSKEDET 
Produkten skall lagras i torrt utrymme i 
originalemballage. 
Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet. 
Varan levereras måttanpassad. 
 
BRUKSSKEDET 
Dörrens livslängd är beroende av dörrmodell, drift, 
underhåll och omgivande miljö. Vid rätt utförande 
förväntas dörrens livslängd vara mer än 50 år (gäller 
ej förslitningsdelar, exempelvis tätningslister och 
beslagning).  
Se även separat skötselinstruktion. 
 
RIVNING 
Demonteras genom att avlägsna de fästelement 
som använts vid monteringen. 
 
AVFALLSHANTERING 
Mer än 97% av dörren/porten kan 
materialåtervinnas. 
Avfall vid byggskedet, EWC-koder:  
15 01 03 Träförpackning 
15 01 01 Pappförpackning 
Avfall vid rivningsskedet, EWC-koder:  
17 02 01 Trä  
17 02 02 Glas  
17 06 04 Isolering  
17 04 05 Metall 
Varan innehåller inget farligt avfall. 
 
INNEMILJÖ 
Emissionsmätningar har gjorts enligt SS-EN ISO 
16000-9:2006. Resultatet efter 28 dagar visar för 
respektive emission följande resultat: 
 
TVOC: Uppfyller kravet för M1. 
Formaldehyd: Uppfyller kravet för M1. 
CMR 1A+1B: Uppfyller kravet för M1. 
 
Testade produkter uppfyller även emissionskraven 
för klass Rekommenderas i Byggvarubedömningen. 
 
 

Byggvarudeklaration för Ståldörrar 
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Byggvarudeklarationen gäller för Dalocs glasade 
ståldörrar och portar S20, S30/Y30, S60/Y60, S66 
och S67 med glasöppning 23, 24, 25 eller 26. 
Upprättad enligt anvisningar för eBVD 2015. 
 
FÖRETAGSINFORMATION 
Leverantör/ Daloc AB, Box 43 
Tillverkare 545 21 Töreboda 
Org.nummer 556239-8239 
Tel  0506-190 00 
E-post: daloc@daloc.se 
Hemsida: www.daloc.se 
Miljöansvarig: Kenny Larsson 
 
Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. 
 
VARUINFORMATION 
Daloc utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer 
trä- och ståldörrar samt portar för höga krav.  
All dörrtillverkning utförs i Sverige.  
Produkterna är registrerade i BASTA, SundaHus 
och Byggvarubedömningen. 
 
INNEHÅLLSDEKLARATION 
Ämne              Andel vikt% 
Stål EN 10346:2015:07-2015               58-80 
Mineralull               8-14 
Glas              6-27 
Rostfritt stål EN 1.4301/EN 1.4307      1,5-4 
Polyuretanlim              0,3-0,9  
Massivträ1               0-1,5 
Glasfiberarmerad polyester2             0-1,5 
Vattenburen färg, uthärdad             0-0,5 
 
1 Endast utförande med trätröskel. 
2 Endast utförande med komposittröskel. 
 
Innehållsdeklarationen visar Dalocs 
standardsortiment. Utfasningsämnen eller ämnen på 
kandidatlistan finns inte med i koncentrationer över 
redovisningsgräns. 
 
RÅVAROR/INSATSVAROR 
Stålplåt (Europa) består av ca 24% återvunnet 
material.  
Mineralull (Sverige), består av ca 34% återvunnet 
material. 
 
PRODUKTIONSFASEN 
Energiförbrukning/dörr, produktionsort Töreboda: 
Biobränslen    51,5 MJ/dörr 
Elektricitet   144 MJ/dörr 
Fossila bränslen  14 MJ/dörr 
 
Energiförbrukning/port, produktionsort Mellerud: 
Elektricitet  1710 MJ/port 
 

 
 
 
 
DISTRIBUTION 
Dörrar tillverkas i Töreboda.  
Portar tillverkas i Mellerud. 
Transportsätt: Bil från fabrik till byggplats.  
Daloc AB är anslutet till FTI, Förpacknings & 
tidningsinsamlingen. 
 
Emballage: 
Trä   98 % 
Papp   1,5 % 
Plast  0,5 % 
 
BYGGSKEDET 
Produkten skall lagras i torrt utrymme i 
originalemballage. 
Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet. 
Varan levereras måttanpassad. 
 
BRUKSSKEDET 
Dörrens livslängd är beroende av dörrmodell, drift, 
underhåll och omgivande miljö. Vid rätt utförande 
förväntas dörrens livslängd vara mer än 50 år (gäller 
ej förslitningsdelar, exempelvis tätningslister och 
beslagning).  
Se även separat skötselinstruktion. 
 
RIVNING 
Demonteras genom att avlägsna de fästelement 
som använts vid monteringen. 
 
AVFALLSHANTERING 
Mer än 97% av dörren/porten kan 
materialåtervinnas. 
Avfall vid byggskedet, EWC-koder:  
15 01 03 Träförpackning 
15 01 01 Pappförpackning 
Avfall vid rivningsskedet, EWC-koder:  
17 02 01 Trä  
17 02 02 Glas  
17 06 04 Isolering  
17 04 05 Metall 
Varan innehåller inget farligt avfall. 
 
INNEMILJÖ 
Emissionsmätningar har gjorts enligt SS-EN ISO 
16000-9:2006. Resultatet efter 28 dagar visar för 
respektive emission följande resultat: 
 
TVOC: Uppfyller kravet för M1. 
Formaldehyd: Uppfyller kravet för M1. 
CMR 1A+1B: Uppfyller kravet för M1. 
 
Testade produkter uppfyller även emissionskraven 
för klass Rekommenderas i Byggvarubedömningen. 
  
 

Byggvarudeklaration för Glasade Ståldörrar 
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Byggvarudeklarationen gäller för Dalocs glasade 
ståldörrar och portar S20, S30/Y30, S10/Y10, 
S60/Y60, S66 och S67 med glasöppning 23, 24, 25 
eller 26. 
Upprättad enligt anvisningar för eBVD 2015. 
 
FÖRETAGSINFORMATION 
Leverantör/ Daloc AB, Box 43 
Tillverkare 545 21 Töreboda 
Org.nummer 556239-8239 
Tel  0506-190 00 
E-post: daloc@daloc.se 
Hemsida: www.daloc.se 
Miljöansvarig: Kenny Larsson 
 
Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. 
 
VARUINFORMATION 
Daloc utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer 
trä- och ståldörrar samt portar för höga krav.  
All dörrtillverkning utförs i Sverige.  
Produkterna är registrerade i BASTA, SundaHus 
och Byggvarubedömningen. 
 
INNEHÅLLSDEKLARATION 
Ämne              Andel vikt% 
Stål EN 10346:2015:07-2015               58-80 
Mineralull               8-14 
Glas              6-27 
Rostfritt stål EN 1.4301/EN 1.4307      1,5-4 
Polyuretanlim              0,3-0,9  
Massivträ1               0-1,5 
Glasfiberarmerad polyester2             0-1,5 
Vattenburen färg, uthärdad             0-0,5 
 
1 Endast utförande med trätröskel. 
2 Endast utförande med komposittröskel. 
 
Innehållsdeklarationen visar Dalocs 
standardsortiment. Utfasningsämnen eller ämnen på 
kandidatlistan finns inte med i koncentrationer över 
redovisningsgräns. 
 
RÅVAROR/INSATSVAROR 
Stålplåt (Europa) består av ca 24% återvunnet 
material.  
Mineralull (Sverige), består av ca 34% återvunnet 
material. 
 
PRODUKTIONSFASEN 
Energiförbrukning/dörr, produktionsort Töreboda: 
Biobränslen    51,5 MJ/dörr 
Elektricitet   144 MJ/dörr 
Fossila bränslen  14 MJ/dörr 
 
Energiförbrukning/port, produktionsort Mellerud: 
Elektricitet  1710 MJ/port 

 
 
 
 
DISTRIBUTION 
Dörrar tillverkas i Töreboda.  
Portar tillverkas i Mellerud. 
Transportsätt: Bil från fabrik till byggplats.  
Daloc AB är anslutet till FTI, Förpacknings & 
tidningsinsamlingen. 
 
Emballage: 
Trä   98 % 
Papp   1,5 % 
Plast  0,5 % 
 
BYGGSKEDET 
Produkten skall lagras i torrt utrymme i 
originalemballage. 
Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet. 
Varan levereras måttanpassad. 
 
BRUKSSKEDET 
Dörrens livslängd är beroende av dörrmodell, drift, 
underhåll och omgivande miljö. Vid rätt utförande 
förväntas dörrens livslängd vara mer än 50 år (gäller 
ej förslitningsdelar, exempelvis tätningslister och 
beslagning).  
Se även separat skötselinstruktion. 
 
RIVNING 
Demonteras genom att avlägsna de fästelement 
som använts vid monteringen. 
 
AVFALLSHANTERING 
Mer än 97% av dörren/porten kan 
materialåtervinnas. 
Avfall vid byggskedet, EWC-koder:  
15 01 03 Träförpackning 
15 01 01 Pappförpackning 
Avfall vid rivningsskedet, EWC-koder:  
17 02 01 Trä  
17 02 02 Glas  
17 06 04 Isolering  
17 04 05 Metall 
Varan innehåller inget farligt avfall. 
 
INNEMILJÖ 
Emissionsmätningar har gjorts enligt SS-EN ISO 
16000-9:2006. Resultatet efter 28 dagar visar för 
respektive emission följande resultat: 
 
TVOC: Uppfyller kravet för M1. 
Formaldehyd: Uppfyller kravet för M1. 
CMR 1A+1B: Uppfyller kravet för M1. 
 
Testade produkter uppfyller även emissionskraven 
för klass Rekommenderas i Byggvarubedömningen. 
  
 

Byggvarudeklaration för Glasade Ståldörrar 
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Byggvarudeklarationen gäller för Dalocs 
ståldörrar S94 och S95. 
Upprättad enligt eBVD-2015. 
 
FÖRETAGSINFORMATION 
Leverantör Daloc AB, Box 43 
 545 21 Töreboda  
Tel  0506-190 00 
Fax  0506-191 19 
E-post: daloc@daloc.se 
Hemsida: www.daloc.se 
Miljöansvarig: Henrik Rosing 
 
Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. 
 
 
VARUINFORMATION 
Daloc utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer 
trä- och ståldörrar samt portar för höga krav.  
All dörrtillverkning utförs i Sverige.  
Produkterna är registrerade i BASTA, SundaHus 
och Byggvarubedömningen. 
 
 
INNEHÅLLSDEKLARATION 
Ämne  Andel vikt% 
Kallvalsad stålplåt  66-97 
Betong1            0-32 
Mineralull  0,7-3 
Färg, uthärdad 0,05-0,4 
 
1 Endast S95, mineralull är då 0,7. 
 
Innehållsdeklarationen visar Dalocs 
standardsortiment. Ämnen som klassificeras som 
hälso- eller miljöfarliga enligt eBVD-2015 
förekommer inte över redovisningsgräns. 
 
 
PRODUKTIONSFASEN 
Stålplåt (Europa) består av ca 23% återvunnet 
material.  
Mineralull (Sverige), består av ca 31% återvunnet 
material. 
 
Energiförbrukning/dörr, produktionsort Mellerud: 
Fossila bränslen  1170 MJ/dörr 
Elektricitet   1125 MJ/dörr 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DISTRIBUTION 
Produktionsort: Mellerud. 
Transportsätt: Bil från fabrik till byggplats.  
Daloc AB är anslutet till FTI, Förpacknings & 
tidningsinsamlingen. 
 
Emballage: 
Trä   90-98 % 
Metall   0-5 % 
Plast  0-5 % 
 
 
BYGGSKEDET 
Produkten skall lagras i torrt utrymme i 
originalemballage. 
Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet. 
Varan levereras måttanpassad. 
 
 
BRUKSSKEDET 
Dörrens livslängd är beroende av dörrmodell, 
drift, underhåll och omgivande miljö. Vid rätt 
utförande förväntas dörrens livslängd vara mer än 
50 år (gäller ej förslitningsdelar, exempelvis 
tätningslister och beslagning).  
Se även separat skötselinstruktion. 
 
 
RIVNING 
Demonteras genom att avlägsna de fästelement 
som använts vid monteringen. 
 
 
AVFALLSHANTERING 
Trädetaljer kan energiåtervinnas. Övriga 
ingående detaljer kan materialåtervinnas. 
Avfall vid byggskedet, EWC-koder:  
15 01 03 Träförpackning 
15 01 01 Pappförpackning 
Avfall vid rivningsskedet, EWC-koder:  
17 02 01 Trä  
17 02 02 Glas  
17 06 04 Isolering  
17 04 05 Metall 
Varan innehåller inget farligt avfall. 
 
 
INNEMILJÖ 
Emissioner finns uppmätta.  

Byggvarudeklaration för ståldörr S94 och S95 
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Byggvarudeklarationen gäller för Dalocs rostfria 
ståldörr/port S66. 
Upprättad enligt anvisningar för eBVD 2015. 
 
FÖRETAGSINFORMATION 
Leverantör/ Daloc AB, Box 43 
Tillverkare 545 21 Töreboda 
Org.nummer 556239-8239 
Tel  0506-190 00 
E-post: daloc@daloc.se 
Hemsida: www.daloc.se 
Miljöansvarig: Kenny Larsson 
 
Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. 
 
VARUINFORMATION 
Daloc utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer 
trä- och ståldörrar samt portar för höga krav.  
All dörrtillverkning utförs i Sverige.  
Produkterna är registrerade i BASTA, SundaHus 
och Byggvarubedömningen. 
 
INNEHÅLLSDEKLARATION 
Ämne             Andel vikt% 
Stål EN 10346:2015:07-2015            12 
Rostfritt stål EN 1.4301/EN1.4307    75 
Mineralull              12  
Polyuretanlim             1 
 
Innehållsdeklarationen visar Dalocs 
standardsortiment. Utfasningsämnen eller ämnen 
på kandidatlistan finns inte med i koncentrationer 
över redovisningsgräns. 
 
RÅVAROR/INSATSVAROR 
Stålplåt (Europa) består av ca 24% återvunnet 
material.  
Mineralull (Sverige), består av ca 34% återvunnet 
material. 
 
PRODUKTIONSFASEN 
Energiförbrukning/port, produktionsort Mellerud: 
Elektricitet  1710 MJ/port 
 
DISTRIBUTION 
Tillverkas i Mellerud. 
Transportsätt: Bil från fabrik till byggplats.  
Daloc AB är anslutet till FTI, Förpacknings & 
tidningsinsamlingen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Emballage: 
Trä   98 % 
Papp   1,5 % 
Plast  0,5 % 
 
BYGGSKEDET 
Produkten skall lagras i torrt utrymme i 
originalemballage. 
Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet. 
Varan levereras måttanpassad. 
 
BRUKSSKEDET 
Dörrens livslängd är beroende av dörrmodell, 
drift, underhåll och omgivande miljö. Vid rätt 
utförande förväntas dörrens livslängd vara mer än 
50 år (gäller ej förslitningsdelar, exempelvis 
tätningslister och beslagning).  
Se även separat skötselinstruktion. 
 
RIVNING 
Demonteras genom att avlägsna de fästelement 
som använts vid monteringen. 
 
AVFALLSHANTERING 
Mer än 97% av dörren/porten kan 
materialåtervinnas. 
Avfall vid byggskedet, EWC-koder:  
15 01 03 Träförpackning 
15 01 01 Pappförpackning 
Avfall vid rivningsskedet, EWC-koder:  
17 02 01 Trä  
17 02 02 Glas  
17 06 04 Isolering  
17 04 05 Metall 
Varan innehåller inget farligt avfall. 
 
INNEMILJÖ 
Emissionsmätningar har gjorts enligt SS-EN ISO 
16000-9:2006. Resultatet efter 28 dagar visar för 
respektive emission följande resultat: 
 
TVOC: Uppfyller kravet för M1. 
Formaldehyd: Uppfyller kravet för M1. 
CMR 1A+1B: Uppfyller kravet för M1. 
 
Testade produkter uppfyller även 
emissionskraven för klass Rekommenderas i 
Byggvarubedömningen.  

Byggvarudeklaration för Rostfri ståldörr 
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Byggvarudeklarationen gäller för Dalocs rostfria 
glasade ståldörr/port S66. 
Upprättad enligt anvisningar för eBVD 2015. 
 
FÖRETAGSINFORMATION 
Leverantör/ Daloc AB, Box 43 
Tillverkare 545 21 Töreboda 
Org.nummer 556239-8239 
Tel  0506-190 00 
E-post: daloc@daloc.se 
Hemsida: www.daloc.se 
Miljöansvarig: Kenny Larsson 
 
Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. 
 
VARUINFORMATION 
Daloc utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer 
trä- och ståldörrar samt portar för höga krav.  
All dörrtillverkning utförs i Sverige.  
Produkterna är registrerade i BASTA, SundaHus 
och Byggvarubedömningen. 
 
INNEHÅLLSDEKLARATION 
Ämne             Andel vikt% 
Rostfritt stål EN 1.4301/EN 1.4307   60-70 
Stål EN 10346:2015:07-2015           10-12 
Mineralull              8-11 
Glas             7-21  
Polyuretanlim             0,5-1 
 
Innehållsdeklarationen visar Dalocs 
standardsortiment. Utfasningsämnen eller ämnen 
på kandidatlistan finns inte med i koncentrationer 
över redovisningsgräns. 
 
RÅVAROR/INSATSVAROR 
Stålplåt (Europa) består av ca 24% återvunnet 
material.  
Mineralull (Sverige), består av ca 34% återvunnet 
material. 
 
PRODUKTIONSFASEN 
Energiförbrukning/port, produktionsort Mellerud: 
Elektricitet  1710 MJ/port 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DISTRIBUTION 
Tillverkas i Mellerud. 
Transportsätt: Bil från fabrik till byggplats.  
Daloc AB är anslutet till FTI, Förpacknings & 
tidningsinsamlingen. 
 
Emballage: 
Trä   98 % 
Papp   1,5 % 
Plast  0,5 % 
 
BYGGSKEDET 
Produkten skall lagras i torrt utrymme i 
originalemballage. 
Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet. 
Varan levereras måttanpassad. 
 
BRUKSSKEDET 
Dörrens livslängd är beroende av dörrmodell, 
drift, underhåll och omgivande miljö. Vid rätt 
utförande förväntas dörrens livslängd vara mer än 
50 år (gäller ej förslitningsdelar, exempelvis 
tätningslister och beslagning).  
Se även separat skötselinstruktion. 
 
RIVNING 
Demonteras genom att avlägsna de fästelement 
som använts vid monteringen. 
 
AVFALLSHANTERING 
Mer än 97% av dörren/porten kan 
materialåtervinnas. 
Avfall vid byggskedet, EWC-koder:  
15 01 03 Träförpackning 
15 01 01 Pappförpackning 
Avfall vid rivningsskedet, EWC-koder:  
17 02 01 Trä  
17 02 02 Glas  
17 06 04 Isolering  
17 04 05 Metall 
Varan innehåller inget farligt avfall. 
 
INNEMILJÖ 
Emissionsmätningar har gjorts enligt SS-EN ISO 
16000-9:2006. Resultatet efter 28 dagar visar för 
respektive emission följande resultat: 
 
TVOC: Uppfyller kravet för M1. 
Formaldehyd: Uppfyller kravet för M1. 
CMR 1A+1B: Uppfyller kravet för M1. 
 
Testade produkter uppfyller även 
emissionskraven för klass Rekommenderas i 
Byggvarubedömningen. 

Byggvarudeklaration för Rostfri glasad ståldörr 
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Byggvarudeklarationen gäller för Dalocs arkivdörr 
S50/Y50. 
Upprättad enligt anvisningar för eBVD 2015. 
 
FÖRETAGSINFORMATION 
Leverantör/ Daloc AB, Box 43 
Tillverkare 545 21 Töreboda 
Org.nummer 556239-8239 
Tel  0506-190 00 
E-post: daloc@daloc.se 
Hemsida: www.daloc.se 
Miljöansvarig: Kenny Larsson 
 
Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. 
 
VARUINFORMATION 
Daloc utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer 
trä- och ståldörrar samt portar för höga krav.  
All dörrtillverkning utförs i Sverige.  
Produkterna är registrerade i BASTA, SundaHus 
och Byggvarubedömningen. 
 
INNEHÅLLSDEKLARATION 
Ämne              Andel vikt% 
Stål EN 10346:2015:07-2015            69,6 
Mineralull              15,7 
Gips              14,2 
Vattenburen färg, uthärdad            0,3 
Polyuretanlim             0,2 
 
Innehållsdeklarationen visar Dalocs 
standardsortiment. Utfasningsämnen eller ämnen 
på kandidatlistan finns inte med i koncentrationer 
över redovisningsgräns. 
 
RÅVAROR/INSATSVAROR 
Stålplåt (Europa) består av ca 24% återvunnet 
material.  
Mineralull (Sverige), består av ca 34% återvunnet 
material. 
 
PRODUKTIONSFASEN 
Energiförbrukning/dörr, produktionsort Töreboda: 
Biobränslen    51,5 MJ/dörr 
Elektricitet   144 MJ/dörr 
Fossila bränslen  14 MJ/dörr 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DISTRIBUTION 
Tillverkas i Töreboda.  
Transportsätt: Bil från fabrik till byggplats.  
Daloc AB är anslutet till FTI, Förpacknings & 
tidningsinsamlingen. 
 
Emballage: 
Trä   98 % 
Papp   1,5 % 
Plast  0,5 % 
 
BYGGSKEDET 
Produkten skall lagras i torrt utrymme i 
originalemballage. 
Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet. 
Varan levereras måttanpassad. 
 
BRUKSSKEDET 
Dörrens livslängd är beroende av dörrmodell, 
drift, underhåll och omgivande miljö. Vid rätt 
utförande förväntas dörrens livslängd vara mer än 
50 år (gäller ej förslitningsdelar, exempelvis 
tätningslister och beslagning).  
Se även separat skötselinstruktion. 
 
RIVNING 
Demonteras genom att avlägsna de fästelement 
som använts vid monteringen. 
 
AVFALLSHANTERING 
Mer än 97% av dörren/porten kan 
materialåtervinnas. 
Avfall vid byggskedet, EWC-koder:  
15 01 03 Träförpackning 
15 01 01 Pappförpackning 
Avfall vid rivningsskedet, EWC-koder:  
17 02 01 Trä  
17 02 02 Glas  
17 06 04 Isolering  
17 04 05 Metall 
Varan innehåller inget farligt avfall. 
 
INNEMILJÖ 
Emissionsmätningar har gjorts enligt SS-EN ISO 
16000-9:2006. Resultatet efter 28 dagar visar för 
respektive emission följande resultat: 
 
TVOC: Uppfyller kravet för M1. 
Formaldehyd: Uppfyller kravet för M1. 
CMR 1A+1B: Uppfyller kravet för M1. 
 
Testade produkter uppfyller även 
emissionskraven för klass Rekommenderas i 
Byggvarubedömningen. 

Byggvarudeklaration för Ståldörr Arkiv 
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Byggvarudeklarationen gäller för Dalocs ståldörrar 
D33 och D43. 
Upprättad enligt anvisningar för eBVD 2015. 
 
FÖRETAGSINFORMATION 
Leverantör/ Daloc AB, Box 43 
Tillverkare 545 21 Töreboda 
Org.nummer 556239-8239 
Tel  0506-190 00 
E-post: daloc@daloc.se 
Hemsida: www.daloc.se 
Miljöansvarig: Kenny Larsson 
 
Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. 
 
VARUINFORMATION 
Daloc utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer 
trä- och ståldörrar samt portar för höga krav.  
All dörrtillverkning utförs i Sverige.  
Produkterna är registrerade i BASTA, SundaHus 
och Byggvarubedömningen. 
 
INNEHÅLLSDEKLARATION 
Ämne            Andel vikt% 
Stål EN 10346:2015:07-2015             72-75 
Mineralull             8-10  
MDF/ Massivträ            14-17 
Vattenburen färg, uthärdad           1-1,2 
Polyuretanlim            0,2-0,3 
Glasfiberarmerad polyester1           0-1,3 
 
1 Endast utförande med komposittröskel. 
 
Innehållsdeklarationen visar Dalocs 
standardsortiment. Utfasningsämnen eller ämnen på 
kandidatlistan finns inte med i koncentrationer över 
redovisningsgräns. 
 
RÅVAROR/INSATSVAROR 
Stålplåt (Europa) består av ca 24% återvunnet 
material.  
Mineralull (Sverige), består av ca 34% återvunnet 
material. 
 
PRODUKTIONSFASEN 
Energiförbrukning/dörr, produktionsort Töreboda: 
Biobränslen    51,5 MJ/dörr 
Elektricitet   144 MJ/dörr 
Fossila bränslen  14 MJ/dörr 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DISTRIBUTION 
Tillverkas i Töreboda.  
Transportsätt: Bil från fabrik till byggplats.  
Daloc AB är anslutet till FTI, Förpacknings & 
tidningsinsamlingen. 
 
Emballage: 
Trä   98 % 
Papp   1,5 % 
Plast  0,5 % 
 
BYGGSKEDET 
Produkten skall lagras i torrt utrymme i 
originalemballage. 
Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet. 
Varan levereras måttanpassad. 
 
BRUKSSKEDET 
Dörrens livslängd är beroende av dörrmodell, drift, 
underhåll och omgivande miljö. Vid rätt utförande 
förväntas dörrens livslängd vara mer än 50 år (gäller 
ej förslitningsdelar, exempelvis tätningslister och 
beslagning).  
Se även separat skötselinstruktion. 
 
RIVNING 
Demonteras genom att avlägsna de fästelement 
som använts vid monteringen. 
 
AVFALLSHANTERING 
Mer än 97% av dörren/porten kan 
materialåtervinnas. 
Avfall vid byggskedet, EWC-koder:  
15 01 03 Träförpackning 
15 01 01 Pappförpackning 
Avfall vid rivningsskedet, EWC-koder:  
17 02 01 Trä  
17 02 02 Glas  
17 06 04 Isolering  
17 04 05 Metall 
Varan innehåller inget farligt avfall. 
 
INNEMILJÖ 
Emissionsmätningar har gjorts enligt SS-EN ISO 
16000-9:2006. Resultatet efter 28 dagar visar för 
respektive emission följande resultat: 
 
TVOC: Uppfyller kravet för M1. 
Formaldehyd: Uppfyller kravet för M1. 
CMR 1A+1B: Uppfyller kravet för M1. 
 
Testade produkter uppfyller även emissionskraven 
för klass Rekommenderas i Byggvarubedömningen. 
För beklädningen har emissionsprovningar gjorts 
enligt SS-EN ISO 16000-9:2006 där mätningar 
gjordes efter 28 dagar. Resultatet uppfyller klass 
Rekommenderas i Byggvarubedömningen. 

Byggvarudeklaration för Ståldörrar D-modeller 
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Byggvarudeklarationen gäller för Dalocs ståldörr 
Y33. 
Upprättad enligt anvisningar för eBVD 2015. 
 
FÖRETAGSINFORMATION 
Leverantör/ Daloc AB, Box 43 
Tillverkare 545 21 Töreboda 
Org.nummer 556239-8239 
Tel  0506-190 00 
E-post: daloc@daloc.se 
Hemsida: www.daloc.se 
Miljöansvarig: Kenny Larsson 
 
Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. 
 
VARUINFORMATION 
Daloc utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer 
trä- och ståldörrar samt portar för höga krav.  
All dörrtillverkning utförs i Sverige.  
Produkterna är registrerade i BASTA, SundaHus 
och Byggvarubedömningen. 
 
INNEHÅLLSDEKLARATION 
Ämne              Andel vikt% 
Stål EN 10346:2015:07-2015            90 
PIR-isolering              5 
Mineralull               1,3  
Polyuretanlim              0,7 
Glasfiberarmerad polyester             1,9 
 
 
Innehållsdeklarationen visar Dalocs 
standardsortiment. Utfasningsämnen eller ämnen 
på kandidatlistan finns inte med i koncentrationer 
över redovisningsgräns. 
 
RÅVAROR/INSATSVAROR 
Stålplåt (Europa) består av ca 24% återvunnet 
material.  
Mineralull (Sverige), består av ca 34% återvunnet 
material. 
 
PRODUKTIONSFASEN 
Energiförbrukning/dörr, produktionsort Töreboda: 
Biobränslen    51,5 MJ/dörr 
Elektricitet   144 MJ/dörr 
Fossila bränslen  14 MJ/dörr 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DISTRIBUTION 
Dörrar tillverkas i Töreboda.  
Transportsätt: Bil från fabrik till byggplats.  
Daloc AB är anslutet till FTI, Förpacknings & 
tidningsinsamlingen. 
 
Emballage: 
Trä   98 % 
Papp   1,5 % 
Plast  0,5 % 
 
BYGGSKEDET 
Produkten skall lagras i torrt utrymme i 
originalemballage. 
Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet. 
Varan levereras måttanpassad. 
 
BRUKSSKEDET 
Dörrens livslängd är beroende av dörrmodell, 
drift, underhåll och omgivande miljö. Vid rätt 
utförande förväntas dörrens livslängd vara mer än 
50 år (gäller ej förslitningsdelar, exempelvis 
tätningslister och beslagning).  
Se även separat skötselinstruktion. 
 
RIVNING 
Demonteras genom att avlägsna de fästelement 
som använts vid monteringen. 
 
AVFALLSHANTERING 
Mer än 97% av dörren/porten kan 
materialåtervinnas. 
Avfall vid byggskedet, EWC-koder:  
15 01 03 Träförpackning 
15 01 01 Pappförpackning 
Avfall vid rivningsskedet, EWC-koder:  
17 02 01 Trä  
17 02 02 Glas  
17 06 04 Isolering  
17 04 05 Metall 
Varan innehåller inget farligt avfall. 
 
INNEMILJÖ 
Emissionsmätningar har gjorts enligt SS-EN ISO 
16000-9:2006. Resultatet efter 28 dagar visar för 
respektive emission följande resultat: 
 
TVOC: Uppfyller kravet för M1. 
Formaldehyd: Uppfyller kravet för M1. 
CMR 1A+1B: Uppfyller kravet för M1. 
 
Testade produkter uppfyller även 
emissionskraven för klass Rekommenderas i 
Byggvarubedömningen. 

Byggvarudeklaration för Ståldörr Y33 
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Byggvarudeklarationen gäller för Dalocs 
säkerhetsglasade ståldörrar S33/Y33 och S43/Y43 
med rund eller kvadratisk glasöppning. 
Upprättad enligt anvisningar för eBVD 2015. 
 
FÖRETAGSINFORMATION 
Leverantör/ Daloc AB, Box 43 
Tillverkare 545 21 Töreboda 
Org.nummer 556239-8239 
Tel  0506-190 00 
E-post: daloc@daloc.se 
Hemsida: www.daloc.se 
Miljöansvarig: Kenny Larsson 
 
Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. 
 
VARUINFORMATION 
Daloc utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer 
trä- och ståldörrar samt portar för höga krav.  
All dörrtillverkning utförs i Sverige.  
Produkterna är registrerade i BASTA, SundaHus 
och Byggvarubedömningen. 
 
INNEHÅLLSDEKLARATION 
Ämne              Andel vikt% 
Stål EN 10346:2015:07-2015              83-85 
Mineralull  10-11 
Glas  1,5-2 
Rostfritt stål EN 1.4301/EN 1.4307     0,75 
Kalciumsilikat 0,7  
Aluminiumlegering ADC12                    0,4 
Polyuretanlim 0,2-0,4  
Hybridlim 0,1 
Glasfiberarmerad polyester2 0-1,5  
Massivträ1  0-1 
Vattenburen färg, uthärdad 0-0,2 
 
1 Endast utförande med trätröskel. 
2 Endast utförande med komposittröskel. 
 
Innehållsdeklarationen visar Dalocs 
standardsortiment. Utfasningsämnen eller ämnen på 
kandidatlistan finns inte med i koncentrationer över 
redovisningsgräns. 
 
RÅVAROR/INSATSVAROR 
Stålplåt (Europa) består av ca 24% återvunnet 
material.  
Mineralull (Sverige), består av ca 34% återvunnet 
material. 
 
PRODUKTIONSFASEN 
Energiförbrukning/dörr, produktionsort Töreboda: 
Biobränslen    51,5 MJ/dörr 
 
 
 

 
 
 
Elektricitet   144 MJ/dörr 
Fossila bränslen  14 MJ/dörr 
 
DISTRIBUTION 
Tillverkas i Töreboda.  
Transportsätt: Bil från fabrik till byggplats.  
Daloc AB är anslutet till FTI, Förpacknings & 
tidningsinsamlingen. 
 
Emballage: 
Trä   98 % 
Papp   1,5 % 
Plast  0,5 % 
 
BYGGSKEDET 
Produkten skall lagras i torrt utrymme i 
originalemballage. 
Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet. 
Varan levereras måttanpassad. 
 
BRUKSSKEDET 
Dörrens livslängd är beroende av dörrmodell, drift, 
underhåll och omgivande miljö. Vid rätt utförande 
förväntas dörrens livslängd vara mer än 50 år (gäller 
ej förslitningsdelar, exempelvis tätningslister och 
beslagning).  
Se även separat skötselinstruktion. 
 
RIVNING 
Demonteras genom att avlägsna de fästelement 
som använts vid monteringen. 
 
AVFALLSHANTERING 
Mer än 97% av dörren/porten kan 
materialåtervinnas. 
Avfall vid byggskedet, EWC-koder:  
15 01 03 Träförpackning 
15 01 01 Pappförpackning 
Avfall vid rivningsskedet, EWC-koder:  
17 02 01 Trä  
17 02 02 Glas  
17 06 04 Isolering  
17 04 05 Metall 
Varan innehåller inget farligt avfall. 
 
INNEMILJÖ 
Emissionsmätningar har gjorts enligt SS-EN ISO 
16000-9:2006. Resultatet efter 28 dagar visar för 
respektive emission följande resultat: 
 
TVOC: Uppfyller kravet för M1. 
Formaldehyd: Uppfyller kravet för M1. 
CMR 1A+1B: Uppfyller kravet för M1. 
 
Testade produkter uppfyller även emissionskraven 
för klass Rekommenderas i Byggvarubedömningen. 
 
 

Byggvarudeklaration för Glasade Ståldörrar 
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Byggvarudeklarationen gäller för Dalocs 
säkerhetsglasade ståldörrar S33/Y33 och 
S43/Y43 med rektangulär glasöppning. 
Upprättad enligt anvisningar för eBVD 2015. 
 
FÖRETAGSINFORMATION 
Leverantör/ Daloc AB, Box 43 
Tillverkare 545 21 Töreboda 
Org.nummer 556239-8239 
Tel  0506-190 00 
E-post: daloc@daloc.se 
Hemsida: www.daloc.se 
Miljöansvarig: Kenny Larsson 
 
Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. 
 
VARUINFORMATION 
Daloc utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer 
trä- och ståldörrar samt portar för höga krav.  
All dörrtillverkning utförs i Sverige.  
Produkterna är registrerade i BASTA, SundaHus 
och Byggvarubedömningen. 
 
INNEHÅLLSDEKLARATION 
Ämne              Andel vikt% 
Stål EN 10346:2015:07-2015            66-81 
Mineralull               8-10,5 
Glas              5-16,5 
Kalciumsilikat              1-3,5 
Aluminiumlegering ADC12             1-3 
Polyuretanlim              0,2-0,4 
Hybridlim              0,1-0,5 
Glasfiberarmerad polyester2             0-1,5  
Massivträ1               0-1 
Vattenburen färg, uthärdad             0-0,2 
 
1 Endast utförande med trätröskel. 
2 Endast utförande med komposittröskel. 
 
Innehållsdeklarationen visar Dalocs 
standardsortiment. Utfasningsämnen eller ämnen 
på kandidatlistan finns inte med i koncentrationer 
över redovisningsgräns. 
 
RÅVAROR/INSATSVAROR 
Stålplåt (Europa) består av ca 24% återvunnet 
material.  
Mineralull (Sverige), består av ca 34% återvunnet 
material. 
 
PRODUKTIONSFASEN 
Energiförbrukning/dörr, produktionsort Töreboda: 
Biobränslen    51,5 MJ/dörr 
Elektricitet   144 MJ/dörr 
Fossila bränslen  14 MJ/dörr 

 
 
 
 
DISTRIBUTION 
Tillverkas i Töreboda.  
Transportsätt: Bil från fabrik till byggplats.  
Daloc AB är anslutet till FTI, Förpacknings & 
tidningsinsamlingen. 
 
Emballage: 
Trä   98 % 
Papp   1,5 % 
Plast  0,5 % 
 
BYGGSKEDET 
Produkten skall lagras i torrt utrymme i 
originalemballage. 
Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet. 
Varan levereras måttanpassad. 
 
BRUKSSKEDET 
Dörrens livslängd är beroende av dörrmodell, 
drift, underhåll och omgivande miljö. Vid rätt 
utförande förväntas dörrens livslängd vara mer än 
50 år (gäller ej förslitningsdelar, exempelvis 
tätningslister och beslagning).  
Se även separat skötselinstruktion. 
 
RIVNING 
Demonteras genom att avlägsna de fästelement 
som använts vid monteringen. 
 
AVFALLSHANTERING 
Mer än 97% av dörren/porten kan 
materialåtervinnas. 
Avfall vid byggskedet, EWC-koder:  
15 01 03 Träförpackning 
15 01 01 Pappförpackning 
Avfall vid rivningsskedet, EWC-koder:  
17 02 01 Trä  
17 02 02 Glas  
17 06 04 Isolering  
17 04 05 Metall 
Varan innehåller inget farligt avfall. 
 
INNEMILJÖ 
Emissionsmätningar har gjorts enligt SS-EN ISO 
16000-9:2006. Resultatet efter 28 dagar visar för 
respektive emission följande resultat: 
 
TVOC: Uppfyller kravet för M1. 
Formaldehyd: Uppfyller kravet för M1. 
CMR 1A+1B: Uppfyller kravet för M1. 
 
Testade produkter uppfyller även 
emissionskraven för klass Rekommenderas i 
Byggvarubedömningen. 
 

Byggvarudeklaration för Glasade Ståldörrar 



DALOC BVD
BSAB 
NSC.222
1611

Byggvarudeklarationen gäller för Dalocs trädörrar.
Upprättad enligt BVD 3.

FÖRETAGSINFORMATION
Leverantör: Daloc AB, Box 43 

545 21 Töreboda 
Tillverkare: Daloc Trädörrar AB, Box 138 

545 23 Töreboda 
tel 0506-190 00 

E-post: daloc@daloc.se
Hemsida: www.daloc.se
Miljöansvarig: Henrik Rosing

Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

VARUINFORMATION
Daloc utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer 
trä- och ståldörrar samt portar för höga krav. 
All dörrtillverkning utförs i Sverige. 
Produkterna är registrerade i BASTA, SundaHus 
och Byggvarubedömningen.

INNEHÅLLSDEKLARATION
Ämne Andel vikt%
Träfiberskiva 10-50
Massivträ 10-30
Linspånskiva 7-34
Glas 0-57
Laminat 0-8
Lim 0,5-1
Metall (lås/beslag) 3-4
Stålkarm 0-27
Vattenburen färg 0,5-1,5
Plast 0-2
Mineralull (vid stålkarm) 0-2

Innehållsdeklarationen visar Dalocs 
standardsortiment. Ämnen som klassificeras som 
hälso- eller miljöfarliga enligt BVD3 förekommer 
inte över redovisningsgräns.

PRODUKTIONSFASEN
Råvaror och insatsvaror består av massivträ och 
glas, varav trä är helt förnyelsebart och glas är 
återvinningsbart.
Ursprung: >90% EU

Energiförbrukning/dörr, produktionsort Töreboda:
Biobränslen 147 MJ/dörr
Fossila bränslen 25 MJ/dörr
Elektricitet 50 MJ/dörr

Restprodukt är träfibrer som används till 
uppvärmning av tillverkningsenheten.

DISTRIBUTION
Produktionsort: Töreboda
Transportsätt: Bil från fabrik till byggplats. 
Daloc Trädörrar AB är anslutet till FTI, 
Förpacknings & tidningsinsamlingen.

Emballage:
Trä 70-98%
Papp 0-30%
Plast 0-2%

BYGGSKEDET
Produkten skall lagras i torrt utrymme i
originalemballage.
Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet.
Varan levereras måttanpassad.

BRUKSSKEDET
Dörrens livslängd är beroende av dörrmodell, 
drift, underhåll och omgivande miljö. Vid rätt 
utförande förväntas dörrens livslängd vara mer än 
25 år (gäller ej förslitningsdelar, exempelvis 
tätningslister och beslagning). 
Se även separat skötselinstruktion.

RIVNING
Demonteras genom att avlägsna de fästelement 
som använts vid monteringen.

AVFALLSHANTERING
Upp till 96% av varan kan energiåtervinnas.
Övrigt kan materialåtervinnas.
Avfall vid byggskedet, EWC-koder: 
15 01 03 Träförpackning
15 01 01 Pappförpackning
Avfall vid rivningsskedet, EWC-koder: 
17 02 01 Trä
17 02 02 Glas
Varan innehåller inget farligt avfall.

INNEMILJÖ
Ämnen som klassificeras som hälsofarliga enligt 
BVD3 förekommer inte över redovisningsgräns. 
Produktens ytskikt avger inga emissioner.

Byggvarudeklaration för Trädörrar
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Byggvarudeklarationen gäller för Dalocs glasade 
träpartier TP. 
Upprättad enligt BVD 3. 
 
FÖRETAGSINFORMATION 
Leverantör: Daloc AB, Box 43  

545 21 Töreboda  
Tillverkare: Daloc Trädörrar AB, Box 138  

545 23 Töreboda  
tel 0506-190 00  

E-post: daloc@daloc.se 
Hemsida: www.daloc.se 
Miljöansvarig: Henrik Rosing 
 
Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. 
 
 
VARUINFORMATION 
Daloc utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer 
trä- och ståldörrar samt portar för höga krav.  
All dörrtillverkning utförs i Sverige.  
Produkterna är registrerade i BASTA, SundaHus 
och Byggvarubedömningen. 
 
 
INNEHÅLLSDEKLARATION 
Ämne  Andel vikt%  
Glas  78 
Massivträ  19 
Silikon (list)  1,6 
Färg  1 
Stål (skruv)  0,1 
 
Innehållsdeklarationen gäller för storlek 05x21M. 
För andra storlekar kan % -innehållet variera. 
Ämnen som klassificeras som hälso- eller 
miljöfarliga enligt BVD3 förekommer inte över 
redovisningsgräns. 
 
PRODUKTIONSFASEN 
Råvaror och insatsvaror består av massivträ och 
glas, varav trä är helt förnyelsebart och glas är 
återvinningsbart. 
Ursprung: >90% EU 
 
Energiförbrukning/parti, produktionsort Töreboda: 
Biobränslen  147 MJ/parti 
Fossila bränslen 25 MJ/parti 
Elektricitet  50 MJ/parti 
 
Restprodukt är träfibrer som används till 
uppvärmning av tillverkningsenheten. 
 
 

 
 
 
 
 
DISTRIBUTION 
Produktionsort: Töreboda 
Transportsätt: Bil från fabrik till byggplats.  
Daloc Trädörrar AB är anslutet till FTI, 
Förpacknings & tidningsinsamlingen. 
 
Emballage: 
Trä 70-98% 
Papp 0-30% 
Plast 0-2% 
 
 
BYGGSKEDET 
Produkten skall lagras i torrt utrymme i 
originalemballage. 
Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet. 
Varan levereras måttanpassad. 
 
 
BRUKSSKEDET 
Partiets livslängd är beroende av drift, underhåll 
och omgivande miljö. Vid rätt utförande förväntas 
partiets livslängd vara mer än 25 år. 
Se även separat skötselinstruktion. 
 
 
RIVNING 
Demonteras genom att avlägsna de fästelement 
som använts vid monteringen. Produkten kan 
återanvändas efter demontering. 
 
 
AVFALLSHANTERING 
Upp till 96% av varan kan energiåtervinnas, övrigt 
kan materialåtervinnas.  
Avfall vid byggskedet, EWC-koder:  
15 01 03 Träförpackning 
15 01 01 Pappförpackning 
Avfall vid rivningsskedet, EWC-koder:  
17 02 01 Trä 
17 02 02 Glas 
Varan innehåller inget farligt avfall. 
 
 
INNEMILJÖ 
Ämnen som klassificeras som hälsofarliga enligt 
BVD3 förekommer inte över redovisningsgräns.  
 

Byggvarudeklaration för Träpartier TP 



Daloc är Skandinaviens ledande tillverkare av säkra dörrar i stål och trä. 
Genom att samarbeta med oss får du tillgång till över 75 års samlad 
erfarenhet av utveckling och försäljning av brand-, ljud- och inbrotts-
klassade stål- och trädörrar. 

Självklart är du välkommen att dra nytta av vår kompetens genom hela 
byggprocessen. På så sätt slipper du otrevliga överraskningar och onödiga 
kostnader i slutändan. Vi har den kunskap som krävs för att rätt dörr ska 
användas vid rätt tillfälle. Du kan också känna dig trygg med att dörrarna 
uppfyller gällande lagar, regler och standarder. Alla dörrar provas, certifieras 
och tillverkas i Sverige.

Vårt breda dörrsortiment gör det möjligt för dig att hitta lösningar för de 
flesta miljöer och funktioner i skolor, sjukhus, kontor, arenor, köpcentrum, 
flerbostadshus och andra fastigheter.

Vill du veta mer? Gå in på daloc.se eller ring oss på 0506-190 00.

Dörren till en tryggare värld.

daloc.se dorrkatalogen.daloc.se 0506-190 00



 

7. Media – TV, tele och internet 
 
 
Fastigheten är uppkopplad till Telenor. Detta har tecknats kollektivt vilket betyder att Digital-TV Start (basutbud) och bredband ingår i månadsavgiften.   

 
TV 
Telenors grundutbud erbjuds.   
En tv-box per lägenhet levereras från Telenor som ska lämnas kvar vid uppsägning och flytt från lägenheten. 
 

 
Bredband 
I tjänsten ingår Telenors bredband 10/10 Mbit/s.  
En router per lägenhet levereras från Telenor som ska lämnas kvar vid uppsägning och flytt från lägenheten.  
 
 
 
 

  



 

8. Målade ytor, färgtyper och kulörer 
 
 
De flesta lägenheterna är målade. Det innebär att förutom tak och snickerier så är även väggarna målade istället för tapetserade.  
Det innebär att lägenhetens ytor är genomgående tåligare än normalt. 
 
 

Rostfria disk- och tvättbänkar 
Den rostfria plåtytan bör torkas ren efter varje användning med fuktig svamp eller trasa, som eventuellt doppats i diskmedelslösning som sedan sköljs bort.  
Torrtorka efteråt. Matta partier på plåten får tillbaka sin lyster om man strör på lite krita och gnuggar med mjuk trasa.  
Efter allrengöring ska plåtytan sköljas med vatten och torrtorkas. 
 
Hantera inte syror och andra aggressiva ämnen på disk- eller tvättbänken.  
Var medveten om att inläggningsspad, sockrade/ saltade vätskor som får torka in kan ge fläckar som är svåra att avlägsna.  
Använd inte stålull eller fibersvamp på bänkplanet, däremot kan fibersvampen med fördel användas i disklåda och slasktratt. 
 
 



 

9. Kakel och klinker 
 
 
Här bakom hittar du information om hur du ska sköta om ditt kakel och klinkergolv.  
 
 
 
 
 
 
   



 

10. Kökssnickeri, kläd och förvaring 
 
 
Space är leverantör av samtliga kökssnickerier i din lägenhet.  
Här bakom hittar du skötselanvisningar och lite annat matnyttigt om dessa. 



FÖRORD

SKÖTSELANVISNING BADRUMS-/KÖKSINREDNING

SKÖTSELANVISNING PORSLIN ETC

SKÖTSELANVISNINGAR FÖR VATTENLÅS

SKÖTSELANVISNINGAR KROMADE YTOR

SKÖTSELANVISNING KAKEL / KLINKER

SKÖTSELANVISNING VITVAROR

 INSTRUKTIONER FÖR SKÖTSEL & UNDERHÅLL

 FÖRORD
Denna drift- och skötselanvisning omfattar rengöring och allmänt underhåll 
av/och skötselråd av köksmodulen/köket/inredningen 
I övrigt hänvisas till tillverkarens specifi kationer och datablad.

 
ABM 07 - ”Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet”

Säljaren ansvarar inte för sådant som beror på felaktig montering eller installation, bristande un-
derhåll, felaktig skötsel, vanvård, onormalt brukande eller annat som kan hänföras
till köparen. Köparen är skyldig att följa och dokumentera avtalade underhålls- och skötselåtgärder. 
Om säljaren under garantitiden har uppfattningen att han inte ansvarar för påtalat fel åligger det 
honom att visa att varan är kontraktsenlig eller göra sannolikt att det påtalade felet beror på något 
på köparens sida. För att säkerställa och bevara ett rent och hygieniskt intryck av köksmodulen/
köket/inredningen är det nödvändigt med regelbunden rengöring.
En förutsättning är också att lämpliga och miljövänliga rengöringsmedel används.

I samband med rengöring bör också vattenlås efterfyllas med vatten för att undvika kloaklukt.

Generellt
Köksmodulen/köket/inredningen är enklast att hålla rent efter det dagliga bruket.
En gång i veckan bör köksmodulen/köket/inredningen rengöras.
När behovet uppstår rengörs kakel, porslin samt avlopp och liknande.

Kalkavlagringar
Vattnets innehåll av kalk är en av anledningarna till svårigheterna med att få badrummet att bevaras 
rent och hygieniskt. När vatten avdunstar lämnar kalken rester efter sig i form av avlagringar. Tjocka 
kalkavlagringar kan vara ett stort problem att avlägsna.
I svåra fall används lämpligen ättika, 32% ättiksyra eller fosfathaltiga rengöringsmedel.

O.B.S! Vissa komponenter i köksmodulen/köket/inredningen är känsliga för syror och får EJ utsät-
tas för dessa! T ex kakel- och klinkerfogar, marmor, granit, vissa porslinstyper, vissa typer av kranar 
och liknande – se tillverkarens specifi kationer! Rengör dessa för hand och om nödvändigt med 
fosfathaltiga rengöringsmedel.

Där ättiksyra kan användas, kan man doppa toalettpapper i ättika eller ättiksyra och lägga på kalk-
beläggningarna. Alternativt kan man lägga munstycken, duschhuvud och liknande i ättiksyra. Efter 
användning av 32% ättiksyra skall rikligt med vatten användas för att skölja rent. Koncentrerad syra 
i avloppet kan skada avloppssystemet.

Rengöringsmedel och rengöring
I möjligaste mån bör man undvika att använda syror och andra kraftiga rengöringsmedel.
Dessa måste användas med eftertanke! Överdrivet användande av rengöringsmedel kan skada 
kloaksystemet och innebär en hög belastning för miljön.
O.B.S! använd ALDRIG syror med klorhaltiga rengöringsmedel t ex 
toalettrengöringsmedel! Dessa utvecklar MYCKET giftiga gaser!
När det är genomförbart – använd handkraft eller mekanisk rengöring ex v med en fuktig skur-
borste, roterande rensborste, spolslang, tvålfl ingor o dylikt.



 SKÖTSELANVISNING BADRUMS- / KÖKSINREDNING

BADRUMSMÖBLER utsätts givetvis för mer fukt än möbler i övriga rum i hemmet.
Badrumsmöbler är anpassade för badrummet och gjorda i fukttåliga material, både på in- och utsi-
dan. Men även om badrumsmöbler är det, bör de inte utsättas för vatten eller
extremt hög luftfuktighet. Därför SKALL blöta fläckar, även vanligt vatten, torkas
upp så snart som möjligt för att undvika att fukt tränger in i skarvar. Se även till att badrummet har 
god ventilation! Vårda din badrumsmöbel med omsorg, så kommer den
att skänka trivsel i många år framöver.

LUCKOR
Folierade, fanérade och massiva luckor. Samtliga har ett förstklassigt ytskikt. 
För rengöring av målade/folierade ytor används lämpligen en fuktig trasa och vanligt rengörings-
medel. Lackerade träluckor rengörs bäst med en fuktig trasa och milt diskmedel. Om din badrums-
möbel behöver extra rengöring så undvik preparat som har en slipande eff ekt eftersom det lätt kan 
bli repor och onödigt slitage på ytan. Använd istället t.ex. en blandning av 1 del aceton och 3 delar 
T-sprit.

SPEGLAR / GLASYTOR
Flytande rengöringsmedel. Använd vatten och en mjuk tvättsvamp och torka med en gummiskrapa, 
fuktad trasa, hushållspapper eller duk. Speciella putsmedel kan göra spegelytorna feta eller orsaka 
ränder.
 
STOMMAR
Stommarna görs av folierad MDF-board eller melamin- /fanérbelagd fukttrög spånskiva. Melamin-
skiktet är tåligt, lätt att rengöra och resistent mot olika kemikalier. 
Även MDF-board är lätt att rengöra, men är inte lika resistent mot kemikalier. Särskilt inte de kemika-
lier som innehåller syror. Fanérskiktet är mattlackerat för att vara fuktavvisande, slitstark och lätt att 
hålla rent.

PORSLINSTVÄTTSTÄLL
Porslin är ett keramiskt material som är levande i tillverkningsprocessen och därför kan mindre 
buktighet eller skevhet förekomma. Varje tvättställ genomgår en kvalitetskontroll och granskas för 
att hålla de toleranser som angetts. Porslinstvättstället har en glaserad yta som är lätt att hålla ren. 
Ytan är beständig mot de fl esta kemikalier med undantag för starka syror ( t.ex. saltsyra och svavel-
syra) och starka alkalier ( t.ex. kaustiksoda). Rengör ditt porslinstvättställ regelbundet med vanligt 
rengöringsmedel.

GJUTMARMORTVÄTTSTÄLL - SE ÄVEN CORIAN
Tvättställ av gjutmarmor består i huvudsak av krossade mineraler med bindemedel, en stenprodukt 
som är naturnära och miljöanpassad. Rengör tvättstället med tvål och vatten eller vanligt ph-neu-
tralt rengöringsmedel ( pH brukslösning: 6.5 - 7.4). För att undvika missfärgningar så är det viktigt 
att gjutmarmortvättstället inte kommer i kontakt med t.ex. syror, ammoniak, starka rengöringsmedel, 
hårfärgningsmedel eller klorin. Undvik att gjutmarmortvättstället utsätts för vatten som överstiger 
+65 C, då det fi nns risk för sprickbildning i ytskiktet.

ATT TÄNKA PÅ!
Om ditt gjutmarmortvättställ behöver extra rengöring använd inte rengöringsmedel
med slipmedel, polera istället tvättstället med speciellt tvättställspolish som fi nns hos återförsäl-
jaren och vaxa sedan. Om ytskiktet av någon anledning skulle bli repigt eller nermattat, polera och 
vaxa enligt ovan. Djupare repor kan först försiktigt slipas med våtslipspapper (ca 1200 korn). 
Om en djupare skada uppstått kan återförsäljaren hjälpa dig med en lagningssats.

STENSKIVOR
Sten är ett naturmaterial. Vid rengöring räcker det i allmänhet med en fuktig trasa. Syntetiska mate-
rial kan göra ytan matt och på sikt skada stenskivan. Vid behov av rengöringsmedel, använd såpa el-
ler de specialmedel som fi nns för rengöring av sten. Sten har en viss absorptionsförmåga, se därför 
till att den inte utsätts för färgade vätskor som kan tränga ner i stenskivan (t.ex. kaff e, vin, saft, olja). 
Om man spiller bör detta torkas bort direkt. Stenskivan har en polerad yta. Ytan kan mattas av sura 
föreningar som t ex fruktjuice, vin och ättika.
 
BÄNKSKIVA AV GRANIT
Granit är ett naturmaterial som skiftar i utseende från gång till gång. De fl esta sorter skiftar dock 
inte nämnvärt i utseende. När det gäller vissa granitsorter så förekommer det stick (sprickor). Detta 
är naturligt för vissa sorter och försämrar ej kvaliteten. I alla granitsorter fi nns det porer (hål) i ytan. 
I en del graniter fi nns det mer och i en del knappt alls. Detta försämrar dock ej kvaliteten. Porer är 
mer vanligt än ovanligt hos graniter. Granit är till skillnad från marmor och kalksten ett mycket tätt 
material, men man bör ej låta fettfl äckar ligga någon längre tid på stenen, då dessa kan tränga ner i 
skivan. Till skillnad från vatten som förångas kan fettfl äckar bli permanenta. Stenskivorna kräver för 
övrigt ingen speciell skötsel utan rengör med vanligt diskmedel och vatten. 
Om man har fått matta fl äckar på granitskivan, kan man polera upp dessa med stenglans eller bivax 
löst i lacknafta. Är fl äckarna kraftiga kan man behöva slipa ytan först. Detta kan man göra med 
pimpstenspulver på en tvålfuktad trasa eller med en nylonsvamp.



SKÖTSELRÅD FÖR CORIAN® 
De fl esta fl äckar kan tas bort med en fuktig mikrofi bertrasa och ett vanligt köksrengöringsmedel, till 
exempel JIF eller Mr Muscle. Arbeta alltid med cirkulära rörelser. 
Diskho  - En eller två gånger i veckan ska du ge diskhon en skönhetsbehandling: Avlägsna alla fett- 
och oljerester från matlagning med ett vanligt rengöringsmedel eller ett rengöringsmedel för hårda 
ytor. Spraya med 3/4 fl ytande blekmedel och 1/4 vatten i diskhon och låt verka ett par timmar eller 
över natten. Låt inte lösningen verka längre än 16 timmar. På morgonen sköljer eller torkar du 
bort med en fuktig trasa. De fl esta fl äckar kan tas bort med en fuktig mikrofi bertrasa och ett vanligt 
köksrengöringsmedel. Utförligare skötselråd fi nns i bifogade dokument från Dupont.

BÄNKSKIVOR I MASSIVT TRÄ, BOK, EK, KÖRSBÄR OCH VALNÖT
Observera att all behandling och allt underhåll skall utföras på torra skivor.
Oljade skivor skall omedelbart efter montering behandlas med olja, torkad olja eller rå kallpressad 
linolja på samtliga sidor och kanter. Lägg på fl ödigt och arbeta in oljan med trasa. För extra len ytan 
använd mjuk slipkloss (extra fi n). Oljan skall ligga på i ca. 30 minuter. Gnugga sedan ytorna torra 
med en luddfri trasa. Var försiktig så olja inte kommer i kontakt med annat än bänkskivan. 

Upprepa behandlingen minst en gång första veckan, därefter en gång i veckan i tre veckor. Upprepa 
efter en månad, tre månader, sex månader. Därefter behandlas bänkskivan med olja en eller två 
gånger om året eller när skivorna ser torra ut. Varning! De trasor och svampar du använt kan själv-
antända då oljan oxiderar! Blöt med vatten och slå in i en lufttät påse eller elda under kontrollerade 
former!

OM OLYCKAN ÄR FRAMME
Om ytan på din massiva träskiva har skadats eller missfärgats kan du alltid slipa bänkskivan. Det 
är ju just det som är fördelen med massivträ. Men efter en sådan slipning måste en vaxad skiva be-
handlas med primer och vax som om den var obehandlad. Det material du behöver hittar du hos din 
byggmaterialhandlare eller färghandlare. Slagmärken och repor kan många gånger repareras med 
varmt vatten, som får träet att svälla och återta sin form. Detta är lättast med trä som behandlats 
med rå linolja och svårast med en vaxad yta, men det kan alltid vara värt ett försök. 
Har du slipat ytan, kan du alltid byta från olja till vax eller tvärtom, men ytan måste behandlas som 
om den var obehandlad. Väljer du olja, behandlar du enligt det schema som beskrivits tidigare. Väl-
jer du vax, följer du fabrikantens anvisningar. 
Massivt trä är ett levande material, och därför rör det sig med årstidernas växlingar. 
Upp till ± 2,5mm i djupled.
  
MÅLADE OCH MELAMIN- / FOLIEBELAGDA YTOR
Rengörs med milda och i hushåll vanligt förekommande rengöringsmedel. Använd en fuktig trasa 
med rengöringsmedel. Eftertorka med enbart vattenfuktad trasa så att rengöringsmedlet avlägsnas. 
Torka sedan med torr trasa. Använd ALDRIG rengöringsmedel innehållande ammoniak, stålull eller 
liknande som har slipande eff ekt. Använd istället t.ex. en blandning av 1 del aceton och 3 delar T-
sprit som kan användas för borttagning av svåra fl äckar. Tänk på att alltid torka av under diskbänk-
skåp och luckornas kanter. De är inte avsedda att klara vatten som blir stående.

BÄNKSKIVOR BELAGDA MED LAMINAT 
Rengör med alla i hushållet normalt förekommande rengöringsmedel. 
Vid rengöring använd ALDRIG några slipande rengöringsmedel på laminatytan somt ex skurpulver, 
stålull, nylonsvamp eller liknande. Detta kan repa ytan. Vid envisa fl äckar går det bra att använda medel 
som T-sprit, laminatcleaner eller aceton. Undvik att koncentrerade mineralsyror och starkt färgande ämnen 
såsom jod, vätesuperoxid och bläck kommer i beröring med plastlaminatytan. Dessa ämnen förorsakar 
frätskador eller missfärgningar. En osynlig fuktspärr fi nns mellan bänkskiva och rygg
  
Viktigt att vatten inte blir stående mellan bänkskiva och spis eller bänkskiva mot diskbänk. Lami-
natbänkskivor tål värme upp till max 180°. Kastruller och stekpannor som tas direkt från spisen 
kan ha en temperatur ända upp till 350°, keramikhällar ger ännu högre värme. Använd därför alltid 
underlägg när du ställer kastruller och stekpannor på bänkskivan. Om du har en spishäll som är 
infälld i skivan, måste du tänka på att kokkärl alltid står helt på hällen och inte delvis över laminaty-
tan. Laminat är hårt, men mörka och/eller blanka ytor är känsliga för repor. Vanliga köksredskap 
åstadkommer normalt ingen skada, men ytan kan repas av keramiska kärl och vassa verktyg. Skär 
aldrig direkt mot bänkskivan, utan använd alltid skärbräda.



 SKÖTSELANVISNING PORSLIN, ROSTFRITT ETC.

SANITETSPORSLIN
Vanliga tvättställ har en glaserad yta. Glaserade ytor är
lätta att hålla rena och är beständiga mot de fl esta kemikalier. Gör rent ofta så
uppstår aldrig rengöringsproblem. Använd vanliga rengöringsmedel. Rengöringsredskap
som innehåller hårda slipmedel, såsom stålull och grön fi bersvamp, skall
inte användas. Starka syror, t.ex. saltsyra och svavelsyra och starka alkalier,
t.ex. kaustiksoda bör inte användas.
Droppande kranar bör snarast repareras. 

EMALJERADE PRODUKTER
Vissa diskbänkar och plåttvättställ har en emaljerad yta.
Emaljerade ytor är lätta att hålla rena och är beständiga mot de fl esta kemikalier.
Gör rent ofta så uppstår aldrig rengöringsproblem. Använd vanliga rengöringsmedel.
Rengöringsredskap som innehåller hårda slipmedel, såsom stålull och
grön fi bersvamp, skall inte användas. Starka syror, t.ex. saltsyra och svavelsyra
och starka alkalier, t.ex. kaustiksoda bör inte användas.
Emaljen tål klädtvätt med vanliga tvättmedel men man måste vara försiktig med blötläggning under 
lång tid eftersom vissa medel innehåller aggressiva ämnen som kan skada emaljen. Detsamma gäl-
ler fotoframkallning, färgning av textilier och hårfärgning.
  
ROSTFRIA DISK- OCH TVÄTTBÄNKAR
Rengöring av diskbänken / svåra fläckar.
Den rostfria ytan är hållbar, hygienisk och lätt att rengöra. Grundregeln lyder: tvätta, skölj, torka.
För daglig rengöring passar vanligt diskmedel bäst, t ex Yes. Mot ingrodd smuts, fettfl äckar och rost-
prickar använder du med fördel JIF Cream. Låt medlet verka på ho- eller bänkytan i 10 – 15 minuter 
och gnugga därefter med kökssvamp eller diskborste. Avsluta med att skölja noggrant och torka.
Om arbetsbänken har en nedsänkt ho, rekommenderar vi att du regelbundet rengör gränsytan 
mellan hon och bänken. Använd inte skurpulver eller stålull, de repar bänkytan. Gnugga bänkytan i 
längdriktningen. Inuti hoarna bör du använda dig av cirkelrörelser.

Rostfritt stål repas alltid vid användning. Reporna stör mest på nya ytor, som just tagits i bruk. 
Med tiden får hela ytan små repor, vilket ger hela bänkytan en något mattare karaktär. Då syns inte 
längre enskilda repor så väl. I mönstrade bänkytor syns repor mindre tydligt än på släta ytor.
Reporna påverkar inte bänkens funktion utan är mer av estetisk karaktär. Använd bänken / diskhon 
normalt och undvik inte i onödan repor. Trots att det är lättrepat är rostfritt stål ett populärt, hållbart 
och hygieniskt material i det aktiva köket.

Regelbunden rengöring har störst betydelse för bänkytans utseende i längden. Rengör bänkytan 
regelbundet enligt skötselanvisningen. Undvik att använda skurpulver och stålull.
Rostfritt stål rostar inte. Om diskhon ser rostig ut, beror det på att något annat ämne bildat rost 
ovanpå hons yta. En sådan rostfl äck, liksom alla andra svåra smutsfl äckar, går bort om ytan rengörs 
med JIF Cream. Du kan också behöva gnugga för att fl äcken ska försvinna.
Undvik att ställa våta gjutjärnspannor eller andra metallföremål på diskbänken under längre tid. De 
kan lämna ett rostavtryck. Undvik även diskmedel med hög surhetsgrad. Om du använder diskmedel 
med hög surhetsgrad, se till att skölja och torka bänkytan omedelbart efteråt.

Hantera inte syror och andra aggressiva ämnen på disk- eller tvättbänken. 
Även inläggningsspad, sockrade och saltade vätskor, som får torka in kan ge fläckar
som är svåra att avlägsna! Använd inte stålull eller fi bersvamp på bänkplanet.
Däremot kan fi bersvampen med fördel användas i disklåda och slasktratt.
Skärbrädan och beredningsbrädan av teak eller bok bör före första användning
behandlas med matolja. Upprepa “oljebehandlingen” några gånger per år. Vänd
brädan ibland så att båda sidor används lika mycket. Rengöring av brädan sker
bäst med diskmedel och diskborste samt noggrann eftersköljning och avtorkning.

VATTENLÅS, TVÄTTSTÄLLS - / DISK - & TVÄTTMASKINSANSLUTNINGAR
Skötsel: Använd ett skonsamt tvåltvättmedel vid rengöring, typ diskmedel 
Rengöring: Vattenlåset går att plocka isär. Underdelen skruvas bort.

 SKÖTSELANVISNINGAR FÖR VATTENLÅS



 SKÖTSELANVISNINGAR KROMADE YTOR

RENGÖRING
För rengöring av kromade ytor eller ytor med rostfritt utseende bör man använda neutrala eller lätt 
basiska (pH 6-9) rengöringsmedel i fl ytande form i kombination med en mjuk trasa. Exempel på ren-
göringsmedel är tvållösningar eller diskmedel (ej maskindiskmedel). Använd ej organiska lösnings-
medel, alkoholbaserade rengöringsmedel, frätande rengöringsmedel eller rengöringsmedel med 
slipmedel. För svåra kalkfl äckar rekommenderas hushållsättika (ej ren ättika). Undvik kontakt med 
aluminiumklorider (ex deodorant).

Färgytbehandling bevaras bäst genom rengöring med mjuk trasa och tvållösning, eftersköljning 
med rent vatten och polering med torr trasa. Man får absolut inte använda kalklösande, sura- el-
ler sandhaltiga skurmedel. För att avlägsna kalkfl äckar, använd hushållsättika och spola efter med 
vatten.

 SKÖTSELANVISNING KAKEL / KLINKER

REPARATION
För reparation av membran, klinker, kakel (fl iser), fogar och elastiska fogar 
bör fackman tillkallas.
I samband med leverans, medlevererar SPACE till beställaren, 
en mindre mängd kakel samt klinker för eventuella framtida reparationsarbeten. 

ANSVARSFÖRHÅLLANDE
Under ansvars- eller garantiperioden skall reparationer och utbyten utföras
i samråd med SPACE i annat fall upphör garantier att gälla. 

RENGÖRING
För rengöring användes ett alkaliskt sanitetsrengöringsmedel. 
pH brukslösning: 6.5 - 7.4
Använd alltid skyddshandskar vid arbete med rengöringsmedel.
LÄGRE ELLER HÖGRE pH KAN MEDFÖRA SKADOR PÅ KONSTRUKTIONEN

 SKÖTSELANVISNINGAR VITVAROR

GARANTI
Vår garanti omfattar produkt- och konstruktionsfel under normal användning 
och under förutsättning att skötselinstruktionerna har följts.

Våra vitvarupartners erbjuder en rikstäckande service. Alla vitvaror i vårt sortiment har garantier 
från tillverkaren. Garantin omfattar inte handhavandefel, slitage eller om produkterna använts till 
annat än för hemmabruk. Som garantibevis gäller fakturan.

I övrigt hänvisas till tillverkarens specifi kationer och datablad.
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förvaring
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Vardagsglädje på plats 
hos dig!
Grattis till att du valt Ballingslövs förvaringslösning till ditt hem. Vi vet att 

du kommer använda din förvaringslösning dagligen, därför är det viktigt för 

oss att du blir nöjd. En förvaringslösning från Ballingslöv baseras alltid på ett 

gediget produktkunnande och hög kvalitet. 

Vår målsättning är att du skall få full valuta för din investering och känna 

dig nöjd i många år framöver. På följande sidor finner ni mer information om 

produkten och hur ni sköter den för att kunna njuta av dess funktioner under 

lång tid framöver.

Ballingslöv AB har tillverkat inredning till hemmet sedan 1929 och ingår idag 

i koncernen Ballingslöv International AB som bildades 1998. I Koncernen in-

går idag även Kvik, JKE, DFI-Geisler, Multiform, 3Bo, Drømmekjøkkenet, Paula 

Rosa och Macro. Koncernen är en av de ledande tillverkarna för kök, bad och 

förvaring. 
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RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
När du monterat skjutdörrarna är det bra att tänka på föl-
jande för att dörrarna ska behålla funktion och utseende:

Dammsug med ett mjukt borstmunstycke:
•   Dammsug bottenskenan regelbundet med ett borst- 
 munstycke.
•   Bottenskenan ska så vitt möjligt hållas fri för damm  
 och smuts som kan förstöra hjulen.
• Lamelldörrar får gärna dammsugas regelbundet

Använd en fuktig mjuk trasa:
•  Rengör dina skjutdörrar genom att torka av dem   
 med en mjuk trasa.
•  Alla våra skjutdörrar tål vanliga rengöringsmedel   
 utan slipande effekt.
•  Putsa dina speglar och glasdörrar med rengörings-  
 medel som lämpar sig för glas och speglar.
•  Profilerna hålls också rena med en mjuk trasa.

OBS: Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller am-
moniak och slipmedel. Använd aldrig en skursvamp – det 
repar ytan.

Skötsel
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Skjutdörrar
MElAMIn

Vit  10 mm laminerad spånskiva

Ek            10 mm foliebelagd spånskiva

Svartbetsad ek             10 mm foliebelagd spånskiva

Valnöt                            10 mm foliebelagd spånskiva

Antracitgrå           10 mm foliebelagd spånskiva

ljus gran                     10 mm foliebelagd spånskiva

Mellan gran                  10 mm foliebelagd spånskiva

Mörk gran                 10 mm foliebelagd spånskiva

Vit högblank              10 mm laminerad spånskiva

SPEGElGlAS                                    

Klar                             4 mm glas med säkerhetsfolie

Bronsspegel               4 mm glas med säkerhetsfolie

SPåR                    

Vit                           10 mm laminerad MDF

Ek                                10 mm laminerad MDF

Valnöt                         10 mm laminerad MDF

VIt FyllnInG

Vit ram                       Vitmålad MDF

Vit rand                          Vitmålad MDF

GlAS

Frostat glas              4 mm glas med säkerhetsfolie

Svart blankt glas    4 mm glas med säkerhetsfolie

Vit matt glas                  4 mm glas med säkerhetsfolie

Svart matt glas           4 mm glas med säkerhetsfolie

Vit optiskt glas              4 mm glas med säkerhetsfolie

SyStEM 25

Dörrar                  25 mm foliebelagd Dufalite             

Hyllor och stomdetaljer 25 mm foliebelagd spånskiva
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Materialfakta förvaring

SPÅNPLATTA
träplatta gjord av träspån både från nytt virke men även 
från återanvänt virke. Spånen pressas samman under 
värme och tryck. Spånplatta utgör grunden av mycket i 
vårt kökssortiment tex. stommar, bänkskivor, tillbehör, 
luckor. 

MDF
Medium Density Fiberboard träfiberplatta som är gjord 
av finfördelade träspån och pressade samman med lim 
under högt tryck och värme. Utmärkt att bearbeta. De 
fina träspånen gör det lättare att fräsa och såga. ytan hos 
MDF är också bra att måla på pga av sin relativt släta yta. 
Står emot fukt bättre än vanligt trä och behåller därmed 
sin form bättre. 

DUfaLItE
Sandwitchkonstruktion bestående av 2 st 8 mm spånskivor 
med fackverk av wellpapp mellan. I botten ligger en 32 
mm massiv trälist för infästning av hjulen.

SKJUTDÖRRAR 
Ballingslöv Förvaring levereras enbart med profiler i 
aluminium i modell trimline eller modell luxline i färgerna 
vit, svart och matt aluminium. Dörrprofiler, takskenor och 
golvskenor i Aluminium. Alla topp och golvhjul i dörrarna 
är kullagrade. Skjutdörrarna kör på golvet med hjälp av 
kullagerhjul med toppstyrning i en E-skena. Alla glasdörrar 
är utan bly och skyddas av en godkänd säkerhetsfolie på 
baksidan. 
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SKJUTDÖRRAR  SYSTEM 25 
Skjutdörrarna inom System 25 finns med 3 olika fyllningar. 
Vit, antracitgrå eller svartbetsad ek. Samtliga i melamin. 
System 25 levereras med dolda botten- och topphjul mon-
terade i en E-skena. Dörrarna tillverkas efter breddmåttet 
och är prissatta i 6 olika breddkategorier. Mjukstängning 
är standard i System 25. Maximal höjd på dörrarna är 280 
cm. 

HANDTAG SYSTEM 25 
Handtaget är integrerat och infräst i skjutdörren. Handta-
get finns i 3 olika färger. Vit, aluminium samt svart. Även 
skensetet finns i dessa färger och följer utförandet på 

handtaget. Som standard handtag levereras vitt handtag 
till vit dörr, svart till svart ek och aluminium till antra-
cit dörr. Om annan kombination önskas  anges det vid 
beställning.

GARDEROBSINREDNING SYSTEM 25 
Inredningen levereras i 25 mm tjock melamin i vitt, antra-
citgrått eller svart ek. Inredningen levereras omonterad. 
lådorna levereras monterade med fullutdrag och softclose 
som standard.
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miljö

•	 Kunskap	inom	miljöområdet	ska	spridas		
 till alla medarbetare
•	 Hushålla	med	energi	genom	bland	annat	
 effektivisering, råvaruutnyttjande, val  
 av energikällor och återvinning
•	 Inom	företaget	ha	ett	utpräglat	krets-	
 loppstänkande
•	 Minimera	utsläpp	och	användning	av	
	 ämnen	med	negativ	miljö-	eller	hälso-
 påverkan
•	 Effektivisera	transporter
•	 Beakta	miljöaspekter	vid	val	av	rå-	
 varor, komponenter och leverantörer
•	 Regelbundet	ta	fram	och	arbeta	med		
 miljömål och handlingsplaner

Miljöpolicy
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Materialval, miljökrav 
och märkning
HÖGA KRAv I ALLA LED
trots att trä är en råvara som i sig är naturlig, strävar vi 
efter att minimera miljöpåverkan genom att ställa krav på 
tillverkare och leverantörer så att produkterna följer gäl-
lande miljönormer och, i ursprungsledet, ett miljövänligt 
och ansvarsfullt skogsbruk. För att ta hand om uttjänat 
och överblivet material har Ballingslöv en väl fungerande 
avfallshantering. träspill eldas för värme i egen panna och 
övrigt lämnas till återvinning så långt som möjligt. Allt 
emballage är återvinningsbart.  

vARUDEKLARERADE PRODUKTER
Som ett led i Ballingslövs miljöarbete är det viktigt att 
produkterna är varudeklarerade. Detta för att öppet kunna 
redovisa innehållet i dem och hur de påverkar den yttre 
och inre miljön. Riktlinjer för varudeklarationerna är fram-
tagna av Byggsektorns kretsloppsråd med målsättningen 
att bara material och produkter vars egenskaper är kända 
ska användas i nya byggnader. Vi har ett flertal byggvaru-
deklarationer. ta kontakt med Ballingslöv för att ta del av 
aktuell byggvarudeklaration

ARBETAR ENLIGT REACH
Innan vi tar in ett kemiskt ämne kräver vi varuinformation 
från leverantören och godkännande från skyddsombud. Vi 
arbetar enligt REACH, EG:s förordning, som bland an-
nat innebär att vi aktivt tar ansvar för att de ämnen vi 
tillverkar eller våra leverantörer tillverkar inte har några 
skadliga hälso- och miljöeffekter. De plaster som används 
är återvinningsbara och innehåller inte PVC. Vissa pro-
dukter i Ballingslövs tillverkning innehåller formaldehyd 
men ligger då väl inom ramarna för normen i Europa. Vi är 

”medströmsanvändare” när det gäller REACH. Det betyder 
att vi köper in varor som någon annan har registrerat i 
REACH.

BASTA OCH SUNDA HUS
Ballingslöv finns även med i register över miljögodkända 
produkter t ex hittar ni oss i byggsektorns databas www.
bastaonline.se och i www.sundahus.se som bl a används 
av Riksbyggen. 

FSC
FSC är en oberoende, internationell medlemsorganisation 
som verkar för ett miljöanpassa socialt ansvarstagande 
och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC 
är en förkortning av Forest Stewardship Council. Vi köper 
endast FSC-certifierat virke till vår produktion. Massiva 
träbänkskivor är också tillverkade av FSC certifierat virke.

SAMORDNADE TRANSPORTER
En av de största miljöbelastande faktorerna i Ballingslövs 
verksamhet är transporterna. Att minska miljöpåverkan 
inom detta område kommer att vara viktigt under lång 
tid framöver. För att optimera logistiken har Ballingslöv 
sedan 2005 en egen avdelning med lastbilar och anställda 
chaufförer. Genom samordning och effektiv logistik kan 
vi se till att bilarna alltid kör så fullastade som möjligt. Vi 
har också riktlinjer för tomgångskörning och satsningar 
på miljövänliga drivmedel [Miljöklass 1]. Chaufförerna är 
utbildade i ecodriving och bilarna kan maximalt köras i en 
hastighet av 84 km/timmen, vilket innebär att koldioxid-
utsläppen begränsas.

Ballingslöv är anslutna till REPA som ser till 

att insamling och återvinning fungerar.

Ballingslövs chaufförer är utbildade i ecodriving för 

att minska utsläppen av växthusgaser från fordonen.

Att Ballingslöv har certiferade kvalitets- som 

miljöledningssystem är viktiga steg på vägen 

mot en eventuell EMAS-certifiering.
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Underhåll av badrumsgolv med integrerat ytskikt 

Denna instruktion gäller:  Badrumsgolv med integrerat ytskikt 

 

Installationsstädning Rengör golvet med ett milt allrengöringsmedel. Skölj efteråt med 
vatten. Vid svårare fläckar använd T-sprit och om det inte går använd 
aceton. 

 
Underhåll De flesta fläckar kan tas bort med ett milt allrengöringsmedel. Följ 

fabrikantens doseringsanvisningar. Skölj alltid golvet med vatten efter 
att rengöringsmedlet har använts. Tänk på att överblivet vatten som 
torkar på golvet lämnar kvar smuts som ger flammiga och fula ytor.  

  
Vid svårare fläckar använd T-sprit. Vid rengöring med starka kemikalier 
är det lämpligt att alltid börja med väl utspädd lösning och vid behov 
öka koncentrationen. 

  
Golvbrunnen ska rengöras kontinuerligt. Vrid med fördel upp röret (det 
går lättare åt ena håller).Vid behov dra ut röret och ta upp och rengör.  

  
Golvet kan rengöras med både torr- och våtmoppning. 

  
Golvet ska med fördel städas kontinuerligt med ett mjukt polerbart vax.  

  
Polering görs vid behov. 

 

Förbud Ingen håltagning eller annan åverkan får ske i/på golvet. 
 UV-lampor är inte tillåtna i badrummet. 
 

Tänk på att Spill ska alltid torkas upp så snart som möjligt, vissa kemikalier kan 
annars ge missfärgningar på golvet. Torka rent med vatten efteråt. 

 Golvet skadas av starka kemikalier som aceton, thinner och förtunning.  
  

Var uppmärksam på att vissa färgämnen i plasttrasmattor, halkskydd 
under badrumsmattor, tryck av plastpåsar, gummihjul och möbeltassar 
och fötter av gummi kan ge upphov till bestående missfärgningar.  

  
Grovt stålull eller skurnylon samt kraftskurmedel repar och mattar ner 
plastmaterialet.   



Bostadsanvändning, 
underhållsinstruktioner

Omedelbart efter att ditt golv installerats
Pergo vinylgolv är klara för användning och behöver inte någon speciell ytbehandling. 

Var dock medveten om att om ditt golv är limmat på grundgolvet måste du ta med limmets torktid i beräkningen. Använd rekommenderat Pergo 
vinyllim och följ instruktionerna noggrant. Om ditt golv är installerat flytande kan du gå på det meddetsamma.

Ta bort allt löst skräp från golvet, börja med att dammsuga och använd sedan en fuktig mikrofibermopp. Använd bara vatten tills ditt vatten är rent 
och det inte finns någon smuts kvar på golvet. Rester av lim, puts och färg ska så snart det är möjligt tas bort med en trasa. De flesta rester kan tas 
bort med vatten och vanlig rengöringsprodukt för vinylgolv.



1. Ta bort allt löst skräp från golvet genom att använda en 
dammsugare eller en sopborste. Rengör sedan golvet regelbundet 
med den av Pergo rekommenderade vinylrengöringen upplöst i 
vatten. Använd locket till flaskan för att mäta upp två kapsyler av 
rengöringsmedlet. Tillsätt dem till en hink med ljummet vatten.

2. Torka golvet med en fuktig trasa eller mopp som inte är luddig och 
som har doppats i vattnet med produkten för rengöring.

3. Torka av golvet med en torr trasa tills det inte längre finns fukt som 
är synlig på golvet.

Märken efter skor: 
Orsak: Svarta strimmor som ofta är orsakade av föremål som har en 
hård gummibotten.
Lösning: Märken efter skor kan enkelt torkas bort med det av Pergo 
rekommenderade vinylrengöringsmedlet och en svamp.

Repor: 
Orsak: Repor kan uppstå när det finns mycket grus och/eller smuts på 
golvet.
Lösning: använd en lämplig dörrmatta för att förhindra det här 
problemet. Sopa även golvet dagligen när det kommer in mycket sand 
eller grus i rummet. Att använda Pergo vinylrengöringsprodukt kan även 
hjälpa till att göra mikrorepor mindre synliga. En djup repa kan fyllas i 
med ett speciellt reparationskit eller med vax. Kontakta den tekniska 
avdelningen för information om hur detta kit används och erhålls.

Ser dåligt eller slitet ut:
Orsak: Efter att många lager av rengöringsprodukten strukits på ojämnt 
kan ditt golv få ett dåligt eller slitet utseende. Det här beror på en 
uppbyggnad av lager med smuts.

Hål:
Orsak: Mycket tunga föremål med skarpa kanter kan lämna hål i ditt 
golv. 
Lösning: Ett hål kan fyllas i med ett speciellt reparationskit eller med 
vax. Kontakta den tekniska avdelningen för information om hur detta kit 
används och erhålls.

Fläckar:
Orsak: Det är mycket osannolikt att permanenta fläckar uppträder på ditt 
Pergo vinylgolv. Det kan inträffa när extremt aggressiva kemikalier eller 
produkter lämnas på ditt golv under en lång tidsperiod.
Lösning: Avlägsna fläckar snarast möjligt. Ju längre det spillda materialet 
lämnas kvar på golvet, ju större är risken för permanenta fläckar. 
Besvärliga fläckar kan tas bort med Pergo vinylrengöringsprodukten eller 
lite utspädd aceton.

För alla skador på ditt golv som inte kan återställas 
med rengöring eller dessa instruktioner, kontakta 
teknikavdelningen för att finna en lämplig lösning.

Daglig vård och underhåll

Felsökning

!

TIPS 1: Grus, sand och att dra tunga möbler kan göra så att ditt golv 
får repor. Försiktighetsåtgärder behöver vidtas för att undvika detta. Lyft 
alltid upp tunga möbler, ordna ett område för rengöring vid ingången till 
ditt hus och använd en matta under din kontorsstol och filttassar under 
möbler. 

TIPS 2: Använd kvalitetsmattor vid alla ytterdörrar för att skydda mot 
grus och ämnen som kan repa golvet. Kontrollera att de är tillräckligt 
stora och rengör regelbundet så att de alltid är effektiva.

TIPS 3: Följ alltid instruktionerna som nämns på din rengöringsprodukt. 
Det rekommenderas att använda Pergo vinylrengöringsprodukter 
eftersom andra produkter kan skada ditt golv. Använd aldrig aggressiva 
rengöringsmedel, tvål med slipmedel eller rengöring som innehåller oljor 
eller vax.

TIPS 4: Var uppmärksam på att våta golv kan vara farliga. Sätt där så är 
möjligt upp skyltar om att golven är våta och vänta med att gå på golvet 
tills golvet är helt torrt.

Tips och knep

Kontaktuppgifter för teknisk service
technical.services@unilin.com 

UNILIN, division Flooring – Ooigemstraat 3 – 8710 Wielsbeke – Belgium – www.unilin.com

Vinylgolvrengöring
PGVCLEANING1000

Rengöringskit
PGCLEANINGKIT



 

11. Vitvaror 
 
 
Här hittar du bruksanvisning, skötselanvisning med mera om dina vitvaror. 
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VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers
professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet
med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du
får fantastiske resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:

Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com

Registrere dit produkt for bedre service:
www.registerelectrolux.com

Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop

KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på apparatets typeskilt.

 Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger

 Generelle oplysninger og gode råd

 Miljøoplysninger

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
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1.  OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar,
hvis apparatet installeres forkert og anvendelsen
forårsager skade. Opbevar altid brugsanvisningen
sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug.

1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
• Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af

personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet
instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt
forstår de medfølgende farer.

• Børn må ikke lege med apparatet.
• Opbevar al emballage utilgængeligt for børn.
• Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn

uden overvågning.

1.2 Generelt om sikkerhed
• Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller

lignende anvendelse, som f.eks.:
– Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og i

andre arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og

andre miljøer af indkvarteringstypen
• Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger,

både i apparatets kabinet og i et evt.
indbygningselement.

• Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige
hjælpemidler til at fremskynde optøningen, medmindre
de er anbefalet af producenten.

• Undgå at beskadige kølekredsløbet.
• Brug ikke el-apparater indvendig i køleskabet, med

mindre det er anbefalet af producenten.
• Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at rengøre

apparatet.
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• Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et
neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler,
skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.

• Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks.
aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette
apparat.

• Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, dennes
serviceværksted eller en tekniker med tilsvarende
kvalifikationer.

• Hvis apparatet er udstyret med en ismaskine eller en
vanddispenser, må de kun fyldes med drikkevand.

• Hvis apparatet kræver en vandtilslutning, må det kun
sluttes til drikkevand.

• Indgangsvandtrykket (minimum og maksimum) skal
være mellem 1 bar (0,1 MPa) og 10 bar (1 MPa).

2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation

ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres af
en sagkyndig.

• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et

beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der

følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter

apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker.

• Sørg for, at luften kan cirkulere omkring
apparatet.

• Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen. Dette er
for, at olien kan løbe tilbage i
kompressoren.

• Installér ikke apparatet tæt på
radiatorer eller komfurer, ovne eller
kogeplader.

• Apparatets bagside skal anbringes
mod væggen.

• Installér ikke apparatet, hvor der er
direkte sollys.

• Installér ikke dette apparat på områder,
der er for fugtige eller for kolde, som
f.eks. udhuse, garager og vinkældere.

2.2 Tilslutning, el

ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.

• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.

• Alle elektriske tilslutninger skal udføres
af en kvalificeret elektriker.

• Sørg for, at de elektriske data på
typeskiltet svarer til strømforsyningen.
Hvis det ikke er tilfældet, skal du
kontakte en elektriker.

• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.

• Brug ikke multistik-adaptere og
forlængerledninger.

• Pas på, du ikke beskadiger de
elektriske komponenter (f.eks. netstik,
netledning, kompressor). Kontakt
servicecenteret eller en elektriker for at
skifte de elektriske komponenter.

• Netledningen skal være under niveauet
for netstikket.
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• Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at
der er adgang til elstikket efter
installationen.

• Undgå at slukke for maskinen ved at
trække i ledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.

2.3 Brug

ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk stød
eller brand.

• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.

• Anbring ikke el-apparater (f.eks.
ismaskiner) i apparatet, medmindre det
er angivet på apparatet som egnet af
producenten.

• Vær omhyggelig med ikke at forårsage
skade på kølekredsløbet. Det
indeholder isobutan (R600a), en
naturgas med høj biologisk
nedbrydelighed. Denne gas er
brandbar.

• Hvis der opstår skader på
kølekredsløbet, skal du sørge for, at
der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i
rummet.

• Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.

• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre (brus)
i fryserafdelingen. Dette vil skabe tryk
på drikkevarerne.

• Opbevar ikke brandfarlig gas og
væsker i apparatet.

• Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med brændbare
produkter, i apparatet eller i nærheden
af eller på dette.

• Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.

• Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen,
hvis dine hænder er våde eller fugtige.

• Når du tager en ispind fra apparatet,
skal du ikke straks spise den. Vent
nogle få minutter.

• Indfrys ikke madvarer, der har været
optøet.

• Overhold opbevaringsanvisningerne på
emballagen til frostvaren.

2.4 Vedligeholdelse og rengøring

ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.

• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.

• Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet person
må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.

• Undersøg jævnligt apparatets afløb, og
rengør det, hvis det er nødvendigt. Hvis
afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af
apparatet.

2.5 Bortskaffelse

ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.

• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke

kan blive lukket inde i apparatet.
• Apparatets kølekredsløb og

isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
• Isoleringsskummet indeholder

brændbar gas. Kontakt din
genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes korrekt.

• Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.
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3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET
3.1 Produktoversigt

43 65

78

1 2

1 Grøntsagsskuffer

2 Hylder i skab

3 Flaskestativ

4 Betjeningspanel

5 Hylder i låge

6 Flaskehylde

7 Fryserkurve

8 Mærkeplade

4. BETJENING
4.1 Aktivering
Sæt stikket i en stikkontakt.

Drej termostatknappen med uret til en
mellemindstilling.

4.2 Deaktivering
Sluk for apparatet ved at dreje
termostatknappen til positionen "O".

4.3 Indstilling af temperatur
Temperaturen reguleres automatisk.

Apparatet betjenes på følgende måde:
• Drej termostatknappen mod lavere

indstillinger for at vælge minimum
køling.

• Drej termostatknappen mod højere
indstillinger for at vælge maksimal
køling.
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Normalt er en mellemindstilling
mest passende.

Når den præcise indstilling vælges, skal
man dog huske på, at temperaturen i
apparatet afhænger af:
• rumtemperaturen
• Hvor tit låget åbnes
• mængden af madvarer
• apparatets placering.

Hvis den omgivende
temperatur er høj eller skabet
er helt fyldt, og
termostatknappen står på det
koldeste trin, kan
kompressoren køre konstant,
så der dannes rim eller is på
bagvæggen. Hvis det sker,
sættes termostatknappen på
en højere temperatur, så den
automatiske afrimning starter,
og strømforbruget dermed
falder.

5. DAGLIG BRUG
5.1 Nedfrysning af friske
madvarer
Fryseafdelingen er velegnet til indfrysning
af friske madvarer og til opbevaring af
frosne og dybfrosne madvarer i lang tid.

Til nedfrysning af friske madvarer behøver
mellemindstillingen ikke at ændres.

Men hvis maden skal nedfryses hurtigere,
drejes termostatknappen hen på en højere
indstilling for at få maksimal køling.

I så fald kan temperaturen i
køleafdelingen komme under 0
°C. Hvis det sker, sættes
termostatknappen på en
varmere indstilling.

Læg de madvarer, der skal indfryses, i det
nederste rum.

Den maksimale mængde madvarer, der
kan indfryses på 24 timer, står på 
mærkepladen, der er anbragt indvendigt
i apparatet.

Indfrysningsprocessen varer 24 timer: I
dette tidsrum må der ikke lægges andre
madvarer i, som skal indfryses.

5.2 Opbevaring af frosne
madvarer
Ved første start eller efter længere tids
stilstand skal apparatet køre i mindst 2
timer, før der lægges madvarer i.

Fryseskufferne gør, at du hurtigt og nemt
kan finde de madvarer, du skal bruge.

Hvis der skal opbevares store mængder
madvarer, tages alle skuffer ud, undtagen
nederste skuffe, der skal blive siddende
for at sikre god luftcirkulation. På alle
hylder er det muligt at anbringe madvarer
som stikker ud over hylderne, dog skal der
der være minimum 15 mm ud til døren.

ADVARSEL!
Hvis madvarerne optøs ved et
uheld, f.eks. som følge af
strømsvigt, og
strømafbrydelsen har varet
længere end den angivne
optøningstid, er det nødvendigt
at spise madvarerne eller at
tilberede dem og derefter
indfryse dem igen (efter
afkøling).

5.3 Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne
madvarer skal bruges, kan de optøs i
køleafdelingen eller ved stuetemperatur,
afhængig af hvornår de skal bruges.

Små stykker kan endda tilberedes uden
optøning, direkte fra fryseren: I så fald
forlænges tilberedningstiden.

5.4 Placering af dørhylder
Hylderne i døren kan sættes i forskellig
højde, så der er plads til madvarer af
forskellig størrelse.

1. Træk gradvist hylden i pilenes retning,
indtil hylden er fri.

2. Sæt den derpå i den ønskede højde.
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Flyt ikke hylden nederst i
døren. Den sikrer korrekt
luftcirkulation.

5.5 Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række skinner,
så hylderne kan placeres efter ønske.

Nogle af hylderne skal løftes op i
bagkanten, før de kan tages ud.

Flyt ikke glashylden over
grøntsagsskuffen. Den sikrer
korrekt luftcirkulation.

5.6 Flaskestativ
Sæt flaskehylden på plads, og sæt
flaskerne i (med åbningerne fremad). 

Sæt kun lukkede flasker i.

5.7 Udtagning af fryserens
frysekurve
Frysekurvene har endestop, så de ikke
kan glide ud ved et uheld eller falde ned.
Hvis en kurv skal tages ud af fryseren,
trækker du den mod dig selv, og når du
har nået endestoppet, vipper du forenden
af kurven opad, indtil den kan tages ud.

2

1

Når kurven skal sættes på plads, løfter du
lidt op i kurvens forende, mens du sætter
den ind i fryseren. Når du er forbi
endestoppene, kan kurven skubbes på
plads.

6. RÅD OG TIP
6.1 Normale driftslyde
Følgende lyde er normale under drift:

• Der kommer en svag gurglende og
boblende lyd fra kølerørene, når der
pumpes kølemiddel.
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• Der kommer en summende og
pulserende lyd fra kompressoren, når
der pumpes kølemiddel.

• Der kommer en pludselig smældende
lyd fra apparatets inderside, som
forårsages af termisk udvidelse (et
naturligt og ufarligt fysisk fænomen).

• Der kommer en svag klik-lyd fra
temperaturregulatoren, når
kompressoren tændes eller slukkes.

6.2 Energisparetips
• Åbn lågen så lidt som muligt, og lad

den ikke stå åben længere end højst
nødvendigt.

• Hvis den omgivende temperatur er høj,
termostatknappen står på lav
temperatur, og apparatet er helt fyldt,
kører kompressoren muligvis konstant,
så der dannes rim eller is på
fordamperen. Hvis det sker, sættes
termostatknappen på en varmere
indstilling, så den automatiske
afrimning starter, og strømforbruget
dermed falder.

• Fjern ikke kuldeakkumulatorerne fra
frysekurven, hvis dette forudses.

6.3 Råd om køling af friske
madvarer
Sådan holder maden sig bedst:

• Sæt ikke dampende varm mad eller
drikke i køleskabet

• Læg låg på maden eller pak den ind,
især hvis den lugter stærkt

• Placer maden, så luften kan cirkulere
frit rundt om den

6.4 Råd om køling
Nyttige tip:

• Kød (alle slags): Pakkes ind i
polyætylenposer og lægges på
glashylden over grøntsagsskuffen.

• Det er kun sikkert at opbevare kød på
denne måde i højst 1-2 dage.

• Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og
lignende: Bør pakkes ind og kan stilles
på alle hylder.

• Frugt og grønt: Bør rengøres grundigt
og lægges i den/de særlige skuffe(r).

• Smør og ost: Bør lægges i specielle
lufttætte beholdere eller pakkes ind i

alufolie eller polyætylenposer, så luften
holdes bedst muligt ude.

• Flasker: Bør have låg på og opbevares
enten i flaskestativet eller i dørens
flaskehylde.

• Bananer, kartofler, løg og hvidløg må
ikke lægges i køleskab, med mindre de
er pakket ind.

6.5 Råd om frysning
Her er nogle vigtige tip om, hvordan du
udnytter fryseafdelingen bedst muligt:

• Den maksimale mængde madvarer,
der kan indfryses på 24 timer, står på
typepladen.

• Indfrysningen tager 24 timer. I dette
tidsrum bør der ikke lægges flere
madvarer ind.

• Nedfrys kun førsteklasses madvarer,
der er friske og grundigt rengjorte.

• Del maden op i små portioner, så den
indfryses hurtigt og jævnt. Så kan du
også hurtigt optø netop den mængde,
du skal bruge.

• Pak maden ind i alufolie eller
polyætylen, og sørg for, at
indpakningen er lufttæt.

• Lad ikke friske, ikke-nedfrosne
madvarer røre ved frostvarer, så
temperaturen stiger i dem.

• Magre madvarer holder sig bedre og
længere end fedtholdige. Salt
nedsætter madens holdbarhed.

• Hvis sodavandsis spises direkte fra
frostrummet, kan de give forfrysninger.

• Det er en god idé at mærke alle pakker
med indfrysningsdato, så du har styr
på holdbarheden.

6.6 Tips om opbevaring af
frostvarer
For at få den største fornøjelse af dette
apparat skal du:

• Sikre dig, at købte dybfrostvarer har
været været korrekt opbevaret i
forretningen.

• Sørge for at bringe frostvarer hjem
hurtigst muligt og lægge dem i
fryseren.

• Åbne lågen så lidt som muligt, og lad
den ikke stå åben længere end højst
nødvendigt.
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• Optøede madvarer nedbrydes meget
hurtigt og kan ikke nedfryses igen.

• Overskrid ikke udløbsdatoen på
pakken.

7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.

7.1 Generelle advarsler

PAS PÅ!
Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der
udføres nogen som helst form
for vedligeholdelse.

Apparatets kølesystem
indeholder kulbrinter, og
service og påfyldning af
kølemiddel må derfor kun
udføres af en autoriseret
tekniker.

Apparatets dele og tilbehør
egner sig ikke til opvask i
maskine.

7.2 Første gang, apparatet
tændes

PAS PÅ!
Før stikket sættes i
stikkontakten, og der tændes
for skabet første gang, skal du
lade apparatet stå lodret i
mindst 4 timer. Dette sikrer
tilstrækkelig tid til, at olien løber
tilbage i kompressoren. Ellers
kan kompressoren eller de
elektroniske komponenter tage
skade.

7.3 Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug bør det
vaskes indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe for at
fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør
grundigt efter.

PAS PÅ!
Brug ikke sulfosæbe eller
skuremiddel. Det vil skade
overfladen.

7.4 Regelmæssig rengøring

PAS PÅ!
Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evt. rør og/eller
ledninger i skabet.

PAS PÅ!
Undgå at beskadige
kølesystemet.

PAS PÅ!
Når du flytter skabet, skal du
løfte op i forkanten, så gulvet
ikke bliver ridset.

Apparatet skal jævnlig rengøres:

1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør, med
lunkent vand tilsat neutral sæbe.

2. Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør
dem af, så de er rene og fri for
belægninger.

3. Skyl og tør grundigt af.
4. Rens kondensatoren og

kompressoren bag på skabet med en
børste, hvis der er adgang til dem. 
Det øger apparatets ydeevne og
sparer strøm.

7.5 Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i
køleafdelingen automatisk, hver gang
kompressoren standser. Afrimningsvandet
ledes ud gennem en rende og ned i en
særlig beholder bag på apparatet (over
motorkompressoren), hvor det fordamper.

Afløbet til afrimningsvand sidder midt i
renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig
renses, så vandet ikke løber over og
drypper ned på maden i skabet.
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7.6 Afrimning af fryseren

PAS PÅ!
Brug aldrig skarpe
metalgenstande til at skrabe
rim af fryseren. Det kan
beskadige den. Brug ikke
mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler til
at fremskynde optøningen,
medmindre det er anbefalet af
producenten. Hvis
dybfrostvarernes temperatur er
steget under afrimningen, kan
det forkorte deres holdbarhed.

Ca. 12 timer før afrimningen
indstilles termostatknappen til
en lavere temperatur for at
opbygge tilstrækkelig ekstra
køling til afbrydelsen i driften.

Der vil altid dannes lidt rim på hylderne i
frostrummet og rundt om øverste rum.

Fryseren skal afrimes, når laget af rim er
3-5 mm tykt.

1. Sluk for apparatet, eller tag stikket ud
af stikkontakten.

2. Tag eventuelle madvarer ud, pak dem
ind i flere lag avispapir, og læg dem et
koldt sted. 

ADVARSEL!
Rør ikke frostvarer med
våde hænder. Hænderne
kan fryse fast til pakken.

3. Lad døren stå åben, og sæt
plastskraberen ind i den tilhørende
holder midt i bunden. Sæt en skål
nedenunder til at opsamle
afrimningsvandet.

Sæt evt. en grydefuld varmt vand i
frostafdelingen for at fremskynde
optøningen. Fjern efterhånden de
stykker is, der går løs under
afrimningen.

4. Når afrimningen er afsluttet, tørres
skabet grundigt af indvendigt, og
skraberen gemmes til næste gang.

5. Tænd for apparatet.
Læg madvarerne på plads i rummene
efter tre timer.

7.7 Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet
ikke skal bruges i længere tid:

1. Tag stikket ud af stikkontakten.
2. Tag al maden ud.
3. Afrim (hvis nødvendigt) og rengør

apparatet og alt tilbehør.
4. Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
5. Lad døren/dørene stå åben for at

forebygge ubehagelig lugt.

ADVARSEL!
Hvis der skal være tændt for
skabet: Bed nogen se til det en
gang imellem, så maden ikke
bliver fordærvet, hvis der har
været strømsvigt.

8. FEJLFINDING

ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
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8.1 Hvad gør man, hvis ...

Problem Mulige årsager Løsning

Apparatet virker slet ikke. Der er slukket for appara-
tet.

Tænd for køleskabet.

 Stikket er ikke sat rigtigt i
kontakten.

Sæt stikket helt ind i kontakt-
en.

 Der er ingen strøm i stik-
kontakten.

Prøv at tilslutte et andet elek-
trisk apparat til den pågæl-
dende stikkontakt. Kontakt en
autoriseret elektriker.

Apparatet støjer. Apparatet står ikke stabilt. Kontrollér, om apparatet står
stabilt.

Pæren lyser ikke. Pæren er i standby. Luk og åbn døren.

Pæren er defekt. Se under "Udskiftning af pæ-
ren".

Kompressoren kører hele
tiden.

Temperaturen er indstillet
forkert.

Se under "Betjening".

 Der blev lagt for store
mængder mad i på
samme tid.

Vent nogle timer, og kontroller
så temperaturen igen.

 Der er for høj stuetemper-
atur.

Se klimaklassediagrammet på
typeskiltet.

 Madvarerne var for varme,
da de blev lagt i appara-
tet.

Lad madvarerne komme ned
på stuetemperatur, før de
lægges i.

Døren er ikke lukket rig-
tigt.

Se under "Lukning af døren".

Der er for meget rim og is. Døren er ikke lukket kor-
rekt, eller pakningen er
defekt/snavset.

Se under "Lukning af døren".

Proppen til afløbet er ikke
sat rigtigt i.

Sæt proppen til afløbet rigtigt
i.

Madvarerne er ikke pak-
ket godt nok ind.

Pak maden rigtigt ind.

Temperaturen er indstillet
forkert.

Se under "Betjening".

Der løber vand ned ad bag-
pladen i køleskabet.

Rimen smelter på bagpla-
den under den automa-
tiske afrimningsproces.

Det er korrekt.

Der løber vand inde i køle-
skabet.

Vandafløbet er tilstoppet. Rens vandafløbet.
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Problem Mulige årsager Løsning

Madvarer forhindrer, at
vandet ikke løber ned i
vandbeholderen.

Sørg for, at madvarerne ikke
rører ved bagpladen.

Der løber vand ud på gul-
vet.

Smeltevandsafløbet er
ikke tilsluttet til fordamp-
ningsbakken over kom-
pressoren.

Tilslut smeltevandsafløbet til
fordampningsbakken.

Døren flugter ikke med ka-
binettet eller støder på ven-
tilationsristen.

Apparatet er ikke i vater. Se under "Nivellering".

Temperaturen i apparatet er
for lav/høj.

Temperaturen er ikke in-
dstillet korrekt.

Vælg en højere/lavere tem-
peratur.

Døren er ikke lukket rig-
tigt.

Se under "Lukning af døren".

Madvarernes temperatur
er for høj.

Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de sættes
i skabet.

Der er lagt for store mæn-
gder mad i på samme tid.

Læg færre madvarer i ad
gangen.

Tykkelsen af rimen er over
4-5 mm.

Afrim apparatet.

Døren er blevet åbnet for
tit.

Åbn kun døren, når det er
nødvendigt.

Der cirkulerer ikke kold luft
i apparatet.

Kontrollér, at der cirkulerer
kold luft i apparatet.

Hvis rådet ikke fører til det
ønskede resultat, skal du
henvende dig til nærmeste
serviceværksted.

8.2 Lukke døren
1. Rengør dørpakningerne.
2. Justér døren, hvis den ikke slutter tæt.

Se under "Installation".
3. Udskift evt. defekte dørpakninger.

Kontakt servicecentret.

8.3 Udskiftning af pæren

Apparatet er forsynet med en
indvendig LED-pære med lang
holdbarhed.

PAS PÅ!
Tag stikket ud af kontakten.

1. Udvid samtidigt det gennemsigtige
dæksel op og ned med fingrene, og
løsn det i pileretningen.

1

1

2
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2. Udskift pæren med en, der har
samme effekt og form, og som er
specielt beregnet til
husholdningsapparater. (den
maksimale effekt er angivet på
lampedækslet).

3. Genmontér lampedækslet.
4. Sæt stikket i stikkontakten.
5. Åbn lugen. 

Kontrollér, at lampen lyser.

9. INSTALLATION

ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.

9.1 Opstilling
Apparatet kan installeres et tørt sted med
god udluftning, hvor rumtemperaturen
passer til den anførte klimaklasse på
apparatets typeskilt:

Klima-
klasse

Omgivelsestemperatur

SN +10°C til 32°C

N +16°C til 32°C

ST +16°C til 38°C

T +16°C til 43°C

Der kan opstå visse
funktionsproblemer for visse
typer modeller, når de betjenes
uden for dette interval. Der kan
kun garanteres korrekt drift
inden for det specifikke
temperaturinterval. Hvis du er i
tvivl om, hvor du kan installere
apparatet, bedes du henvende
dig til sælgeren, vores
kundeservice eller til det
nærmeste serviceværksted

9.2 Placering
Apparatet bør placeres i god afstand fra
varmekilder som radiatorer, kedler, direkte
sollys osv. Sørg for, at luften kan cirkulere
frit omkring skabets bagside. Hvis
apparatet skal stå under et overskab, skal
der mindst være 100 mm mellem
apparatets topplade og overskabets
underside. Så fungerer apparatet optimalt.
Ideelt bør apparatet dog ikke placeres
under overskabe. Apparatet kan sættes

præcis i vater med en eller flere af de
justerbare fødder i bunden af skabet.

A B

1
0

0
 m

m

m
in

2
0

 m
m

9.3 Tilslutning, el
• Inden tilslutning til lysnettet skal det

kontrolleres, at spændingen og
frekvensen på mærkepladen svarer til
boligens forsyningsstrøm.

• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket
på netledningen har en kontakt til dette
formål. Hvis der ikke er jord på
stikkontakten, tilsluttes apparatet en
særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.

• Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, hvis de nævnte
sikkerhedsregler ikke overholdes.

• Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.

9.4 Bageste afstandsstykker
Du kan finde de to afstandsstykker i posen
med dokumentationen.

1. Løsn skruen.
2. Montér afstandsstykket under skruen.
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3. Drej afstandsstykket til højre position.
4. Stram skruen igen.

2

4
3

1

9.5 Nivellering
Ved opstillingen skal det sikres, at
apparatet er i vater. Det gøres med to
justeringsfødder i bunden, under
apparatets forkant.

9.6 Vending af dør

ADVARSEL!
Inden der udføres nogen form
for arbejde på apparatet, skal
stikket altid tages ud af
kontakten.

PAS PÅ!
Under de følgende operationer
anbefales det at få en hjælper
til at holde godt fast i
apparatets døre, mens arbejdet
udføres.

1. Åbn døren, og tøm hylderne.
2. Skru skruerne i det øverste hængsel

ud (1).

2

1

3. Fjern døren fra den midterste
hængseltap (2).

4. Placér det øverste hængsels dæksel i
hullerne på den modsatte side.

5. Skru skruerne i det midterste hængsel
ud (3).

6. Fjern propperne på oversiden af
begge døre, og flyt dem over på den
anden side.

7. Fjern den nederste dør fra den
nederste hængseltap (4).

4

3

8. Skru tappen af det nederste hængsel
(5), og skru den nederste hængseltap
(6) ind i den venstre udboring på det
nederste hængsel.
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5

6

9. Skru skruerne i det nederste hængsel
ud og fjern hængslet (8).

10. Skru de nederste dækselstik ud, og
skru dem i hullet på den modsatte
side (7).

11. Sæt det nederste hængsel i modsatte
side, og fastgør det med skruerne (8).

7

8

12. Placér den nederste dør på den
nederste hængseltap (9).

13. Skru de midterste dækselstik ud, og
skru dem i hullet på den modsatte
side (10).

14. Sæt det midterste hængsel i modsatte
side, og fastgør det med skruer (11).

10

9

180
o

11

15. Placér den øverste dør på den
midterste hængseltap (12).

16. Fastgør døren med det øverste
hængsel, og fastgør det med de
tilhørende skruer (13).

12

13

17. Fastgør dørhåndtagene og propperne
i modsatte side.

A

A

C

C
B

B
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Foretag en sidste kontrol for at
sikre, at:
• Alle skruer er strammet.
• Den magnetiske pakning

slutter tæt til kabinettet.
• Døren åbner og lukker

rigtigt.
Undertiden slutter pakningen
ikke perfekt til kabinettet, hvis
omgivelserne er kolde (dvs. om
vinteren). Hvis dette er tilfældet,
skal du lade pakningen tilpasse
sig selv. Hvis du ikke selv vil
vende døren, kan du henvende
dig til Electrolux Service A/S.
En tekniker herfra vil vende
døren mod betaling.

10. TEKNISK INFORMATION
10.1 Tekniske data

   

Højde mm 1745

Bredde mm 595

Dybde mm 642

Temperaturstigningstid Timer 30

Spænding Volt 230 - 240

Frekvens Hz 50

De tekniske specifikationer fremgår af
mærkepladen udvendigt eller indvendigt i
apparatets samt af energimærket.

11. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig sundhed
samt at genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater. Bortskaf ikke
apparater, der er mærket med symbolet

, sammen med husholdningsaffaldet.
Lever produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din kommune.
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SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs
ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla
aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme:

Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-
ohjeita:
www.electrolux.com
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com

Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop

ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.

 Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet

 Yleisohjeet ja vinkit

 Ympäristönsuojeluohjeita

Oikeus muutoksiin pidätetään.
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1.  TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö-
tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina
laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
• Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,

joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole
tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai
kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta
ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään
laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät
vaarat.

• Älä anna lasten leikkiä laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.
• Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman

valvontaa.

1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
• Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja

vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,

toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden

käyttöympäristöt.
• Pidä kalusteen sisään asennetun laitteen syvennyksen

tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
• Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai muilla

sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole neuvonut
käyttämään.

• Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
• Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden säilytystiloissa,

elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
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• Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.

• Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain
mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.

• Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien
ponneaineiden aerosolipulloja.

• Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, huoltoliike tai
vastaava ammattitaitoinen henkilö.

• Jos laitteessa on jääpalakone tai vesiautomaatti, täytä
ne ainoastaan juomavedellä.

• Jos laite vaatii vesiliitännän, liitä se ainoastaan
juomavesiverkostoon.

• Syöttöveden paineen tulee olla välillä (minimi- ja
maksimiarvo) 1 bar (0,1 MPa) ja 10 bar (1 MPa)

2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus

VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilö.

• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai

käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja

ohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on

raskas. Käytä aina suojakäsineitä.
• Varmista, että ilmankierto on hyvä

laitteen ympärillä.
• Odota vähintään 4 tuntia ennen kuin

kytket laitteen sähköverkkoon. Täten
öljy virtaa takaisin kompressoriin.

• Älä asenna laitetta lämmittimien tai
liesien, uunin tai keittotasojen lähelle.

• Laitteen takaosa on asetettava seinää
kohden.

• Laitetta ei saa asentaa suoraan
auringonvaloon.

• Älä asenna tätä laitetta liian kosteisiin
tai kylmiin tiloihin, kuten rakenteilla
olevaan rakennukseen, autotalliin tai
viinikellariin.

2.2 Sähköliitäntä

VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.

• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.

• Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa
yhteyttä sähköasentajaan.

• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.

• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu

(esim. pistoke, virtajohto, kompressori).
Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen tai
sähköasentajaan sähköosien
vaihtamiseksi.

• Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.

• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
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• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.

2.3 Käyttö

VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen tai sähköiskujen
tai tulipalon vaara.

• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.

• Älä aseta sähkölaitteita (esim.
jäätelökoneita) laitteeseen, ellei
valmistaja ole antanut lupaa niiden
käyttöön.

• Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
Se sisältää isobutaania (R600a), joka
on hyvin ympäristöön yhteensopiva
maakaasu. Kyseinen kaasu on
syttyvää.

• Jos jäähdytysputkisto vaurioituu,
varmista, ettei huoneessa ole avotulta
ja sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä
ilmanvaihdosta.

• Älä anna kuumien esineiden koskea
laitteen muoviosia.

• Älä aseta virvoitusjuomia pakastimeen.
Muutoin juomasäiliöön muodostuu
painetta.

• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai
nesteitä laitteessa.

• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.

• Älä kosketa kompressoriin tai
lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.

• Älä poista pakastimen tuotteita tai
kosketa niihin, jos kätesi ovat märät tai
kosteat.

• Kun poistat mehujään laitteesta, älä
syö sitä välittömästi. Odota muutama
minuutti.

• Älä pakasta uudelleen jo sulaneita
elintarvikkeita.

• Noudata pakasteiden pakkauksessa
olevia säilytysohjeita.

2.4 Hoito ja puhdistus

VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi aiheuttaa
henkilövahinkoja tai laitteen
vaurioitumisen.

• Ennen kuin aloitat huoltoa tai
puhdistusta, kytke laite pois
toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta.

• Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan
ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja
täyttää sen uudelleen.

• Tarkista sulamisveden poistoaukko
säännöllisesti ja puhdista se
tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, sulanut vesi kerääntyy laitteen
pohjalle.

2.5 Hävittäminen

VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.

• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät

voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
• Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja

eristysmateriaaleissa ei ole
otsonikerrokselle haitallisia aineita.

• Eristevaahto sisältää tulenarkaa
kaasua. Kysy lisätietoa laitteen
oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.

• Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä
olevaa jääkaapin osaa.
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3. LAITTEEN KUVAUS
3.1 Laitteen kuvaus

43 65

78

1 2

1 Vihanneslaatikot

2 Jääkaapin hyllyt

3 Pulloteline

4 Käyttöpaneeli

5 Ovilokerot

6 Pullohylly

7 Pakastuslaatikot

8 Arvokilpi

4. KÄYTTÖ
4.1 Laitteen käynnistäminen
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.

Käännä lämpötilan säädintä myötäpäivään
keskiasentoon.

4.2 Laitteen kytkeminen pois
toiminnasta
Laite kytketään pois toiminnasta
kääntämällä lämpötilan säädin asentoon
"O".

4.3 Lämpötilan säätäminen
Lämpötila säätyy automaattisesti.

Laitetta käytetään seuraavasti:
• Lämpötilaa säädetään korkeammaksi

kääntämällä lämpötilan säädintä
pienempiä asetusarvoja kohti.

• Lämpötilaa säädetään kylmemmäksi
kääntämällä lämpötilan säädintä
suurempia asetusarvoja kohti.
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Keskiasento on yleensä sopivin
asetus.

Huomioi lämpötilan säätämisessä
seuraavat siihen vaikuttavat asiat:
• huoneen lämpötila
• kuinka usein kantta avataan
• säilytettävien elintarvikkeiden määrä
• laitteen sijaintipaikka.

Jos sijoituspaikan lämpötila on
korkea tai laite on täynnä ja
laitteen lämpötilaksi on valittu
alhaisin lämpötila, kompressori
voi käydä jatkuvasti, jolloin
takaseinään muodostuu
huurretta. Tässä tapauksessa
lämpötilan säädin kannattaa
kääntää korkeampaan
lämpötilaan automaattisen
sulatuksen käynnistämiseksi,
jolloin myös energiankulutus
vähenee.

5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
5.1 Tuoreiden elintarvikkeiden
pakastaminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden
elintarvikkeiden pakastamiseen sekä
valmispakasteiden pitkäaikaiseen
säilyttämiseen.

Kun pakastat tuoreita elintarvikkeita,
keskimääräistä asetusta ei tarvitse
muuttaa.

Voit kuitenkin nopeuttaa pakastumista
kääntämällä lämpötilan säätimen
kylmimpään asentoon.

Tässä tilassa jääkaappiosaston
lämpötila voi laskea alle 0 °C.
Aseta lämpötilan säädin tällöin
suuremman lämpötila-
asetuksen kohdalle.

Aseta tuoreet pakastettavat elintarvikkeet
alalokeroon.

24 tunnin aikana pakastettavien
elintarvikkeiden enimmäismäärä on
merkitty arvokilpeen, joka sijaitsee
laitteen sisäpuolella.

Pakastusprosessi kestää 24 tuntia: tänä
aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia
pakastettavia ruokia.

5.2 Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa
tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen,
anna laitteen toimia vähintään 2 tunnin
ajan ennen kuin laitat siihen elintarvikkeita.

Pakastuslaatikoiden ansiosta löydät
haluamasi pakkauksen helposti ja
nopeasti. Jos pakastat suuren määrän
elintarvikkeita, poista kaikki laatikot
alalaatikkoa lukuun ottamatta. Alalaatikon
on oltava paikallaan, jotta ilmankierto toimii
asianmukaisesti. Kaikille hyllyille on
mahdollista sijoittaa elintarvikkeita, jotka
tulevat korkeintaan 15 mm oven yli.

VAROITUS!
Jos pakastin sulaa vahingossa
esimerkiksi sähkökatkon
vuoksi, kun sähkö on ollut
poikki pitempään kuin
teknisissä ominaisuuksissa
(kohdassa Käyttöönottoaika)
mainitun ajan, sulaneet
elintarvikkeet on käytettävä
nopeasti tai valmistettava
ruoaksi, jonka jälkeen ne
voidaan pakastaa uudelleen
(kun ne ovat jäähtyneet).

5.3 Sulatus
Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä
jääkaapissa tai huoneen lämpötilassa
riippuen siitä, kuinka nopeasti niitä
tarvitaan.

Pienempiä paloja voidaan kypsentää myös
jäisinä suoraan pakastimesta otettuna.
Kypsennys kestää tässä tapauksessa
pitempään.

SUOMI 23



5.4 Ovilokeroiden sijoittaminen
Ovilokerot voidaan sijoittaa eri korkeuksille
siten, että erikokoiset pakkaukset
mahtuvat lokeroihin.

1. Vedä lokeroa varovasti nuolen
suuntaan, kunnes se irtoaa
kiinnikkeestään.

2. Sijoita lokero sen jälkeen haluamallesi
korkeudelle.

1 2

Oikean ilmanvaihdon
takaamiseksi älä poista
alempaa ovilokeroa.

5.5 Siirrettävät hyllyt
Jääkaapin seinissä on kannattimia eri
tasoilla, minkä ansiosta hyllyt voidaan
sijoittaa halutulle tasolle.

Joitakin hyllyjä täytyy nostaa takaa, jotta
ne voi irrottaa.

Älä siirrä vihanneslaatikon
yläpuolella olevaa lasihyllyä,
jotta jääkaapin ilmanvaihto
toimii oikein.

5.6 Pulloteline
Sijoita pullot valmiiksi asetettuun hyllyyn
(avattava puoli laitteen etuosaan päin). 

Aseta laitteeseen ainoastaan
suljettuja pulloja.

5.7 Pakastuslaatikoiden
poistaminen pakastimesta
Pakastuslaatikoissa on pysäytin, joka
estää laatikoiden irtoamisen ja putoamisen
vahingossa. Kun haluat poistaa laatikon
kokonaan pakastimesta, vedä laatikkoa
itseäsi päin pysäyttimeen saakka ja ota
laatikko sen jälkeen pois kallistamalla sen
etuosaa ylöspäin.

2

1

Laatikko asetetaan takaisin paikalleen
nostamalla kevyesti sen etuosasta siten,
että laatikko menee pakastimen sisään.
Kun laatikko on mennyt pysäyttimien ohi,
työnnä se paikalleen.
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6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
6.1 Normaalin toiminnan äänet
Seuraavat äänet ovat normaaleja käytön
aikana:

• Kevyt loriseva tai pulputtava ääni
jäähdytysaineen kierron aikana.

• Huriseva ja sykkivä ääni
kompressorista jäähdytysaineen kierron
aikana.

• Äkillinen rätisevä lämpölaajenemisen
aiheuttama ääni laitteen sisältä
(luonnollinen ja vaaraton ilmiö).

• Kevyt napsahdusääni lämpötilan
säätimestä kompressorin kytkeytyessä
päälle tai pois päältä.

6.2 Energiansäästövinkkejä
• Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea

auki pitempään kuin on tarpeen.
• Jos ympäristön lämpötila on korkea ja

lämpötila on säädetty hyvin kylmäksi
laitteen ollessa aivan täynnä,
kompressori voi käydä jatkuvasti, jolloin
höyrystimeen muodostuu huurretta tai
jäätä. Aseta lämpötilan säädin tässä
tapauksessa lämpimämpään
asetukseen sulatuksen
käynnistämiseksi, jolloin voit säästää
energiaa.

• Älä poista kylmävaraajia pakastimen
korista.

6.3 Tuoreiden elintarvikkeiden
säilytys
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi
elintarvikkeiden parhaan mahdollisen
säilyvyyden:

• Alä laita jääkaappiin lämpimiä ruokia tai
haihtuvia nesteitä.

• Peitä ruoka kannella tai kääri folioon
tms. erityisesti, kun ruoka on
voimakastuoksuista.

• Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten,
että ilma pääsee kiertämään vapaasti
niiden ympärillä

6.4 Säilytysohjeita
Vinkkejä:

• Liha (kaikki tyypit): pakkaa
muovipusseihin ja laita vihanneslaatikon
päällä olevalle lasihyllylle.

• Säilytä lihaa tällä tavoin korkeintaan
muutama päivä.

• Kypsennetyt ruoat, kylmät ruoat, jne.:
kannella ja aseta ne mille hyllylle
tahansa.

• Hedelmät ja vihannekset: puhdista
huolellisesti ja säilytä niille tarkoitetussa
laatikossa/laatikoissa.

• Voi ja juusto: säilytä ilmatiiviissä
rasioissa tai pakattuna alumiinifolioon
tai muovipussiin mahdollisimman
ilmatiiviisti.

• Pullot: säilytä pullot suljettuina joko
pullotelineessä tai oven pullohyllyssä.

• Banaaneita, perunoita, sipuleita ja
valkosipuleita ei pidä säilyttää
jääkaapissa pakkaamattomana.

6.5 Pakastusohjeita
Seuraavassa on muutamia tärkeitä ohjeita
tehokkaan pakastamisen varmistamiseksi:

• 24 tunnin aikana pakastettavien
elintarvikkeiden enimmäismäärä on
merkitty arvokilpeen.

• Ruokien pakastuminen kestää 24
tuntia. Tänä aikana pakastimeen ei saa
lisätä uusia pakastettavia ruokia.

• Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita ja
puhdistettuja elintarvikkeita.

• Jaa ruoka pieniin annoksiin, jotta se
pakastuu nopeasti ja täydellisesti.
Tällöin voit myöhemmin sulattaa vain
tarvitsemasi määrän.

• Kääri elintarvikkeet alumiinifolioon tai
pakkaa muovipusseihin
mahdollisimman ilmatiiviisti.

• Älä anna tuoreiden pakastamattomien
ruokien koskea jo pakastuneita
tuotteita, jotta niiden lämpötila ei
nouse.

• Vähärasvaiset elintarvikkeet säilyvät
paremmin ja pitempään rasvaisiin
ruokiin verrattuna. Suola vähentää
elintarvikkeiden säilytysaikaa.

• Jos jääpaloja nautitaan suoraan
pakastimesta otettuina, ne voivat
aiheuttaa kylmävammoja.
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• Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin
pakkauksiin, jotta voit helposti seurata
säilytysaikoja.

6.6 Pakasteiden säilytysohjeita
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi
laitteen parhaan suorituskyvyn:

• Tarkista, että kaupasta ostamasi
pakasteet on säilytetty oikein.

• Laita pakasteet pakastimeen
mahdollisimman nopeasti ostoksilla
käynnin jälkeen.

• Älä avaa ovea usein, älä myöskään
pidä ovea auki pitempään kuin on
tarpeen.

• Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti
eikä sitä saa pakastaa uudelleen.

• Älä käytä tuotetta pakkaukseen
merkityn viimeisen käyttöpäivän
jälkeen.

7. HOITO JA PUHDISTUS

VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.

7.1 Yleiset varoitukset

HUOMIO!
Kytke laite irti verkkovirrasta
ennen minkäänlaisten
puhdistustoimenpiteiden
suorittamista.

Laitteen jäähdytysyksikkö
sisältää hiilivetyä.
Jäähdytysyksikön huollon ja
täytön saa suorittaa ainoastaan
valtuutettu huoltomekaanikko.

Jääkaapin varusteita ja osia ei
saa pestä astianpesukoneessa.

7.2 Ensimmäinen
käynnistäminen

HUOMIO!
Jätä laite pystyasentoon
vähintään 4 tunnin ajaksi ennen
pistokkeen liittämistä
pistorasiaan ja laitteen
käyttöönottoa. Näin
varmistetaan, että öljy palaa
kompressoriin. Muutoin
kompressori tai elektroniset
komponentit voivat vaurioitua.

7.3 Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese
sisäosat ja kaikki kaapin sisälle sijoitettavat
varusteet haalealla vedellä ja miedolla
pesuaineella poistaaksesi uudelle laitteelle
tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet
lopuksi huolellisesti.

HUOMIO!
Älä käytä puhdistusaineita tai
hankaavia jauheita, sillä ne
vahingoittavat pintoja.

7.4 Säännöllinen puhdistus

HUOMIO!
Älä vedä, siirrä tai vahingoita
kaapin sisällä olevia putkia ja
kaapeleita.

HUOMIO!
Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.

HUOMIO!
Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta
lattiaa.

Laite on puhdistettava säännöllisesti.

1. Puhdista sisäosa ja varusteet
lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella.

2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja
pyyhi ne puhtaaksi.

3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
4. Jos mahdollista, puhdista laitteen

takaosassa sijaitsevat lauhdutin ja
kompressori harjalla. 
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Tämä toimenpide parantaa laitteen
suorituskykyä ja säästää energiaa.

7.5 Jääkaapin sulattaminen
Normaalikäytössä huurretta poistuu
automaattisesti jääkaappiosaston
höyrystimestä aina kompressorin
pysähtyessä. Sulatusvesi valuu laitteen
takana, kompressorin yläpuolella
sijaitsevaan kaukaloon, josta se haihtuu.

Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva
sulatusveden tyhjennysaukko on tärkeää
puhdistaa säännöllisin väliajoin, jotta vettä
ei tulvi yli ja tipu ruokien päälle.

7.6 Pakastimen sulattaminen

HUOMIO!
Älä koskaan käytä teräviä
metalliesineitä huurteen
poistamisessa höyrystimestä,
sillä se voi vahingoittua. Älä
yritä nopeuttaa sulatusta
mekaanisilla tai muilla välineillä,
joita valmistaja ei ole neuvonut
käyttämään. Pakasteiden
lämpötilan nouseminen
sulatuksen aikana voi lyhentää
niiden turvallista säilytysaikaa.

Aseta alhaisempi lämpötila noin
12 tuntia ennen sulatuksen
aloittamista, jotta pakasteet
jäätyvät mahdollisimman
kylmiksi ja varaavat näin
itseensä kylmää
sulatustoimenpiteen ajaksi.

Pakastimen hyllyihin ja yläosastoon
muodostuu aina jonkin verran huurretta.

Sulata pakastin, kun huurrekerroksen
paksuus on noin 3-5 mm.

1. Kytke laite pois toiminnasta tai irrota
pistoke pistorasiasta.

2. Poista pakastimesta kaikki
elintarvikkeet, kääri ne paksulti
sanomalehteen ja laita viileään
paikkaan. 

VAROITUS!
Älä koske pakasteisiin
märin käsin. Kädet voivat
jäätyä kiinni ruokaan.

3. Jätä ovi auki ja aseta muovikaavin
laitteen alaosassa keskellä olevaan,
sille tarkoitettuun paikkaan. Aseta
kaapimen varren alapuolelle astia, joka
kerää sulatusveden.

Voit nopeuttaa sulatusta laittamalla
lämmintä vettä sisältävän astian
pakastimen sisään. Poista myös
sulatuksen aikana irtoilevat jääpalat
pakastimen sisältä.

4. Kun pakastin on sulatettu, kuivaa
sisäpinnat hyvin ja laita kaavin talteen.

5. Kytke laitteeseen virta.
Aseta pakasteet takaisin pakastimeen
kolmen tunnin kuluttua.

7.7 Jos laitetta ei käytetä pitkään
aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään
aikaan, suorita seuraavat toimenpiteet:

1. Kytke laite irti verkkovirrasta.
2. Ota kaikki ruoat pois
3. Sulata (jos tarpeen) ja puhdista laite

sekä kaikki sen varusteet.
4. Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
5. Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen

sisälle ei muodostu epämiellyttävää
hajua.
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VAROITUS!
Jos jätät laitteen päälle, pyydä
jotakin toista henkilöä
tarkistamaan kaappiin jätetyt
elintarvikkeet aika ajoin, jotta ne
eivät pilaannu esimerkiksi
sähkökatkon sattuessa.

8. VIANMÄÄRITYS

VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.

8.1 Käyttöhäiriöt

Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide

Laite ei toimi lainkaan. Virta on katkaistu laittees-
ta.

Kytke laitteeseen virta.

 Pistoke ei ole kunnolla
kiinni pistorasiassa.

Kiinnitä pistoke oikein pistora-
siaan.

 Pistorasiaan ei tule jänni-
tettä.

Kokeile kytkemällä pistora-
siaan jokin toinen sähkölaite.
Ota yhteys sähköasentajaan.

Laitteen käyntiääni on kova. Laitetta ei ole tuettu kun-
nolla paikalleen.

Tarkista, onko laite vakaa.

Valo ei syty. Lamppu on valmiustilas-
sa.

Sulje ja avaa ovi.

Lamppu on palanut. Lue ohjeet kohdasta "Lamp-
un vaihtaminen".

Kompressori käy jatkuvasti. Lämpötila on asetettu vir-
heellisesti.

Lue ohjeet Käyttö-luvusta.

 Laitteeseen on laitettu
monia elintarvikkeita sa-
manaikaisesti.

Odota muutama tunti ja tar-
kista lämpötila uudelleen.

 Huoneen lämpötila on liian
korkea.

Katso ilmastoluokan taulukko
arvokilvestä.

 Ruoka on pantu kodinko-
neeseen liian lämpimänä.

Anna ruoan jäähtyä huoneen
lämpötilaan ennen pakasta-
mista.

Ovi ei ole kunnolla kiinni. Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
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Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide

Laitteessa on liikaa huurret-
ta ja jäätä.

Ovea ei ole suljettu oikein
tai tiiviste on viallinen/likai-
nen.

Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".

Veden poistoputken tulp-
paa ei ole asetettu oikein.

Aseta veden poistoputken
tulppa oikein.

Elintarvikkeita ei ole pak-
attu kunnolla.

Pakkaa ruoat oikein.

Lämpötila on asetettu vir-
heellisesti.

Lue ohjeet Käyttö-luvusta.

Vettä valuu jääkaapin taka-
seinää pitkin.

Automaattisen sulatuksen
aikana takaseinässä oleva
huurre sulaa.

Tämä on normaalia.

Vettä valuu jääkaapin si-
sälle.

Veden tyhjennysaukko on
tukossa.

Puhdista veden tyhjennysauk-
ko.

Elintarvikkeet estävät ve-
den valumisen vedenker-
uukaukaloon.

Tarkista, että elintarvikkeet ei-
vät kosketa takaseinään.

Vettä valuu lattialle. Sulatusvesiaukkoa ei ole
liitetty kompressorin ylä-
puolella olevaan haihdutu-
sastiaan.

Kiinnitä sulatusveden poisto-
putki haihdutusastiaan.

Ovi on kohdistettu virheelli-
sesti tai se on ilmanvaihto-
säleikön tiellä.

Laite ei ole oikein tasapai-
notettu.

Katso kohta "Tasapainottami-
nen".

Laitteen lämpötila on liian
alhainen tai korkea.

Lämpötilaa ei ole säädetty
oikein.

Säädä lämpötila korkeam-
maksi/alhaisemmaksi.

Ovi ei ole kunnolla kiinni. Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".

Ruoat ovat liian lämpimiä. Anna ruokien lämpötilan las-
kea huoneen lämpötilaan en-
nen kuin laitat ruoat lait-
teeseen.

Laitteeseen on lisätty pal-
jon ruokia samalla kertaa.

Aseta laitteeseen vähemmän
ruokia yhdellä kertaa.

Huurrekerroksen paksuus
on yli 4-5 mm.

Sulata laite.

Ovea on avattu liian usein. Avaa ovi vain tarvittaessa.

Laitteen kylmän ilman
kierto ei toimi.

Tarkista kylmän ilman kierto.
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Jos ongelmaa ei ratkaista
ohjeiden avulla, ota yhteyttä
paikalliseen valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.

8.2 Oven sulkeminen
1. Puhdista oven tiivisteet.
2. Säädä ovea tarvittaessa. Lue ohjeet

kohdasta "Asennus".
3. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet oven

tiivisteet. Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.

8.3 Lampun vaihtaminen

Laitteessa on pitkäikäinen LED-
sisävalo.

HUOMIO!
Irrota pistoke pistorasiasta.

1. Paina läpinäkyvää suojusta sormilla
samanaikaisesti ylös ja alas ja irrota se
nuolien suuntaan.

1

1

2

2. Vaihda lamppu saman tehoiseen ja -
muotoiseen lamppuun, joka on
tarkoitettu erityisesti kodinkoneisiin.
(maksimiteho on merkitty lampun
suojaan).

3. Kiinnitä lampun suojus takaisin
paikalleen.

4. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
5. Avaa ovi. 

Tarkista, että valo syttyy.

9. ASENNUS

VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.

9.1 Sijoittaminen
Asenna tämä laite kuivaan ja hyvin
tuuletettuun sisätilaan, jossa ympäristön
lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä
mainittua ilmastoluokkaa:

Ilmas-
toluok-
ka

Ympäristölämpötila

SN +10°C – 32°C

N +16 °C – 32°C

ST +16 °C – 38°C

T +16 °C – 43 °C

Joissakin malleissa voi esiintyä
toiminnallisia ongelmia, jos niitä
käytetään kyseisen käyttövälin
ulkopuolella. Virheetön toiminta
taataan vain määritetyllä
lämpötilavälillä. Jos laitteen
asennuspaikan valitsemisessa
on epäselvyyksiä, käänny
jälleenmyyjän,
asiakaspalvelumme tai
lähimmän huoltopalvelun
puoleen.

9.2 Sijainti
Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden, kuten
lämpöpattereiden, boilereiden tms. lähelle
tai suoraan auringonvaloon. Tarkista, että
ilma pääsee kiertämään vapaasti laitteen
takana. Jos laite sijoitetaan keittiökaapin
alapuolelle, laitteen yläreunan ja
keittiökaapin välillä tulee olla vähintään 100
mm parhaan suorituskyvyn
varmistamiseksi. Mahdollisuuksien
mukaan tulee kuitenkin välttää
sijoittamasta laitetta kalustekaapin
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alapuolelle. Laite voidaan säätää tarkasti
vaakatasoon sen pohjassa olevan yhden
tai useamman säätöjalan avulla.

A B

1
0

0
 m

m

m
in

2
0

 m
m

9.3 Sähköliitäntä
• Ennen kuin kytket laitteen

verkkovirtaan, tarkista, että
arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus
vastaavat verkkovirran arvoja.

• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on
varustettu maadoituskoskettimella. Jos
pistorasia, johon laite kytketään, ei ole
maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa
kytkemään laite erilliseen
maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.

• Valmistaja ei vastaa millään tavalla
vahingoista, mikäli edellä olevia
turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.

• Tämä kodinkone vastaa Euroopan
yhteisön direktiivejä.

9.4 Takaosan välikappaleet
Kaksi välikappaletta toimitetaan
asiakirjapussin mukana.

1. Avaa ruuvi.
2. Kiinnitä välikappale ruuvin alapuolelle.
3. Käännä välikappale oikeaan asentoon.
4. Kiristä ruuvit uudelleen.

2

4
3

1

9.5 Tasapainotus
Kun sijoitat laitteen paikalleen, tarkista,
että se on vaakatasossa. Voit säätää
laitteen vaakatasoon laitteen pohjassa
etupuolella olevilla säätöjaloilla.

9.6 Oven kätisyyden vaihtaminen

VAROITUS!
Irrota virtajohto pistorasiasta
ennen kuin aloitat mitään
toimenpiteitä.

HUOMIO!
Avautumissuunnan vaihdossa
tarvitaan toinen henkilö, joka
pitää laitteen ovia tukevasti
toimenpiteiden aikana.

1. Avaa ovi ja tyhjennä hyllyt.
2. Ruuvaa auki oven yläsaranan (1)

ruuvit.
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2

1

3. Poista ovi keskisaranan tapista (2).
4. Aseta yläsaranan suojus vastakkaisen

puolen reikiin.
5. Irrota ruuvit keskisaranasta (3).
6. Irrota kummankin oven yläosassa

olevat tulpat ja siirrä ne toiselle
puolelle.

7. Poista alaovi alasaranan tapista (4).

4

3

8. Irrota alasaranan (5) tappi ja ruuvaa
alasaranan tappi (6) alasaranan
vasempaan reikään.

5

6

9. Irrota alasaranan ruuvit ja poista
sarana (8).

10. Irrota alasuojuksen tapit ja ruuvaa ne
vastakkaisen puolen reikään (7).

11. Aseta alasarana vastakkaiselle puolelle
ja kiinnitä se ruuveilla (8).

7

8

12. Aseta alaovi alasaranan tappiin (9).
13. Irrota keskisuojuksen tapit ja ruuvaa

ne vastakkaisen puolen reikään (10).
14. Aseta keskisarana vastakkaiselle

puolelle ja kiinnitä se ruuveilla (11).
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10

9

180
o

11

15. Aseta yläovi keskisaranan tappiin (12).
16. Kiinnitä ovi yläsaranalla ja asenna se

paikoilleen ruuveilla (13).

12

13

17. Kiinnitä oven kahvat ja tapit
vastakkaiselle puolelle.

A

A

C

C
B

B

Tarkista lopuksi seuraavat
seikat:
• Kaikki ruuvit on kiristetty.
• Magneettitiiviste on tarttunut

tiukasti kaappiin.
• Ovi avautuu ja sulkeutuu

kunnolla.
Jos sijoituspaikan lämpötila on
alhainen (esim. talvella), tiiviste
ei mahdollisesti tartu hyvin.
Odota tässä tapauksessa, että
tiiviste kiinnittyy itsestään. Jos
et halua suorittaa edellä
kuvattuja toimenpiteitä itse, voit
ottaa yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Huoltoliikkeen ammattitaitoinen
asentaja vaihtaa oven
kätisyyden korvausta vastaan.

10. TEKNISET TIEDOT
10.1 Tekniset tiedot

   

Korkeus mm 1745

Leveys mm 595

Syvyys mm 642

Lämmönnousuaika tuntia 30

Jännite V 230 - 240

Taajuus Hz 50
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Tekniset tiedot on merkitty laitteen
ulkopuolelle tai sisäpuolelle kiinnitettyyn
arvokilpeen ja energiatarraan.

11. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty

merkillä . Kierrätä pakkaus asettamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.

Älä hävitä merkillä  merkittyjä
kodinkoneita kotitalousjätteen mukana.
Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
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VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats
med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta
att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:

Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com

Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com

Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell, PNC,
serienummer.
Informationen finns på typskylten.

 Varnings-/viktig säkerhetsinformation

 Allmän information och tips

 Miljöinformation

Med reservation för ändringar.
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1.  SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig för personskador eller skador på egendom som
orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara
alltid instruktionerna tillsammans med produkten för
framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade
• Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder

och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.

• Låt inte barn leka med produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
• Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av

barn utan tillsyn.

1.2 Allmän säkerhet
• Produkten är avsedd att användas i hushåll och

liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och

andra arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och

andra typer av boendemiljöer
• Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i

produktens nisch eller i inbyggnadsutrymmet.
• Använd inga mekaniska verktyg eller andra medel för att

påskynda avfrostningsprocessen utöver de som
rekommenderas av tillverkaren.

• Var noga med att inte skada kylkretsen.
• Använd inga elektriska apparater inne i

förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
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• Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
• Rengör ugnen med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara

neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med
slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.

• Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar med
lättantändligt bränsle i den här produkten.

• Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller
personer med motsvarande utbildning, för att undvika
fara

• Om produkten är försedd med en ismaskin eller
vattenmaskin ska de endast fyllas med vatten.

• Om produkten kräver en vattenanslutning ska den
endast anslutas till en tillförselslang med drickbart
vatten.

• Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara
mellan 1 bar (0,1 MPa) och 10 bar (1 MPa)

2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation

VARNING!
Endast en behörig person får
installera den här produkten.

• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad

produkt.
• Följ de installationsinstruktioner som

följer med produkten.
• Produkten är tung, så var alltid försiktig

när du flyttar den. Använd alltid
skyddshandskar.

• Se till att luft kan cirkulera i produkten.
• Vänta minst 4 timmar innan du ansluter

produkten till eluttaget. Detta för att
oljan skall hinna rinna tillbaka till
kompressorn.

• Installera inte produkten nära element,
spisar, ugnar eller hällar.

• Produktens bakre yta måste ställas
mot väggen.

• Installera inte produkten så den står i
direkt solljus.

• Installera inte den här produkten i
områden som är för fuktiga eller för
kalla, som t.ex. byggnadsförråd,
garage eller vinkällare.

2.2 Elektrisk anslutning

VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.

• Produkten måste vara jordad.
• Alla elektriska anslutningar ska göras

av en behörig elektriker.
• Kontrollera att produktens märkdata

överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall kontakta en elektriker.

• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.

• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.

• Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln,
kompressorn). Kontakta service eller en
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elektriker för att ersätta skadade
komponenter.

• Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.

• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.

• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.

2.3 Användning

VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar.

• Ändra inte produktens specifikationer.
• Ställ inte elektriska produkter (t.ex.

glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det är
lämpligt.

• Var försiktig så att du inte skadar
kylkretsen. Den innehåller isobutan
(R600a), en naturgas som är
miljöanpassad i hög grad. Denna gas
är lättantändlig.

• Om kylkretsen skadas får inga flammor
eller antändningskällor finnas i rummet.
Ventilera rummet.

• Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.

• Lägg inte in läskedrycker i frysfacket.
Detta skapar tryck i dricksflaskan.

• Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.

• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.

• Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.

• Ta inte bort eller vidrör inte föremål från
frysdelen om händerna är våta eller
fuktiga.

• När du tar ut en glasspinne ur
produkten ska du inte äta den direkt.
Vänta några minuter.

• Frys inte mat igen som en gång tinats.
• Följ förvaringsanvisningarna på

förpackningen till den frusna maten.

2.4 Skötsel och rengöring

VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten föreligger.

• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.

• Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla kylapparaten.

• Undersök regelbundet
tömningskanalen i kylen och rengör
den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten att
samlas på produktens botten.

2.5 Avfallshantering

VARNING!
Risk för kvävning eller skador.

• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort locket för att hindra att barn

eller djur stängs in inuti produkten.
• Kylkretsen och isoleringsmaterialet i

den här produkten är "ozonvänliga".
• Isoleringsmaterialet innehåller

brandfarlig gas. Kontakta kommunen
för information om hur produkten
kasseras korrekt.

• Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära värmeväxlaren.
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3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Produktöversikt

43 65

78

1 2

1 Grönsakslådor

2 Skåphyllor

3 Flaskhylla

4 Kontrollpanel

5 Dörrhyllor

6 Flaskhylla

7 Fryslådor

8 Typskylt

4. ANVÄNDNING
4.1 Slå på
Sätt i stickkontakten i eluttaget.

Vrid temperaturreglaget medurs till en
medelhög inställning.

4.2 Stänga av
Stäng av produkten genom att vrida
temperaturreglaget till "O"-läget.

4.3 Temperaturreglering
Temperaturen regleras automatiskt.

Gör följande för att använda produkten:
• vrid temperaturreglaget mot de låga

inställningarna för att erhålla låga
kylnivåer.

• vrid temperaturreglaget mot de höga
inställningarna för att erhålla höga
kylnivåer.
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En medelhög inställning är i
regel bäst.

Den exakta inställningen bör dock väljas
med hänsyn till att temperaturen inne i
produkten beror på:
• rumstemperaturen
• hur ofta locket öppnas
• mängden matvaror som förvaras
• produktens placering.

Om produkten är inställd på en
låg temperatur, och
omgivningstemperaturen är
hög eller produkten är full med
matvaror, kan kompressorn
arbeta kontinuerligt och
medföra att frost bildas på den
bakre väggen. I detta fall måste
temperaturreglaget ställas in på
en högre temperatur för att
möjliggöra automatisk
avfrostning och därigenom
också sänka
energiförbrukningen.

5. DAGLIG ANVÄNDNING
5.1 Infrysning av färska livsmedel
Produkten är lämplig för infrysning av
färska livsmedel och långvarig förvaring av
frysta och djupfrysta matvaror.

För att frysa in färsk mat behöver inte den
medelhöga inställningen ändras.

För snabbare infrysning kan dock
temperaturreglaget vridas till en högre
inställning för att erhålla en högre kyleffekt.

I detta läge kan temperaturen i
kylskåpsutrymmet sjunka
under 0 °C. Ställ i så fall in
temperaturreglaget på en
varmare inställning.

Lägg de färska matvarorna som ska frysas
in i det nedersta facket.

Maximal mängd livsmedel som kan frysas
inom 24 timmar anges på typskylten som
sitter på produktens insida.

Infrysningen tar 24 timmar: lägg inte in
andra livsmedel som ska frysas under
denna period.

5.2 Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i
avstängt läge, låt produkten stå på i minst
två timmar innan du lägger in några
matvaror.

Fryslådorna gör att du snabbt och enkelt
kan hitta det matpaket du söker Om stora
mängder mat skall förvaras, plocka ur alla
lådor utom den nedre lådan. Denna måste

vara på plats för att säkerställa god
luftcirkulation. På alla hyllor kan man
placera mat som sticker ut 15 mm från
dörren.

VARNING!
I händelse av en oavsiktlig
avfrostning, t.ex. vid ett
strömavbrott och avbrottet
varar längre än den tid som
anges i den tekniska
informationen under "Säkerhet
vid strömavbrott", måste den
tinade maten konsumeras
snabbt eller omedelbart tillagas
och sedan frysas in på nytt (när
maten har kallnat).

5.3 Upptining
Djupfryst och fryst mat kan, innan den
används, tinas i kylen eller vid
rumstemperatur beroende på den tid som
står till förfogande för upptiningen.

Småbitar kan till och med tillagas direkt
från frysen medan de fortfarande är frysta.
Tillagningen tar i detta fall dock lite längre
tid.

5.4 Placering av dörrhyllorna
För att kunna förvara matförpackningar av
olika storlekar kan dörrhyllorna placeras
på olika nivåer.

1. Dra hyllan gradvis i pilarnas riktning
tills den lossnar.

2. Placera om enligt behov.
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1 2

Flytta inte den nedre
dörrhyllan detta för att
säkerställa korrekt
luftcirkulation.

5.5 Flyttbara hyllor
Väggarna i kylskåpet är försedda med ett
antal hyllstöd så att hyllorna kan placeras
enligt önskemål.

Vissa hyllor måste lyftas upp i bakkanten
för att kunna avlägsnas.

Flytta inte glashyllan ovanför
grönsakslådan detta för att
säkerställa korrekt
luftcirkulation.

5.6 Flaskhylla
Placera flaskorna (med öppningarna
vända utåt) i den redan installerade hyllan. 

Sätt bara in förslutna flaskor.

5.7 Borttagning av fryslådor från
frysen
Fryslådorna har ett stopp som förhindrar
att de oavsiktligt tas bort eller ramlar ut.
För att ta ut en fryslåda ur frysen, drag
lådan mot dig till stoppet och tag sedan
bort den genom att vinkla den främre
delen uppåt.

2

1

För att sätta tillbaka lådan, lyft upp lådans
främre del något och sätt in den i frysen.
När lådan har passerat stoppen, skjut in
lådan på plats.
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6. RÅD OCH TIPS
6.1 Normala driftljud
Följande ljud är normala under drift:

• Ett gurglande och bubblande ljud hörs
från slingorna när köldmedlet pumpas
runt.

• Ett surrande eller pulserande ljud hörs
från kompressorn när köldmedlet
pumpas runt.

• Ett plötsligt knackande ljud från
produktens insida som orsakas av
termisk dilatation (ett naturligt och
ofarligt fysiskt fenomen).

• Ett gurglande klickljud hörs från
temperaturregulatorn när kompressorn
slås på eller av.

6.2 Tips för energibesparing
• Öppna inte dörren för ofta och låt den

inte stå öppen längre tid än absolut
nödvändigt.

• Om rumstemperatuen är hög, och
temperaturreglaget är inställt på en låg
temperatur och produkten är fulladdad,
kan kompressorn arbeta kontinuerligt
och medföra att frost eller is bildas på
evaporatorn. Om detta inträffar, ställ in
temperaturreglaget på ett varmare läge
för att möjliggöra automatisk
avfrostning och därigenom också
sänka energiförbrukningen.

• Avlägsna inte kylackumulatorerna (i
förekommande fall) från fryskorgen.

6.3 Tips för kylning av färska
livsmedel
För att få bästa resultat:

• Förvara inte varm mat eller flyktiga
vätskor i kylskåpet.

• Täck över eller förpacka maten, särskilt
om den har en stark smak.

• placera mat så att luft kan cirkulera fritt
omkring den

6.4 Tips för kylning
Praktiska råd:

• Kött (alla typer) : Lägg i plastpåsar och
placera på glashyllan ovanför
grönsakslådan.

• Av säkerhetsskäl bör kött förvaras på
detta sätt i högst två dygn.

• Tillagad mat och kalla rätter: Dessa bör
täckas över och kan placeras på valfri
hylla.

• Frukt och grönsaker: Skölj av och
rengör noga och lägg i den speciella
grönsakslådan(-lådorna).

• Smör och ost: Dessa produkter bör
läggas i särskilda, lufttäta behållare eller
förpackas i aluminiumfolie eller
plastpåsar för att få bort så mycket luft
som möjligt.

• Flaskor: dessa bör ha kapsyl och
förvaras lämpligen antingen i flaskstället
eller i dörrens flaskhylla.

• Bananer, potatis, lök och vitlök som
inte är förpackade bör inte förvaras i
kylskåpet.

6.5 Tips för infrysning
Här följer några värdefulla tips som hjälper
dig att använda infrysningsfunktionen på
bästa sätt:

• den största mängd mat som kan frysas
inom 24 timmar anges på typskylten

• Infrysningsprocessen tar 24 timmar.
Ytterligare livsmedel som skall frysas in
bör inte läggas in under denna period.

• frys endast in färska och rena matvaror
av hög kvalitet.

• dela upp maten i små portioner för en
snabbare och fullständig infrysning.
Sedan kan du dessutom plocka ut och
tina endast den mängd du behöver.

• slå in maten i aluminiumfolie, eller lägg
den i plastpåsar och se till att
förpackningarna är lufttäta;

• låt inte färsk, ej infryst mat komma i
kontakt med redan infryst mat för att
temperaturen inte skall öka i den
infrysta maten.

• magra matvaror håller sig bättre och
längre än feta. Salt minskar livslängden
på matvaror.

• isglass kan, om den konsumeras direkt
från frysfacket, orsaka frysskador på
huden;

• det är lämpligt att anteckna datumet
för infrysning på varje separat
förpackning så att du kan hålla reda på
förvaringstiderna.
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6.6 Tips för förvaring av fryst mat
Observera följande för att utnyttja
produktens prestanda på bästa sätt:

• Kontrollera att kommersiellt infrysta
matvaror har förvarats på rätt sätt av
återförsäljaren.

• transportera frysta matvaror från
affären till frysen så snabbt som möjligt;

• öppna inte dörren för ofta och låt den
inte stå öppen längre tid än absolut
nödvändigt.

• när fryst mat tinas upp försämras den
snabbt och får inte frysas in på nytt.

• överskrid inte den förvaringsperiod som
anges av tillverkaren.

7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

7.1 Allmänna varningar

FÖRSIKTIGHET!
Koppla loss produkten från
eluttaget innan du utför någon
form av underhåll.

Kylenheten i denna produkt
innehåller kolväten. Underhåll
och påfyllning får därför endast
utföras av en auktoriserad
servicetekniker.

Tillbehören och andra delar av
produkten är inte lämpliga för
rengöring i diskmaskin.

7.2 Initial ström på

FÖRSIKTIGHET!
Innan man sätter i
stickkontakten i uttaget och
sätter igång skåpet första
gången ska man låta
produkten stå upprätt i minst 4
timmar. Då kan man vara säker
på att oljan runnit tillbaka till
kompressorn. Annars kan
kompressorn eller de
elektroniska delarna skadas.

7.3 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att ta
bort den typiska lukten hos nya produkter.
Eftertorka sedan noga.

FÖRSIKTIGHET!
Använd inga starka
rengöringsmedel eller
skurpulver eftersom sådana
produkter skadar ytfinishen.

7.4 Regelbunden rengöring

FÖRSIKTIGHET!
Dra inte i, flytta inte och undvik
att skada rörledningarna och
kablarna inne i produkten.

FÖRSIKTIGHET!
Var försiktig så att du inte
skadar kylsystemet.

FÖRSIKTIGHET!
När du flyttar produkten ska du
lyfta upp den i framkanten så
att inte golvet repas.

Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:

1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.

2. Inspektera regelbundet
dörrtätningarna och torka dem rena
från eventuell smuts.

3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och kompressorn

(om de går att komma åt) på
produktens baksida med en borste. 
Detta förbättrar produktens prestanda
och bidrar till en lägre
energiförbrukning.

7.5 Avfrostning av kylskåpet
Frost avlägsnas automatiskt i kylutrymmet
varje gång kompressorn stannar under
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normal användning. Det avfrostade vattnet
töms ut via en ränna i en särskild behållare
som sitter ovanför kompressorn på
produktens baksida, där vattnet
avdunstar.

Det är viktigt att regelbundet rengöra
smältvattnets tömningshål i mitten av
kylskåpsutrymmet för att undvika att
vattnet rinner över och droppar ned på
matvarorna.

7.6 Avfrostning av frysen

FÖRSIKTIGHET!
Använd aldrig vassa
metallverktyg för att skrapa av
frost från evaporatorn,
eftersom den kan skadas.
Använd inga mekaniska
verktyg eller andra medel för att
påskynda
avfrostningsprocessen utöver
de som rekommenderas av
tillverkaren. En
temperaturhöjning hos frysta
matförpackningar kan förkorta
tiden som de kan förvaras utan
säkerhetsrisk.

Cirka 12 timmar före
avfrostningen ställer du in en
lägre temperatur för att bygga
upp en tillräcklig kylreserv för
driftsavbrottet.

En viss mängd frost bildas alltid på
fryshyllorna och runt det övre facket.

Frosta av frysen när frostlagret har en
tjocklek på cirka 3-5 mm.

1. Stäng av produkten och koppla loss
den från eluttaget.

2. Plocka ut matvarorna, slå in dem i
flera lager med tidningspapper och
lägg dem på en sval plats. 

VARNING!
Ta inte i fryst mat med våta
händer. Dina händer kan
frysa fast vid matvarorna.

3. Låt dörren stå öppen och sätt fast
plastskrapan längst ned i mitten och
placera en behållare undertill för att
samla upp avfrostningsvattnet.

För att påskynda
avfrostningsprocessen kan du placera
en skål med varmt vatten i frysfacket.
Du kan också ta bort isbitar som
lossnar innan avfrostningen är klar.

4. När avfrostningen är klar torkar du
noga av produktens insida. Spara
skrapan för framtida bruk.

5. Sätt på produkten.
Efter tre timmar ska de matvaror läggas
tillbaka i frysfacket som du tidigare
plockade ut.

7.7 Långa uppehåll
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:

1. Koppla loss produkten från eluttaget.
2. Plocka ur alla matvaror.
3. Avfrosta (i förekommande fall) och

rengör produkten och alla tillbehör.
4. Rengör produkten och alla tillbehör.
5. Låt dörren/dörrarna stå på glänt så att

inte dålig lukt bildas.

VARNING!
Om produkten lämnas
påslagen, be någon titta till den
då och då så att inte varorna i
den förstörs i händelse av
strömavbrott.
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8. FELSÖKNING

VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

8.1 Om produkten inte fungerar

Problem Möjlig orsak Åtgärd

Produkten fungerar inte. Produkten har stängts av. Sätt på produkten.

 Stickkontakten sitter inte
ordentligt i eluttaget.

Sätt i stickkontakten orden-
tligt i eluttaget.

 Eluttaget är strömlöst. Anslut en annan elektrisk pro-
dukt till eluttaget. Kontakta en
behörig elektriker.

Produkten bullrar. Produkten står ostadigt. Kontrollera om produkten står
stabilt.

Lampan fungerar inte. Lampan är i standby-läge. Stäng och öppna dörren.

Lampan är trasig. Se avsnittet ”Byte av lamp-
an”.

Kompressorn är kontinuer-
ligt i drift.

Temperatur är felaktigt in-
ställd.

Se avsnittet "Användning".

 Många matvaror inlagda
samtidigt.

Vänta några timmar och kon-
trollera sedan temperaturen
igen.

 Rumstemperaturen är för
hög.

Se klimatklasstabellen på typ-
skylten.

 Alltför varm mat har lagts
in.

Låt mat svalna till rumstem-
peratur före infrysning.

Dörren är inte ordentligt
stängd.

Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.

Det har bildats för mycket
frost och is.

Dörren är inte korrekt
stängd eller packningen är
deformerad/smutsig.

Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.

Vattentömningspluggen är
inte korrekt placerad.

Placera vattentömningsplug-
gen på rätt sätt.

Matvaror är inte ordentligt
förpackade.

Förpacka matvarorna orden-
tligt.

Temperatur är felaktigt in-
ställd.

Se avsnittet "Användning".

Vatten rinner på den bakre
väggen i kylskåpet.

Under den automatiska
avfrostningen tinar frost
på bakväggen.

Detta är normalt.
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Problem Möjlig orsak Åtgärd

Vatten rinner inne i kylskå-
pet.

Vattenutloppet är igen-
täppt.

Rengör vattenutloppet.

Matvaror hindrar vattnet
från att rinna in i vattenup-
psamlaren.

Kontrollera att inga matvaror
har kontakt med den bakre
väggen.

Vatten rinner ut på golvet. Smältvattensutloppet är
inte anslutet till avdunst-
ningsbrickan ovanför
kompressorn.

Anslut smältvattenutloppet till
avdunstningsbrickan.

Dörren är felriktad eller
blockerar ventilationsgallret.

Produkten står inte plant. Se avsnittet ”Justering av
höjd”.

Temperaturen i produkten
är för låg/hög.

Temperaturen är felaktigt
inställd.

Ställ in en högre/lägre tem-
peratur.

Dörren är inte ordentligt
stängd.

Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.

Matvarornas temperatur
är för hög.

Låt matvarornas temperatur
sjunka till rumstemperatur in-
nan du lägger in dem.

Många matvaror inlagda
för förvaring samtidigt.

Lägg in färre matvaror för för-
varing samtidigt.

Frosten är tjockare än 4-5
mm.

Avfrosta produkten.

Dörren har öppnats för of-
ta.

Öppna dörren bara när det
behövs.

Kalluft cirkulerar inte i pro-
dukten.

Se till att kalluft kan cirkulera i
produkten.

Kontakta vår lokala
serviceavdelning om dessa råd
inte löser problemet.

8.2 Stängning av dörren
1. Rengör dörrtätningarna.
2. Justera dörren vid behov. Se avsnitt

"Installation".
3. Byt vid behov ut defekta dörrtätningar.

Kontakta serviceavdelningen.

8.3 Byte av lampan

Produkten har en
innerbelysning bestående av en
LED-lampa med lång livslängd.

FÖRSIKTIGHET!
Koppla bort produkten från
eluttaget.

1. Flytta samtidigt det genomskinliga
lampglaset uppåt och nedåt och haka
samtidigt loss det i pilarnas riktning.
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2. Byt lampan mot en med samma effekt
och form och som är specialtillverkad
för dessa produkter. (max. effekt
anges på skyddet till glödlampan).

3. Sätt tillbaka lampskyddet.
4. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
5. Öppna luckan. 

Kontrollera att belysningen tänds.

9. INSTALLATION

VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

9.1 Placering
Produkten kan installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
omgivningstemperaturen motsvarar den
klimatklass som anges på typskylten:

Klimat-
klass

Omgivningstemperatur

SN +10 °C till + 32 °C

N +16 °C till + 32 °C

ST +16 °C till + 38 °C

T +16 °C till + 43 °C

Vissa funktionsproblem kan
uppstå för vissa modelltyper
vid användning utanför det
området. Korrekt funktion kan
endast garanteras inom angivet
temperaturområde. Om du är
osäker på var du ska installera
produkten kan du kontakta
återförsäljaren, vår kundtjänst
eller närmsta servicecenter

9.2 Plats
Produkten bör placeras på säkert avstånd
från värmekällor såsom element,
varmvattenberedare, direkt solsken, etc.
Se till att luft kan cirkulera fritt runt skåpets
baksida. För bästa effekt: om produkten
placeras under en överhängande

väggenhet skall det finnas minst 100 mm
fritt utrymme mellan produktens översida
och väggenheten. Produkten bör dock
inte placeras under överhängande
väggenheter. Produkten ställs in vågrätt
med en eller flera justeringsfötter i botten.
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9.3 Elektrisk anslutning
• Kontrollera att nätspänningen och

nätfrekvensen överensstämmer med
produktens märkdata som anges på
typskylten före anslutning till ett eluttag.

• Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en kontakt
för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är jordad,
kontakta en kvalificerad elektriker för
att ansluta produkten till en separat
jord enligt gällande bestämmelser.

• Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
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• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.

9.4 Bakre distanshållare
De två distanshållarna finns i påsen med
dokumentationen.

1. Lossa skruven.
2. Sätt distanshållaren under skruven.
3. Vrid distanshållaren till rätt läge.
4. Dra åt skruvarna igen.

2

4
3

1

9.5 Justering av höjd
Se till att produkten står i våg där den
installeras. Detta görs med de två
justerbara fötterna på bottens framsida.

9.6 Omhängning av dörr

VARNING!
Dra ur stickkontakten från
eluttaget innan du påbörjar
arbetet.

FÖRSIKTIGHET!
Vi rekommenderar att du ber
någon om hjälp med att hålla
ett fast grepp om dörren under
arbetets gång.

1. Öppna dörren och töm hyllorna.

2. Skruva loss skruvarna på det övre
gångjärnet (1).

2

1

3. Ta av dörren från den mellersta
gångjärnsaxeln (2).

4. Sätt skyddet till det övre gångjärnet i
hålen på motsatta sidan.

5. Skruva av skruvarna till det mellersta
gångjärnet (3).

6. Avlägsna pluggarna ovanpå båda
dörrarna och flytta dem till andra
sidan.

7. Ta av den nedre dörren från den nedre
gångjärnsaxeln (4).

4

3

8. Skruva av axeln på nedre gångjärnet
(5) och skruva i den nedre
gångjärnsaxeln (6) i det vänstra
borrhålet på nedre gångjärnet.
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9. Lossa skruvarna på nedre gångjärnet
och ta av det (8).

10. Skruva av de nedre pluggarna och
skruva i dem i hålet på motsatta sidan
(7).

11. Sätt nedre gångjärnet på motsatta
sidan och fäst det med skruvarna (8).

7

8

12. Sätt den nedre dörren på den nedre
gångjärnsaxeln (9).

13. Skruva av de mellersta pluggarna och
skruva i dem i hålet på motsatta sidan
(10).

14. Sätt mellersta gångjärnet på motsatta
sidan och fäst det med skruvarna (11).

10

9

180
o

11

15. Sätt den övre dörren på den mellersta
gångjärnsaxeln (12).

16. Fäst dörren med övre gångjärnet och
fäst fast den med skruvarna (13).

12

13

17. Sätt fast dörrhandtagen och
pluggarna på motsatta sidan.

A

A

C

C
B

B
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Kontrollera slutligen följande:
• Alla skruvar är åtdragna.
• Magnettätningen suger fast

ordentligt mot skåpet.
• Dörren öppnas och stängs

ordentligt.
Om rumstemperaturen är låg
(t.ex. på vintern) kanske
tätningen inte fäster ordentligt.
Vänta i så fall tills tätningen har
anpassat sig på naturlig väg.
Om du inte vill hänga om
dörren själv kan du kontakta
den lokala servicegivaren. En
servicetekniker hänger om den
mot en avgift.

10. TEKNISK INFORMATION
10.1 Tekniska data

   

Höjd mm 1745

Bredd mm 595

Djup mm 642

Temperaturökningstid Timmar 30

Nätspänning Volt 230 - 240

Frekvens Hz 50

Teknisk information finns på typskylten
som sitter på insidan eller utsidan av
produkten och på energietiketten.

11. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta

med symbolen  med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.

*
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VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på vårt nettsted for å finne:

Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com

Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com

Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.spare parts.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende data
for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.

 Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon

 Generell informasjon og tips

 Miljøinformasjon

Med forbehold om endringer.
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1.  SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av
produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle
skader som skyldes feilaktig montering og bruk. Oppbevar
produktets instruksjoner for fremtidig bruk.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
ADVARSEL!

Fare for kvelning, skade og permanent uførhet.

• Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og
oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende erfaring og
kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker
bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan
inntreffe.

• Ikke la barn leke med produktet.
• Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.
• Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det

brukes eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler er
varme.

• Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med
mindre de har tilsyn.

1.2 Generelt om sikkerhet
• Bare en kvalifisert person må montere og skifte ut dette

produktet.
• Produktet er ikke beregnet for å brukes sammen med et

separat fjernkontrollsystem eller et eksternt tidsur.
• Matlaging uten tilsyn på en komfyrtopp med fett eller

olje kan være farlig og kan resultere i brann.
• Du må aldri prøve å slukke en brann med vann, men du

må slå av produktet og deretter dekke flamme f.eks
med et lokk eller et brannteppe.

• Ikke oppbevar gjenstander på kokeoverflatene.
• Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
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• Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk må
ikke legges på komfyrtoppen fordi de kan bli varme.

• Om glasskeramikkoverflaten / glassoverflaten har
sprekker, skru av produktet for å unngå mulig elektrisk
støt.

• Produktet blir varmt når det er i bruk. Ikke ta på
varmeelementene inne i produktet. Bruk alltid grillvotter
når du tar ut eller putter inn tilbehør eller ovnsutstyr.

• Før vedlikehold kutt strømforsyningen.
• Sørg for at produktet er slått av før du bytter lampen for

å unngå fare for elektrisk støt.
• Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe

skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset i
stekeovnen, da dette kan ripe opp glasset og føre til at
glasset blir matt.

• Om strømledningen er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller likt
kvalifiserte personer for å unngå skader.

• Vær forsiktig når du berører oppbevaringsskuffen. Den
kan bli varm.

• For å fjerner ovnsstigene, må du først trekke de ut i front
og siden i bakkant. Bruk omvendt rekkefølge for å
montere ovnsstigene.

2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Montering

ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person må
montere dette produktet.

• Fjern all emballasjen
• Ikke monter eller bruk et skadet

produkt.
• Følg monteringsanvisningene som

følger med produktet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter

produktet, fordi det er tungt. Bruk alltid
vernehansker.

• Ikke dra eller løft produktet etter
håndtaket.

• Kjøkkenskapet og fordypningen må
være i passende dimensjoner.

• Overhold minimumsavstanden fra
andre produkter og enheter.

• Pass på at produktet er montert under
og ved siden av stabile konstruksjoner.

• Deler av produktet er strømførende.
Dekk produktet med møbler for å
forhindre berøring av farlige deler.

• Sidene på produktet må være på
høyde med produktet eller enheter av
samme høyde.

• Ikke monter produktet på en plattform
som ikke er beregnet på dette
produktet.

• Ikke monter produktet ved siden av en
dør eller under et vindu. Dette hindrer
varme kokekar fra å falle ned fra
produktet når døren eller vinduet er
åpnet.

www.electrolux.com4



• Sørg for å montere en stabiliserende
hjelp for å hindre at produktet tipper
fremover. Se installasjonskapittelet.

2.2 Elektrisk tilkopling

ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.

• Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.

• Produktet må være jordet.
• Kontroller at det er samsvar mellom

den elektriske informasjonen på
typeskiltet og strømforsyningen i huset.
Hvis det ikke er det, må du kontakt en
elektriker.

• Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.

• Ikke bruk doble stikkontakter eller
skjøteledninger.

• Ikke la nettkablene berøre eller komme
nær produkt døren, spesielt når døren
er varm.

• Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.

• Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at det
er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.

• Hvis stikkontakten er løs, ikke koble til
strømpluggen.

• Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve støpselet.

• Bruk bare riktige isolasjonsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.

• Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
produktet fra strømnettet ved alle
poler. Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.

• Lukk døren til produktet helt, før du
setter støpselet i stikkontakten.

2.3 Bruk

ADVARSEL!
Fare for skade og
brannskader.
Fare for elektrisk støt.

• Bare bruk dette produktet i en
husholdning.

• Produktets spesifikasjoner må ikke
endres.

• Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkert.

• Ikke la produktet være uten tilsyn mens
det er i bruk.

• Slå av produktet etter hver bruk.
• Vær forsiktig når du åpner døren til

produktet når produktet er i bruk. Varm
damp kan strømme ut.

• Ikke bruk produktet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.

• Ikke bruk produktet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.

ADVARSEL!
Risiko for brann og
eksplosjon

• Oppvarming av fett og olje kan frigjøre
brennbare damper. Hold flammer eller
varme gjenstander unna fett og oljer
når du bruker dem til tilbereding av
mat.

• Dampen fra svært varm olje, kan føre til
selvantennelse.

• Brukt olje som kan inneholde
matrester, kan forårsake brann ved en
lavere temperatur enn olje som brukes
for første gang.

• Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av produktet.

• Ikke la gnister eller åpne flammer
komme i kontakt med produktet når du
åpner døren.

• Åpne døren til produktet forsiktig. Bruk
av ingredienser som inneholder alkohol
kan føre til en blanding av alkohol og
luft.

ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.

• For å unngå skade eller misfarging på
emaljen:
– sett ikke kokekar eller andre

gjenstander i produktet direkte på
bunnen.

– ikke tøm vann direkte inn i det
varme produktet.

– ikke oppbevar fuktig servise eller
mat i produktet når tilberedningen
er ferdig.
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– vær forsiktig når du fjerner eller
monterer tilleggsutstyret.

• Misfarge på produktets emalje har
ingen innvirkning på funksjonen. Dette
er ikke en defekt som omfattes av
garantilovene.

• Bruk en grill - /stekepanne for bløte
kaker. Fruktsaft kan forårsake
permanente flekker.

• Ikke plasser varme kokekar på
betjeningspanelet.

• Ikke la gryter koke tørre.
• Vær forsiktig slik at ingen gjenstander

eller varme kokekar faller på produktet.
Overflaten kan bli skadet.

• Ikke aktiver kokesonene med tomt
kokekar eller uten kokekar.

• Legg ikke aluminiumsfolie direkte på
bunnen i produktet.

• Kokekar av støpejern, støpt aluminium
eller kokekar med ødelagt bunn kan
lage riper i glasskeramikken. Løft alltid
disse objektene opp når du må flytte
dem på platetoppen.

• Dette produktet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til andre
formål, f.eks. oppvarming av rommet.

2.4 Stell og rengjøring

ADVARSEL!
Risiko for skade, brann eller
skade på produktet.

• Slå av produktet før vedlikehold.
Trekk støpselet ut av stikkontakten.

• Påse at produktet er kaldt. Fare for at
dørglassene kan knuses.

• Erstatt umiddelbart panelene til
glassdørene om disse har blitt skadet.
Kontakt servicesenteret.

• Rengjør produktet med jevne
mellomrom for å forhindre skade på
overflaten.

• Gjenværende fett eller mat i produktet
kan forårsake brann.

• Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut. Bare kun nøytrale
rengjøringsmidler. Du må aldri bruke
skurende oppvaskmidler,
skuresvamper, løsemidler eller
metallgjenstander.

• Følge sikkerhetsforskriftene på pakken
hvis du bruker ovnsspray.

• Ikke rengjør den katalytiske emaljen
(hvis aktuelt) med noen form for
vaskemiddel.

2.5 Innvendig belysning
• Typen lyspære eller halogenlampe som

brukes i dette produktet er kun for
husholdningsprodukter. Ikke bruk det
som vanlig belysning.

ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.

• Koble strømmen fra produktet før du
skifter lyspære.

• Bruk bare lyspærer med tilsvarende
spesifikasjon.

2.6 Avhending

ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.

• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern dørlåsen for å forhindre at barn

og dyr stenger seg inne i produktet.
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3. PRODUKTBESKRIVELSE
3.1 Generell oversikt

1

2

3

4

9

6

7

1 3 4 52

8

1 Brytere til komfyrtoppen

2 Termostatlampe/symbol/indikator

3 Termostatbryter

4 Bryter til ovnsfunksjonene

5 Komfyrtopplampe/symbol/indikator

6 Grill

7 Ovnslampe

8 Uttakbare brettstiger

9 Brettplasseringer

3.2 Oversikt over platetoppen

180 mm
140 mm

140 mm
120/180 mm

6 5

1 2 3

4

1 Kokesone 1200 W

2 Damputløp – nummer og posisjon
avhengig av modell

3 Kokesone 1800 W

4 Kokesone 1200 W

5 Restvarmeindikator

6 Kokesone 700 / 1700 W

3.3 Tilbehør
• Rist

Til kokekar, kakeformer, steker.
• Stekebrett

Til kaker og kjeks.
• Grill-/stekepanne

Til baking og steking eller for å samle
opp fett.

• Teleskopskinner (ekstrautstyr)
For hyller og skuffer. De kan bestilles
separat.

• Oppbevaringsskuff
Oppbevaringsskuffen er under
stekeovnsrommet.
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4. FØR FØRSTE GANGS BRUK

ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.

4.1 Første gangs rengjøring
Fjern alt tilbehør og alle uttakbare
brettstiger fra produktet.

Se etter i kapittelet "Stell og
rengjøring".

Rengjør produktet før første gangs bruk.
Sett tilbehøret og den avtagbare
hyllestøtten tilbake i den opprinnelige
posisjonen.

4.2 Forvarming
Forvarm det tomme produktet for å
brenne av gjenværende fett.

1. Velg ovnsfunksjon  og maksimal
temperatur.

2. La produktet være i bruk i 1 time.

3. Velg ovnsfunksjon  og maksimal
temperatur. Maksimumstemperatur for
denne funksjonen er 210 °C.

4. La produktet være i bruk i 15 minutter.
Tilbehør kan bli varmere enn vanlig.
Produktet kan avgi lukt og røyk. Dette er

normalt. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i
rommet.

4.3 Mekanisk dørlås
Døren kan ikke åpnes av barn.

Åpne døren til produktet:

1. Trekk og hold dørlåsen.

2. Åpne døren.
Ikke trekk i dørlåsen når du lukker ovnens
dør!

Den mekaniske dørlåsen
deaktiveres ikke når
produktet slås av.

5. KOMFYRTOPP – DAGLIG BRUK

ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.

5.1 Varmeinnstilling

Symbol-
er

Funksjon

Av-posisjon

Dobbel sone

1 - 9 Effekttrinn

Bruk restvarmen til å
redusere energiforbruket.
Deaktiver kokesonen i ca. 5 –
10 minutter før
kokeprosessen er fullført.

Drei betjeningsbryteren til ønsket
effekttrinn.
Komfyrtoppindikatoren tennes.
For å fullføre tilberedningen, må du dreie
bryteren til av-posisjonen.

Hvis alle kokesonene er slått av, slokker
indikatoren.

5.2 Aktivere og deaktivere de
ytre ringene
Du kan tilpasse kokeflaten til størrelsen på
kokekaret.
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For å aktivere den ytre ringen: vri
bryteren med klokken, forbi lett motstand,
til  . Drei bryteren mot klokken, til
nødvendig varmeinnstillinger.

For å deaktivere den ytre ringen: vri
knappen til «AV»-stillingen. Kontrollampen
slukker.

5.3 Restvarmeindikator

ADVARSEL!
Forbrenningsfare som følge
av restvarme.

Indikatoren tennes når en kokesone er
varm.

6. KOKETOPP - RÅD OG TIPS

ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.

6.1 Kokekar

Kokekarets bunn må være så
tykk og jevn som mulig.

Kokekar av emaljert stål eller
med aluminiums- eller
kobberbunn kan misfarge
den glasskeramiske
overflaten.

6.2 Energisparing
• Legg alltid lokk på kokekaret, hvis det

er mulig.

• Sett kokekaret på kokesonen før du
slår den på.

• Bruk restvarmen for å holde maten
varm eller for å smelte den.

• Bunnen av grytene må ha samme mål
som kokesonen.

6.3 Eksempler på
tilberedningsmåter

Opplysningene i tabellen er
kun veiledende.

Effekttrinn Brukes til: Tid
(min)

Tips

1 Holde ferdig tilberedt mat
varm.

etter
behov

Sett et lokk på kokekaret.

1 – 2 Hollandaise-sause, smelte:
smør, sjokolade og gelatin.

5 – 25 Bland innimellom.

1 – 2 Størkning: luftige omeletter,
eggestand.

10 – 40 Tilberedes med lokk.

2 – 3 Svelling av ris og melkeretter,
varming av ferdigretter.

25 – 50 Tilsett minst dobbelt så mye
væske som ris, rør om mel-
keretter når halve tilbered-
ningstiden har gått.

3 – 4 Dampkoke grønnsaker, fisk,
kjøtt.

20 – 45 Tilsett noen spiseskjeer med
væske.

4 – 5 Dampkoking av poteter. 20 – 60 Bruk maks. ¼ l vann til 750 g
poteter.
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Effekttrinn Brukes til: Tid
(min)

Tips

4 – 5 Koking av større matvare-
mengder, gryteretter og sup-
per.

60 –
150

Opptil 3 liter væske pluss in-
gredienser.

6 – 7 Varsom steking: filet, cordon
bleu av kalv, koteletter, koket-
ter, pølser, lever, sausejevn-
ing, egg, pannekaker, smul-
tringer.

etter
behov

Snu etter halve steketiden.

7 – 8 Steking, reven potetgrateng,
hoftestykker, steker.

5 – 15 Snu etter halve steketiden.

9 Koke opp vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrkoke
pommes frites.

7. KOMFYRTOPP – STELL OG RENGJØRING

ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.

7.1 Generell informasjon
• Rengjør produktet etter hver bruk.
• Bruk kokekar med ren bunn.
• Riper eller mørke flekker på overflaten

påvirker ikke produktets funksjon.
• Bruk et spesialrengjøringsprodukt for

overflaten på koketoppen.
• Bruk en spesialskrape til glasset.

7.2 Rengjøring av koketoppen
• Fjern umiddelbart: smeltet plast,

plastfolie, og mat som inneholder

sukker. Hvis ikke kan smusset
forårsake skade på produktet. Plasser
skrapen på glassflaten i en skarp vinkel
og skyv bladet bortover flaten.

• Fjern når koketoppen er kald nok:
kalk- eller vannringer, fettsprut, falming
av metallet. Rengjør produktet med en
fuktig klut og litt rengjøringsmiddel.
Tørk godt med en myk klut etter
rengjøring.

8. OVN – DAGLIG BRUK

ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
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8.1 Slå produktet på og av

Hvorvidt produktet har
brytersymboler, eller
indikatorer eller lys:
• Indikatoren lyser når

ovnen varmes opp.
• Lampen lyser når

produktet er i bruk.
• Symbolet viser om

programvelgeren
kontrollerer kokesonen,
ovnsfunksjoner eller
temperaturen.

1. Drei ovnsfunksjonsbryteren for å velge
en stekeovnsfunksjon.

2. Drei termostatbryteren for å velge en
temperaturinnstilling.

3. For å slå av produktet, drei
funksjonsbryteren og
termostatbryteren til Av-posisjonen
("Off").

8.2 Sikkerhetstermostat
Feil bruk av produktet eller ødelagte
komponenter, kan medføre alvorlig
overopphetelse. For å forhindre dette har
ovnen en sikkerhetstermostat som
avbryter strømforsyningen. Ovnen slår seg
automatisk på igjen når temperaturen
faller.

8.3 Ovnsfunksjoner

Symbol Ovnsfunksjon Bruksområde

Av-posisjon Produktet er av.

Ovnslampe For å aktivere ovnslampen uten å stille inn på
steking.

Over- og undervarme For å bake eller steke retter på én brettplasser-
ing.

Overvarme For å brune brød, kaker og butterdeig. For et-
tersteking av ferdigretter.

Undervarme For å bake kaker med sprø bunn og for å her-
metisere.

Max. Grill For å grille større mengder flate matvarer og for
å riste brød.

Hurtigvarming For å steke store steker eller fjærkre i én høyde.
Også for å gratinere og brune.

Lavtemperatursteking For å tilberede møre, saftige steker.

9. STEKEOVN - BRUKE TILBEHØRET

ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.

9.1 Sette på plass tilbehøret
Rist:

Ovnsristen har en spesiell
form på baksiden som hjelper
til med varmesirkuleringen.
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Skyv risten inn sporene på brettstigen.
Siden med to kanter bør være mot
bakveggen i stekeovnen og peke oppover.

Panne/brett:

Ikke skyv stekebrettet helt inn
til den bakre veggen i
ovnsrommet. Dette forhindre
varmen fra å sirkulere rundt
brettet. Maten kan bli brent,
spesielt på den bakre delen
av brettet.

Skyv grill – /stekepannen inn i sporene på
brettstigen. Se til at det ikke berører
veggen bak ovnen.

Rist og grill-/stekepanne sammen:

Skyv grill – /stekepannen inn mellom
sporene på brettstigen og risten på
sporene over.

10. OVN – RÅD OG TIPS

ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.

Temperaturer og steketider i
tabellene er kun veiledende.
De avhenger av oppskrift,
samt mengde og kvalitet på
ingrediensene som brukes.

10.1 Generell informasjon
• Produktet har fire brettplasseringer. Tell

hylleposisjonene fra bunnen av
produktet.

• Fuktighet kan kondensere inne i
produktet eller på glasspanelene på
døren. Dette er normalt. Hold alltid litt
avstand fra produktet når du åpner
produktets dør under tilberedning. For
å redusere kondensen, kan du la

produktet stå på i 10 minutter før du
setter inn maten.

• Tørk vekk eventuell fuktighet etter hvert
bruk av produktet .

• Ikke sett gjenstander rett på bunnen av
produktet og ikke dekk til komponenter
med aluminiumsfolie under
tilberedningen. Det kan endre
stekeresultatene og skade
emaljebelegget.

10.2 Steking av bakst
• Den nye ovnen din kan steke på en

annen måte enn den du hadde før.
Sammenlign de vanlige innstillingene
(temperatur, tilberedningstid) og
brettplasseringer med verdiene i
tabellene.

• Produsenten anbefaler at du bruker de
lave temperaturene første gang.
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• Hvis du ikke finner opplysningene for
en spesiell oppskrift, kan du ta
utgangspunkt i en tilsvarende rett.

• Steketiden kan forlenges med 10–15
minutter hvis du steker kaker i flere
høyder.

• Kaker og bakverk med forskjellige
høyde brunes ikke alltid likt i
begynnelsen. Hvis dette skjer, må du
ikke endre temperaturinnstillingen.
Forskjellene utjevnes under
stekeprosessen.

• Ved lengre steketider kan du slå av
stekeovnen cirka 10 minutter før
steketidens slutt for å utnytte
restvarme.

Når du tilbereder frossen mat, kan
stekebrettene i ovnen vri seg under
stekingen. Når stekebrettene blir kalde, får
de tilbake sin opprinnelige form.

10.3 Bake kaker
• Ikke åpne ovnsdøren før 3/4 av

steketiden er gått.
• Hvis du bruker to stekebrett samtidig,

må du la et nivå skille dem.

10.4 Tilberedning av fisk og kjøtt
• Bruk en grill - /stekepanne som er

beregnet på svært fet mat for å
forhindre at ovnen får permanente
flekker.

• La kjøttet hvile i ca. 15 minutter før du
skjærer, slik at kraften ikke siver ut.

• For å unngå for mye røyk i ovnen under
steking, tilsetter du litt vann i grill - /
stekepannen. For å unngå
røykkondens, tilsett vann hver gang
vannet tørker opp.

10.5 Lavtemperatursteking

Når du bruker denne
funksjonen må du alltid lage
retten uten lokk.

Bruk denne funksjonen til å tilberede
magre, møre stykker av kjøtt og fisk.
Lavtemperatursteking egner seg ikke til
oppskrifter som grytestek eller fete
svinesteker. 125 °C for mindre
kjøttstykker, som for eksempel steker.

10.6 Steketider
Steketider er avhengig av typen mat,
konsistens og mengde.

I begynnelsen, må du følge med på maten
du tilbereder. Finn de beste innstillingene
(varmeinnstilling, tilberedningstid, osv.) for
kokekar, oppskriftene og mengdene du
bruker sammen med dette produktet.

10.7 Over- og undervarme 

Matvarer Mengde
(g)

Temperatur
(°C)

Tid (min) Brett-
plasser-
ing

Tilbehør

Gjærbakst 250 150 25 - 30 3 stekebrett

Kakebunn 1) 1000 160 - 170 30 - 35 2 stekebrett

Eplekake 2000 170 - 190 40 - 50 3 stekebrett

Eplepai 2) 1200 +
1200

180 - 200 50 - 60 1 2 runde alumi-
niumsformer (di-
ameter: 20 cm)

Småkaker 1) 500 160 - 170 25 - 30 2 stekebrett
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Matvarer Mengde
(g)

Temperatur
(°C)

Tid (min) Brett-
plasser-
ing

Tilbehør

Fettfritt suk-

kerbrød 1)
350 160 - 170 25 - 30 1 1 rund alumi-

niumsform (di-
ameter: 26 cm)

Kake i lang-
panne

1500 160 - 170 45 - 55 3) 2 stekebrett

Hel kylling 1350 200 - 220 60 - 70 2 rist

1 stekebrett

Kylling, delt i to 1300 190 - 210 35 + 30 3 rist

1 stekebrett

Svinekotelett 600 190 - 210 30 - 35 3 Rist

1 stekebrett

Tertebunn 4) 800 230 - 250 10 - 15 2 stekebrett

Fylt gjær-

bakst 5)
1200 170 - 180 25 - 35 2 stekebrett

Pizza 1000 200 - 220 25 - 35 2 stekebrett

Ostekake 2600 170 - 190 60 - 70 2 stekebrett

Epleterte 5) 1900 200 - 220 30 - 40 1 stekebrett

Julekake 5) 2400 170 - 180 55 - 65 6) 2 stekebrett

Quiche Lor-

raine 5)
1000 220 - 230 40 - 50 1 1 rund form (di-

ameter: 26 cm)

Bondebrød 7) 750 + 750 180 - 200 60 - 70 1 2 aluminiums-
former (lengde:
20 cm)

Rumensk for-

mkake 1)
600 + 600 160 - 170 40 - 50 2 2 aluminiums-

former (lengde:
25 cm) på
samme brett-
plassering

Rumensk
svampkake –
tradisjonell

600 + 600 160 - 170 30 - 40 2 2 aluminiums-
former (lengde:
25 cm) på
samme brett-
plassering

Rundstykker av

gjærdeig 5)
800 200 - 210 10 - 15 2 stekebrett
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Matvarer Mengde
(g)

Temperatur
(°C)

Tid (min) Brett-
plasser-
ing

Tilbehør

Rullekake 1) 500 150 - 170 15 - 20 1 stekebrett

Marengs 400 100 - 120 40 - 50 2 stekebrett

Smuldrekake 5) 1500 180 - 190 25 - 35 3 stekebrett

Formkake 1) 600 160 - 170 25 - 35 3 stekebrett

Rørekake 1) 600 180 - 200 20 - 25 2 stekebrett

1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
2) Forvarm ovnen i 15 minutter.
3) La kaken bli stående i stekeovnen i syv minutter etter at du har slått av produktet.
4) Forvarm ovnen i 20 minutter.
5) Forvarm ovnen i 10 – 15 minutter.
6) La kaken bli stående i stekeovnen i ti minutter etter at du har slått av produktet.
7) Sett temperaturen på 250 °C og forvarm ovnen i 18 minutter.

10.8 Rask grilling 

Matvarer Mengde (g) Tempera-
tur (°C)

Tid (min) Brett-
plasser-
ing

Tilbehør

Toast 1) 500 250 2 - 4 3 rist

Biffer 2) 1000 250 15 + 15 3 rist

1 stekebrett

Halv kylling 1200 230 30 + 30 2 rist

1 stekebrett

Svinekotelett 500 230 25 + 25 3 rist

1 stekebrett

1) Forvarm ovnen i 4 minutter.
2) Forvarm ovnen i 10 minutter.

11. OVN – STELL OG RENGJØRING

ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.

11.1 Merknader om rengjøring
• Rengjør produktets forside med en

myk klut med varmt vann og
vaskemiddel.

• For å rengjøre metalloverflater, bruker
du et vanlig vaskemiddel.
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• Rengjør produktet innvendig etter hvert
bruk. Fettoppsamling eller andre
matrester kan føre til brann. Risikoen er
høyere for grillpannen.

• Rengjør hardnakket smuss med
ovnsrens.

• Rengjør alt tilbehør etter hver bruk og la
det tørke. Bruk en myk klut med varmt
vann og vaskemiddel.

• Hvis du har tilbehør med slippbelegg,
må du ikke rengjøre det med slipende
vaskemidler, skarpe redskaper eller i
oppvaskmaskin. Det kan forårsake
skade på slippbelegget.

11.2 Produkter i rustfritt stål eller
aluminium

Rengjør ovnsdøren kun med
en våt svamp. Tørk den en
myk klut.
Du må aldri bruke stålull, syre
eller skurende produkter, da
de kan skade overflaten.
Rengjør ovnens
betjeningspanel på samme
måte.

11.3 Fjerning av brettstigene
For å rengjøre ovnen fjerner du
ovnsstigene.

1. Trekk den fremre delen av brettstiger
ut fra sideveggen.

2. Trekk den bakre delen av brettstigene
ut fra veggen og ta den ut.

2
1

Bruk omvendt rekkefølge for å montere
hyllestøttene.

11.4 Ovnstaket

ADVARSEL!
Slå av produktet før du fjerner
varmeelementet. Kontroller at
produktet er kaldt. Fare for
brannskader.

Fjern brettstigene.

Du kan fjerne varmeelementet slik at det
blir enklere å rengjøre ovnstaket.

1. Fjern skruen som holder
varmeelementet på plass. Bruk en
skrutrekker første gang.

2. Trekk varmeelementet forsiktig ned.

3. Rengjør ovnstaket med en myk klut og
varmt såpevann, og la det tørke.
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Bruk omvendt rekkefølge for å montere
varmeelementet.

Monter brettstigene.

ADVARSEL!
Kontroller at varmeelementet
er riktig montert og at det
ikke faller ned.

11.5 Fjerning og montering av
ovnens glass
De innvendige glassene kan tas ut for
rengjøring. Antall glass er forskjellig for
ulike modeller.

ADVARSEL!
Hold ovnsdøren litt åpen i
løpet av
rengjøringsprosessen. Når du
åpner den helt kan den
plutselig lukkes og føre til
potensielle skader.

ADVARSEL!
Ikke bruk produktet uten
glassene.

1. Åpne døren til den har en vinkel på ca.
30°. Døren står alene når den er litt
åpen.

30°

2. Hold dørlisten (B) øverst på døren på
begge sider og trykk innover for å
frigjøre klipslåsen.

1

2

B

3. Trekk dørlisten mot deg for å fjerne
den. 

ADVARSEL!
Når du tar ut glassene
kan ovnsdøren smelle
igjen pga vekten.

4. Hold dørglassene øverst i kanten trekk
dem oppover én etter én.

5. Rengjør glasset med såpe og vann.
Tørk glasset omhyggelig.

Når rengjøringen er ferdig, monterer du
glassene og ovnsdøren igjen. Gjenta
trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge.
Monter det minste glasset først, så det
store.

OBS!
Glasset med påtrykt dekor
må vende inn i ovnen.

OBS!
Kontroller etter monteringen,
at overflaten av glasset med
trykk ikke er ru når du tar på
den.

OBS!
Pass på at du setter det
innvendige glasset i de riktige
holderne.

11.6 Ta ut skuffen

ADVARSEL!
Ikke oppbevar brennbare ting
(f.eks. rengjøringsprodukter,
plastposer, grytekluter, papir
eller rengjøringsspray) i
skuffen. Skuffen kan bli varm
når stekeovnen er i bruk. Det
er fare for brann.

Skuffen under stekeovnen kan tas ut for
rengjøring.

1. Trekk skuffen ut til den stopper.
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2. Løft skuffen langsomt.
3. Trekk skuffen helt ut.
Du setter inn skuffen ved å følge
ovennevnte fremgangsmåte i omvendt
rekkefølge.

11.7 Skifte lyspære
Legg en klut nederst innvendig i
produktet. Det hindrer skade på
lampedekselet og ovnsrommet.

ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt! Ta ut
sikringen før du skifter pæren.
Ovnslampen og lampens
glass kan være veldig varme.

1. Slå av produktet.
2. Ta ut sikringene i sikringsskapet eller

slå av skillebryteren.

Den bakre pæren
1. Drei glassdekselet mot urviserne for å

ta det av.
2. Rengjør lampedekselet.
3. Erstatt pæren med en egnet

varmebestandig lyspære som tåler
300 °C.

4. Monter glassdekselet.

12. FEILSØKING

ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.

12.1 Hva må gjøres, hvis

Feil Mulig løsning Løsning

Du kan ikke slå på produk-
tet.

Produktet er ikke koblet til
en strømforsyning eller er
koblet feil.

Kontroller om produktet er
riktig koblet til strømforsy-
ningen.

Du kan ikke aktivere eller
betjene komfyrtoppen.
Ovnen blir ikke varm.

Sikringen har gått. Kontroller at sikringen er år-
saken til funksjonssvikten.
Hvis sikringene går gjentatte
ganger, må du kontakte en
elektriker.

Ovns-/komfyrtoppdisplayet
viser en feilkode som ikke
står i denne tabellen. 

Det er en elektrisk feil. Slå av produktet ved hjelp
av sikringen eller sikkerhets-
bryteren i sikringsboksen og
slå den på igjen.
Hvis displayet viser feilko-
den igjen, må du kontakte
kundeservice.
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Feil Mulig løsning Løsning

Du kan ikke aktivere eller
betjene komfyrtoppen.

Sikringen har gått. Slå på koketoppen igjen og
still inn varmen innen det
har gått 10 sekunder.

Restvarmeindikator fungerer
ikke.

Sonen er ikke varm fordi
den var bare i bruk en kort
stund.

Kontakt servicesenteret
dersom sonen ikke blir varm
etter en stunds bruk.

Du får ikke slått på den ytre
ringen.

 Slå på den indre sonen
først.

Lampen virker ikke. Pæren er defekt. Erstatt lyspæren.

Damp og kondens legger
seg på maten og i ovns-
rommet.

Du har latt retten stå for
lenge i ovnen.

Ikke la maten bli stående i
ovnen lenger enn 15 – 20
minutter etter at tilberednin-
gen er ferdig.

Ovnen blir ikke varm. Nødvendige innstillinger er
ikke valgt.

Sørg for at innstillingene er
riktige.

Det tar for lang tid å tilber-
ede maten eller den blir for
fort ferdigstekt.

Temperaturen er for lav eller
for høy.

Juster temperaturen om
nødvendig. Følg rådene i
bruksanvisningen.

12.2 Servicedata
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter.

Nødvendig informasjon som
servicesenteret trenger, kan du finne på

typeskiltet. Typeskiltet er plassert på den
fremre rammen til produktet. Ikke fjern
typeskiltet fra ovnsrommet.

Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:

Modell (MOD.) .........................................

PNC (produktnummer) .........................................

Serienummer (S.N.) .........................................

13. MONTERING

ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.

13.1 Plassering av produktet
Du kan sette på plass det frittstående
produktet med skap på en eller begge
sider, og i et hjørne.

Se tabellen for minimumsavstander for
tilpasning.
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A
C

B

Minimum avstand

Dimensjoner mm

A 400

B 650

C 150

13.2 Tekniske data

Dimensjoner mm

Justerbar 858 - 923

Bredde 500

Dybde 600

Total strømtilførsel 8565 W

Produktklasse 1

13.3 Endre høyde og dybde på
komfyren
Komfyren er 898 mm høy og 500 mm dyp
ved levering.

1. Legg komfyren på den ene siden.
2. Når det gjelder dybden på sokkelen,

fjerner du skruen A og løsner skruene
B på braketten.

A

A

B

52
51

50
49

3. Angi nødvendig dybde.
4. Skru inn skruene A og B
5. Når det gjelder høyden, fjerner du

skruen C (1 skrue) i midten bak på
sokkelen og sideskruene D (4 skruer).

D
C

6. Trykk sokkelen inn til nødvendig
høydeinnstilling: 923, 898 eller 858
mm.

7. Skru inn skruene C og D.

13.4 Nivellering av produktet

De små bena under produktet brukes til å
justere høyden slik at overflaten på
produktet er i høyde med tilstøtende
benkeplater.
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13.5 Vippesikring
Still inn riktig høyde og velg riktig
plassering for produktet, før du monterer
vippesikringen.

OBS!
Sørg for at du monterer
vippesikringen i korrekt
høyde.

Sørg for at veggen bak
produktet er jevn.

Du må installere vippesikringen. Hvis ikke,
kan produktet velte.

Produktet ditt har symbolet som er vist på
bildet (avhengig av modell) for å minne
deg på å montere vippeskringen.

1. Monter vippesikringen 317 – 322 mm
fra toppen av produktet og 80 – 85
mm fra siden av produktet til det
runde hullet på braketten. Skru den
fast i massivt materiale eller egnet
forsterkning (vegg).

80-85

mm

317-322 

mm

2. Du finner hullet på venstre side bak på
produktet. Løft fronten til produktet og
sett den midt mellom skapene.
Dersom avstanden mellom
benkeskapene er større enn
produktets bredde, må du justere
avstanden til sidene hvis du vil at
produktet skal stå sentrert i åpningen.

Hvis du har endret målene på
komfyren, må du justere
tippesikringen riktig.

OBS!
Dersom avstanden mellom
benkeskapene er større enn
produktets bredde, må du
justere avstanden til sidene
hvis du vil at produktet skal
stå sentrert i åpningen.

13.6 Elektrisk installasjon

ADVARSEL!
Produsenten er ikke ansvarlig
om du ikke følger
sikkerhetsreglene i kapitlene
om sikkerhet.

Produktet leveres med støpsel og
strømledning.

ADVARSEL!
Strømledningen må ikke
komme i kontakt med den
delen av produktet som vises
i figuren.
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14. ENERGIEFFEKTIV
14.1 Produktbeskrivelse og informasjon for ovner i henhold til EU
65-66/2014

Leverandørens navn Electrolux

Modellidentifikasjon EKC50150OW

Energieffektivitetsindeks 97.4

Energieffektivitetsklasse A

Energiforbruk med standard matmengde, over- og
undervarme

0.79 kWh/syklus

Antall hulrom 1

Varmekilde Elektrisitet

Volum 60 l

Type ovn Ovn inni frittstående komfyr

Masse 41.0 kg

EN 60350-1 – Elektriske kjøkkenapparater
– Del 1: Typer, ovner, dampovner og griller
– metoder for måling av ytelse.

14.2 ovn – energisparing
Produktet har noen funksjoner som hjelper
deg å spare energi under vanlig matlaging.

• Generelle tips
– Sørg for at ovnsdøren er skikkelig

lukket når produktet er i gang og
hold den lukket så mye som mulig
under tilberedningen.

– Bruk metalltallerkener for å
forbedre energisparing.

– Sett maten i ovnen uten å varme
den opp, hvis det er mulig.

– Sett ned ovnstemperaturen når
steketiden er lengre enn 30
minutter, 3-10 minutter før slutten
av steketiden, avhengig av hvor
lang den er. Restvarmen i ovnen vil
fortsette å steke.

– Bruk restvarmen til å varme opp
annen mat.

• Hold mat varm – hvis du vil bruke
restvarmen til å holde måltidet varmt,
velg lavest mulig temperaturinnstilling.
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15. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med

symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å
beskytte miljøet, menneskers helse og for
å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast

produkter som er merket med symbolet 

sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor tilsvarende
produkt selges eller på miljøstasjonen i
kommunen. Kontakt kommunen for
nærmere opplysninger.
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VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats
med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta
att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:

Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com

Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com

Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell, PNC,
serienummer.
Informationen finns på typskylten.

 Varningar/viktig säkerhetsinformation

 Allmän information och tips

 Miljöinformation

Med reservation för ändringar.
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1.  SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig för personskador eller skador på egendom som
orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara
alltid instruktionerna tillsammans med produkten för
framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade
VARNING!

Risk för kvävning, skador eller permanent
invaliditet.

• Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.

• Låt inte barn leka med produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
• Håll barn och husdjur borta från produkten när den är

igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.

• Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.

1.2 Allmän säkerhet
• Endast en behörig person får installera den här

produkten och byta kabel.
• Använd inte produkten med en extern timer eller ett

separat fjärrkontrollsystem.
• Oövervakad matlagning på en häll med fett eller olja kan

vara farligt och kan leda till brand.

SVENSKA 25



• Försök aldrig att släcka en eld med vatten, men stäng
av produkten och täck över flamman, t.ex. med ett lock
eller brandfilt.

• Förvara inte saker på kokytorna.
• Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
• Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör

inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
• Om glaskeramikytan / glasytan är sprucken, stäng av

produkten för att undvika risken för elektriska stötar.
• Produkten blir varm inuti när den är igång. Vidrör inte

värmeelementen som finns i produkten. Använd alltid
handskar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta
formar.

• Koppla från strömtillförseln före underhåll.
• Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter

lampa för att undvika risken för elstötar.
• Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller

vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur
kan leda till att glaset spricker.

• Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade
servicerepresentant eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.

• Var försiktig när du rör vid förvaringslådan. Den kan bli
mycket het.

• För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre
delen av ugnsstegen och sedan den bakre delen från
sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.

2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation

VARNING!
Endast en behörig person får
installera den här produkten.

• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad

produkt.

• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.

• Produkten är tung, så var alltid försiktig
när du flyttar den. Använd alltid
skyddshandskar.

• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Köksskåpet och inbyggnaden måste

ha passande mått.
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• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.

• Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.

• Delar av produkten är strömförande.
Stäng produkten med skåpluckan för
att undvika att vidröra farliga delar.

• Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.

• Placera inte produkten på en sockel.
• Installera inte produkten nära en dörr

eller under ett fönster. Detta förhindrar
att heta kokkärl faller ned från
produkten när dörren eller fönstret är
öppet.

• Se till att montera ett
stabiliseringsmedel för att förhindra att
produkten tippar. Se kapitlet
Montering.

2.2 Elektrisk anslutning

VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.

• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.

• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata

överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.

• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.

• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.

• Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka, speciellt inte när luckan är het.

• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.

• Anslut stickkontakten till eluttaget
endast i slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.

• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.

• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.

• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av

skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.

• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan koppla
från produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.

• Stäng produktens lucka helt innan du
ansluter kontakten till eluttaget.

2.3 Använd

VARNING!
Risk för skador och
brännskador.
Risk för elektrisk stöt.

• Använd uteslutande denna produkt för
hushållsbruk.

• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte

är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn

under användning.
• Stäng av produkten efter varje

användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar produktens

lucka medan produkten är igång. Het
luft kan strömma ut.

• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.

• Använd inte produkten som arbets-
eller avlastningsyta.

VARNING!
Risk för brand och explosion

• Fetter och olja kan frigöra lättantändliga
ångor när de värms upp. Håll flammor
eller uppvärmda föremål borta från
fetter och oljor när du lagar mat med
dem.

• Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka spontan förbränning.

• Använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.

• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
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• Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.

• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.

VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.

• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller andra

föremål direkt på produktens
botten.

– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.

– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.

– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.

• Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion. Det är ingen
defekt enligt garantin.

• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.

• Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.

• Låt inte kokkärl torrkoka.
• Var försiktig så att inte föremål eller

kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.

• Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.

• Lägg inte aluminiumfolie på produkten
eller direkt på produktens botten.

• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan orsaka repor.
Lyft alltid upp dessa föremål när du
måste flytta dem på kokhällen.

• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.

2.4 Skötsel och rengöring

VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.

• Stäng av produkten före underhåll.
Koppla bort produkten från eluttaget.

• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glasen kan
spricka.

• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta service.

• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.

• Kvarblivet fett eller mat i ugnen kan
orsaka brand.

• Rengör ugnen med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar,
lösningsmedel eller metallföremål.

• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.

• Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med någon sorts
rengöringsmedel.

2.5 Inre belysning
• Typen av glödlampa eller

halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas för
belysning i hus.

VARNING!
Risk för elektrisk stöt.

• Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.

• Använd bara lampor med samma
specifikationer.

2.6 Avfallshantering

VARNING!
Risk för kvävning eller skador.

• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn

eller djur stängs in inuti produkten.
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3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt

1

2

3

4

9

6

7

1 3 4 52

8

1 Vred för spisen

2 Temperaturlampa / symbol / indikator

3 Temperaturvred

4 Vred för ugnsfunktionerna

5 Lampa/symbol/indikator för hällen

6 Grill

7 Ugnslampa

8 Ugnsstegar, löstagbara

9 Ugnsnivåer

3.2 Beskrivning av hällen

180 mm
140 mm

140 mm
120/180 mm

6 5

1 2 3

4

1 Kokzon 1200 W

2 Ångutlopp - antal och position beror
på modell

3 Kokzon 1800 W

4 Kokzon 1200 W

5 Restvärmeindikering

6 Kokzon 700/1700 W

3.3 Tillbehör
• Trådhylla

Till kokkärl, bakformar och stekkärl.
• Bakplåt

För kakor och småkakor.
• Grill- / stekpanna

För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.

• Installera teleskopskenor (tillval)
För hyllor och plåtar. Du kan använda
dem var för sig.

• Förvaringslåda
Förvaringslådan finns under
ugnsutrymmet.
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4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN

VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

4.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar
ur produkten.

Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".

Rengör produkten innan du använder den
första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.

4.2 Förvärmning
Sätt den tomma produkten på
förvärmning för att bränna bort fett.

1. Välj funktionen  och maximal
temperatur.

2. Låt produkten stå på i en timme.

3. Välj funktionen  och maximal
temperatur. Högsta temperaturen för
den här funktionen är 210 °C.

4. Låt produkten vara igång i 15 minuter.
Tillbehören kan bli varmare än normalt.
Produkten kan avge lukt och rök. Det är

helt normalt. Se till att ventilationen är
tillräcklig i rummet.

4.3 Mekaniskt lucklås
Luckan kan inte öppnas av barn.

Öppna produktluckan:

1. Håll lucklåset intryckt.

2. Öppna dörren.
Dra inte i lucklåset när du stänger
ugnsluckan!

Avstängning av produkten
inaktiverar inte det mekaniska
lucklåset.

5. HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING

VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

5.1 Värmeläge

Symbol-
er

Funktion

Avstängt läge

Dubbel kokzon

1 - 9 Värmeinställningar

Utnyttja restvärmen för att
minska energiförbrukningen.
Stäng av kokzonen ca 5-10
minuter innan tillagningen är
klar.

Vrid vredet till önskat värmeläge.
Inbyggnadshällens kontrollampa tänds.
När tillagningen är klar, vrid vredet till av-
position.

Om alla kokzoner är avaktiverade släcks
hällens kontrollampa.

5.2 Aktivera och inaktivera de
yttre ringarna
Du kan justera den yta som du tillagar på
efter storleken på kokkärlet.
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Aktivera den yttre ringen: vrid vredet
medurs genom ett ljusmotstånd för att

 . Vrid sedan vredet moturs till rätt
värmeläge.

Inaktivera den yttre ringen: vrid vredet
till avstängt läge. Indikeringen slocknar.

5.3 Restvärmeindikering

VARNING!
Risk för brännskador från
restvärme.

Kontrollampan tänds när en kokzon är
varm.

6. HÄLL - RÅD OCH TIPS

VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

6.1 Kokkärl

Kokkärlens botten skall vara
så tjock och så plan som
möjligt.

Kokkärl av emaljerat stål med
aluminium- eller kopparbotten
kan orsaka färgskiftning på
glaskeramiken.

6.2 Sparar energi
• Sätt om möjligt alltid ett lock på

kokkärlet.

• Sätt kokkärl på kokzonen innan den
slås på.

• Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.

• Botten på pannor och kokkärl måste
vara lika stor som kokzonen.

6.3 Exempel på olika typer av
tillagning

Uppgifterna i tabellen är
endast avsedda som
vägledning.

Värmeläge Använd för: Tid
(min)

Tips

1 Varmhållning av tillagad mat. efter
behov

Lägg ett lock på ett kokkärl.

1 - 2 Hollandaisesås, smältning av:
smör, choklad, gelatin.

5 - 25 Rör om med jämna mellan-
rum.

1 - 2 Stanning: fluffiga omeletter,
äggstanning.

10 - 40 Tillaga med lock.

2 - 3 Småkoka ris och mjölkrätter,
värma färdiglagade rätter.

25 - 50 Minst dubbelt så mycket vät-
ska som ris, rör om mjölkba-
serade rätter under tillagnin-
gen.

3 - 4 Ångkoka grönsaker, fisk, kött. 20 - 45 Tillsätt några matskedar vät-
ska.

4 - 5 Kokning av potatis. 20 - 60 Använd max. ¼ liter vatten till
750 g potatis.

4 - 5 Tillaga större mängder mat,
stuvningar och soppor.

60 -
150

Upp till 3 l vätska plus ingre-
dienser.
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Värmeläge Använd för: Tid
(min)

Tips

6 - 7 Lätt stekning: schnitzel, cor-
don bleu, kotletter, kroketter,
korv, lever, ägg, pannkakor,
munkar.

efter
behov

Vänd efter halva tiden.

7 - 8 Kraftig stekning, potatiskro-
ketter, njurstek, fransyska.

5 - 15 Vänd efter halva tiden.

9 Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pommes
frites.

7. HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

7.1 Allmän information
• Rengör hällen efter varje

användningstillfälle.
• Använd alltid kokkärl med ren botten.
• Repor eller mörka fläckor på ytan har

ingen inverkan på hur hällen fungerar.
• Använd ett särskilt rengöringsmedel för

hällens yta.
• Använd en speciell skrapa för glaset.

7.2 Rengöring av hällen
• Ta omedelbart bort: smält plast,

plastfolie och mat med socker. I annat

fall kan denna typ av smuts skada
hällen. Sätt specialskrapan snett mot
glasytan och för bladet över ytan.

• Ta bort när hällen svalnat
tillräckligt: kalkringar, vattenringar,
fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Rengör hällen med en
fuktig duk och lite rengöringsmedel.
Efter rengöring, torka hällen med en
mjuk duk.

8. UGN – DAGLIG ANVÄNDNING

VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
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8.1 Aktivera och inaktivera
produkten

Det beror på modellen om
produkten har
vredsymboler,
kontrollampor eller
lampor:
• Kontrollampan tänds när

ugnen värms upp.
• Kontrollampan tänds när

produkten är igång.
• Symbolen visar om

kontrollvredet styr en av
kokzonerna,
ugnsfunktionerna eller
temperaturen.

1. Vrid vredet för ugnsfunktioner för att
välja en ugnsfunktion.

2. Vrid temperaturvredet för att välja
temperatur.

3. För att stänga av produkten, vrid
vreden för ugnsfunktioner och
temperatur till av-läget.

8.2 Säkerhetstermostat
Felaktig användning av produkten eller
trasiga delar kan orsaka farlig
överhettning. För att förhindra detta har
ugnen en säkerhetstermostat som
avbryter strömtillförseln. Ugnen sätts
automatiskt på igen när temperaturen
sjunker.

8.3 Ugnsfunktioner

Symbol Ugnsfunktion Tillämpning

Avstängt läge Produkten är avstängd.

Ugnslampa För att aktivera lampan utan en tillagningsfunk-
tion.

Över/Undervärme Baka och steka mat på en ugnsnivå.

Övre värmeelement För att brungrädda bröd, kakor och bakverk.
För att avsluta tillagade rätter.

Undervärme För bakning av kakor med knaprig botten och
för att torka mat.

Max grill För grillning av tunna livsmedel i stora mängder
och för rostning av bröd.

Snabbuppvärmning För stekning av större stycken kött eller fågel
på en nivå. Även för att gratinera och bryna.

Lågtemperaturstekning För tillredning av möra, saftiga stekar.

9. UGN - ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR

VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

9.1 Sätta in tillbehör
Galler:

Gallret har en speciell form
baktill som underlättar
värmecirkulationen.
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Skjut in gallret mellan stegparen på
önskad nivå. De dubbelsidiga kanterna
ska vara i ugnens bakre del och peka
uppåt.

Plåt:

Tryck inte in bakplåten hela
vägen till ugnens bakre vägg.
Detta förhindrar att värmen
cirkulerar runt plåten. Maten
kan bli bränd, särskilt på
plåtens bakre del.

Sätt in bakplåten mellan stegparet på
ugnsstegen. Kontrollera att det inte vidrör
ugnens bakre vägg.

Galler och djup panna tillsammans:

Tryck på den djupa pannan mellan
skenorna på hyllstöden och ugnsgallret på
skenorna ovan.

10. UGN – RÅD OCH TIPS

VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

Temperaturerna och
gräddningstiderna i tabellerna
är endast riktvärden. De beror
på recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.

10.1 Allmän information
• Produkten har fyra hyllnivåer. Räkna

hyllnivåerna nedifrån.
• Fukt kan kondenseras i produkten eller

på glasluckorna. Det är helt normalt.
Stå alltid en bit ifrån produkten när du
öppnar produktens lucka vid
matlagning. Kör ugnen i 10 minuter

innan du börjar laga mat, för att minska
kondensering.

• Torka bort fukt på produkten efter varje
användning.

• Ställ inga föremål direkt på bottnen och
täck inte komponenterna med folie när
du lagar mat. Detta kan förändra
tillagningsresultaten och skada
emaljen.

10.2 Gräddning
• Din ugn kan ha andra bak-/

stekegenskaper än din gamla. Anpassa
dina vanliga inställningar (temperatur,
koktider) och placeringen av plåtar och
galler till värdena i tabellerna.

• Tillverkaren rekommenderar att du
använder den lägre temperaturen
första gången.
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• Om du inte kan hitta inställningarna för
ett speciellt recept, leta efter ett recept
som är nästan likadant.

• Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än
en nivå.

• Bakverk vid olika nivåer blir först inte
alltid lika bruna. Om detta händer ska
du inte ändra temperaturinställningen.
Skillnaden jämnar ut sig under
bakningen.

• För att utnyttja eftervärmen kan du, vid
längre gräddningstider, stänga av
ugnen cirka 10 minuter innan baktiden
gått ut.

När du tillagar frysta livsmedel kan
plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna
kallnar igen återtar de sin normala form.

10.3 Baka kakor
• Öppna inte ugnsluckan förrän 3/4 av

den inställda tillagningstiden har gått.
• Om du använder två bakplåtar

samtidigt, se till att det finns en ledig
falsnivå mellan dem.

10.4 Tillagning av kött och fisk
• Använd en djup form för mat med fett i

för att förhindra stänk som inte går att
ta bort.

• Låt köttet stå i ca 15 minuter innan du
skär i det så att köttsaften inte sipprar
ut.

• För att förhindra att det blir för mycket
matos under tillagning kan man hälla
lite vatten i den djupa formen. För att
förhindra rökkondens, tillsätt lite vatten
varje gång det tar slut.

10.5 Lågtemperaturstekning

När du använder den här
funktionen ska maten alltid
lagas utan lock.

Använd den här funktionen för magra,
möra stycken av kött och fisk.
Lågtemperaturstekning kan inte användas
för recept som grytstek eller fet fläskstek.
Använd 125 °C för små köttbitar, t.ex.
biffar.

10.6 Tillagningstider
Tillagningstiderna varierar beroende på
typen av livsmedel, livsmedlets konsistens
och volym

I början ska du övervaka hur det utvecklar
sig när du lagar mat. Hitta de bästa
inställningarna (värmeläge, tillagningstid
osv.) för dina kokkärl, recept och mängder
när du använder produkten.

10.7 Över/Undervärme 

Livsmedel Mängd (g) Temperatur
(°C)

Tid (min) Falsni-
vå

Tillbehör

Smördegskakor 250 150 25 - 30 3 bakplåt

Tunn kaka 1) 1000 160 - 170 30 - 35 2 bakplåt

Jästkaka med
äpple

2000 170 - 190 40 - 50 3 bakplåt

Äppelpaj 2) 1200 +
1200

180 - 200 50 - 60 1 2 runda alumi-
niumplåtar (di-
ameter: 20 cm)

Småkakor 1) 500 160 - 170 25 - 30 2 bakplåt
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Livsmedel Mängd (g) Temperatur
(°C)

Tid (min) Falsni-
vå

Tillbehör

Lätt sockerkaka

utan fett 1)
350 160 - 170 25 - 30 1 1 rund alumi-

niumplåt (diame-
ter: 26 cm)

Kaka i långpan-
na

1500 160 - 170 45 - 55 3) 2 bakplåt

Hel kyckling 1350 200 - 220 60 - 70 2 galler

1 bakplåt

Halv kyckling 1300 190 - 210 35 + 30 3 galler

1 bakplåt

Fläskkotlett 600 190 - 210 30 - 35 3 Trådhylla

1 bakplåt

Mördegskaka 4) 800 230 - 250 10 - 15 2 bakplåt

Fylld jästkaka 5) 1200 170 - 180 25 - 35 2 bakplåt

Pizza 1000 200 - 220 25 - 35 2 bakplåt

Cheese cake 2600 170 - 190 60 - 70 2 bakplåt

Schweizisk äp-

pelkaka 5)
1900 200 - 220 30 - 40 1 bakplåt

Julkaka 5) 2400 170 - 180 55 - 65 6) 2 bakplåt

Quiche Lor-

raine 5)
1000 220 - 230 40 - 50 1 1 rund plåt (di-

ameter: 26 cm)

Bondbröd 7) 750 + 750 180 - 200 60 - 70 1 2 aluminiumplå-
tar (längd: 20
cm)

Ungersk val-

nötsdessert 1)
600 + 600 160 - 170 40 - 50 2 2 aluminiumplå-

tar (längd: 25
cm) på samma
ugnsnivå

Ungersk val-
nötsdessert
(somlói galuska)
- traditionell

600 + 600 160 - 170 30 - 40 2 2 aluminiumplå-
tar (längd: 25
cm) på samma
ugnsnivå

Jästa bullar 5) 800 200 - 210 10 - 15 2 bakplåt

Rulltårta 1) 500 150 - 170 15 - 20 1 bakplåt

Maränger 400 100 - 120 40 - 50 2 bakplåt
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Livsmedel Mängd (g) Temperatur
(°C)

Tid (min) Falsni-
vå

Tillbehör

Smulpaj 5) 1500 180 - 190 25 - 35 3 bakplåt

Sockerkaka 1) 600 160 - 170 25 - 35 3 bakplåt

Butterkaka 1) 600 180 - 200 20 - 25 2 bakplåt

1) Förvärm i ugnen i 10 minuter.
2) Förvärm i ugnen i 15 minuter.
3) När du har stängt av produkten ska du låta kakan stå kvar i ugnen i 7 minuter.
4) Förvärm i ugnen i 20 minuter.
5) Förvärm i ugnen i 10-15 minuter.
6) När du har stängt av produkten ska du låta kakan stå kvar i ugnen i 10 minuter.
7) Ställ in temperaturen på 250 °C och förvärm ugnen i 18 minuter.

10.8 Max grill

Livsmedel Mängd (g) Tempera-
tur (°C)

Tid (min) Falsnivå Tillbehör

Toast 1) 500 250 2 - 4 3 galler

Biffar 2) 1000 250 15 + 15 3 galler

1 bakplåt

Halv kyckling 1200 230 30 + 30 2 galler

1 bakplåt

Fläskkotlett 500 230 25 + 25 3 galler

1 bakplåt

1) Förvärm i ugnen i 4 minuter.
2) Förvärm i ugnen i 10 minuter.

11. UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

11.1 Anmärkningar om
rengöring
• Torka av framsidan med en mjuk trasa

och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett för

rengöring av metallytor.
• Rengör produkten efter varje

användningstillfälle. Fettansamling eller

andra matrester kan leda till eldsvåda.
Risken är högre för grillpannan.

• Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.

• Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt vatten
och ett rengöringsmedel.

• Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid
rengöring om du har tillbehör i Super
Clean. Det kan skada ytan.
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11.2 Produkter i rostfritt stål eller
aluminium

Rengör ugnsluckan endast
med en blöt svamp. Torka
med en mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror
eller produkter med slipeffekt
för rengöring eftersom de kan
skada ugnens ytor. Rengör
ugnens kontrollpanel med
samma försiktighet.

11.3 Avlägsna ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska ugnsstegarna
tas bort.

1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.

2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.

2
1

Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.

11.4 Ugnstak

VARNING!
Inaktivera produkten innan du
tar bort värmeelementet. Se
till att ugnen har svalnat. Det
finns risk för att du bränna
dig.

Ta ut ugnsstegarna.

Du kan ta bort värmeelementet för att göra
det enklare att rengöra ugnstaket.

1. Ta bort skruven som håller fast
värmeelementet. Använd en
skruvmejsel första gången.

2. Dra försiktigt värmeelementet nedåt.

3. Rengör ugnstaket med en mjuk trasa
och en lösning av varmt vatten och
diskmedel och låt det torka.

Sätt tillbaka värmeelementet i omvänd
ordning.

Sätt i ugnsstegarna.

VARNING!
Se till att värmeelementet är
korrekt installerat och inte
faller ned.

11.5 Demontering och
montering av luckglasen
Du kan ta bort luckglasen på insidan och
rengöra dem. Antalet luckglas skiljer sig
mellan olika modeller.
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VARNING!
Låt ugnsluckan stå på glänt
under rengöringsprocessen.
När du öppnar den helt kan
den oavsiktligen stängas och
eventuellt orsaka skador.

VARNING!
Använd inte ugnen utan
ugnsglasen.

1. Öppna luckan tills den står i en vinkel
på ungefär 30°. Luckan står av sig
själv när den står på glänt.

30°

2. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.

1

2

B

3. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den. 

VARNING!
När du tar ut luckglasen
försöker ugnsluckan
stänga sig.

4. Håll i övre kanten av luckglasen och
dra upp dem ett i taget.

5. Rengör luckglasen med vatten och lite
diskmedel. Torka luckglaset noga.

Sätt tillbaka luckglasen i ugnsluckan när
rengöringen är klar. Utför stegen ovan i
omvänd ordning. Sätt i det mindre
ugnsglaset först och sedan det större.

FÖRSIKTIGHET!
Skärmen med tryck på
innerglaset måste vara vänt
mot luckans insida.

FÖRSIKTIGHET!
Efter monteringen måste du
se till att ytan på ugnsglasets
ram på skärmen med tryck
inte är knottrig när du vidrör
den.

FÖRSIKTIGHET!
Se till att du sätter dit det inre
ugnsglaset ordentligt på sin
plats.

11.6 Ta bort förvaringslådan

VARNING!
Förvara inte lättantändliga
föremål (t.ex.
rengöringsmaterial,
plastpåsar, ugnsvantar,
papper eller
rengöringssprayer) i
förvaringslådan.
Förvaringslådan kan bli het
när du använder ugnen. Risk
för brand.

Förvaringslådan under ugnen kan tas bort
för rengöring.

1. Dra ut förvaringslådan så långt det
går.

2. Lyft försiktigt förvaringslådan uppåt.
3. Dra ut lådan helt.
För att sätta fast förvaringslådan, följ
stegen ovan i motsatt ordning.
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11.7 Byte av lampan
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.

VARNING!
Risk för elstötar! Koppla från
säkringen innan du byter
lampan.
Lampan och lampglaset kan
vara varma.

1. Avaktivera produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet

eller stäng av huvudströmbrytaren.

Baklampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida

det moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande

lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.

12. FELSÖKNING

VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

12.1 Om produkten inte fungerar...

Problem Möjlig orsak Lösning

Du kan inte aktivera pro-
dukten.

Produkten är inte ansluten
till strömförsörjningen eller
den är ansluten på fel sätt.

Kontrollera att produkten är
korrekt ansluten till ström-
försörjningen.

Det går inte att aktivera eller
använda hällen.
Ugnen värms inte upp.

En säkring har utlösts. Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkrin-
gen går gång på gång, tala
med en behörig elektriker.

Det visas en felkod på
ugns-/hälldisplayen som
inte står i tabellen.

Det föreligger ett elektriskt
fel.

Stäng av produkten via
hushållets säkring eller sä-
kerhetsbrytaren i säkrings-
skåpet och slå på den igen.
Kontakta kundtjänst om fel-
meddelandet visas på dis-
playen igen.

Det går inte att aktivera eller
använda hällen.

En säkring har utlösts. Sätt på hällen igen och ställ
in värmeläget inom 10 sek-
under.

Restvärmeindikering går
inte att tända.

Zonen är inte varm eftersom
den bara har varit påslagen
en kort stund.

Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad om kokzo-
nen varit på tillräckligt länge
för att vara varm.

Det går inte att aktivera den
yttre värmezonen.

 Aktivera den inre värmezo-
nen först.

Belysningen fungerar inte. Lampan är trasig. Byt lampa.
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Problem Möjlig orsak Lösning

Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.

Du lät maten stå för länge i
ugnen.

Låt inte maträtter stå i ug-
nen längre än 15 - 20 mi-
nuter efter att tillagningen är
klar.

Ugnen värms inte upp. Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.

Kontrollera att rätt inställnin-
gar gjorts.

Tillagningen av maträtter tar
för lång tid eller går för fort.

Temperaturen är för låg eller
för hög.

Justera vid behov tempera-
turen. Följ instruktionerna i
manualen.

12.2 Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet.

Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten. Typskylten sitter på den

yttre kanten av produktens innanmäte.
Avlägsna inte märkskylten från
produktutrymmet.

Vi rekommenderar att du antecknar den här:

Modell (Mod.) .........................................

PNC (produktnummer) .........................................

Serienummer (S.N.) .........................................

13. INSTALLATION

VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

13.1 Placering av produkten
Du kan installera din fristående produkt
med skåp på en eller båda sidorna och i
ett hörn.

Läs i tabellen för minsta avstånd för
inbyggnad.

A
C

B

Minsta avstånd

Mått mm

A 400

B 650

C 150
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13.2 Tekniska data

Mått mm

Höjd 858 - 923

Bredd 500

Djup 600

Total effekt 8565 W

Produktklass 1

13.3 Ändring av spisens höjd
och djup
Spisen är vid leverans 898 mm hög och
sockeln 500 mm djup.

1. Lägg spisen på sidan.
2. Ändra sockelns djup genom att lossa

skruv A och lossa skruvarna B på
konsolen.

A

A

B

52
51

50
49

3. Ställ in önskat djup.
4. Skruva i skruvarna A och B
5. För ändring av höjden, lossa skruv C

(1 skruv) i mitten baktill på sockeln och
sidoskruvarna D (4 skruvar).

D
C

6. Tryck in sockeln till önskad
höjdinställning: 923, 898 eller 858
mm.

7. Skruva i skruvarna C och D.

13.4 Höjdjustering av produkten

Använd de små fötterna på produktens
undersida för att ställa in samma nivå på
spisens ovansida som övriga ytor.

13.5 Tippskydd
Ställ in rätt höjd och plats för produkten
innan du fäster tippskyddet.

FÖRSIKTIGHET!
Kontrollera att du placerar
tippskyddet på rätt höjd.

Säkerställ att ytan bakom
produkten är jämn.

Du måste installera tippskyddet. Om du
inte installerar det kan produkten tippa
över.

Din produkt har symbolen som visas på
bilden (i förekommande fall) för att
påminna dig om att montera tippskyddet.
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1. Installera tippskyddet 317-322 mm
nedanför produktens ovansida, och
med 80-85 mm avstånd från
produktens sida till det runda hålet på
konsolen. Skruva fast det i stabilt
material eller använd lämplig
förstärkning (vägg).

80-85

mm

317-322 

mm

2. Du hittar hålet till vänster på
produktens baksida. Lyft produktens
framsida och sätt den i mitten av
utrymmet mellan skåpen. Om
utrymmet mellan bänkskåpen är större
än produktens bredd måste du justera
sidoavståndet för att centrera
produkten.

Om du ändrade måtten på
spisen måste du justera
tippskyddet.

FÖRSIKTIGHET!
Om utrymmet mellan
bänkskåpen är större än
produktens bredd måste du
justera sidoavståndet för att
centrera produkten.

13.6 Elektrisk installation

VARNING!
Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig om
säkerhetsföreskrifterna i
kapitlena "Säkerhet" inte följs.

Denna produkt levereras med en
huvudkontakt och en huvudkabel.

VARNING!
Nätkabeln får inte vidröra den
del av produkten som visas i
bilden.
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14. ENERGIEFFEKTIVITET
14.1 Informationsblad och information för ugnar enligt EU
65-66/2014

Leverantörens namn Electrolux

Modellbeskrivning EKC50150OW

Energiindex 97.4

Energiklass A

Energiförbrukning med en standardrätt, över/under-
värme

0.79 kWh/program

Antal utrymmen 1

Värmekälla Elektricitet

Ljudstyrka 60 l

Typ av ugn Ugn inuti fristående spis

Massa 41.0 kg

EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter - Del 1: Områden,
ugnar, ångugnar och grillar -
Funktionsprovning.

14.2 Ugn - Energibesparing
Denna produkt har funktioner som låter
dig spara energi under vanlig matlagning.

• Allmänna tips
– Kontrollera att ugnsluckan är

ordentligt stängd när produkten är
igång och låt den vara stängd så
mycket som möjligt under
tillagningen.

– Använd metalltallrikar för att öka
energisparandet.

– När så är möjligt, lägg maten i
ugnen utan att värma upp den.

– För matlagning som varar längre än
30 minuter ska ugnstemperaturen
minskas till lägsta möjliga, 3 - 10
minuter innan matlagningstiden går
ut, beroende på längden på
matlagningen. Restvärmen i ugnen
fortsätter laga maten.

– Använd restvärmen för att värma
annan mat.

• Hålla maten varm - om du vill
använda restvärmen för att hålla maten
varm väljer du lägsta möjliga
temperaturinställning.

15. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta

med symbolen  med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.

*
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TÄYDELLISTEN TULOKSIEN SAAVUTTAMISEKSI

Kiitämme teitä tämän Electrolux-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen tarjo-
taksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen innovatiiviset teknologiat
tekevät elämästänne yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista
laitteista. Käyttäkää muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.

Vieraile verkkosivullamme:

ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Malli, tuotenumero, sarjanumero.

Oikeus muutoksiin pidätetään ilman erillistä ilmoitusta.

Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet

Yleisohjeet ja vinkit

Ympäristönsuojeluohjeita

Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-ohjeita:
www.electrolux.com

Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.electrolux.com/productregistration

Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
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3SUOMI

1. TÄrKEITÄ TUrVAOHJEITA

         HUOMAUTUS!
TÄrKEITÄ TUrVAOHJEITA: LUE
HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ TULEVAA
TArVETTA VArTEN.

Jos kuumennettava ruoka alkaa savuta, ÄLÄ AVAA
LUUKKUA. Katkaise virta, irrota uunin virtajohto
seinäpistorasiasta ja odota, että ruoka lakkaa
savuamasta. Luukun avaaminen ruoan savutessa
saattaa aiheuttaa tulipalon. Käytä ainoastaan
mikrouuninkestäviä astioita ja tarvikkeita. Uunia ei
saa jättää ilman valvontaa, kun käytetään
kertakäyttö-muovisia, -paperisia tai muita palavia
astioita. Puhdista aaltoputken suojus, uunin
sisäpuoli, pyörivä alusta ja alustan kannatin käytön
jälkeen. Näiden osien on oltava kuivat eikä niihin
saa jäädä rasvaa. rasvajäämät voivat ylikuumentua
ja alkaa savuta tai syttyä tuleen. Mikroaaltouuni
tarkoitettu elintarvikkeiden ja juomien
lämmittämiseen. Elintarvikkeiden ja vaatteiden
kuivaaminen sekä lämpötyynyjen, tohvelien,
pesusienien, kosteiden liinojen ja vastaavien
lämmittäminen voi aiheuttaa loukkaantumis-,
sytytys- tai tulipalovaaran.

1.1 Tapaturmien välttäminen
         VAARA!

Älä käytä uunia, jos se on vahingoittunut tai
jos se ei toimi kunnolla. 

Tarkista seuraavat seikat ennen käyttöä:
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4 www.electrolux.com

a)Luukku: varmista, että luukku sulkeutuu kunnolla
ja että se ei ole vinossa tai vääntynyt.

b)Saranat ja luukun turvalukitus: tarkista, että ne
eivät ole rikki tai löysällä.

c) Luukun tiivisteet ja tiivistepinnat: varmista, että ne
ovat ehjät.

d)Uunin ja luukun sisäpuoli: varmista, että niissä ei
ole kolhuja.

e)Virtajohto ja pistoke: varmista, että ne ovat ehjät.

Älä koskaan säädä, korjaa tai muunna uunia itse.
Muun kuin ammattitaitoisen asentajan on vaarallista
suorittaa mitään huolto- tai korjaust-oimenpiteitä,
joissa joudutaan irrottamaan mikroaalloilta suojaavia
osia.
Pidä oven tiivisteet ja viereiset osat puhtaana
rasvasta ja liasta. Noudata käyttöoh-jeessa olevia
hoito- ja puhdistusohjeita. Puhdista uuni säännöllisin
väliajoin ja poista mahdolliset ruoan jäämät. Uunin
puhtaanapidon laiminlyönti saattaa heikentää pinnan
laatua, mikä voi lyhentää laitteen elinikää ja
mahdollisesti aiheuttaa vaaratilanteen.
Uunin lampun saa vaihtaa vain ELECTrOLUX in
valtuuttama henkilö. Jos uunin lamppuun tulee vika,
ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.

1.2 räjähdyksen ja äkillisen kiehumisen
välttäminen

         VAARA!
Nesteitä ja muita ruokia ei saa kypsentää
suljetuissa astioissa, koska ne voivat räjähtää.
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5SUOMI

Juomien kuumennus mikroaaltouunissa voi
johtaa kiehumiseen purkausm-aisesti viiveellä,
joten astiaa on käsiteltävä varoen.
Kananmunia ei saa kypsentää kuorineen eikä
kovaksikeitettyjä kananmunia saa kuumentaa
mikroaaltouunissa, sillä ne voivat räjähtää vielä
mikroaaltokypsennyksen jälkeen. Kun
kypsennetään tai lämmitetään kananmunia, joita
ei ole vatkattu tai sekoitettu, keltuaisiin ja
valkuaisiin on pisteltävä reikiä, etteivät ne
räjähdä. Kovaksikeitetyt kananmunat on
kuorittava ja viipaloitava ennen kuin ne
lämmitetään mikroaaltouunissa.
Palovammojen välttämiseksi ruoan lämpötila on
tarkistett-ava ja ruoka sekoitettava ennen
tarjoamista, erityisesti silloin, kun ruoka
tarjoillaan vauvoille, lapsille tai vanhuksille. 
Pidä lapset poissa luukun luota palovammojen
välttämiseksi.

1.3 Lasten suojeleminen
         VAARA!

Laite sekä sen osat, joihin pääsee 
käsiksi, kuumenevat käytön aikana. 
Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa koskea
laitteeseen, paitsi jos heitä valvotaan
jatkuvasti.

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset,
fyysisesti tai henkisesti vammaiset,
aistivammaiset sekä henkilöt, joilta puuttuu
riittävä kokemus tai tietämys, voivat käyttää tätä
laitetta valvotusti tai jos heitä on opastettu
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6 www.electrolux.com

1.4 Tulipalon välttäminen

Mikroaaltouunia tulee valvoa käytön aikana.
Liian suuri teho tai liian pitkä valmistusaika
saattaa ylikuumentaa ruoan niin, että syttyy
tulipalo. Pistorasian on oltava helposti
ulottuvilla, jotta laitteen virtajohto voidaan
irrottaa pistorasiasta vaaratilanteessa.
Virtalähteen on oltava tyyppiä 230 V (AC),
50 Hz, jossa on vähintään 10 A:n sulake tai
10 A:n sulake. On suositeltavaa, että laite
kytketään virtapiiriin, johon ei ole kytketty
muita laitteita. Uunia ei saa säilyttää tai
käyttää ulkona.

Uunin tai tuuletusaukkojen lähelle ei saa
asettaa palavaa materiaalia.
Tuuletusaukkoja ei saa peittää. ruoasta ja
ruoan kääreistä on poistettava kaikki
metalliset sulkimet, langat jne. Metallipinnat
voivat kipinöidä ja aiheuttaa tulipalon.
Mikroaaltouunilla ei saa kuumentaa
uppopaistoon käytettävää rasvaa.
Lämpötilaa ei voi säädellä ja öljy voi syttyä
tuleen. Popcornin valmistukseen on
käytettävä erityisiä mikroaaltopopcorn-
pakkauksia. Uunissa ei saa säilyttää ruokia
tai muita tarvikkeita. Tarkista käynnistyksen
jälkeen, että asetukset ovat oikeat ja että
uuni toimii halutulla tavalla. Katso neuvoja

käyttöohjeesta ja keittokirjaosasta. Uunia ei
saa käyttää luukun ollessa auki eikä luukun
turvalukitusta saa muuttaa mitenkään. Älä
käytä uunia, jos luukun tiivisteiden ja
tiivistepintojen välissä on jotain.

Henkilöiden, joilla on
SYDÄMENTAHDISTIN, on noudatettava
lääkäriltä tai sydämentahdistimen
valmistajalta saamiaan mikroaaltouunien
käyttöön liittyviä varotoimia.

1.5 Sähköiskujen välttäminen

Laitteen koteloa ei saa koskaan irrottaa.
Luukun lukitus- ja tuuletusaukkoihin ei saa
koskaan päästää nestettä tai työntää
esineitä. Jos näihin joutuu nestettä, katkaise
välittömästi virta, irrota uunin virtajohto
seinäpistorasiasta ja ota yhteys valtuutettuun
huolto-liikkeeseen. Virtajohtoa tai pistoketta
ei saa upottaa veteen tai muuhun
nesteeseen. Virtajohto ei saa koskettaa
kuumia tai teräviä pintoja, kuten kuumaa
tuuletusaukkoa ylhäällä uunin takana. Älä
yritä vaihtaa uunin lamppua itse.

Jos laitteen virtajohto vaurioituu, se on
vaihdettava samanlaiseen erikoisjohtoon.
Virtajohdon saa vaihtaa vain valtuutettu
ELECTrOLUX huoltoliike.

laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät
laitteen käyttöön liittyvät vaarat. On valvottava, että
lapset eivät leiki laitteella. Lapsi ei saa puhdistaa
eikä huoltaa laitetta, paitsi jos hän 
on vähintään 8-vuotias ja aikuisen valvonnassa.
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi
kotitalouksissa ja vastaavissa tiloissa: myymälöiden,
toimistojen ja muiden työympäristöjen
työpaikkakeittiöt; maatilat; hotellien, motellien ja
muiden asuinympäristöjen asiakastilat;
aamiaismajoituspaikat.
Laitetta ei ole tarkoitettu käyttöön yli 2 000 metrin
korkeudella.
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1.6 räjähdyksen ja äkillisen
kiehumisen välttäminen

Älä koskaan käytä suljettuja astioita. Poista
kannet ja suojukset ennen käyttöä. Suljetut
astiat voivat räjähtää paineen vaikutuksesta,
vaikka uunin virta olisi jo katkaistu. Nesteitä
on kuumennettava varoen. On
suositeltavaa käyttää leveäsuista astiaa,
jotta kuplat pääsevät poistumaan helposti.

Purkausmaisesti kiehuvan nesteen ja
mahdollisten palovammojen estäminen:
• Nestettä on sekoitettava ennen

kuumennusta tai lämmitystä.
• Lämmityksen ajaksi on suositeltavaa

asettaa nesteeseen lasisauva tai
vastaava väline.

• Anna nesteen seistä uunissa vähintään
20 sekuntia kypsennysajan päätyttyä,
jolloin vältetään jälkikäteen tapahtuva
roiskuva kiehuminen. 

Esimerkiksi perunoiden, makkaroiden ja
hedelmien kuoreen on pisteltävä reikiä
ennen kypsennystä, etteivät ne räjähdä.

1.7 Palovammojen välttäminen

Otettaessa ruokaa uunista on käytettävä
pannulappuja tai patakintaita.
Valmistusastiat, popcorn-pakkaukset,
paistopussit jne. on avattava kasvoista ja
käsistä poispäin höyryn aiheuttamien
palovammojen välttämiseksi.

Astian lämpötila ei vastaa ruoan tai juoman
lämpötilaa; tämän takia ruoan lämpötila on
aina tarkistettava. Luukkua avattaessa on
varottava kuumia höyryjä, jotka voivat
aiheuttaa palovammoja. Täytetyt ruoat on
viipaloitava kuumennuksen jälkeen, jotta
höyry pääsee purkautumaan ja vältytään
palovammoilta.

Uunin luukkuun ei saa nojata eikä siitä saa
roikkua. Uunin kanssa ei saa leikkiä.
Lapsille on neuvottava kaikki tärkeät
turvaohjeet: patalappujen käyttö, ruoan
päällysten poistaminen varovaisesti,
itsestään kuumenevien tai vastaavien ruoan
rapeutta lisäävien pakkausten, jotka voivat
olla erityisen kuumia, käyttö.

1.8 Muita varoituksia

Uunia ei saa muuntaa millään tavoin. Uuni
on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön ja sitä
saa käyttää ainoastaan ruoan
valmistukseen. Se ei sovellu kaupalliseen
tai laboratoriokäyttöön.

1.9 Toimintahäiriöiden ja
vahingoittumisen
välttäminen

Uunia ei saa koskaan käyttää tyhjänä, ellei
käyttöohjeessa sanota toisin. Uunin käyttö
tyhjänä voi vahingoittaa sitä. Kun käytetään
ruskistusastiaa tai itsestään kuumenevaa
pakkausta, sen alle on aina asetettava
lämmönkestävä eriste kuten
posliinilautanen, jotta pyörivä alusta tai
alustan kannatin ei vahingoitu. Alustan
käyttöohjeissa mainittua kuumennusaikaa
ei saa ylittää. Älä käytä metallisia astioita,
jotka heijastavat mikroaaltoja ja voivat
kipinöidä. Uuniin ei saa laittaa tölkkejä.
Uunissa saa käyttää vain siihen tarkoitettua
pyörivää alustaa ja alustan kannatinta.
Uunia ei saa käyttää ilman pyörivää alustaa.

Pyörivän alustan vahingoittumisen
välttäminen:
• Pyörivän alustan on annettava jäähtyä

ennen kuin se puhdistetaan vedellä.
• Kylmälle alustalle ei saa asettaa kuumia

ruokia tai astioita.
• Kuumalle alustalle ei saa asettaa kylmiä

ruokia tai astioita.

Laitteen kotelon päällä ei saa olla mitään
käytön aikana. 

TÄRKEÄÄ! 
Jos et osaa ottaa uunia käyttöön, 
ota yhteys valtuutettuun, pätevään
sähköasentajaan. 

Valmistaja ja jälleen-myyjä eivät ota
vastuuta uunin vahingoittumisesta tai
henkilöva-hingoista, jotka seuraavat
virheellisestä sähkökytkennästä. Uunin
seinämiin sekä luukun tiivisteiden ja
tiivistepin-tojen ympärille voi toisinaan
tiivistyä kosteutta tai muodostua pisaroita.
Tämä on normaalia eikä tarkoita, että
mikroaaltoja vuotaisi laitteesta tai että se
olisi epäkunnossa.
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2

Tarkista, että uunin mukana on toimitettu
seuraavat lisävarusteet:

     Pyörivä alusta 
     Alustan kannatin 

• Aseta alustan kannatin uunin pohjassa
olevaan kiinnitysnapaan.

• Aseta pyörivä alusta alustan
kannattimen päälle.

• Varmista, että astiat eivät osu pyörivän
alustan reunaan, kun ne otetaan pois
uunista. Muuten alusta voi vahingoittua.

Kun tilaat lisävarusteita, ilmoita
jälleenmyyjälle tai valtuutetulle
ELECTrOLUX huollolle tuotteen
malli ja varaosa.

8 www.electrolux.com

2. TUOTEKUVAUS
2.1 Mikroaaltouuni

1

2

Etupaneeli
Uunin lamppu
Ohjauspaneeli
Luukun avaus -painike
Mikroaalto suoja
Uunin sisäpuoli
Alustan kiinnitysnapa
Luukun tiivisteet ja
tiivistepinnat

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5678

2.2 Lisävarusteet
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        Digitaalinäyttö merkkivalot

        Mikroaallot

        Kello

        ruuanlaittovaiheet

        Plus- ja miinustoiminnot

        Automaattisulatus leipä

        Automaattisulatus

        Paino

9SUOMI

3. OHJAUSPANEELI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1   Automaattikypsennys 
  merkkivalot

  Automaattikypsennys 
  painike

  Automaattisulatus 
        painike

  Tehoasetus painike

  Ajastin/Paino säädin

  Start/+30 painike

  Stop painike

  Luukun avaus painike

4.1 Energiansäästötila

Uuni on asetettu energiansäästötilaan
(”Econ”).
1. Kytke uunin virtajohto pistorasiaan.
2. Näytössä lukee: ‘Econ’.
3. Näyttö laskee alaspäin luvusta 3:00

nollaan.
4. Kun laskuri saavuttaa nollan, uuni

siirtyy energiansäästötilaan ja näyttö
tyhjenee.

Jos haluat peruuttaa
energiansäästötilan, aseta kello.

4.2 Kellon asetus

Uunissa on 12 ja 24 tunnin kello.
Esimerkki: Jos haluat asettaa kellonajaksi
11:30 (12 tunnin kello).
1. Avaa ovi.
2. Näytössä lukee: ‘Econ’.
3. Paina ja pidä alhaalla START/+30-

painiketta viiden sekunnin ajan. Kuulet
äänimerkin. Näytössä lukee:

4. Aseta tunti kääntämällä
AJASTIN/PAINO-nuppia.

5. Paina START/+30-painiketta kerran ja
aseta sitten minuutit kääntämällä
AJASTIN/PAINO-nuppia.

4. ENNEN KÄYTTöÄ

2

3

4

5

6

7

8

9
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6. Paina START/+30-painiketta. 
7. Tarkasta näyttö:
8. Sulje ovi. 

Voit kiertää AJASTIN/PAINO-nuppia
myötä- tai vastapäivään. Jos painat
STOP-painiketta, aikaa ei aseteta.
Näytössä lukee: ‘Econ’.

Esimerkki: Tunnin kellon asettaminen
aikaan 23:30 (24 tunnin kell).
1. Avaa ovi.
2. Näytössä lukee: ‘Econ’.
3. Paina ja pidä alhaalla START/+30-

painiketta viiden sekunnin ajan. Kuulet
äänimerkin. Näytössä lukee:

4. Paina START/+30-painiketta. 
Näytössä lukee:

5. Aseta tunti kääntämällä
AJASTIN/PAINO-nuppia.

6. Paina START/+30-painiketta kerran ja
aseta sitten minuutit kääntämällä
AJASTIN/PAINO-nuppia.

7. Paina START/+30-painiketta. 
8. Tarkasta näyttö:
9. Sulje ovi.

Voit kiertää AJASTIN/PAINO-nuppia
myötä- tai vastapäivään. Jos painat
STOP-painiketta, aikaa ei aseteta.
Näytössä lukee: ‘Econ’.

4.3 Ajan säätäminen kun kello
on asetettu tai uuni

Esimerkki: Tunnin kellon asettaminen
aikaan 11:45.
1. Avaa ovi.
2. Paina ja pidä alhaalla START/+30-

painiketta viiden sekunnin ajan. Kuulet
äänimerkin. Näytössä lukee:

(Jos haluat muuttaa kellon 24 tunnin
kelloksi, paina uudelleen START/+30-
painiketta.)

3. Aseta tunti kääntämällä
AJASTIN/PAINO-nuppia.

4. Paina START/+30-painiketta kerran ja
aseta sitten minuutit kääntämällä
AJASTIN/PAINO-nuppia.

5. Paina START/+30-painiketta. 
6. Tarkasta näyttö:

4.4 Voit peruuttaa kellon ja
asettaa Econ tilassa

1. Avaa ovi.
2. Paina ja pidä alhaalla START/+30-

painiketta viiden sekunnin ajan. Kuulet
äänimerkin. Näytössä lukee:

(Jos haluat muuttaa kellon 24 tunnin
kelloksi, paina uudelleen START/+30-
painiketta.)

3. Paina STOP-painiketta.
4. Näytössä lukee: ‘Econ’.
5. Sulje ovi.
6. Näyttö laskee alaspäin luvusta 3:00

nollaan.
7. Kun laskuri saavuttaa nollan, uuni

siirtyy energiansäästötilaan ja näyttö
tyhjenee.

4.5 Turvalukitus

Uunissa on turvallisuustoiminto, joka estää
lapsia käyttämästä uunia vahingossa. Kun
lukitus on käytössä, mitään mikroaaltouunin
toimintoja ei voida käyttää ennen kuin
lukitustoiminto on poistettu käytöstä.

Esimerkki: Turvalukituksen käyttöönotto.
1. Paina STOP-painiketta 5 sekuntia.
2. Uuni antaa äänimerkin, ja näkyviin

tulee ”LOC”:

Poista turvalukitus käytöstä pitämällä
STOP-painiketta painettuna viiden
sekunnin ajan. Uuni antaa kaksi
äänimerkkiä, ja kellonaika tulee
näkyviin.
Turvalukitusta ei voida ottaa
käyttöön, jos kelloa ei ole asetettu.
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5.1 Mikroaaltouunin kestävät keittoastiat

Ruoanval
mistusastiat

Sopivuus
mikrouunissa
käytettäväksi

Kommentteja

Alumiinifolio/
folioastiat

3 / 7 Pientä alumiinifoliopalasta voidaan käyttää ruoan
suojelemiseksi ylikuumennusta vastaan. Aseta folio
vähintään 2 cm etäisyydelle uunin seinämistä, muuten
voi aiheutua kipinöintiä. Folioastioita saa käyttää vain
niiden valmistajan erityisestä suosituksesta, noudata
tarkkaan annettuja ohjeita.

Porsliini ja
keramiikka

3 / 7 Porsliiniset astiat, saviastiat, lasitetusta keramiikasta
ja luuporsliinista valmistetut astiat ovat yleensä sopivia
käytettäviksi, mikäli niissä ei ole metallikoristelua. 

Lasiastiat, esim.
Pyrex ®

3 On syytä noudattaa varovaisuutta hienosta lasista
valmistettuja astioita käytettäessä, sillä ne voivat
särkyä tai haljeta ne äkillisesti kuumennettaessa. 

Metalli 7 Metallisten astioiden käyttöä ei suositella
mikroaaltotehoa käytettäessä, muuten voi aiheutua
kipinöintiä ja seurauksena voi olla syttyminen tuleen.

Muovi/polystyreeni
esim. pikaruoka-
astiat

3 On syytä noudattaa varovaisuutta, sillä jotkut astiat
voivat korkeissa lämpötiloissa käyristyä, sulaa tai
haalistua väriltään.

Pakaste/
paistopussit

3 Täytyy lävistää höyryn päästämiseksi ulos. Varmista,
että pussit sopivat käytettäväksi mikrouunissa. Älä
käytä muovisia tai metallisia siteitä, sillä ne voivat
sulaa tai syttyä tuleen metallikipinöinnin
aiheuttamana.

Paperi – lautaset,
kupit ja
talouspaperi

3 Käytä vain lämmittämiseen tai kosteuden imemiseksi.
On syytä noudattaa varovaisuutta, sillä ylikuumennus
voi aiheuttaa syttymisen tuleen.

Olki- ja puuastiat 3 Valvo aina uunia näitä materiaaleja käytettäessä, sillä
ylikuumennus voi aiheuttaa syttymisen tuleen.

Kierrätetty paperi ja
sanomalehti-paperi

7 Voivat sisältää metalliuutteita, jotka voivat
aiheuttaa ’kipinöintiä’ ja syttymisen tuleen. 

5. KÄYTTö
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5.3 Mikroaallot kypsennys

Neuvoja ja vinkkejä

Koostumus ruoat, joissa on paljon rasvaa tai sokeria (esim. maustekakut ja tortut)
vaativat lyhyemmän kuumennusajan. On syytä noudattaa varovaisuutta,
sillä ylikuumennus voi aiheuttaa syttymisen palamaan.

Koko Tasaisen kypsyttämisen saamiseksi on parasta, että kaikki ruoan osat
paloitellaan samankokoisiksi.

Lämpötila ruoan alustava lämpötila vaikuttaa kyseisen ruoan vaatiman
kypsyttämisajan pituuteen. Halkaise ruoat, joissa on täytettä, kuten
hillomunkit, niiden lämmön laskemiseksi tai höyryn vähentämiseksi.

Järjestele Aseta ruoan paksuimmat osat astian ulko-osaa kohti. Esim. kanankoivet.

Peitä Käytä ilmarei’illä varustettua mikroaaltokalvoa tai sopivaa kantta.

Lävistä Sellaisten ruokien pinta, joissa on kuori tai kalvo, on lävistettävä useissa
kohdin ennen kypsyttämistä tai uudelleenlämmittämistä, sillä muuten voi
kehittyä höyryä, joka aiheuttaa ruoan äkillisen ulospurkautumisen. esim.
perunat, kala, kana, makkarat.

TÄRKEÄÄ!
Kananmunia, esim. paistettuja ja kovaksi keitettyjä munia, ei saa
kuumentaa mikroaaltoja käyttämällä, sillä ne voivat räjähtää vielä
senkin jälkeen kun kypsyttäminen on suoritettu. 

Hämmennä,
kääntele ja
siirtele

Tasaisen kypsyttämisen aikaansaamiseksi on ehdottoman tärkeää
hämmentää, käännellä ja siirrellä ruokaa kypsyttämisen aikana. Muista
aina hämmentää ja siirtele ulkosivuilta keskikohtaa kohti.

Seisota Seisonta-aika on välttämätön kypsyttämisen jälkeen niin että lämpö
jakautuu tasaisesti kautta koko ruoan.

Suojele Nämä osat, kuten kanankoivet ja -siivet, voidaan peittää pienin
alumiinifoliopalasin, jotka heijastavat mikroaaltoja.

5.2 Neuvoja ja vinkkejä

Uunissa on 6 tehoasetusta.

Tehotason
asetus

Ehdotettu käyttö

800 W/
KOrKEA

Käytetään pikakypsennykseen tai esim. keittojen, laatikoiden,
purkkiruokien, kuumien juomien, vihannesten, kalan jne. lämmitykseen.

560 W Käytetään tiiviiden ruokien, esim. paistien, lihamurekkeen ja
valmisaterioiden pitempään kypsennykseen, sekä herkkien ruokien, kuten
juustokastikkeen ja sokerikakkujen valmistukseen. Tällä asetuksella
kastike ei kiehu yli ja ruoka kypsyy tasaisesti ulompien osien kypsymättä
liikaa.

400 W Tiiviille ruoille, joiden kypsyminen kestää pitkään perinteisillä menetelmillä
(esim. naudanliha), kannattaa käyttää tätä tehoasetusta, jotta lihasta tulisi
mureaa.

240 W/
SULATUS

Valitse sulatukseen tämä asetus, jotta ruoka sulaa tasaisesti. Tämä asetus
sopii myös erinomaisesti riisin, pastan ja mykyjen hiljalleen keittämiseen ja
vanukkaan kypsennykseen.

80 W Varovaiseen, esim. täytekakkujen tai leivonnaisten, sulatukseen.

0 W Tasaantumisaika/keittiöajastin.

W = WATT
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5.5 Keittiöajastin

Esimerkki: Keittiöajastimen asetus
seitsemäksi minuutiksi.

1. Paina TEHOASETUS painiketta 7
kertaa.

2. Aseta haluttu kypsennysaika
kääntämällä AJASTIN/PAINO
säädintä myötä- tai vastapäivään
kunnes 7.00 tulee näytölle.

3. Paina START/+30 painiketta.

Ajastin voidaan keskeyttää
tilapäisesti painamalla STOP-
painiketta. Ajastin voidaan
käynnistää uudelleen painamalla
START/+30-painiketta. Ajastintilasta
voidaan poistua kokonaan
painamalla uudelleen STOP-
painiketta.

5.6 Lisää 30 sekuntia
Pikakäynnistys

START/+30 painikkeen painallus
kypsentää 30 sekunnin ajan 800 W/
KOrKEA:n teholla.

Kypsennysajan pidentäminen

Kypsennysaikaa voidaan pidentää
normaalikäytössä 30 sekuntia kerrallaan
painamalla painiketta uunin ollessa
käynnissä.

Tätä toimintoa ei voida käyttää
automaattikypsennys- tai  automaat-
tisulatustoimintojen käytön aikana

13SUOMI 13SUOMI

Esimerkki: Kun halutaan kuumentaa
keittoa 2 minuutin ja 30 sekunnin ajan
560 W:n mikroaaltoteholla.

1. Paina TEHOASETUS painiketta kaksi
kertaa.

2. Aseta haluttu kypsennysaika
kääntämällä AJASTIN/PAINO
säädintä myötä- tai vastapäivään
kunnes 2.30 tulee näytölle.

3. Paina START/+30 painiketta.

TÄRKEÄÄ!
Jos tehoasetusta ei valita,
oletuksena on automaattisesti     
800 W/KOrKEA.

• Jos luukku avataan kypsennyksen
aikana, kypsennysaika pysähtyy
automaattisesti. Kypsennysaika alkaa
kulua uudelleen, kun luukku suljetaan ja
painetaan START/+30 painiketta.

• Mikroaaltojen tehoasetus voidaan
tarkistaa kypsennyksen aikana
painamalla TEHOASETUS painiketta. 

• Kypsennysaikaa voidaan lisätä tai
vähentää kypsennyksen aikana
kääntämällä 
AJASTIN/PAINO-säädintä.

• Kypsennystehoa voidaan säätää
kypsennyksen aikana painamalla
TEHOASETUS painiketta.

• Kypsennysohjelma voidaan peruuttaa
kypsennyksen aikana painamalla STOP-
painiketta kaksi kertaa.

Kypsennystapa Normaali aika Vähennetty teho

Mikroaalto 800 W 20 minuuttia Mikroaalto 560 W

5.4 Automaattinen tehon vähennys

Kypsennysaika Väli

0-5 minuuttia 15 sekuntia

5-10 minuuttia 30 sekuntia

10-30 minuuttia 1 minuutti

30-90 minuuttia 5 minuuttia
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5.7 Plus- & miinustoiminnot

PLUS-       ja MIINUSTOIMINTOJEN
avulla voidaan vähentää tai lisätä
kypsennysaikaa automaattiohjelmien
käytön aikana. 

Esimerkki: Perunoiden (0,3 kg) valmistus
hyvin kypsiksi.
1. Välj den meny som ska användas

genom att trycka på
AUTOMAATTIKYPSENNYS-knappen
två gånger.

2. Kääntämällä AJASTIN/PAINO -
säädintä kunnes 0.3 tulee näytölle.

3. Valitse PLUS toiminto        painamalla
TEHOASETUS painiketta kerran.

4. Paina START/+30 painiketta.

Peruuta PLUS-/MIINUSTOIMINTO
painamalla TEHOASETUS painiketta
kolme kertaa.
Jos valitset PLUS, näytössä näkyy       .
Jos valitset MIINUS, näytössä näkyy .

5.8 Monivaihekypsennys

Enintään kolme peräkkäistä vaihetta
voidaan ohjelmoida yhdistämällä
mikroaalto.

Esimerkki: Jos halutaan kypsentää:
Vaihe 1: 5 minuuttia 800 W
Vaihe 2: 16 minuuttia 240 W

1. Paina TEHOASETUS painiketta
kerran.

2. Aseta haluttu kypsennysaika
kääntämällä AJASTIN/PAINO säädintä
myötä- tai vastapäivään kunnes 5.00
tulee näytölle.

3. Tarkista näyttö.
4. Paina TEHOASETUS painiketta 4

kertaa.
5. Aseta haluttu kypsennysaika

kääntämällä AJASTIN/PAINO säädintä
myötä- tai vastapäivään kunnes 16.00
tulee näytölle. 

6. Paina START/+30 painiketta.

Uuni kypsentää ensin 5 minuuttia
800 W:llä, sitten 16 minuuttia 240 W:llä

5.9 Automaattikypsennys ja
automaattisulatus asetus

Automaattikypsennys tai automaattisulatus
toiminto määrittää oikean kypsennystavan
ja -ajan automaattisesti. käytettävissä on 6
automaattikypsennys valikkoa ja 2
automaattisulatus valikkoa.

Esimerkki: Automaattisulatus (0,3kg)
leipä.
1. Valitse haluttu valikko painamalla kaksi

kertaa AUTOMAATTIKYPSENNYS
painiketta.

2. Kääntämällä AJASTIN/PAINO -
säädintä kunnes 0.3 tulee näytölle.

3. Paina START/+30 painiketta.

Kun käyttäjältä edellytetään
toimenpiteitä (esim. ruoan
sekoittamista), uunin toiminta pysähtyy,
kuuluu äänimerkki ja jäljellä oleva
kypsennysaika ja mahdolliset
merkkivalot vilkkuvat näytössä. Jatka
kypsennystä painamalla START/+30
painiketta. Ohjelma päättyy
automaattisesti
automaattikypsennysajan/
automaattisulatusajan päättymisen
jälkeen. uuni antaa äänimerkin, ja
kypsennyksen symboli vilkkuu. Yhden
minuutin ja muistutusäänimerkin jälkeen
näkyviin tulee kellonaika.

Ruoka Symboli

Juoma

Keitetyt Perunat/
Uuniperunat

Pakastevihan-nekset

Tuoreet Vihannekset

Pakastetut Valmisateriat

Kalafilee Kastikkeessa

Liha/Kala/Linnunliha

Leipä

14
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6. OHJELMAKAAVIOT
        Automaatti-

kypsennys
Paino
(taso)/Astiat

Painike Valmistuskypsennys

Juoma (tee tai
kahvi)

1-4 kuppia
1 kuppi=200 ml

• Aseta kuppi pyörivän alustan reunalle.

Keitetyt
perunat ja
uuniperunat

0,1-0,8 kg (100 g)
Kulho ja kansi

• Aseta perunat kulhoon.
• Lisää tarvittava määrä vettä (per 100 g) eli

noin 2 rkl ja vähän suolaa.
• Peitä kannella.
• Kun äänimerkki kuuluu, sekoita ja peitä

uudelleen.
• Anna lämmön tasaantua kypsennyksen

jälkeen noin 2 minuuttia.

Pakaste-
vihannekset

0,1-0,6 kg (100 g)
Kulho ja kansi

• Lisää 100 g:aa kohti 1 rkl vettä ja suolaa
maun mukaan. (Sienille ei tarvitse lisätä
vettä.)

• Peitä kannella.
• Kun äänimerkki kuuluu, sekoita ja peitä

uudelleen.
• Anna lämmön tasaantua kypsennyksen

jälkeen noin 2 minuuttia.
Jos pakastevihannekset ovat jäätyneet
yhteen, aseta kypsennysasetukset itse.

Tuoreet
vihannekset

0,1-0,6 kg (100 g)
Kulho ja kansi

• Paloittele pieniin osiin, esim. suikaleiksi,
kuutioiksi tai viipaleiksi.

• Lisää 100 g:aa kohti 1 rkl vettä ja suolaa
maun mukaan. (Sienille ei tarvitse lisätä
vettä.)

• Peitä kannella.
• Kun äänimerkki kuuluu, sekoita ja peitä

uudelleen.
• Anna lämmön tasaantua kypsennyksen

jälkeen noin 2 minuuttia.

Pakastetut
valmisateriat

0,3-1,0 kg (100 g)
Kulho ja kansi

• Siirrä ruoka sopivaan mikroaaltouunin
kestävään astiaan. 

• Lisää tarvittaessa nestettä valmistajan
ohjeiden mukaan.

• Peitä kannella.  
• Kypsennä ilman kantta, jos valmistajan

ohjeissa kehotetaan näin.
• Kun äänimerkki kuuluu, sekoita ja peitä

uudelleen.
• Sekoita kypsennyksen jälkeen ja anna

lämmön tasaantua noin 2 minuuttia.

Kalafilee
kastikkeessa

0,4-1,2 kg1) (100 g)
Soikea uunivuoka
ja leivinpaperia

• Katso “Kalafilee kastikkeessa”.

1) Ainesten kokonaispaino.

x1

x2

x3

x4

x5

x6
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Automaatti-
sulatus

Paino (taso)/
Astiat

Painike Valmistuskypsennys

Liha/kala/
linnunliha

(Kokonainen
kala, medaljongit,
kalafileet,
kanankoivet,
rintafileet,
jauheliha, pihvit,
kyljykset,
jauhelihapihvit,
makkarat)

0,2-0,8 kg (100 g)
Paistinvuoka

• Aseta ruoka paistinvuokaan
pyörivän alustan keskelle.

• Kun kuuluu äänimerkki, käännä
ruoka, järjestele se uudelleen ja
erottele osiin. Suojaa ohuet osat ja
lämpimät osat alumiinifoliolla.

• Kääri sulattamisen jälkeen
alumiinifolioon 15-45 minuutiksi,
kunnes ruoka on sulanut
kauttaaltaan.

• Jauheliha: Kun kuuluu äänimerkki,
käännä ruoka. Poista sulatetut osat,
jos mahdollista.

Ei sovellu kokonaisten lintujen  
kypsennykseen.

Leipä 0,1-1,0 kg (100 g)
Paistinvuoka

• Aseta kakkuvuokaan pyörivän
alustan keskelle.1,0 kg jaotellaan
suoraan kääntölevylle.

• Kun kuuluu äänimerkki, käännä,
asettele uudelleen ja poista sulaneet
palaset.

• Peitä sulattamisen jälkeen
alumiinifoliolla ja anna seistä 5-15
minuuttia, kunnes ruoka on sulanut
kauttaaltaan.

• Kylmäsäilytettävien ruokien
alkulämpötila on 5 °C, pakasteiden
-18 °C.

• Anna pelkän ruoan paino. Älä lisää
astian painoa.

• Jos ruoka painaa enemmän tai
vähemmän kuin taulukoissa on
mainittu, paino tai määrä on annettava
itse.

• Valmiin ruoan lämpötila riippuu ruoan
alkulämpötilasta. Varmista, että ruoka
on tulikuumaa kypsennyksen jälkeen.

• Pihvit ja kyljykset tulee pakastaa yhtenä
kerroksena.

• Jauheliha tulee pakastaa ohuena
levynä.

• Suojaa sulaneet osat kääntämisen
jälkeen alumiinifolion suikaleilla.

x1

x2
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reseptejä automaattikypsennys

1. Sekoita kastikkeen ainekset.
2. Aseta kalafileet pyöreään uunivuokaan

siten, että pyrstöt ovat keskellä.
ripottele päälle suolaa.

3. Levitä kastike kalafileiden päälle.
4. Peitä leivinpaperilla ja kypsennä

automaattikypsennys, ”Kalafilee
kastikkeessa”.

5. Anna lämmön tasaantua kypsennyksen
jälkeen noin 2 minuuttia.

1. Aseta kalafileet pyöreään uunivuokaan
siten, että pyrstöt ovat keskellä.
ripottele päälle suolaa.

2. Levitä kalafileiden päälle
banaaniviipaleet ja currykastike.

3. Peitä leivinpaperilla ja kypsennä 
automaattikypsennys, “Kalafilee
kastikkeessa”.

4. Anna lämmön tasaantua kypsennyksen
jälkeen noin 2 minuuttia.

Kalafilee currykastikkeessa

0,4 kg 0,8 kg 1,2 kg

200 g 400 g 600 g kalafileetä

suolaa

40 g 80 g 120 g banaania
(viipaleina)

160 g 320 g 480 g valmista
currykastiketta

Kalafilee mausteisessa kastikkeessa

0,4 kg 0,8 kg 1,2 kg

140 g 280 g 420 g säilyketomaatteja
(valutettuna)

40 g 80 g 120 g maissia

4 g 8 g 12 g chilikastiketta

12 g 24 g 36 g sipulia (hienoksi
silputtuna)

1 tl 1-2 tl 2 tl punaviinietikkaa

sinappia,
timjamia tai 
cayennepippuria

200 g 400 g 600 g kalafileetä

suolaa
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1) jääkaappilämpöinen

Valmistusaikataulukot

Ruoka/Juoma
kuumennus

Paino
-g/ml-

Teho
Asetus

Aika
-Min-

Valmistus

Maito, 1 kuppi 150 800 W 1 älä peitä

Vesi, 1 kuppi
6 kuppia
1 kannullinen

150
900
1000

800 W
800 W
800 W

1-2
10-12
11-13

älä peitä
älä peitä
älä peitä

Tarjoilulautasia
(Vihanneksia, lihaa
ja lisukkeita)

400 800 W 3-6 lisää vettä kastikkeeseen, peitä,
sekoita kerran lämmittämisen aikana

Lihapata/keitto 200 800 W 1-2 peitä, sekoita kuumennuksen jälkeen
Vihannekset 200

500
800 W
800 W

2-3
4-5

lisää vettä, jos tarpeen, peitä, sekoita
puolivälissä lämmittämistä

Liha, 1 viipale1) 200 800 W 3-4 levitä ohut kerros kastiketta päälle ja
peitä

Kalafilee1) 200 800 W 2-3 peitä

Kakku, 1 viipale 150 400 W ½ aseta kakkuvuokaan

Vauvan ruoka,
1 purkki

190 400 W 1 siirrä mikrouunissa käytettäväksi
sopivaan astiaan, sekoita hyvin
lämmityksen jälkeen ja testaa
lämpötila

Margariinin tai voin
sulatus1)

50 800 W ½ peitä

Suklaan sulatus 100 400 W 2-3 sekoita silloin tällöin

Sulatus Paino
-g-

Teho
Asetus

Aika
-Min-

Valmistus Tasaantu-
misaika
-Min-

gulassi 500 240 W 8-12 sekoita puolivälissä
sulattamista

10-15

Kakku, 1 palanen 150 80 W 2-5 aseta kakkuvuokaan 5

Hedelmiä esim.
kirsikoita,
mansikoita,
vadelmia, luumuja

250 240 W 4-5 levittele tasaisesti, käännä
puolivälissä sulattamista

5
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Sulatus &
kypsennys

Paino
-g-

Teho
Asetus

Aika
-Min-

Valmistus Tasaantu-
misaika
-Min-

Kalafilee 300 800 W 10-12 peitä 2

Tarjoilulautasia 400 800 W 9-11 peitä, sekoita 6 minuutin
kuluttua

2

Kypsennys
lija & kala

Paino-
-g-

Teho
Asetus

Aika
-Min-

Valmistus Tasaantu-
misaika
-Min-

Paistit
(porsas,
vasikka,
lammas)

1000 800 W
400 W

19-211)

11-14
mausta maun mukaan,
aseta piirakkavuokaan
käännä 1):n jälkeen

10

Paahtopaisti
(keskikypsä)

1000 800 W
400 W

9-111)

5-7
mausta maun mukaan,
aseta piirakkavuokaan
käännä 1):n jälkeen

10

Kalafilee 200 800 W 3-4 mausta maun mukaan,
aseta vuokaan, peitä

3

Taulukossa annetut ajat ovat viitteellisiä ja voivat vaihdella pakasteen
alkulämpötilan, rakenteen ja painon mukaan.
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7. HOITO & PUHDISTUS
VAROITUS!

ÄLÄ KÄYTÄ MIKrOAALTOUUNIN
MINKÄÄN OSIEN PUHDISTUKSEEN
KAUPALLISIA UUNINPUHDIS-
TUSAINEITA, HöYrYPESUAINEITA,
HANKAAVIA TAI KArKEITA
PUHDISTUSAINEITA, NATrIUMHY-
DrOKSIDIA SISÄLTÄVIÄ AINEITA TAI
HANKAUSSIENIÄ.

PUHDISTA UUNI SÄÄNNöLLISIN
VÄLIAJOIN JA POISTA MAHDOLLISET
rUOAN JÄÄMÄT. Jos uunia ei pidetä
puhtaana, voi seurauksena olla pinnan
vaurioituminen, joka voi mahdollisesti
vaikuttaa laitteen käyttööikään ja aiheuttaa
vaarallisia tilanteita.

Uunin ulkopinta

Uunin ulkopinta voidaan puhdistaa helposti
miedolla saippualiuoksella.
Pyyhi puhdistuksen jälkeen ensin kostealla
liinalla ja kuivaa lopuksi pehmeällä
pyyhkeellä.

Uunin säätimet

Avaa luukku ennen puhdistusta, jotta uunin
säätimet kytkeytyvät pois toiminnasta.
Ohjauspaneeli on puhdistettava varovasti.
Pyyhi varovasti pelkällä vedellä kostutetulla
liinalla, kunnes se on puhdas. Älä käytä
liian märkää liinaa. Älä käytä mitään
kemiallista puhdistusainetta tai
hankausainetta.

Uunin sisäpinta

Pyyhi roiskeet ja läikkynyt neste kostealla,
pehmeällä liinalla tai sienellä jokaisen
käytön jälkeen, kun uuni on vielä lämmin.
Irrota pinttynyt lika miedolla
saippualiuoksella ja pyyhi useita kertoja
kostealla liinalla, kunnes kaikki lika ja
saippua lähtee pois.

Varmista, ettei saippualiuosta tai vettä
pääse seinämien pieniin tuuletusaukkoihin.
Muutoin uuni voi vahingoittua.

Älä puhdista uunin sisäpintaa
suihkutettavilla puhdistusaineilla.

Pyörivä alusta & alustan
kannatin

Poista pyörivä alusta ja alustan kannatin
uunista. Pese pyörivä alusta ja alustan
kannatin miedossa saippualiuoksessa.
Kuivaa pehmeällä liinalla. Sekä pyörivä
alusta että alustan kannatin ovat
konepesun kestäviä.

Luukku

Puhdista luukun molemmat puolet,
tiivisteet ja tiivistepinnat säännöllisesti
kostealla, pehmeällä liinalla. Uunin ovilasin
puhdistukseen ei saa käyttää voimakkaita
hankausaineita tai teräviä metallisia
raaputtimia. Ne voivat naarmuttaa pintaa ja
aiheuttaa lasin rikkoutumisen.

TÄRKEÄÄ!
Älä käytä höyrypesuria.
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8. ONgELMATILANTEET
Oire Tarkista/ohje . . .

Laite ei toimi kunnolla? • Sulakerasian sulakkeet toimivat.
• Talossa ei ole ollut sähkökatkoa.
• Jos sulakkeet palavat toistuvasti, ota yhteys pätevään

sähköasentajaan.

Mikroaaltouunitoiminto ei
toimi?

• Luukku on suljettu kunnolla.
• Luukun tiivisteet ja niiden pinnat ovat puhtaat.
• START/+30-painiketta on painettu.

Pyörivä alusta ei pyöri? • Alustan kannatin on asetettu alustan napaan oikein.
• Astia ei ulotu pyörivän alustan ulkopuolelle.
• ruoka ei ulotu pyörivän alustan ulkopuolelle ja estä sitä

pyörimästä.
• Pyörivän alustan alla olevassa syvennyksessä ei ole

mitään.

Mikroaaltouunin virran
katkaisu ei onnistu?

• Eristä laite sulakerasiasta.
• Ota yhteys valtuutettuun ELECTrOLUX-huoltoon.

Uunin lamppu ei toimi? • Ota yhteys valtuutettuun ELECTrOLUX-huoltoon. Uunin
lampun saa vaihtaa vain valtuutettu ELECTrOLUX-huolto.

ruoan kuumeneminen ja
kypsyminen kestää
aikaisempaa kauemmin?

• Aseta pitempi kypsennysaika (kaksinkertainen määrä =
melkein kaksinkertainen aika) tai,

• Jos ruoka on tavallista kylmempää, käännä se silloin tällöin
tai,

• Aseta suurempi teho.
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9. ASENNUS
Mikroaaltouuni voidaan asentaa
paikkaan A, B, C tai D:

D

A B
C D

Paikka Syvennyksen koko 
L     S     K

A 562 x 550 x 360

B+C 462 x 300 x 350
462 x 300 x 360
562 x 300 x 350
562 x 300 x 360

D 462 x 500 x 350
462 x 500 x 360
562 x 500 x 350
562 x 500 x 360

Mitat millimetreinä (mm)

E

Tavallinen uuni

9.1 Laitteen asentaminen

4 mm

4 mm

4 mm

1. Poista kaikki pakkausmateriaalit ja tarkista
huolellisesti, että laitteessa ei ole vaurioita.

2. Tämä uuni on suunniteltu sopimaan
360 mm:n korkuiseen hyllyyn. Jos
asennat laitteen 350 mm:n korkuiseen
hyllyyn: Irrota uunin pohjassa olevat neljä
jalkaa (kolme pitkää ja yksi lyhyt jalka).
Asenna kolmen korkean jalan tilalle kolme
lisävaruste-pakkauksessa olevaa jalkaa.
Älä asenna mitään lyhyen jalan tilalle.

3. Kiinnitä kiinnityskoukut keittiökaappiin
mukana toimitetun ohjelehtisen ja
kaavaimen avulla.

4. Asenna laite keittiökaappiin varovasti ja
pakottamatta. Laite on nostettava
kiinnityskoukkuihin ja laskettava sitten
paikalleen. Koukut voidaan kääntää, jos
asennuspaikka on ahdas. Uunin
etukehyksen on asetuttava tiivisti kaapin
aukon etureunaa vasten.

5. Varmista, että laite on vakaa ja ettei se ole
kallellaan. Varmista, että hyllyn yläreunan
ja uunin etupaneelin yläreunan välissä on
4 mm:n rako (katso kuva).
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• Pistorasian on oltava helposti käsillä,
jotta laite voidaan kytkeä irti
vaaratilanteessa. Uuni voidaan kytkeä
irti verkkovirrasta myös kiinteään
johdotukseen ohjeiden mukaan
asennetun kytkimen avulla.

• Pistorasia ei saa olla hyllyn takana.
• Paras paikka on hyllyn yläpuolella,

katso (A).
• Kytke laite maadoitettuun

seinäpistorasiaan (230 V, 50 Hz).
Pistorasialla on oltava vähintään
10 A:n sulake.

• Virtajohdon saa vaihtaa vain
sähköasentaja.

• Kiinnitä virtajohtoon ennen asentamista
narunpätkä, jotta se on helpompi
kytkeä kohtaan (A), kun laite
asennetaan.

• Kun asennat laitetta korkeareunaiseen
hyllyyn, ÄLÄ anna virtajohdon litistyä.

• Virtajohtoa tai pistoketta ei saa upottaa
veteen tai muuhun nesteeseen.

(A)

9.3 Laitteen kytkeminen sähköverkkoon

9.2 Laitteen turvallinen käyttö

Jos mikroaaltouuni asennetaan paikkaan
B tai C:
• Kalusteen on oltava vähintään 500 mm

(E) työtason yläpuolella. Kaluste ei saa
olla suoraan lieden yläpuolella.

• Tämä laite on testattu ja hyväksytty
käytettäväksi vain kotitalouskäyttöön
tarkoitettujen kaasu-, sähkö- ja
induktioliesien lähellä.

• Mikroaaltouunin on oltava riittävän
etäällä liedestä, jotta mikroaaltouuni,
kaluste ja lisävarusteet eivät
ylikuumenisi.

• Älä kuumenna tyhjiä keittolevyjä, kun
mikroaaltouuni on käynnissä.

• Ole erityisen varovainen käyttäessäsi
mikroaaltouunia, kun liesi on
toiminnassa.
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Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä      . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.

Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. 

Älä hävitä merkillä      merkittyjä
kodinkoneita kotitalousjätteen mukana.
Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.

11. YMPÄrISTöÄ KOSKEVIA TIETOJA

10. TEKNISET TIEDOT

Verkkovirta (AC) 230 V, 50 Hz, yksivaiheinen

Sulake/suojakatkaisin Vähintään 10 A

Vaadittu teho (AC): Mikroaalto 1,2 kW

Lähtöteho: Mikroaalto 800 W (IEC 60705)

Mikroaaltotaajuus 2450 MHz 1) (ryhmän 2/Luokan B)

Ulkomitat: EMS17175O
EMS17176O

494 mm (L) x 371 mm (K) x 316 mm (S)
594 mm (L) x 371 mm (K) x 316 mm (S)

Sisämitat 285 mm (L) x 202 mm (K) x 298 mm (S) 2)

Uunin tilavuus 17 litraa 2)

Pyörivä alusta ø 272 mm, lasia

Paino noin. 16 kg

Uunin lamppu 25 W/240-250 V

1) Tämä laite täyttää eurooppalaisen standardin EN55011 vaatimukset.
Tämän standardin vaatimusten mukaisesti laite on luokiteltu ryhmän 2, luokan B laitteeksi.
ryhmän 2 tarkoittaa, että laite tuottaa tarkoituksella radiotaajuusenergiaa sähkömagneettisen säteilyn
muodossa ruoan kuumentamiseen.
Luokan B laite on laite, joka soveltuu käytettäväksi kotitalousympäristössä.

2) Sisätilavuus on laskettu mittaamalla enimmäisleveys, syvyys ja korkeus.
Todellinen uuniin mahtuvan ruoan tilavuus on pienempi.

Tämä uuni on direktiivien 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC ja direktiivin
2011/65/EU mukaisine muutoksineen vaatimusten mukainen.

OIKEUS TEKNISTEN TIETOJEN MUUTOKSIIN PIDÄTETÄÄN OSANA JATKUVAA
TUOTEKEHITYSTÄ.

VAARA!
HUOLEHDI, ETTÄ KOTISI
PISTOrASIAT OVAT
MAADOITETTUJA

Valmistaja ei vastaa seurauk-sista, jos
tämä turvatoimenpide laiminlyödään.

Jos laitteesi virtajohdossa oleva pistoke ei
sovi pistorasiaan, ota yhteys
ammattitaitoiseen sähköasentajaan.

9.4 Sähkökytkennät
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FÖR PERFEKT RESULTAT

Tack för att du valt denna produkt från Electrolux. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt re-
sultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte skulle hitta
hos vanliga produkter. Vänligen ägna några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som
möjligt av produkten.

Besök vår webbplats för att:

KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

Varnings-/viktig säkerhetsinformation.

Allmän information och tips

Miljöinformation

Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com

Registrera din produkt för bättre service:
www.electrolux.com/productregistration

Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
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1. VIKTIgA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

         OBS!
VIKTIgA SÄKERHETSINSTRUKTIONER:
LÄS DENNA TEXT NOgA OCH SPARA DEN
FÖR FRAMTIDA bRUK.

ÖPPNA INTE DÖRREN om mat som värms upp
börjar ryka. Stäng av ugnen, dra ur sladden och
vänta tills maten har slutat att ryka. Om du öppnar
dörren medan maten ryker kan detta orsaka
eldsvåda. Använd endast mikrovågssäkra behållare
och kärl. Lämna inte ugnen utan uppsikt vid
användning av engångsplast, papper eller andra
lättantändliga matbehållare. Rengör
mikrovågsskyddet, ugnsutrymmet, den roterande
tallriken och tallriksstödet efter användning. Dessa
måste vara torra och fettfria. gammalt fett kan
överhettas och börja ryka eller fatta eld.
Mikrovågsugnen är avsedd för uppvärmning av mat
och dryck. Torkning av mat eller kläder samt
uppvärmning av värmekuddar, tofflor, tvättsvampar,
fuktiga trasor eller liknande kan innebära risk för
skada, antändning av material eller eldsvåda.

1.1 Att undvika risk för kroppsskada
         VARNING!

Använd inte ugnen om den är skadad eller
inte fungerar som den ska. 

Kontrollera följande före användning:
a)Dörren: Se till så att dörren stängs ordentligt och

kontrollera att den inte är feljusterad eller skev.
b)gångjärnen och säkerhetslåsen: Kontrollera att

de inte är trasiga eller lösa.
c)Dörrtätningarna och tätningsytorna: Kontrollera att

de inte har skadats.
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d)Inuti ugnsutrymmet eller på dörren: Kontrollera att
det inte finns några bucklor.

e)Strömsladden och kontakten: Kontrollera att de inte
är skadade.

Justera, reparera eller ändra aldrig ugnen själv. Det
är riskfyllt för alla som inte har lämplig utbildning att
utföra service eller reparation som innefattar
avlägsnande av höljet, vilket skyddar mot exponering
av mikrovågsstrålning.
Låt inte fett eller smuts samlas på dörrtätningar och
närliggande delar. Följ instruktionerna för ”Skötsel
och rengöring”. Rengör ugnen regelbundet och ta
bort eventuella matrester. Om ugnen inte hålls ren
kan ytan försämras på ett sätt som kan påverka
apparatens livslängd negativt, och möjligtvis resultera
i en farlig situation.
Försök inte att byta ut ugnslampan själv, och låt inte
heller någon som inte är auktoriserad av
ELECTROLUX Service göra det. Om ugnslampan
går sönder, ska du kontakta din återförsäljare eller
ELECTROLUX.

1.2 Att undvika risk för explosion eller plötslig
kokning

         VARNING!
Vätskor och annan mat får inte värmas upp i
förslutna behållare eftersom de kan explodera.

Uppvärmning av drycker i mikrovågsugn kan
medföra försenad eruptiv kokning, och därför måste
försiktighet iakttas vid hantering av behållaren.
Koka inte ägg i sina skal. Hela hårdkokta ägg bör inte
värmas i mikrovågsugn då de kan explodera även
efter det att mikrovåg-suppvärmningen är klar. Stick
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hål i äggulan och vitan då du ska tillaga eller
värma upp ägg som inte är uppvispade eller
rörda, annars kan äggen explodera. Skala och
skiva hårdkokta ägg innan du värmer upp dem i
mikrovågsugnen.
För att undvika brännskador bör du alltid testa
mattemperaturen och röra om maten före
servering. Var speciellt uppmärksam på
temperaturen hos mat och drycker som ges till
småbarn eller äldre.  
Håll barn borta från dörren för att förhindra att de
bränner sig. 

1.3 Att undvika att barn använder
mikrovågsugnen felaktigt

         VARNING!
Den här produkten och dess åtkomstbara
delar blir varma under användningen. Ingen
får vidröra värmeelementen. barn under 8 år
ska hållas på behörigt avstånd eller stå
under ständig uppsikt.

Den här produkten kan användas av barn från 8
år och uppåt samt av personer med nedsatt
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller
bristande erfarenhet och kunskaper om de har
övervakats eller instruerats rörande säkert bruk av
produkten och förstår de risker som detta bruk
medför. Håll barnen under uppsyn så att de inte
leker med apparaten. Rengöring och
användarunderhåll får inte utföras av barn såvida
de inte är minst 8 år och övervakas under
aktiviteten.
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1.4 Att undvika brandrisk
Mikrovågsugnen bör inte lämnas utan
uppsikt under användning. För höga
effektnivåer eller för långa tillagningstider
kan överhetta maten och orsaka eldsvåda.
Det elektriska uttaget måste vara lätt
åtkomligt så att enheten lätt kan kopplas ur
i en nödsituation. Strömförsörjningen
måste vara 230 V, 50 Hz, med minst 10 A
säkring, eller minst 10 A distributionsrelä.
Vi rekommenderar att en separat
strömkrets som enbart hör till denna enhet
används. Ugnen bör inte förvaras eller
användas utomhus.

Placera inte lättantändliga material nära
ugnen eller ventilationsöppningarna.
blockera inte ventilationsöppningarna. Ta
bort alla metallförslutningar, påsklämmor
etc. från mat och matför packningar.
Svetsade metallytor kan orsaka eldsvåda.
Använd inte mikrovågsugnen för att värma
upp olja till fritering. Temperaturen kan inte
kontrolleras och oljan kan fatta eld.
Använd endast specialpopcorn för
mikrovågsugnar, om du vill poppa
popcorn. Förvara inte mat eller andra
föremål inuti ugnen.  Kontrollera
inställningarna när du har startat ugnen för
att säkerställa att ugnen fungerar som du
önskar. Se motsvarande tips i handboken.
Använd inte ugnen med dörren öppen och
ändra inte dörrlåset på något sätt. Använd
inte ugnen om det finns något föremål
mellan dörrtätningen och tätningsytorna.

Individer med PACEMAKER bör rådfråga
sin läkare eller tillverkaren av pacemakern
om säkerhetsföreskrifter beträffande
mikrovågsugnar.

1.5 Att undvika risk för
elektriska stötar

Du får inte under några omstän-digheter ta
bort det yttre höljet. Undvik att spilla och
stoppa inte in föremål i dörrlåsöppningarna
eller ventilations-öppningarna. I händelse
av spill, ska du stänga av och koppla ur
ugnen omedelbart och ringa
ELECTROLUX. Doppa inte strömsladden
eller kontakten i vatten eller någon annan
vätska. Låt inte strömsladden löpa över
heta eller vassa ytor, som t.ex. området
kring varmluftsventilen på den bakre delen
av ugnens ovansida.

Om strömsladden till denna apparat
skadas måste den bytas ut mot en
specialsladd. Detta utbyte måste göras av
ELECTROLUX.

1.6 Att undvika risk för
explosion eller plötslig
kokning

Använd aldrig förslutna behållare. Ta bort
förslutningar och lock före användning.
Förslutna behållare kan explodera på
grund av ett uppbyggt tryck även efter det
att ugnen har stängts av. Var försiktig när
du värmer upp vätskor i mikrovågsugnen.
Använd en behållare med bred öppning så
att bubblorna kan komma ut.

För att förhindra plötslig eruption av
kokande vätska och eventuell skållning:
• Rör om vätskan före uppvärmning/

återuppvärmning.
• Det är lämpligt att sätta i en glasstav

eller liknande redskap i vätskan under
återuppvärmning.

Den här apparaten är avsedd för användning i
hemmet eller i liknande miljöer, till exempel:
personalkök i affärer, kontor eller andra
arbetsplatser; lantgårdar; av kunder på hotell,
motell eller andra bostadsmiljöer; vandrarhem,
bed and breakfast eller liknande miljöer.
Den här apparaten är inte avsedd för bruk på
orter över 2 000 m över havet.
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• Låt vätskan stå i ugnen minst 20
sekunder i slutet på koktiden för att
förhindra fördröjd eruptiv kokning.

Stick hål i skalet eller skinnet på potatis,
korv och frukt innan tillagning, annars kan
de explodera.

1.7 Att undvika risk för
brännskador

Använd grytlappar eller ugnsvantar när du
tar ut mat ur ugnen för att förhindra
brännskador. Håll alltid behållare som
popcornpåsar, ugnspåsar etc. bortvända
från ansikte och händer när du öppnar
dem, för att undvika att ångan orsakar
brännskador.

behållarens temperatur ger ingen tillförlitlig
indikation om matens eller dryckens
temperatur. Kontrollera alltid matens
temperatur. Stå alltid en bit ifrån
ugnsdörren när du öppnar den för att
undvika att brännas av ånga och värme.
Skiva fyllda bakade maträtter efter
uppvärmning för att släppa ut ånga och
undvika brännskador. 

Luta dig inte emot eller gunga på
ugnsdörren. Lek inte med ugnen och
använd den ej heller som en leksak. barn
bör få lära sig alla viktiga säkerhets-
instruktioner: hur de använder grytlappar,
försiktigt tar av lock etc., samt att vara
speciellt uppmärksamma på förpack-
ningar (t.ex. självupphettande material)
som är utformade för att göra mat frasig,
eftersom dessa kan vara extra varma.

1.8 Andra varningar
Ändra aldrig ugnen på något sätt. Denna
ugn ska endast användas för mattillagning
i hemmet och får endast användas för att
tillaga mat. Den är inte lämplig för
kommersiell användning eller
laboratorieanvändning.

1.9 Att underlätta problemfri
användning av din ugn och
undvika skador

Använd aldrig ugnen när den är tom. Vid
användning av färgsättande form eller
självupphettande material ska alltid en
värmeresistent isolator, som t.ex. en
porslinstallrik, placeras under den för att
förhindra skada på den roterande tallriken
och tallriksstödet på grund av
värmepåfrestningen. Den uppvärmningstid
som anges i instruktionerna till maträtten
får inte överskridas. Använd inte
metallredskap, vilka återkastar mikrovågor
och kan orsaka elektrisk smältning. Ställ
inte konserv-burkar i ugnen. Använd
endast den roterande tallrik och det
tallriksstöd som är utformat för denna ugn.
Använd inte ugnen utan den roterande
tallriken.

För att förhindra den roterande tallriken
från att gå sönder:
• Låt den roterande tallriken svalna innan

den görs ren med vatten.
• Ställ inte het mat eller heta kärl på en

kall roterande tallrik.
• Ställ inte kall mat eller kalla kärl på en

het roterande tallrik.

Ställ inte någonting på det yttre höljet
under användning.  

VIKTIGT! 
Kontakta en auktoriserad elektriker
om du är osäker på hur du bör
ansluta din ugn. 

Varken tillverkaren eller återförsäljaren
påtar sig något ansvar för skador på
ugnen, eller personskador, som uppstår till
följd av försummelse att utföra en korrekt
elektrisk anslutning. Vattenånga eller
vattendroppar kan tillfälligtvis uppstå på
ugnsväggarna eller runt dörrtätningarna
och tätningsytorna. Detta är normalt och
inget tecken på mikrovågsläckage eller fel.
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Kontrollera att följande tillbehör finns med:

    Roterande tallrik 
    Tallriksstöd

• Placera tallriksstödet i tätningen på
botten av ugnsutrymmet.

• Placera sedan den roterande tallriken
på tallriksstödet.

• För att undvika skador på den
roterande tallriken måste du se till att
tallrikar eller behållare lyfts fritt från den
roterande tallrikens kant när du tar ut
dem ur ugnen.

När du beställer tillbehör ber vi dig att
uppge två saker till din återförsäljare
eller auktoriserade ELECTROLUX
reparatör: artikelns namn, samt
modellnamnet för din mikrovågsugn.

31SVENSKA

2. PRODUKTÖVERSIKT
2.1 Mikrovågsugn 

Framsida
Ugnslampa
Kontrollpanel
Knapp för dörröppning
Mikrovågsskydd
Ugnsutrymme
Tätning
Dörrtätning och tätningsytor

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5678

2.2 Tillbehör

1

2
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4.1 Eco-läge
Ugnen är förinställd på läget ”spara
energi” (Econ).
1. Sätt i kontakten i vägguttaget.
2. På displayen visas: Econ.
3. Displayen räknar ner från 3:00 till

noll.
4. När displayen når noll slår ugnen om

till Eco-läget och displayen blir tom.

Ställ in klockan för att avbryta Eco-
läget.

4.2 Inställning av klockan
Ugnen har en 12- och 24-
timmarsklocka.
Exempel: Ställa in klockan på 11:30
(12-timmarsklocka).
1. Öppna luckan.
2. På displayen visas: Econ.
3. Håll in knappen START/+30 i fem

sekunder. Ugnen avger en pipsignal.
På displayen visas:

4. Vrid vredet TIMER/VIKT för att ställa
in aktuell timme.

4. INNAN FÖRSTA ANVÄNDNINg

32 www.electrolux.com

3. KONTROLLPANEL

    Kontrollpanel

Mikrovågor

Klocka

Olika stadier under
matlagningen

Plus/Minus

Autoupptining bröd

Autoupptining

Vikt

   Symboler autotillagning 

   Knapp för autotillagning

   Knapp för autoupptining

   Knapp för ugnens     
   effektnivå

   Vred för Timer/Vikt

   Knapp för Start/+30

   Knapp för Stopp

   Knapp för dörröppning

1 2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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5. Tryck på knappen START/+30 en
gång och vrid sedan vredet
TIMER/VIKT för att ställa in
minuterna.

6. Tryck på knappen START/+30. 
7. Kontrollera displayen:
8. Stäng luckan. 

Du kan vrida vredet TIMER/VIKT
både medurs och moturs. Om du
trycker på knappen STOP ställs
inte klockan in. På displayen visas:
Econ.

Exempel: Att ställa in klockan på 23:30
(24-timmarsklocka).
1. Öppna luckan.
2. På displayen visas: Econ.
3. Håll in knappen START/+30 i fem

sekunder. Ugnen avger en pipsignal.
På displayen visas:

4. Tryck på knappen START/+30. 
Displayen visar: 

5. Vrid vredet TIMER/VIKT för att ställa
in aktuell timme.

6. Tryck på knappen START/+30 en
gång och vrid sedan ratten
TIMER/VIKT för att ställa in
minuterna.

7. Tryck på knappen START/+30.
8. Kontrollera displayen:
9. Stäng luckan.

Du kan vrida vredet TIMER/VIKT
både medurs och moturs. Om du
trycker på knappen STOP ställs
inte klockan in. På displayen visas:
Econ.

4.3 Justera tiden när klockan är
inställd

Exempel: Att ställa in klockan på 11:45
(12-timmarsklocka).
1. Öppna luckan.
2. Håll in knappen START/+30 i fem

sekunder. Ugnen avger en pipsignal.
På displayen visas:

(Om du vill ändra klockan till 24-
timmarsvisning ska du trycka på
knappen START/+30 igen.)

3. Vrid vredet TIMER/VIKT för att ställa
in aktuell timme.

4. Tryck på knappen START/+30 en
gång och vrid sedan vredet
TIMER/VIKT för att ställa in
minuterna.

5. Tryck på knappen START/+30. 
6. Kontrollera displayen:

4.4 För att avbryta klocka och
ställ Econ-läge

1. Öppna luckan.
2. Håll in knappen START/+30 i fem

sekunder. Ugnen avger en pipsignal.
På displayen visas:

(Om du vill ändra klockan till 24-
timmarsformat ska du trycka på
knappen START/+30 igen.)

3. Tryck på knappen STOP.
4. På displayen visas: Econ.
5. Stäng dörren.
6. Displayen räknar ner från 3:00 till noll.
7. När displayen når noll slår ugnen om

till Eco-läget och displayen blir tom.

4.5 barnlås
Ugnen har en säkerhetsfunktion som
förhindrar att barn startar ugnen av
misstag. När låset har aktiverats kan
ugnen inte köras på något sätt innan det
har avaktiverats.

Exempel: Att ställa in barnlåset.
1. Håll STOP intryckt i 5 sekunder.
2. Ugnen piper två gånger och ‘LOC’

visas på displayen:

Avaktivera barnlåset genom att
trycka och hålla in STOP-knappen i
fem sekunder. Ugnen piper två
gånger och visar sedan klockan på
displayen.
barnlåset kan inte ställas in om
klockan inte är inställd.
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5.1 Redskap som tål mikrovågsugn

Tillagningskärl Mikrovågs-
säker

Säkerhetskommentarer

Aluminiumfolie/
foliebehållare

3 / 7 Små bitar aluminiumfolie kan användas för att skydda
maten mot överhettning. Håll folien minst 2 cm från
ugnsväggarma eftersom ljusbågar kan uppstå.
Foliebehållare rekommenderas inte om de inte är
specificerade av tillverkaren, följ anvisningarna
noggrant.

Porslin och keramik 3 / 7 Porslin, lergods, glaserat lergods och benporslin är
vanligtvis lämpligt, med undantag för de med metallisk
dekoration.

glasgods,
exempelvis Pyrex®

3 Försiktighet ska iakttagas vid användning av fint
glasgods, eftersom det kan bräckas eller spricka om
det värms upp plötsligt.

Metall 7 Vi rekommenderar inte användning av tillagningsgods
i metall, eftersom det bildar ljusbågar som kan leda till
brand.

Plast/polystyren,
exempelvis
matbehållare

3 Försiktighet måste iakttagas eftersom en del behållare
förvrids, smälter eller missfärgas vid höga
temperaturer.

Frys-/stekpåsar 3 Måste genomborras för att låta ånga komma ut.
Kontrollera att påsarna är lämpliga för mikrovågsugn.
Använd inte plast- eller metallband eftersom de kan
smälta eller fatta eld på grund av ljusbågsbildning.

Papper tallrikar,
muggar och
hushållspapper

3 Använd endast för uppvärmning eller för att absorbera
fukt. Försiktighet måste iakttagas eftersom
överhettning kan orsaka brand.

Halm- och
träbehållare 

3 Var alltid uppmärksam på ugnen när du använder
dessa material, eftersom överhettning kan orsaka
brand. 

Returpapper och
tidningar

7 Kan innehålla extrakt av färg vilket kan orsaka
ljusbågsbildning och leda till brand. 

5. ANVÄNDA MIKROVågSUgNEN
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5.3 Mikrovågor, tillagning

Mikrovågor, tillagningsråd

Samman-
sättning

Mat med mycket fett och socker (exempelvis finhackade pajer) kräver
kortare uppvärmningstid. Försiktighet måste iakttagas eftersom
överhettning kan leda till brand.

Storlek Se till att alla bitarna har samma storlek för jämn tillagning.

Temperatur Matens initiala temperatur påverkar tillagningstiden. Skär i mat med
fyllningar, exempelvis syltmunkar, för att släppa ut värme eller ånga.

Ordning Placera de tjockaste delarna av maten mot fatets yttre kant. Exempelvis
kycklinglår.

Skydd Använd ventilerad mikrovågsfilm eller passande lock.

Stick hål på Stick några hål i mat med skal, skinn eller hinna  innan tillagning eller
återuppvärmning, eftersom ånga byggs upp som kan leda till att maten
exploderar. exempelvis potatis, fisk, kyckling, korv.

VIKTIGT!
Ägg ska inte värmas upp med mikrovågsenergi eftersom de kan
explodera, även efter tillagningen är över, exempelvis pocherade,
hårdkokta.

Rör om,
vänd och
ordna om

För jämn tillagning är det viktigt att röra om, vända och ordna om maten
under tillagning. Rör alltid om och ordna om utifrån och in mot mitten.

Låt stå Att låta maten vila är nödvändigt efter tillagning för att göra det möjligt för
värmen att sprida sig jämnt genom maten.

Skydd Varma områden kan skyddas med små bitar folie, som reflekterar
mikrovågor, exempelvis ben och vingar på en kyckling.

5.2 Mikrovågor, tillagningsråd

Din ugn har 6 effektnivåer.

Effektin-
ställning

Föreslagen användning

800 W/
HÖgT

Används för snabb tillagning eller återuppvärmning av t.ex. soppor, grytor,
burkmat, varma drycker, grönsaker, fisk etc.

560 W Används för längre tillagning av kompakt mat som t.ex. stekar,
köttfärslimpa och portionsrätter, men även för känsliga maträtter som t.ex.
ostsås och sockerkaka. Vid denna lägre inställning kokar inte såsen över
och maten kommer att tillagas jämnt utan att bli överkokt på sidorna.

400 W För kompakt mat som behöver lång tillagningstid när den tillagas på vanligt
sätt, t.ex. kötträtter. Vi rekommenderar att du använder denna
effektinställning för att säkerställa att köttet inte blir segt.

240 W/
UPPTININg

För upptining bör du välja denna effektinställning för att säkerställa att
maten tinas jämnt. Denna inställning är också idealisk för att sjuda ris,
pasta, dumplings och till att koka äggkräm.

80 W För skonsam upptining, av t.ex. gräddtårtor eller bakverk. 

0 W Vilotid/äggklocka.

W = WATT
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5.5 Äggklocka
Exampel: Ställa in äggklockan på sju
minuter.
1. Tryck på ugnens EFFEKTNIVÅ-

knappen 7 gånger.
2. Välj tid genom att vrida på vredet

TIMER/VIKT medsols eller motsols
tills 7.00 visas i displayen.

3. Tryck på START/+30-knappen.

Tryck på STOP knappen för att
pausa äggklockan. Tryck på
START/+30 för att starta
äggklockan igen eller tryck på
STOP knappen för att avbryta.

5.6 Lägg till 30 sekunder

Direktstart
Tillagningen kan startas direkt på
mikrovågseffekten 800 W/HÖgT i 30
sekunder genom att du trycker på
knappen START/+30.

Förlänga tillagningstiden
Du kan förlänga tillagningstiden vid
manuell tillagning genom att förlänga
koktiden med 30 sekunder i taget om
knappen trycks in medan ugnen är på.

Funktionen kan inte användas när
autotillagning eller autoupptining
används.

5.7 Plus och minus
Med funktionerna PLUS och
MINUS kan du öka eller minska
tillagningstiden när de automatiska
programmen används 

Exampel: Koka 0,3 kg potatis mjuka.
1. Välj den meny som ska användas

genom att trycka på
AUTOTILLAGNINGS-knappen två
gånger.

2. Vrida TIMER/VIKT vredet till 0.3
displayen.

3. Tryck en gång på ugnens
EFFEKTNIVÅ-knappen för att välja
PLUS .

Exampel: Anta att du vill värma upp
soppa i 2 minuter och 30 sekunder med
en mikrovågseffekt på 560 W.
1. Tryck två gånger på ugnens

EFFEKTNIVÅ knapp.
2. Välj tid genom att vrida på vredet

TIMER/VIKT medsols eller motsols
tills 2.30 visas i displayen.

3. Tryck på START/+30-knappen. 

VIKTIGT!
Om du inte väljer någon nivå ställs
800 W/HÖgT in automatiskt.

• När dörren öppnas under
tillagningsprocessen, stannar
tillagningstiden på den digitala
displayen automatiskt. Tillagningstiden
börjar åter räknas ner när dörren
stängs och knappen START/+30 trycks
in.

• Om du vill ta reda på EFFEKTNIVÅ
under tillagningen trycker du på
knappen ugnens effektnivå.

• Öka eller minska tillagningstiden
genom att vrida på knappen
TIMER/VIKT under tillagningen.

• Ändra effektnivån genom att trycka på
EFFEKTNIVÅ under tillagningen.

• Tryck två gånger på STOP-knappen för
att avbryta ett program under
tillagningen.
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Tillagningsläge Standardtid Sänkt effektnivå
Mikrovågseffekt 800 W 20 minuter Mikrovågseffekt 560 W

5.4 Minskad effektnivå

Tillagningstid Ökningsintervall

0-5 minuter 15 sekunder

5-10 minuter 30 sekunder

10-30 minuter 1 minut

30-90 minuter 5 minuter
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4. Tryck på START/+30-knappen.

Tryck på ugnens EFFEKTNIVÅ-
knappen 3 gånger för att
avaktivera PLUS/MINUS.
Om du väljer PLUS visar displayen            

.
Om du väljer MINUS visar
displayen

.

5.8 Flerstegstillagning
En sekvens om tre steg (max) kan
programmeras med olika kombinationer
av mikrovågor.

Exampel: För att tillaga:
Steg 1: 5 minuter 800 W
Steg 2: 16 minuter 240 W

1. Tryck en gång på ugnens
EFFEKTNIVÅ knapp.

2. Välj effekt genom att vrida på vredet
TIMER/VIKT medsols tills 5.00 visas i
displayen.

3. Kontrollera displayen.
4. Tryck 4 gånger på ugnens

EFFEKTNIVÅ knappen.
5. Välj effekt genom att vrida på vredet

TIMER/VIKT medsols tills 16.00
visas i displayen.

6. Tryck på START/+30-knappen.

Ugnen börjar tillaga i 5 minuter med
effekten 800 W och fortsätter sedan i 16
minuter med 240 W.

5.9 Autotillagning och
autoupptining

Med autotillagning och autoupptining
räknas rätt tillagningssätt och
tillagningstid ut automatiskt. du kan välja
mellan 6 autotillagningsmenyer och 2
autoupptiningsmenyer.

Exampel: Koka 0,3 kg potatis.
1. Välj den meny som ska användas

genom att trycka på
AUTOTILLAGNINGS-knappen två
gånger.

2. Vrid TIMER/VIKT vredet tills 0.3
visas i displayen.

3. Tryck på START/+30-knappen. 

När det är dags att utföra en åtgärd
(t.ex. vända på maten) stannar
ugnen och en ljudsignal hörs,
samtidigt som återstående
tillagningstid och en indikator blinkar
på displayen. Tryck på knappen
START/+30 för att återuppta
tillagningen. Programmet avbryts
automatiskt när den automatiska
tillagningstiden/
upptiningstiden är slut. Klockan
ljuder och kastrullsymbolen blinkar.
Efter en minut ljuder en
påminnelsesignal, sedan återgår
displayen till klockan.

Mat Symbol

Dryck

Kokt Potatis/ 
bakad Potatis

Frysta grönsaker

Färska grönsaker

Frusna Färdigrätter
Omrörningsbara Rätter

Fiskfilé Med Sås

Kött/fisk/fågel

bröd

2_Electrolux_Swedish_CS_AJ26_Layout 1  20/10/2015  12:11  Page 37



38 www.electrolux.com

6. PROgRAMTAbELLER

Autotillagning Vikt
(ökningsenhet)/
Kärl

Knapp Tillvägagångssätt

Dryck
(Te/kaffe)

1-4 koppar
1 kopp=200 ml

• Ställ koppen mot utkanten av den roterande
tallriken.

Kokt och bakad
potatis

0,1-0,8 kg (100 g)
Skål och lock

• Lägg de potatisar som ska kokas eller bakas
i en skål.

• Tillsätt den mängd vatten som krävs, cirka 2
msk per 100 g, och lite salt.

• Täck över med ett lock.
• Rör om maten och täck över den igen när

ljudsignalen hörs.
• Låt stå i ungefär 2 minuter efter tillagningen.

Frysta
grönsaker

0,1-0,6 kg (100 g)
Skål och lock

• Tillsätt 1 msk vatten per 100 g och salt efter
smak. (För svamp krävs inget extra vatten.)

• Täck över med ett lock.
• Rör om maten och täck över den igen när

ljudsignalen hörs.
• Låt stå i ungefär 2 minuter efter tillagningen.

Om frusna grönsaker har frusit ihop bör du
tillaga dem manuellt.

Färska
grönsaker

0,1-0,6 kg (100 g)
Skål och lock

• Skär dem i små delar, t.ex. strimlor, tärningar
eller skivor.

• Tillsätt 1 msk vatten per 100 g och salt efter
smak. (För svamp krävs inget extra vatten.)

• Täck över med ett lock.
• Rör om maten och täck över den igen när

ljudsignalen hörs.
• Låt stå i ungefär 2 minuter efter tillagningen.

Frusna
färdigrätter
somrörningsbar
a rätter
(omrörnings-
bara)

0,3-1,0 kg (100 g)
Skål och lock

•  Lägg över maträtten i en lämplig
mikrovågssäker form.

• Tillsätt vätska om tillverkaren
rekommenderar det.

• Täck över med ett lock.
• Tillaga utan lock om tillverkaren

rekommenderar dig att göra det.
• Rör om maten och täck över den igen när

ljudsignalen hörs.
• Rör om och låt stå i ungefär 2 minuter efter

tillagningen.

Fiskfilé med sås 0,4-1,2 kg1) (100 g)
gratängform med
mikrovågsfolie

•    Se recept på “Fiskfilé med sås”.

1) Total vikt för alla ingredienser.

x1

x3

x2

x4

x5

x6

2_Electrolux_Swedish_CS_AJ26_Layout 1  20/10/2015  12:11  Page 38



39SVENSKA

Autoupptining-
snr

Vikt
(ökningsenhet)/
Kärl

Knapp Tillvägagångssätt

Kött/fisk/fågel

(Hel fisk,
fiskkotletter,
fiskfiléer,
kycklinglår,
kycklingfiléer,
köttfärs, filéer,
kotletter,
hamburgare och
korvar)

0,2-0,8 kg (100 g)
Pajform

• Lägg maten i en pajform och ställ
formen mitt på den roterande
tallriken.

• Vänd på maten, placera om den och
dela på den när ljudsignalen hörs.
Täck över tunna delar och varma
fläckar med aluminiumfolie.

• Vira in maten i aluminiumfolie och låt
vila i 15-45 minuter, efter upptining,
tills den är helt upptinad.

• Köttfärs Vänd på maten när
ljudsignalen hörs. Ta bort de delar
som tinat, om det går.

Inte tillämpligt för hel fågel.

bröd 0,1-1,0 kg (100 g)
Pajform

• Lägg brödet i en pajform och ställ
formen mitt på den roterande
tallriken. 1,0 kg kan läggas direkt på
den roterande tallriken.

• Vänd på brödet när ljudsignalen
hörs, flytta om det och ta bort skivor
som har tinats upp.

• Täck över brödet med
aluminiumfolie efter upptining och låt
stå i 5–15 minuter tills det är helt
upptinat. 

• Kyld mat tillagas från 5 grader C, fryst
mat tillagas från -18 grader C.

• Ange endast matens vikt. Räkna inte
med behållarens vikt.

• Använd ett manuellt program om du
ska tillaga mat som väger mer eller
mindre än de vikter som ges i
tillagningstabellerna. 

• Den slutliga temperaturen varierar
beroende på matens starttemperatur.
Kontrollera att maten är rykande varm
efter tillagningen.

• Kylfläkten går eventuellt igång efter
lägena Mikro.

• biffar och kotletter bör frysas in i ett
lager.

• Köttfärs bör frysas in så platt som
möjligt.

x1

x2
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Recept för autotillagning

1. blanda ingredienserna till såsen.
2. Lägg fiskfilén i en rund gratängform

med de tunna ändarna vända mot
mitten och strö över salt.

3. Häll såsen över fiskfilén.
4. Täck över med mikrovågsfolie och

tillaga med autotillagning ”Fiskfilé med
sås”.

5. Låt maten stå i cirka 2 minuter efter
tillagning.

1. Lägg fiskfilén i en rund gratängform
med de tunna ändarna vända mot
mitten och strö över salt.

2. Sprid ut bananen och currysåsen över
fiskfilén.

3. Täck över med mikrovågsfolie och
tillaga med autotillagning, ”Fiskfilé med
sås”.

4. Låt maten stå i cirka 2 minuter efter
tillagning.

Fiskfilé med currysås

0,4 kg 0,8 kg 1,2 kg

200 g 400 g 600 g fiskfilé

salt

40 g 80 g 120 g banan (skivad)

160 g 320 g 480 g färdig currysås

Fiskfilé med pikant sås

0,4 kg 0,8 kg 1,2 kg

140 g 280 g 420 g burktomater
(avrunna)

40 g 80 g 120 g majs

4 g 8 g 12 g chilisås

12 g 24 g 36 g lök (finhackad)

1 tsk 1-2 tsk 2 tsk rödvinsvinäger

senap, timjan i 
kajennpeppar

200 g 400 g 600 g fiskfilé

salt
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1) från kyld temperatur

Tillagningstabeller

Värma mat och
dryck

Mängd
-g-

Effekt
Nivå

Tid
-Min-

Metod

Mjölk, 1 kopp 150 800 W 1 täck inte över

Vatten, 1 kopp
6 koppar
1 skål

150
900
1000

800 W
800 W
800 W

1-2
10-12
11-13

täck inte över
täck inte över
täck inte över

Uppläggningsfat
(grönsaker, kött
och garnering)

400 800 W 3-6 stänk lite vatten över såsen över rör
om efter halva tillagningstiden

Stuvning/soppa 200 800 W 1-2 täck över; rör om efter uppvärmning

grönsaker 200
500

800 W
800 W

2-3
4-5

tillsätt vatten vid behov, täck över rör
om efter halva uppvärmningstiden

Kött, 1 skiva1) 200 800 W 3-4 stryk på ett tunt lager sås överst och
täck över

Fiskfilé1) 200 800 W 2-3 täck över

Kaka, 1 bit 150 400 W ½ lägg i en pajform

barnmat, 1 burk 190 400 W 1 lägg maten i en lämplig behållare som
tål mikrovågsungn, tillaga och rör
sedan om ordentligt innan du
kontrollerar temperaturen

Smält margarin
eller smör1)

50 800 W ½ täck över

Smälta choklad 100 400 W 2-3 rör om då och då

Upptining Mängd
-g-

Effekt
Nivå

Tid
-Min-

Metod Vilotid
-Min-

gulash 500 240 W 8-12 rör om efter halva
upptiningstiden

10-15

Kaka, 1 bit 150 80 W 2-5 lägg i en pajform 5

Frukt som körsbär
jordgubbar, hallon
och plommon

250 240 W 4-5 sprid ut dem jämnt och
vänd på dem efter halva
upptiningstiden

5
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Upptining
och
tillagning

Mängd
-g-

Effekt
Nivå

Tid
-Min-

Metod Vilotid
-Min-

Fiskfilé 300 800 W 10-12 täck över 2

Portionsrätt 400 800 W 9-11 täck över och rör om efter 6
minuter

2

Upptining
och
tillagning

Mängd
-g-

Effekt
Nivå

Tid
-Min-

Metod Vilotid
-Min-

Stekar (fläsk,
kalv, lamm)

1000 800 W
400 W

19-211)

11-14
krydda efter smak; lägg i en
flat pajform vänd efter 1)

10

Rostbiff
(medium)

1000 800 W
400 W

9-111)

5-7
krydda efter smak; lägg i en
flat pajform vänd efter 1)

10

Fiskfilé 200 800 W 3-4 krydda efter smak, lägg på
en tallrik och täck över

3

Tiderna som anges i tabellen är enbart riktlinjer och kan variera beroende på
starttemperaturen på det frusna livsmedlet, dess sammansättning och dess vikt.

2_Electrolux_Swedish_CS_AJ26_Layout 1  20/10/2015  12:11  Page 42



43SVENSKA

7. SKÖTSEL OCH RENgÖRINg
VARNING!

ANVÄND INTE
UgNSRENgÖRINgSMEDEL FRåN
HANDELN, åNgTVÄTT, STRÄVA
RENgÖRINgSPRODUKTER MED
SLIPVERKAN, NågOT SOM
INNEHåLLER NATRIUMHYDROXID
ELLER SKURSVAMPAR På NågON
DEL AV MIKROVågSUgNEN.

RENgÖR UgNEN REgELbUNDET OCH
TA bORT EVENTUELLA MATRESTER.
Underlåtenhet att hålla ugnen ren kan
leda till förslitning av ytan som omvänt
påverkar dess livslängd och även kan
resultera i en riskfylld situation.

Ugnens utsida
Du kan lätt rengöra ugnens utsida med ett
milt handdiskmedel och vatten. Torka av
diskmedlet med en fuktig trasa, och torka
utsidan torr med en mjuk handduk.

Ugnens kontrollpanel
Öppna dörren före rengöring för att
inaktivera ugnens kontrollpanel. Var
försiktig då du rengör ugnens
kontrollpanel. Använd en trasa som
endast har fuktats med vatten, och torka
försiktigt av panelen tills den är ren.
Undvik att använda alltför rikliga mängder
vatten. Använd inget rengöringsmedel,
varken kemiskt eller med slipeffekt.

Ugnens insida
Använd en mjuk, fuktig trasa eller svamp
till att torka ur ugnen efter varje
användning, medan den fortfarande är
varm. Använd ett milt tvålmedel för grövre
nedsmutsning, och torka flera gånger med
en fuktig trasa tills alla rester har tagits
borts. Ta inte bort mikrovågsskyddet.

Kontrollera så att det inte har kommit in
handdiskmedel eller vatten i de små
ventilationsöppningarna på väggarna,
eftersom detta kan medföra skador på
ugnen.

Använd inte rengöringsmedel i sprejform
till ugnens insida.

Roterande tallrik och tallriksstöd
Ta ur den roterande tallriken och stödet ur
ugnen. Rengör den roterande tallriken och
tallriksstödet med milt handdiskmedel.
Torka torrt med en mjuk trasa. både den
roterande tallriken och stödet tål att diskas
i diskmaskin.

Dörren
Rengör regelbundet dörrens båda sidor,
dörrtätningarna och tätningsytorna med en
mjuk, fuktig trasa, för att ta bort alla spår
av smuts. Använd inte grova
rengöringsmedel med slipeffekt eller
vassa metallskrapor för att rengöra
ugnens glasdörr eftersom de kan repa
ytan och göra så att glaset splittras.

VIKTIGT!
ångtvätt får inte användas.
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8. VAD gÖR JAg OM
Symtom Kontroll/råd . . .
Mikrovågsugnen inte
fungerar som den ska?

• Säkringarna i proppskåpet fungerar.
• Att det inte har förekommit ett strömavbrott.
• Om säkringarna fortsätter lösa ut kontaktar du en behörig

elektriker.

Mikrovågsläget fungera 
inte?

• Dörren har stängts ordentligt.
• Dörrtätningarna och tätningsytorna är rena.
• START/+30-knappen har tryckts in.

Den roterande tallriken
roterar inte?

• Tallriksstödet har anslutits korrekt till drivningen.
• Den eldfasta formen inte är större än den roterande

tallriken.
• Mat inte förekommer utanför den roterande tallrikens kant

så att tallriken förhindras att rotera.
• Inget blockerar rotationen i utrymmet under den roterande

tallriken.

Mikrovågsugnen stängs
inte av?

• Isolera apparaten från proppskåpet.
• Kontakta en behörig ELECTROLUX-servicetekniker.

belysningen inuti ugnen
fungerar inte?

• Kontakta en behörig ELECTROLUX-servicetekniker.
glödlampan i ugnen får endast bytas ut av en behörig
ELECTROLUX-servicetekniker.

Det tar längre tid att
värma upp och laga
maten jämfört med
tidigare?

• Ställ in en längre tillagningstid (dubbel mängd = knappt
dubbel koktid) eller,

• Om maten är kallare än normalt, rotera eller vrid kärlet då
och då eller,

• Ställ in en högre effektinställning.
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9. INSTALLATION
Om mikrovågsugnen installeras i läge
A, B, C eller D:

D

A b C D

Läge Nichmått
B         D        H

A 562 x 550 x 360

b+C 462 x 300 x 350
462 x 300 x 360
562 x 300 x 350
562 x 300 x 360

D 462 x 500 x 350
462 x 500 x 360
562 x 500 x 350
562 x 500 x 360

Mått i (mm)
9.1 Installera mikrovågsugnen

E

Vanlig ugn

4 mm

4 mm

4 mm

1. Avlägsna allt förpackningsmaterial och
undersök apparaten noggrant för tecken på
skador.

2. Den här ugnen har utformats för att
installeras i ett 360 mm högt skåp som
standard. När ugnen installeras i ett 350 mm
högt skåp Skruva av och avlägsna de fyra
fötterna från ugnens botten. Tre av fötterna
är höga och en är låg. byt ut de tre höga
fötterna mot fötterna i tillbehörspaketet. byt
inte ut den korta foten.

3. Montera fästkrokarna i köksskåpet i enlighet
med det tillhandahållna anvisningsbladet och
mallen.

4. Montera apparaten i köksskåpet långsamt och
försiktigt. Apparaten ska lyftas upp på
fästkrokarna och sedan sänkas på plats.
Krokarna låser inte, så det går att göra flera
försök. Framsidan av ugnen ska ligga dikt an
mot skåpsöppningen.

5. Försäkra att apparaten står stadigt och inte
lutar. Upprätthåll ett avstånd på 4 mm mellan
skåpsdörren ovan och ramens överdel (se fig-
uren).
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• Eluttaget ska vara lättillgänligt så att
enheten enkelt kan kopplas ur om en
nödsituation skulle uppstå. I annat fall
ska det vara möjligt att bryta strömmen
till ugnen genom att en brytare
monteras på det fasta kablaget i
enlighet med föreskrifterna för
elanslutningar.

•  Kontakten får inte sitta bakom skåpet.
• Det bästa läget är ovanför skåpet, se

(A).
• Anslut apparaten till 230 V/50 Hz

växelström (en-fas) via ett korrekt
installerat jordat uttag. Uttaget måste
vara säkrat med en säkring på 10 A.

• Strömsladden får endast bytas ut av en
behörig elektriker.

• Knyt ett snöre runt strömsladden, före
installationen, för att underlätta
anslutning till läge (A) när apparaten
installeras.

•  Strömsladden FåR INTE vikas när
apparaten installeras i ett skåpt med
höga kanter.

•  Doppa inte strömsladden eller
kontakten i vatten eller annan vätska.

(A)

9.3 Ansluta apparaten till strömkällan

9.2 Säker användning av
apparaten

Om mikrovågsugnen installeras i läge b
eller C:
• Skåpet måste vara minst 500 mm (E)

ovanför arbetsytan och får inte
installeras direkt ovanför en häll.

• Den här apparaten har testats och
godkänts att användas i närheten av
enbart gas och elspisar för
hemmabruk, samt induktionsspisar.

• Tillse tillräckligt avstånd mellan spisen
och mikrovågsugnen för att undvika att
mikrovågsugnen, omgivande köksskåp
och tillbehör överhettas.

• Låt inte spisen vara påslagen utan att
använda grytor/pannor när
mikrovågsugnen är påslagen.

• Var försiktig när du använder
mikrovågsugnen då spishällen är på.
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återvinn material med symbolen      .
återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl.

bidra till att skydda vår miljö och vår
hälsa genom att återvinna avfall från
elektriska och elektroniska produkter.

Släng inte produkter märkta med
symbolen      med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
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11. MILJÖINFORMATION

10. SPECIFIKATIONER
Växelspänning 230 V, 50 Hz, en-fas

Distributionssäkring/-relä Minst 10 A
Växelströmseffekt som krävs:  Mikrovågsugn 1,2 kW
Uteffekt: Mikrovågsugn 800 W (IEC 60705)
Mikrovågsfrekvens 2450 MHz 1) (grupp 2/Klass b)
Utvändigt mått: EMS17175O

EMS17176O
494 mm (b) x 371 mm (H) x 316 mm (D)
594 mm (b) x 371 mm (H) x 316 mm (D)

Invändigt mått 285 mm (b) x 202 mm (H) x 298 mm (D) 2)

Ugnskapacitet 17 liter 2)

Roterande tallrik ø 272 mm, glas

Vikt ca. 16 kg

Ugnsbelysning 25 W/240 - 250 V
1) Den här produkten uppfyller kraven i den europeiska standarden EN55011.

I enlighet med denna standard har produkten klassificerats som utrustning i grupp 2, klass b.
grupp 2 innebär att utrustningen avsiktligen genererar radiofrekvensenergi i form av elektromagnetisk
strålning för värmebehandling av livsmedel.
Klass b innebär att utrustningen är lämplig för bruk hemmiljö.

2) Den invändiga kapaciteten beräknas genom att maximal bredd, djup och höjd mäts.
Den faktiska kapaciteten för att rymma mat är mindre.

Den här ugnen överensstämmer med kraven i direktiven 2004/108/EC, 2006/95/EC,
2009/125/EC och 2011/65/EU.
FÖR ATT STÄNDIgT KUNNA FÖRbÄTTRA VåRA PRODUKTER KAN
SPECIFIKATIONERNA KOMMA ATT ÄNDRAS UTAN FÖREgåENDE MEDDELANDE

VARNING!
DEN HÄR APPARATEN MåSTE
JORDAS

Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar om
denna säkerhetsåtgärd inte följs.

Om kontakten som anslutits till din apparat
inte passar i eluttaget, kontaktar du
service.

9.4 Elektriska anslutningar
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WE’RE THINKING OF YOU

Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it
decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed
with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great re-
sults every time. Welcome to Electrolux.

Visit our website for:

CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.

Subject to change without notice.

Warning/Caution-Safety information

General information and tips

Environmental information

Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com

Register your product for better service:
www.electrolux.com/productregistration

Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.electrolux.com/shop
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1. SAFETY INFORMATION

IMPORTANT!
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS: 
READ CAREFULLY AND KEEP FOR 
FUTURE REFERENCE.

If food being heated begins to smoke, DO NOT
OPEN THE DOOR. Turn off and unplug the oven
and wait until the food has stopped smoking.
Opening the door while food is smoking may
cause a fire. Only use microwave-safe containers
and utensils. Do not leave the oven unattended
when using disposable plastic, paper or other
combustible food containers. Clean the waveguide
cover, the oven cavity, the turntable and turntable
support after use. These must be dry and free
from grease. Built-up grease may overheat and
begin to smoke or catch fire. The microwave oven
is intended for heating food and beverages. Drying
of food or clothing and heating of warming pads,
slippers, sponges, damp cloth and similar may
lead to risk of injury, ignition or fire.

1.1 To avoid the possibility of injury

         WARNING!
Do not operate the oven if it is damaged or
malfunctioning. 

Check the following before use:
a)The door; make sure the door closes properly

and ensure it is not misaligned or warped.
b)The hinges and door safety latches; check to

make sure they are not broken or loose.
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c)The door seals and sealing surfaces; ensure that
they have not been damaged.

d)Inside the oven cavity or on the door; make sure
there are no dents.

e)The power supply cord and plug; ensure that
they are not damaged.

Never adjust, repair or modify the oven yourself. 
It is hazardous for anyone other than a competent
person to carry out any service or repair operation
which involves the removal of a cover which gives
protection against exposure to microwave energy.
Do not allow grease or dirt to build up on the door
seals and adjacent parts. Follow the instructions for
“Care and cleaning”. Clean the oven at regular
intervals and remove any food deposits. Failure to
maintain the oven in a clean condition could lead to
a deterioration of the surface that could adversely
affect the life of the appliance and possibly result in
a hazardous situation.
Do not attempt to replace the oven lamp yourself or
allow anyone who is not authorised by
ELECTROLUX to do so. If the oven lamp fails,
please consult your dealer or call an authorised
ELECTROLUX service agent.

1.2 To avoid the possibility of explosion and
sudden boiling

         WARNING!
Liquids and other foods must not be heated in
sealed containers since they are liable to
explode.

Microwave heating of beverages can result in
delayed eruptive boiling, therefore care has to be
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taken when handling the container.
Do not cook eggs in their shells and whole hard
boiled eggs should not be heated in microwave
ovens since they may explode even after
microwave cooking has ended. To cook or reheat
eggs which have not been scrambled or mixed,
pierce the yolks and the whites, or the eggs may
explode. Shell and slice hard boiled eggs before
reheating them in the microwave oven.
To avoid burns, always test food temperature and
stir before serving and pay special attention to the
temperature of food and drink given to babies,
children or the elderly.  
Keep children away from the door to prevent them
from burning themselves.

1.3 To avoid the misuse by children

         WARNING!
The appliance and its accessible parts
become hot during use. Children less than 8
years of age shall be kept away unless
continuously supervised.

This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the
hazards involved. Children should be supervised to
ensure that they do not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made
by children unless they are aged from 8 years and
above and supervised.
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This appliance is intended to be used in household
and similar applications such as: staff kitchen
areas in shops, offices and other working
environments; farm houses; by clients in hotels,
motels and other residential environments; bed
and breakfast type environments.
This appliance is not intended for use at
altitudes above 2000m.

1.4 To avoid the danger of fire

The microwave oven should not be left
unattended during operation. Power levels
that are too high or cooking times that are
too long may overheat foods resulting in a
fire. The electrical outlet must be readily
accessible so that the unit can be
unplugged easily in an emergency. The
AC power supply must be 230 V, 50 Hz,
with a minimum 10 A distribution line fuse,
or a minimum 10 A distribution circuit
breaker. It is recommended that a
separate circuit serving only this appliance
be provided. Do not store or use the oven
outdoors.

Do not place flammable materials near
the oven or ventilation openings. Do not
block the ventilation openings. Remove all
metallic seals, wire twists, etc., from food
and food packages. Arcing on metallic
surfaces may cause a fire. Do not use the
microwave oven to heat oil for deep frying.
The temperature cannot be controlled and
the oil may catch fire. To make popcorn,
only use special microwave popcorn
makers. Do not store food or any other
items inside the oven. Check the settings
after you start the oven to ensure the oven
is operating as desired. Do not operate
the oven with the door open or alter the
door safety latches in any way. Do not
operate the oven if there is an object
between the door seals and sealing
surfaces.

Individuals with PACEMAKERS should
check with their doctor or the
manufacturer of the pacemaker for
precautions regarding microwave ovens.

1.5 To avoid the possibility of
electric shock

Under no circumstances should you
remove the outer cabinet. Never spill or
insert any objects into the door lock
openings or ventilation openings. In the
event of a spill, turn off and unplug the
oven immediately and call an authorised
ELECTROLUX service agent. Do not
immerse the power supply cord or plug in
water or any other liquid. Do not allow the
power supply cord to run over any hot or
sharp surfaces, such as the hot air vent
area at the top rear of the oven.

If the power supply cord of this appliance
is damaged, it must be replaced with a
special cord. The exchange must be
made by an authorised ELECTROLUX
service agent.

1.6 To avoid the possibility of
explosion and sudden
boiling

Never use sealed containers. Remove
seals and lids before use. Sealed
containers can explode due to a build up
of pressure even after the oven has been
turned off. Take care when microwaving
liquids. Use a wide-mouthed container to
allow bubbles to escape.

To prevent sudden eruption of boiling
liquid and possible scalding:

• Stir liquid prior to heating/reheating.

• It is advisable to insert a glass rod or
similar utensil into the liquid whilst
reheating.
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• Let liquid stand for at least 20 seconds
in the oven at the end of cooking time
to prevent delayed eruptive boiling. 

Pierce the skin of such foods as potatoes,
sausages and fruit before cooking, or they
may explode.

1.7 To avoid the possibility of
burns

Use pot holders or oven gloves when
removing food from the oven to prevent
burns. Always open containers, popcorn
makers, oven cooking bags, etc., away
from the face and hands to avoid steam
burns.

Temperature of the container is not a true
indication of the temperature of the food
or drink; always check the food
temperature. Always stand back from the
oven door when opening to avoid burns
from escaping steam and heat. Slice
stuffed baked foods after heating to
release steam and avoid burns.

Do not lean or swing on the oven door. Do
not play with the oven or use it as a toy.
Children should be taught all important
safety instructions: use of pot holders,
careful removal of food coverings; paying
special attention to packaging (e.g. self-
heating materials) designed to make food
crisp, as they may be extra hot.

1.8 Other warnings

Never modify the oven in any way. This
oven is for home food preparation only
and may only be used for cooking food. It
is not suitable for commercial or
laboratory use.

1.9 To promote trouble-free
use of your oven and avoid
damage

Never operate the oven when it is empty.
Doing so may damage the oven. When
using a browning dish or self-heating
material, always place a heat-resistant
insulator such as a porcelain plate under it
to prevent damage to the turntable and

turntable support due to heat stress. The
preheating time specified in the dish’s
instructions must not be exceeded. Do not
use metal utensils, which reflect
microwaves and may cause electrical
arcing. Do not put cans in the oven. Only
use the turntable and the turntable
support designed for this oven. Do not
operate the oven without the turntable.

To prevent the turntable from breaking:

• Before cleaning the turntable with
water, leave the turntable to cool.

• Do not put hot foods or hot utensils on
a cold turntable.

• Do not put cold foods or cold utensils
on a hot turntable.

Do not place anything on the outer
cabinet during operation. 

IMPORTANT! 
If you are unsure how to connect
your oven, please consult an
authorised, qualified electrician. 

Neither the manufacturer nor the dealer
can accept any liability for damage to the
oven or personal injury resulting from
failure to observe the correct electrical
connection procedure. Water vapour or
drops may occasionally form on the oven
walls or around the door seals and sealing
surfaces. This is a normal occurrence and
is not an indication of microwave leakage
or a malfunction.
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1

2

2. PRODUCT DESCRIPTION
2.1 Microwave Oven 

Front trim

Oven lamp

Control panel

Door opening button

Waveguide cover

Oven cavity

Seal packing

Door seals and sealing

surfaces

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5678

2.2 Accessories

1

2

Check to make sure the following
accessories are provided:

     Turntable 

     Turntable support 

• Place the turntable support in the seal
packing on the floor of the cavity.

• Then place the turntable on the
turntable support.

• To avoid turntable damage, ensure
dishes or containers are lifted clear of
the turntable rim when removing them
from the oven.

When you order accessories, please
mention two items: part name and
model name to your dealer or an
authorised ELECTROLUX service
agent.
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   Digital display indicators

                     Microwave

                     Clock

                     Cooking stages

                     Plus/Minus

                     Auto defrost bread

                     Auto defrost

                     Weight

   Auto cook indicators

   Auto cook button

   Auto defrost button

   Power level button

   Timer/Weight knob

   Start/+30 button

   Stop button

   Door open button

1 2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4. BEFORE FIRST USE

4.1 Econ mode

The oven is set in energy save mode
(Econ).

1. Plug in the oven.

2. The display will show: Econ.

3. The display will count down from 3:00
to zero.

4. When zero is reached, the oven goes
into Econ mode and the display goes
blank.

To cancel Econ mode, set the clock.

4.2 Setting the clock

The oven has a 12 and 24 hour clock.
Example: To set the clock to 11:30 (12
hour clock).

1. Open the door.

2. The display will show: Econ.

3. Press and hold the START/+30 button
for 5 seconds. The oven will beep. The
display will show:

4. Rotate the TIMER/WEIGHT knob to
adjust the hour.

3. CONTROL PANEL
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5. Press the START/+30 button once
then rotate the TIMER/WEIGHT knob
to adjust the minutes.

6. Press the START/+30 button. 

7. Check the display:

8. Close the door.

You can rotate the TIMER/WEIGHT
knob clockwise or anti-clockwise. 
If you press the STOP button the
clock will not be set. The display will
show: Econ.

Example: To set the clock to 23:30 (24
hour clock).

1. Open the door.

2. The display will show: Econ.

3. Press and hold the START/+30 button
for 5 seconds. The oven will beep. The
display will show:

4. Press the START/+30 button. The
display will show: 

5. Rotate the TIMER/WEIGHT knob to
adjust the hour.

6. Press the START/+30 button once
then rotate the TIMER/WEIGHT knob
to adjust the minutes.

7. Press the START/+30 button. 

8. Check the display:

9. Close the door.

You can rotate the TIMER/WEIGHT
knob clockwise or anti-clockwise. 
If you press the STOP button the
clock will not be set. The display will
show: Econ.

4.3 Adjusting the time when the
clock is set

Example: To set the clock to 11:45.

1. Open the door.

2. Press and hold the START/+30 button
for 5 seconds. The oven will beep. The
display will show:

(If you want to change the clock to
24 H, press the START/+30 button
again.)

3. Rotate the TIMER/WEIGHT knob to
adjust the hour.

4. Press the START/+30 button once
then rotate the TIMER/WEIGHT knob
to adjust the minutes.

5. Press the START/+30 button. 

6. Check the display:

4.4 To cancel the clock and set
Econ mode

1. Open the door.

2. Press and hold the START/+30 button
for 5 seconds. The oven will beep. The
display will show:

(If you want to change the clock to
24 H, press the START/+30 button
again.)

3. Press the STOP button.

4. The display will show: Econ.

5. Close the door.

6. The oven will count down from 3:00 to
zero.

7. When zero is reached, the oven goes
into Econ mode and the display goes
blank.

4.5 Child safety lock

The oven has a safety feature which
prevents the accidental running of the
oven by a child. When the lock has
been set, no part of the microwave will
operate until the lock feature has been
cancelled.

Example: To set the child safety lock.

1. Press and hold the STOP button for 5
seconds.

2. The oven will beep twice and ‘LOC’ will
be displayed.

To cancel the child safety lock, press
and hold the STOP button for 5
seconds, the oven will beep twice
and the time of day will be displayed.
Child safety lock cannot be set if the
clock is not set.
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5.1 Microwave safe cookware

Cookware Microwave
safe

Comments

Aluminium foil/
containers

3 / 7 Small pieces of aluminium foil can be used to shield
food from overheating. Keep foil at least 2 cm from
the oven walls, as arcing may occur. Foil containers
are not recommended unless specified by the
manufacturer. Follow instructions carefully.

China and
ceramics

3 / 7 Porcelain, pottery, glazed earthenware and bone
china are usually suitable, except for those with
metallic decoration.

Glassware 
e.g. Pyrex ®

3 Care should be taken if using fine glassware as it can
break or crack if heated suddenly.

Metal 7 It is not recommended to use metal cookware when
using microwave power as it will arc, which can lead
to fire.

Plastic/polystyrene
e.g. fast food
containers

3 Care must be taken as some containers warp, melt or
discolour at high temperatures.

Freezer/roasting
bags

3 Must be pierced to let steam escape. Ensure bags are
suitable for microwave use. Do not use plastic or
metal ties, as they may melt or catch fire due to the
metal arcing.

Paper - plates,
cups and kitchen
paper

3 Only use for warming or to absorb moisture. Care
must be taken as overheating may cause fire.

Straw and wooden
containers

3 Always attend the oven when using these materials
as overheating may cause fire.

Recycled paper
and newspaper

7 May contain extracts of metal which will cause arcing
and may lead to fire.

5. OPERATION
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5.3 Microwave cooking

Microwave cooking advice

Composition Foods high in fat or sugar (e.g. Christmas pudding, mince pies) require less
heating time. Care should be taken as overheating can lead to fire.

Size For even cooking make all the pieces the same size.

Temperature
of food

The initial temperature of food affects the amount of cooking time needed.
Cut into foods with fillings (e.g. jam doughnuts) to release heat or steam.

Arrange Place the thickest parts of food towards the outside of the dish (e.g. chicken
drumsticks).

Cover Use vented microwave cling film or a suitable lid.

Pierce Foods with a shell, skin or membrane must be pierced in several places
before cooking or reheating as steam will build up and may cause food to
explode (e.g. potatoes, fish, chicken, sausages).  

IMPORTANT!
Eggs should not be heated using microwave power as they may
explode, even after cooking has ended (e.g. poached, hard boiled).

Stir, turn and
rearrange

For even cooking it is essential to stir, turn and rearrange food during
cooking. Always stir and rearrange from the outside towards the centre.

Stand Standing time is necessary after cooking to enable the heat to disperse
equally throughout the food.

Shield Warm areas can be shielded with small pieces of foil, which reflect
microwaves (e.g. legs and wings on a chicken).

5.2 Microwave cooking advice

Your oven has 6 power levels.

Power 
setting

Suggested use

800 W/
HIGH

Used for fast cooking or reheating (e.g. soup, casseroles, canned food, hot
beverages, vegetables, fish).

560 W Used for longer cooking of dense foods such as roast joints, meat loaf and
plated meals, also for sensitive dishes such as cheese sauce and sponge
cakes. At this reduced setting, the sauce will not boil over and food will
cook evenly without over cooking at the sides.

400 W For dense foods which require a long cooking time when cooked
conventionally (e.g. beef dishes) it is advisable to use this power setting to
ensure the meat will be tender.

240 W/
DEFROST

To defrost, select this power setting, to ensure that the dish defrosts
evenly. This setting is also ideal for simmering rice, pasta, dumplings and
cooking egg custard.

80 W For gentle defrosting (e.g. cream gateaux or pastry).

0 W For standing/kitchen timer.

W = WATT
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5.5 Kitchen timer

Example: To set the kitchen timer for 7
minutes.

1. Press the POWER LEVEL button 7
times.

2. Enter the time by rotating the
TIMER/WEIGHT knob clockwise/anti-
clockwise until 7.00 is displayed.

3. Press the START/+30 button.

To pause the timer, press the STOP
button. To resume the timer press
START/+30, to exit press STOP
again.

5.6 Add 30 seconds

Direct Start
You can directly start cooking on 
800 W/HIGH microwave power level for
30 seconds by pressing the START/+30
button.

Extend the cooking time
You can extend the cooking time for
multiples of 30 seconds if the button is
pressed while the oven is in operation.

You cannot use this function during
auto cook or auto defrost.

5.7 Plus and minus

The PLUS and MINUS function
enables you to decrease or increase the
cooking time when using the automatic
programmes.

Example: To cook 0.3 kg of boiled
potatoes, well done.

1. Select the menu required by pressing
the AUTO COOK button twice.

2. Turn the TIMER/WEIGHT knob until 
0.3 is displayed.

3. Press the POWER LEVEL button once
to select the PLUS adjustment.

4. Press the START/+30 button.

To cancel PLUS/MINUS, press the
POWER LEVEL button 3 times.
If you select PLUS, the display will
show       .
If you select MINUS, the display will
show      .

Example: To heat soup for 2 minutes and
30 seconds on 560 W microwave power.

1. Press the POWER LEVEL button
twice.

2. Enter the time by rotating the
TIMER/WEIGHT knob clockwise/anti-
clockwise until 2.30 is displayed.

3. Press the START/+30 button.

IMPORTANT!
If the power level is not selected, 
800 W/HIGH is automatically set.

• When the door is opened during the
cooking process, the cooking time on
the digital display stops automatically.
The cooking time starts to count down
again when the door is closed and the
START/+30 button is pressed.

• If you wish to know the power level
during cooking, press the POWER
LEVEL button once. 

• You can increase or decrease the
cooking time during cooking by rotating
the TIMER/WEIGHT knob.

• You can change the power level during
cooking by pressing the POWER
LEVEL button.

• To cancel a programme during
cooking, press the STOP button twice.

Cooking time Increasing unit

0-5 minutes 15 seconds

5-10 minutes 30 seconds

10-30 minutes 1 minute

30-90 minutes 5 minutes

Cooking mode Standard time Reduced power level

Microwave 800 W 20 minutes Microwave 560 W

5.4 Reduced power level
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5.8 Multiple sequence cooking

A sequence of 3 stages (maximum) can
be programmed.

Example: To cook:
Stage 1: 5 minutes 800 W
Stage 2: 16 minutes 240 W

1. Press the POWER LEVEL button
once.

2. Enter the desired time by rotating the
TIMER/WEIGHT knob clockwise until
5.00 is displayed. 

3. Check the display:
4. Press the POWER LEVEL button 4

times.

5. Enter the desired time by rotating the
TIMER/WEIGHT knob clockwise until
16.00 is displayed.

6. Press the START/+30 button.

The oven will begin to cook for 5 minutes
at 800 W and then for 16 minutes on
240 W.

5.9 Auto cook and auto defrost

Auto cook and auto defrost automatically
works out the correct cooking mode and
cooking time. You can choose from 6 auto
cook and 2 auto defrost menus.

Example: To cook 0.3 kg of boiled
potatoes.

1. Select the menu required by pressing
the AUTO COOK button twice.

2. Turn the TIMER/WEIGHT knob until
0.3 is displayed.

3. Press the START/+30 button. 

When action is required (e.g. to turn
food over) the oven stops and the
audible bell sounds, remaining
cooking time and the indicator will
flash on the display. To continue
cooking, press the START/+30
button. At the end of the auto
cook/auto defrost time, the
programme will automatically stop.
The audible bell sounds and the
cooking symbol will flash. After 1
minute and a reminder beep, the
time of day will be displayed.

Food Symbol

Beverage

Boiled potatoes/
jacket potatoes

Frozen vegetables

Fresh vegetables

Frozen ready meals

Fish fillet with sauce

Meat/fish/poultry

Bread
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6. PROGRAMME CHARTS

Auto cook Weight
(increasing
unit)/Utensils

Button Procedure

Beverage
(Tea/Coffee)

1-4 cups
1 cup = 200 ml

• Place cup towards edge of turntable.

Boiled and
jacket
potatoes

0.1-0.8 kg (100 g)
Bowl and lid

• Put the boiled or jacket potatoes into a bowl.

• Add the required amount of water, approx. 2
tbsp per 100 g and a little salt.

• Cover with lid.

• When the audible bell sounds, stir and re-
cover.

• After cooking, stand for approx. 2 min.

Frozen
vegetables

0.1-0.6 kg (100 g)
Bowl and lid

• Add 1 tbsp water per 100 g and salt as desired
(for mushrooms no additional water is
necessary).

• Cover with lid.

• When the audible bell sounds, stir and re-cover.

• After cooking, stand approx. 2 min.

If frozen vegetables are compacted together,
cook manually.

Fresh
vegetables

0.1-0.6 kg (100 g)
Bowl and lid

• Cut into small pieces, e.g. strips, cubes or
slices.

• Add 1 tbsp water per 100 g and salt as desired
(for mushrooms no additional water is
necessary).

• Cover with lid.

• When the audible bell sounds, stir and re-cover.

• After cooking, stand for approx. 2 min.

Frozen ready
meals
(stirrable)

0.3-1.0 kg (100 g)
Bowl and lid

• Transfer meal to suitable microwave-proof
dish.

• Add some liquid if recommended by the
manufacturer.

• Cover with lid.

• Cook without cover if the manufacturer
instructs.

• When the audible bell sounds, stir and re-cover.

• After cooking, stir and stand for approx. 2 min.

Fish fillet with
sauce

0.4-1.2 kg1) (100 g)
Gratin dish and
microwave cling
film

• See recipes for ‘Fish fillet with sauce’.

1) Total weight of all ingredients.

x1

x2

x3

x4

x5

x6
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Auto defrost Weight 
(increasing
unit)/Utensils

Button Procedure

Meat/fish/poultry

(Whole fish, fish
steaks, fish fillets,
chicken legs,
chicken breast,
minced meat,
steak, chops,
burgers,
sausages)

0.2-0.8 kg (100 g)
Flan dish

• Place the food in a flan dish in the
centre of the turntable.

• When the audible bell sounds, turn
the food over, rearrange and
separate. Shield thin parts and warm
spots with aluminium foil.

• After defrosting, wrap in aluminium
foil for 15-45 min, until thoroughly
defrosted.

• Minced meat: When the audible bell
sounds, turn the food over. Remove
the defrosted parts if possible.

Not suitable for whole poultry.

Bread 0.1-1.0 kg (100 g)
Flan dish

• Distribute in a flan dish in the centre
of the turntable. For 1.0 kg, distribute
directly on the turntable.

• When the audible bell sounds, turn
over, rearrange and remove
defrosted slices.

• After defrosting cover in aluminium
foil and stand for 5-15 min until
thoroughly defrosted.

• Chilled foods are cooked from 5 ˚C,
frozen foods are cooked from -18 ˚C.

• Enter the weight of the food only. Do
not include the weight of the container.

• For food weighing more or less than
weights/quantities given in the Auto
cook and defrost charts, use manual
operation.

• The final temperature will vary
according to the initial temperature.
Check food is piping hot after cooking.

• After Microwave mode the cooling fan
may come on.

• Steaks and chops should be frozen in
one layer.

• Minced meat should be frozen in a thin
shape.

x1

x2
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Recipes for auto cook

1. Mix ingredients for the sauce.

2. Place the fish fillet in a round gratin
dish with the thin ends toward the
centre and sprinkle with salt.

3. Spread the sauce on the fish fillet.

4. Cover with microwave cling film and
cook on auto cook, “Fish fillet with
sauce”.

5. After cooking, stand for approx. 2 min.

1. Place the fish fillet in a round gratin
dish with the thin ends toward the
centre and sprinkle with salt.

2. Spread the banana and the ready-
made curry sauce on the fish fillet.

3. Cover with microwave cling film and
cook on auto cook, “Fish fillet with
sauce”.

4. After cooking, stand for approx. 2 min.

Fish fillet with curry sauce

0.4 kg 0.8 kg 1.2 kg

200 g 400 g 600 g fish fillet

salt

40 g 80 g 120 g banana, sliced

160 g 320 g 480 g ready-made curry
sauce

Fish fillet with piquant sauce

0.4 kg 0.8 kg 1.2 kg

140 g 280 g 420 g canned
tomatoes,
drained

40 g 80 g 120 g corn

4 g 8 g 12 g chilli sauce

12 g 24 g 36 g onion, finely
chopped

1 tsp 1-2 tsp 2 tsp red wine vinegar

mustard, thyme
and cayenne
pepper

200 g 400 g 600 g fish fillet

salt
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1)from chilled

Cooking charts

Heating food and
drink

Quantity
-g/ml-

Power
Level

Time
-Min-

Method

Milk, 1 cup 150 800 W 1 do not cover

Water, 1 cup
6 cups
1 bowl

150
900
1000

800 W
800 W
800 W

1-2
10-12
11-13

do not cover
do not cover
do not cover

One plate meal
(vegetables, meat
and trimmings)

400 800 W 3-6 sprinkle some water onto the sauce,
cover, stir halfway through heating

Soup/stew 200 800 W 1-2 cover, stir after heating

Vegetables 200
500

800 W
800 W

2-3
4-5

if necessary add some water, cover,
stir halfway through heating

Meat, 1 slice1) 200 800 W 3-4 thinly spread sauce over the top,
cover

Fish fillet1) 200 800 W 2-3 cover

Cake, 1 slice 150 400 W ½ place in a flan dish

Baby food, 1 jar 190 400 W 1 transfer into a suitable microwaveable
container, after heating stir well and
test the temperature

Melting margarine
or butter1)

50 800 W ½ cover

Melting chocolate 100 400 W 2-3 stir occasionally

Defrosting Quantity
-g-

Power
Level

Time
-Min-

Method Standing
time
-Min-

Goulash 500 240 W 8-12 stir halfway through
defrosting 

10-15

Cake, 1 slice 150 80 W 2-5 place in a flan dish 5

Fruit (e.g.
cherries,
strawberries,
raspberries,
plums)

250 240 W 4-5 spread out evenly, turn
over halfway through
defrosting

5
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Defrosting
and cooking

Quantity
-g-

Power
Level

Time
-Min-

Method Standing
time
-Min-

Fish fillet 300 800 W 10-12 cover 2

One plate
meal

400 800 W 9-11 cover, stir after 6 minutes 2

Cooking
meat and
fish

Quantity
-g-

Power
Level

Time
-Min-

Method Standing
time
-Min-

Roasts (pork,
veal, lamb) 

1000 800 W
400 W

19-211)

11-14
season to taste, place in a
shallow flan dish, turn over
after1)

10

Roast beef
(medium)

1000 800 W
400 W

9-111)

5-7
season to taste, place in a
flan dish, turn over after1)

10

Fish fillet 200 800 W 3-4 season to taste, place in a
flan dish, cover

3

The times shown in the table are guidelines which may vary according to freezing

temperature, quality and weight of the foodstuffs.
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7. CARE AND CLEANING
CAUTION!

DO NOT USE COMMERCIAL OVEN
CLEANERS, STEAM CLEANERS,
ABRASIVE, HARSH CLEANERS, ANY
THAT CONTAIN SODIUM HYDROXIDE
OR SCOURING PADS ON ANY PART
OF YOUR MICROWAVE OVEN.

CLEAN THE OVEN AT REGULAR
INTERVALS AND REMOVE ANY FOOD
DEPOSITS. Failure to maintain the oven in
a clean condition could lead to a
deterioration of the surface that could
adversely affect the life of the appliance
and possibly result in a hazardous
situation.

Oven exterior

The outside of your oven can be cleaned
easily with mild soap and water. Make sure
the soap is wiped off with a moist cloth,
and dry the exterior with a soft towel.

Control panel

Open the door before cleaning to de-
activate the control panel. Care should be
taken when cleaning the control panel.
Using a cloth dampened with water only,
gently wipe the panel until it becomes
clean. Avoid using excessive amounts of
water. Do not use any sort of chemical or
abrasive cleaner.

Oven interior

For cleaning, wipe any splatters or spills
with a soft damp cloth or sponge after each
use while the oven is still warm. For
heavier spills, use a mild soap and wipe

several times with a damp cloth until all
residues are removed. Do not remove the
waveguide cover.

Make sure that mild soap or water does
not penetrate the small vents in the walls
which may cause damage to the oven.

Do not use spray type cleaners on the
oven interior.

Turntable and turntable support

Remove the turntable and turntable
support from the oven. Wash the turntable
and turntable support in mild soapy water.
Dry with a soft cloth. Both the turntable and
the turntable support are dishwasher safe.

Door

To remove all trace of dirt, regularly clean
both sides of the door, the door seals and
sealing surfaces with a soft, damp cloth.
Do not use harsh abrasive cleaners or
sharp metal scrapers to clean the oven
door glass since they can scratch the
surface, which may result in shattering of
the glass.

IMPORTANT!
A steam cleaner should not be used.
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8. TROUBLESHOOTING
Problem Check if . . .

The microwave
appliance is not working
properly?

• The fuses in the fuse box are working.
• There has not been a power outage.
• If the fuses continue to blow, please contact a qualified

electrician.

The microwave mode is
not working?

• The door is properly closed.
• The door seals and their surfaces are clean.
• The START/+30 button has been pressed.

The turntable is not
turning?

• The turntable support is correctly connected to the drive.
• The ovenware does not extend beyond the turntable.
• Food does not extend beyond the edge of the turntable

preventing it from rotating.
• There is nothing in the well beneath the turntable.

The microwave will not
switch off?

• Isolate the appliance from the fuse box.
• Call an authorised ELECTROLUX service agent.

The interior light is not
working?

• Call your local ELECTROLUX service agent. The interior
light bulb can be exchanged only by a trained
ELECTROLUX service agent.

The food is taking longer
to heat through and cook
than before?

• Set a longer cooking time (double quantity = nearly double
time) or

• If the food is colder than usual, rotate or turn from time to
time or

• Set a higher power setting.
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9. INSTALLATION
The microwave can be fitted in position
A, B, C or D:

D

A B
C D

Measurements in (mm)

E

Conventional oven

9.1 Installing the appliance

4 mm

4 mm

4 mm

1. Remove all packaging and check carefully for
any signs of damage.

2. This oven is designed to fit into a
360 mm high cupboard as standard. When
fitting into a 350 mm high cupboard:-
Unscrew and remove the 4 feet from the
bottom of the oven. There are 3 tall feet and
1 short foot. Replace the 3 tall feet with those
provided in the accessory pack. Do not
replace the short foot.

3. Fit the fixing hooks to the kitchen cupboard
using the instruction sheet and template
supplied.

4. Fit the appliance into the kitchen cupboard
slowly, and without force. The appliance
should be lifted onto the fixing hooks and
then lowered into place. In the case of
interference during fitting, this hook is
reversible. The front frame of the oven should
seal against the front opening of the
cupboard.

5. Ensure the appliance is stable and not
leaning. Ensure that a 4 mm gap is kept
between the cupboard door above and the
top of the frame (see diagram).

Position Niche size
W       D        H

A 562 x 550 x 360

B+C 462 x 300 x 350
462 x 300 x 360
562 x 300 x 350
562 x 300 x 360

D 462 x 500 x 350
462 x 500 x 360
562 x 500 x 350
562 x 500 x 360
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• The electrical outlet should be readily
accessible so that the unit can be
unplugged easily in an emergency. Or it
should be possible to isolate the oven
from the supply by incorporating a switch
in the fixed wiring in accordance with the
wiring rules.

• The socket should not be positioned
behind the cupboard.

• The best position is above the cupboard,
see (A). 

• Connect the appliance to a single phase
230 V/50 Hz alternating current via a
correctly installed earth socket. The
socket must be fused with a 10 A fuse.

•   The power supply cord may only be
replaced by an electrician.

• Before installing, tie a piece of string to
the power supply cord to facilitate
connection to point (A) when the
appliance is being installed.

• When inserting the appliance into the
high-sided cupboard, DO NOT crush the
power supply cord.

• Do not immerse the power supply cord
or plug in water or any other liquid.

(A)

9.3 Connecting the appliance to the power supply

9.2 Safe use of the appliance

If fitting the microwave in position B or C:

• The cupboard must be a minimum of
500 mm (E) above the worktop and
must not be installed directly above a
hob.

• This appliance has been tested and
approved for use near domestic gas,
electric and induction hobs only.

• Sufficient space between hob and
microwave should be allowed to prevent
overheating of microwave oven,
surrounding cupboard and accessories.

• Do not operate the hob without pans
when the microwave oven is operating.

• Care should be taken when attending to
the microwave oven while the hob is on.
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Recycle materials with the symbol      . Put
the packaging in applicable containers to
recycle it. 

Help protect the environment and human
health and recycle waste electrical and
electronic appliances. 

Do not dispose of appliances marked with
the symbol      with household waste.
Return the product to your local recycling
facility or contact your municipal office.

11. ENVIRONMENT CONCERNS

10. TECHNICAL INFORMATION

AC Line Voltage 230 V, 50 Hz, single phase

Distribution line fuse/circuit breaker Minimum 10 A

AC Power required:                Microwave 1.2 kW

Output power:                         Microwave          800 W (IEC 60705)

Microwave Frequency 2450 MHz1) (Group 2/Class B)

Outside Dimensions:             EMS17175O
                                                EMS17176O

494 mm (W) x 371 mm (H) x 316 mm (D)
594 mm (W) x 371 mm (H) x 316 mm (D)

Cavity Dimensions 285 mm (W) x 202 mm (H) x 298 mm (D)2)

Oven Capacity 17 litres2)

Turntable ø 272 mm, glass

Weight approx. 16 kg

Oven lamp 25 W/240-250 V

1) This Product fulfils the requirement of the European standard EN55011.
In conformity with this standard, this product is classified as group 2 class B equipment.
Group 2 means that the equipment intentionally generates radio-frequency energy in the form of
electromagnetic radiation for the heat treatment of food.
Class B equipment means that the equipment is suitable to be used in domestic establishments.

2) Internal capacity is calculated by measuring maximum width, depth and height.
Actual capacity for holding food is less.

This oven complies with the requirements of Directives 2004/108/EC, 2006/95/EC,
2009/125/EC and 2011/65/EU.
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE AS PART OF
CONTINUOUS IMPROVEMENT

WARNING!
THIS APPLIANCE MUST BE
EARTHED

The manufacturer declines any liability
should this safety measure not be
observed.

If the plug that is fitted to your appliance is
not suitable for your socket outlet, you
must call your local service agent.

9.4 Electrical connections
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FOR PERFEKTE RESULTATER

Takk for at du har valgt et Electrolux-produkt. Med dette produktet vil du oppleve perfekt kombi-
nasjon mellom funksjonell design og optimal teknologi. Du kan være sikker på at du vil oppnå per-
fekte resultater, og at du har full kontroll med det du gjør. Vi vil be deg å lese denne
bruksanvisningen nøye, for å få mest mulig nytte av produktet.

Gå inn på nettstedet vårt for å:

KUNDESTØTTE OG SERVICE
Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler.
Når du kontakter serviceavdelingen, må du sørge for å ha følgende data for hånden.
Informasjonen finner du på typeskiltet. Modell, PNC (produktnummer), serienummer.

Med forbehold om endringer.

Advarsel/Forsiktig - Sikkerhetsinformasjon

Generell informasjon og tips

Miljøinformasjon

Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com

Registrere produktet ditt for å få bedre service:
www.electrolux.com/productregistration

Kjøpe tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
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1. VIKTIGE SIKKERhETSINSTRUKSjONER

VIKTIG!
VIKTIGE SIKKERhETSINSTRUKSjONER:
LES NØYE OG OPPbEVAR FOR
FREMTIDIG REFERANSE.

hvis det begynner å ryke av maten som varmes,
MÅ MAN IKKE ÅPNE DØREN. Slå av ovnen,
trekk ut kontakten og vent til maten ikke ryker
lenger. Å åpne døren mens det ryker av maten,
kan føre til brann. bruk kun beholdere og utstyr
som er beregnet på bruk i mikrobølgeovn. Ikke la
ovnen stå uten tilsyn ved bruk av
engangsbeholdere i plast, papir eller andre
brennbare matbeholdere. Rengjør
bølgelederdekselet, ovnsrommet, dreieplaten og
dreieplatestativet etter bruk. Disse må være tørre
og frie for fett. Fettavsetninger kan
overoppvarmes og begynne å ryke eller ta fyr.
Mikrobølgeovnen er beregnet på oppvarming av
mat og drikke. Tørking av mat eller klesplagg og
oppvarming av varmeputer, tøfler, svamper,
fuktige kluter o.l. kan medføre fare for
personskade, antenning eller brann.

1.1 For å unngå fare for skader
         ADVARSEL!

Ikke bruk ovnen om den er skadet eller har
feilfunksjoner. 

Før bruk, sjekk følgende punkter:
a)Døren: Pass på at døren lukkes ordentlig og

sjekk at den ikke er skjev eller vridd.
b)hengslene og sikkerhetsdørsperren: Sjekk at
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de ikke er brukket eller løse.
c)Dørtetning og frontramme: Pass på at de ikke

er skadet.
d)Inne i ovnsrommet eller på døren: Pass på at

det ikke finnes bulker.
e)Strømledning og stikkontakt: Pass på at de ikke

er skadet.
Du må aldri justere, reparere eller modifisere
ovnen selv. Det er farlig for alle andre enn faglært
personell å utføre eventuell service eller
reparasjon som innebærer å fjerne dekslet som
beskytter mot eksponering for mikrobølgeenergi.
Ikke la det bygge seg opp fett eller smuss på
dørtetningen eller tilstøtende deler. Følg
instruksjonene for “Vedlikehold og rengjøring”.
Rengjør ovnen med jevne mellomrom og fjern
eventuelle matrester. hvis man ikke holder ovnen
ren kan dette føre til forringelse av overflaten, noe
som videre kan redusere apparatets levetid. Det
kan også føre til en farlig situasjon.
Ikke prøv å skifte ut ovnslampen selv, eller la noen
som ikke er autorisert av ELECTROLUX gjøre
dette. hvis ovnslampen slutter å lyse, ta kontakt
med din forhandler eller en autorisert
ELECTROLUX servicerepresentant.

1.2 For å unngå fare for eksplosjon og plutselig
koking

         ADVARSEL!
Væsker og andre matvarer må ikke varmes
opp i forseglede beholdere, da de kan
eksplodere.
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Oppvarming av væsker i mikrobølgeovn kan føre til
forsinket eksplosjonsartet koking, derfor må man
utvise forsiktighet ved håndtering av beholderen.
Kok ikke egg i skallene, og hele, hardkokte egg bør
ikke varmes opp i mikrobølgeovn fordi de kan
eksplodere selv etter at
mikrobølgeovnstilberedningen er avsluttet. For å
koke eller varme opp egg som ikke har blitt rørt
eller blandet, stikk hull på plommer og hviter, hvis
ikke kan eggene eksplodere. Ta av skallet og del
opp hardkokte egg før de varmes i mikrobølgeovn.
For å unngå brannsår bør du alltid teste matens
temperatur og røre i den før den serveres. Vær
spesielt oppmerksom på temperaturen i mat og
drikke som gis til spedbarn, barn eller eldre. 
hold barn borte fra døren for å forhindre dem i å
brenne seg.

1.3 For å unngå at barn bruke mikrobølgeovnen
feil

         ADVARSEL!
Apparatet og dets tilgjengelige deler blir
varme under bruk. barn under åtte år må ikke
komme i nærheten med mindre de holdes
under konstant oppsyn.

Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller mangel på
erfaring og kunnskap dersom de har blitt holdt
under oppsyn eller fått instruksjoner angående
sikker bruk av apparatet og forstår de tilknyttede
farene. barn bør være under oppsyn for å sikre at
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de ikke leker med apparatet. Rengjøring og
brukervedlikehold skal ikke utføres av barn, med
mindre de er åtte år eller eldre og holdes under
oppsyn.
Dette apparatet er beregnet på bruk i
privathusholdninger og tilsvarende bruksområder
som: kjøkkenområder for ansatte i butikker, på
kontorer og i andre arbeidsmiljøer; gårdshus; av
gjester ved hoteller, moteller og liknende
overnattingssteder; private overnattingssteder
(f.eks. bed and breakfast)
Apparatet er ikke beregnet for bruk over 2000
meter over havet.
1.4 For å unngå brannfare
Mikrobølgeovnen bør holdes under oppsyn
mens den er i bruk. For høye effektnivåer eller
for lange tilberedningstider kan føre til
overoppheting av matvarer og resultere i
brann. Strømuttaket må være lett tilgjengelig,
slik at enheten lett kan kobles fra strømnettet i
nødstilfeller. Vekselstrømsuttaket må være på
230 V, 50 hz, med minimum 10 A
fordelingssikring, eller minimum 10 A
fordelingskretsbryter. Det anbefales at man
benytter en separat strømkrets for kun dette
apparatet. Ovnen må ikke oppbevares eller
brukes utendørs.

Ikke plasser antennelige materialer nær ovnen
eller ventilasjonsåpninger. Ikke blokker
ventilasjonsåpningene. Fjern alle
metallforseglinger, metalltråder osv. fra mat og
matemballasje. Gnistoverslag på metalliske
overflater kan forårsake brann.
Mikrobølgeovnen må ikke brukes til å varme
opp olje for fritering. Temperaturen kan ikke
kontrolleres og oljen kan ta fyr. Ved
tilberedning av popkorn må man kun bruke
popkornbeholdere beregnet på bruk i
mikrobølgeovn. Man må ikke oppbevare mat
eller andre gjenstander inne i ovnen. Kontroller
innstillingene etter at du starter ovnen for å
sikre at den fungerer som ønsket. Se tipsene
og rådene i denne brukerhåndboken og i
kokebokdelen. Ikke bruk ovnen med døren 

åpen, eller endre dørens sikkerhetssperrer på
noen måte. Ikke bruk ovnen hvis det finnes en
gjenstand mellom dørforseglingene og
lukkeflatene.

Personer med PACEMAKER bør sjekke med
lege eller produsenten av pacemaker for
forholdsregler vedrørende mikrobølgeovner.

1.5 For å unngå fare for elektrisk
støt

Ikke under noen omstendigheter må du
fjerne den ytre kassen. Ikke søl eller før inn
gjenstander i dørlåsåpningene eller
ventilasjonsåpningene. Ved slikt søl, slå av
ovnen, trekk ut kontakten med en gang, og
ring en autorisert ELECTROLUX
servicerepresentant. Ikke senk
strømledningen eller kontakten i vann eller
andre væsker. Ikke la strømledningen ligge
over varme eller skarpe overflater, så som
varmluftsventilasjonsåpningen bakerst på
toppen av ovnen. 

hvis strømledningen til denne ovnen skades,
må den erstattes med en spesiell ledning.
Dette må utføres av en autorisert
ELECTROLUX servicerepresentant.
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1.6 For å unngå fare for
eksplosjon og plutselig koking

bruk aldri forseglede beholdere. Fjern
forseglinger og lokk før bruk. Forseglede
beholdere kan eksplodere pga. oppbygging
av trykk selv etter at man har slått av ovnen.
Utvis forsiktighet ved oppvarming av væsker i
mikrobølgeovn. bruk en beholder med vid
åpning, slik at bobler kan slippe ut.

For å forhindre plutselig erupsjon av kokende
væske og mulig skålding:
• Rør i væsken før

oppvarming/gjenoppvarming.
• Det anbefales at man plasserer en glass-

stang eller liknende redskap i væsken
under oppvarming.

• La væsken stå i ovnen i minst 20
sekunder etter tilberedning for å unngå
forsinket, eksplosjonsartet sprut fra
kokekaret.

Stikk hull på skall/skinn på matvarer som
poteter, pølser og frukt før tilberedning i
mikrobølgeovn, hvis ikke kan de eksplodere.

1.7 For å unngå fare for
brannskader

bruk grytelapper eller -hansker når du tar mat
ut av ovnen, for å unngå brannsår. Åpne
alltid beholdere, popkornposer, stekeposer
osv. vendt fra ansikt og hender for å unngå
brannsår fra damp.

Temperaturen til beholderen er ikke
nødvendigvis den samme som temperaturen
på maten eller drikken; sjekk alltid
temperaturen på selve matvaren. Stå på litt
avstand fra ovnsdøren når du åpner den, for
å unngå brannsår fra damp og varme som
kommer ut fra døråpningen.

Ikke len deg eller sving på ovnsdøren. Ikke
lek med ovnen eller bruk den som et leketøy.
barn bør lære alle viktige
sikkerhetsinstruksjoner: bruk av grytelapper,
forsiktig fjerning av lokk over mat og å være
spesielt forsiktig med emballasje (f. eks.
selvoppvarmende materialer) som er
utformet for å lage sprø mat, da disse kan
være ekstra varme.

1.8 Andre advarsler
Ovnen må ikke modifiseres på noen måte.
Denne ovnen er kun beregnet på
mattilberedning i private hjem, og skal kun
brukes for tilberedning av mat. Den er ikke
egnet for profesjonell bruk eller bruk i
laboratorier.

1.9 For å fremme problemfri bruk
av ovnen og unngå skade

Ikke bruk ovnen når den er tom. Ved bruk av
bruningsfat eller selvoppvarmende
materialer, må du alltid plassere en
varmemotstandig isolering, som en
porselenstallerken, under for å unngå skade
på dreieplaten og dreieplatestativet pga.
termospenning. Oppvarmingstidene som er
spesifisert i oppskrifter/instruksjoner må ikke
overstiges. Ikke bruk metallredskaper som
reflekterer mikrobølger og kan føre til elektrisk
gnistoverslag. Ikke plasser hermetikkbokser i
ovnen. bruk kun dreieplaten og
dreieplatestativet som er beregnet for denne
ovnen. Ikke bruk ovnen uten dreieplaten.

For å unngå at dreieplaten knuses:
• La dreieplaten avkjøles før du rengjør den

med vann.
• Ikke plasser varm mat eller varme

redskaper på en kald dreieplate.
• Ikke plasser kald mat eller kalde

redskaper på en varm dreieplate.

Ikke plasser noe på den ytre kassen under
bruk.

VIKTIG! 
hvis du ikke er sikker på hvordan du
kan koble til ovnen, kontakt en
autorisert, kvalifisert elektriker. 

Verken produsent eller forhandler kan påta
seg ansvar for skade på ovnen eller
personskader som oppstår fordi man ikke har
koblet ovnen til elektrisk strømkilde på korrekt
måte. Vanndamp eller -dråper kan fra tid til
annen dannes på ovnsveggene eller rundt
dørforseglinger og lukkeoverflater. Dette er
normalt, og er ikke tegn på at
mikrobølgelekkasje eller feilfunksjon.
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Sjekk at følgende tilbehør medfølger:

     Dreieplate 
     Dreieplatestativ

• Plasser dreieplatestativet i
fordypningen i bunnen av ovnsrommet.

• Plasser så dreieplaten oppå
dreieplatestativet.

• For å unngå skade på dreieplaten bør
du sørge for at fat og beholdere løftes
over kanten på dreieplaten når du tar
dem ut av ovnen.

Når du bestiller tilbehør, gir du to
referanser til forhandler eller
autorisert ELECTROLUX
serviceagent: produktnummer og
modellnavn.

2. APPARATOVERSIKT
2.1 Mikrobølgeovn 

1

2

Frontkant
Ovnslampe
Kontrollpanel
Døråpner
Plate som beskytter
bølgeleder
Ovnsrom
Pakning for
dreietallerken
Dørpakning og
lukkeflater

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5678

2.2 Tilbehør

1
2
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  Autotilberedning
  indikatorer

  Autotilberedning knapp

  Autotining knapp

  Effektnivå knapp

  Tid/Vekt knappen

  Start/+30 knapp

  Stopp knapp

  Døråpnings knapp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2

3

4

5

6

7

8

9

        Digitalt display indikatorer

                     Mikrobølger

                     Klokken

                     Tillagningstadier

                     Pluss/minus

                     Autotining brød

                     Autotining

                     Vekt

4.1 Econ. innstillinger
Ovnen er innstilt på energisparingsmodus
– Econ.
1. Sett ovnens støpsel i stikkontakten.
2. På displayet vises: Econ.
3. Displayet vil telle ned fra 3:00 til null.
4. Når nedtellingen er fullført, vil ovnen gå

over i Econ-modus og skjermen blir
blank igjen.

For å kansellere Econ-modus, still
inn klokken.

4.2 Stille klokken
Ovnen har 12- og 24-timersklokke.
Eksempel: Slik stiller du klokken til 11:30
(12-timersklokke).
1. Åpne døren.
2. På displayet vises: Econ.
3. Trykk på og hold inne START/+30-

knappen i 5 sekunder. Ovnen avgir en
pipelyd. Displayet viser:

4. Roter TID/VEKT-knappen for å justere
timeverdien.

5. Trykk på START/+30-knappen én
gang, og roter deretter TID/VEKT-
knappen for å justere minuttene.

4. FØR DEN bRUKES FØRSTE GANG

3. KONTROLLPANEL
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6. Trykk på START/+30-knappen. 
7. Kontroller displayet:
8. Lukk døren. 

Du kan rotere TID/VEKT-knappen
med eller mot klokken. Klokken stilles
ikke inn hvis du trykker på STOPP-
knappen. På displayet vises: Econ.

Eksempel: For å stille klokken til 23:30
(24 timers klokke).
1. Åpne døren.
2. På displayet vises: Econ.
3. Trykk på og hold inne START/+30-

knappen i 5 sekunder. Ovnen avgir en
pipelyd. Displayet viser:

4. Trykk på START/+30-knappen.
Displayet viser:

5. Roter TID/VEKT-knappen for å justere
timeverdien.

6. Trykk på START/+30-knappen én
gang, og roter deretter TID/VEKT-
knappen for å justere minuttene.

7. Trykk på START/+30-knappen. 
8. Kontroller displayet:
9. Lukk døren.

Du kan rotere TID/VEKT-knappen
med eller mot klokken. Klokken stilles
ikke inn hvis du trykker på STOPP-
knappen. På displayet vises: Econ.

4.3 justere tiden når klokken er
stilt inn

Eksempel: For å stille klokken til 11:45.
1. Åpne døren.
2. Trykk på og hold inne START/+30-

knappen i 5 sekunder. Ovnen avgir en
pipelyd. Displayet viser:

(Trykk på START/+30-knappen én
gang til for å bytte til 24-timersklokke.)

3. Roter TID/VEKT-knappen for å justere
timeverdien.

4. Trykk på START/+30-knappen én
gang, og roter deretter TID/VEKT-
knappen for å justere minuttene.

5. Trykk på START/+30-knappen. 
6. Kontroller displayet:

4.4 hvis du vil avbryte klokken
og satt Econ-Modus

1. Åpne døren.
2. Trykk på og hold inne START/+30-

knappen i 5 sekunder. Ovnen avgir en
pipelyd. Displayet viser:

(Trykk på START/+30-knappen én
gang til for å bytte til 24-timersklokke.)

3. Trykk på STOPP-knappen.
4. På displayet vises: Econ.
5. Lukk døren.
6. Displayet vil telle ned fra 3:00 til null.
7. Når nedtellingen er fullført, vil ovnen gå

over i Econ.-modus og skjermen blir
blank igjen.

4.5 Sikkerhetslås
Ovnen har en sikkerhetsfunksjon som
forhindrer at ovnen kan startes utilsiktet av
et barn. Når låsen er innstilt, vil ingen del
av mikrobølgeovnen fungere før
sikkerhetsfunksjonen har blitt kansellert.

Eksempel: Stille inn sikkerhetslåsen.
1. Trykk og hold inne STOPP-knappen i 5

sekunder.
2. Ovnen vil pipe og ”LOC” vil vises.

For å kansellere sikkerhetslåsen,
trykk på STOPP-knappen i fem
sekunder, ovnen vil pipe to ganger
og klokkeslett vil vises.
Sikkerhetslåsen kan ikke stilles inn
hvis klokken ikke er innstilt.
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5.1 Mikrobølgesikre kokekar

Kokekar Mikrobølg-
esikker

Kommentarer

Aluminiumsfolie/ 
foliebeholdere

3 / 7 Små stykker med aluminiumsfolie kan brukes til å
beskytte matvarer mot overoppheting. Folien må
plasseres minst 2 cm fra veggene på ovnen, siden
overslag kan forekomme. Foliebeholdere anbefales
ikke hvis ikke det er spesielt oppgitt fra produsenten.
Følg veiledningen nøye.

Porselen og
keramikk

3 / 7 Porselen, keramikk, glaserte leirvarer og benporselen
kan vanligvis brukes, bortsett fra de som har
metalldekor.

Glasstøy, f.eks.
Pyrex ® 

3 Man bør være forsiktig med bruk av glasstøy, siden
det kan knuse eller sprekke dersom det varmes opp
raskt.

Metall 7 Man anbefaler ikke bruk av metallkokekar i
kombinasjon med mikrobølgeenergi. Overslag kan
oppstå, og det kan forårsake brann.

Plast/styrenplast,
f.eks. hurtigmat-
beholdere

3 Man bør være forsiktig med bruk av disse, siden noen
beholdere deformeres, smelter eller misfarges ved
høye temperaturer. 

Fryse-/stekeposer 3 De må stikkes hull i for å slippe ut damp. Pass på at
posene er egnet for bruk i mikrobølgeovn. bruk ikke
plast- eller metallklips, disse kan smelte eller ta fyr på
grunn av overslag.

Papir - tallerkener,
kopper og tørkerull 

3 brukes kun til forsiktig oppvarming eller for å
absorbere fuktighet. Man bør være forsiktig,
overoppheting kan forårsake brann. 

halm- og
trebeholdere 

3 Pass alltid på når disse materialene brukes,
overoppheting kan forårsake brann.

Resirkulert papir og
avispapir

7 Disse kan inneholde rester av metall, noe som kan
forårsake overslag og brann.

5. MIKRObØLGER bRUK
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5.3 Mikrobølger tilberedning

Mikrobølger tining råd

Ingredienser Matvarer med mye fett eller sukker (f.eks. fete sauser eller eplepai)
trenger kortere oppvarming. Man bør være forsiktig da overoppheting
kan forårsake brann.

Størrelse For jevn oppvarming bør alle bitene være like store.

Temperatur Starttemperaturen på maten vil påvirke oppvarmingstiden. Skjær i mat
med fyll, (for eksempel berlinerboller), for å slippe ut varme eller damp.

Anrette Plasser de tykkeste bitene av maten mot kantene på skålen. (f.eks.
lårstykker av kylling).

Dekke til bruk plastfolie med luftehull for mikrobølgeovn eller et passende lokk.

Stikke hull Matvarer med skall, skinn eller hinne må stikkes hull i flere steder før
oppvarming, siden dampen som danner seg kan få maten til å
eksplodere, (f.eks. poteter, fisk, kylling, pølser).

VIKTIG!
Egg bør ikke kokes i mikrobølgeovn, siden de kan eksplodere selv
etter at oppvarmingen er ferdig, (for eksempel posjerte egg,
speilegg eller kokte egg).

Rør, vend og
flytt på

For å få jevn oppvarming er det viktig å røre, vende og flytte på maten
under oppvarmingen. Røring og flytting skal alltid skje fra kanten mot
midten.

hvile hviletid er nødvendig etter oppvarming, slik at varmen fordeles jevnt i
maten.

Dekke Varme områder (f.eks. på lårstykker og kyllingvinger) kan dekkes med
foliebiter som reflekterer mikrobølgene.

5.2 Mikrobølger tining råd

Mikrobølgeovnen din har 6 nivåer.

Effekt-
innstilling

Forslag til bruk

800 W/hØY brukes til hurtig matlaging eller oppvarming, (f.eks. supper, gryteretter,
hermetiske matvarer, varme drikker, grønnsaker, fisk og lignende).

560 W brukes til lengre matlaging av tettere matvarer som stek, kjøttpudding, og
ferdigmåltider, også for ømtålige retter som ostesaus og sukkerbrød. Ved
denne lavere innstillingen vil ikke sausen koke over og mat vil tilberedes
jevnt uten å overkoke på sidene.

400 W For tette matvarer som krever lang tilberedningstid når det tilberedes på
tradisjonell måte, (f.eks. retter med storfekjøtt), anbefales det å bruke
denne innstillingen for å sikre at kjøttet blir mørt.

240 W/
TINING

For å tine, velg denne effektinnstillingen for å sikre at retten tines jevnt.
Denne innstillingen er også ideell for å tilberede ris, pasta, melboller og
lage eggekrem.

80 W For forsiktig tining, (for eksempel kremkaker eller smørdeig).

0 W For nedtellingsinnstilling.

W = WATT
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Eksempel: Varme opp suppe i to minutter
og 30 sekunder på 560 W
mikrobølgeeffektnivå.
1. Trykk to ganger på EFFEKTNIVÅ

knapp.
2. Angi ønsket tid ved å dreie på

TID/VEKT knappen med eller mot
klokken 2.30 displayet.

3. Tryk på START/+30 knappen.

VIKTIG!
hvis du ikke stiller inn effektnivå, stilles
det automatisk ti 800 W/hØY.

• Tilberedningstiden på det digitale
displayet stopper automatisk hvis døren
åpnes under tilberedningsprosessen.
Tilberedningstiden telles ned igjen når
døren lukkes og man trykker på
START/+30 knappen.

• hvis du vil se effektnivået under
tilberedningen, trykk på EFFEKTNIVÅ
knappen.

• Du kan øke eller redusere
tilberedningstiden under tilberedning ved
å rotere TID/VEKT-knotten.

• Du kan endre effektnivået under
tilberedning ved å trykke på
EFFEKTNIVÅ knappen.

• For å kansellere et program under
tilberedning, berør STOPP-knappen to
ganger.

Tilberedningsmodus Standardtid Redusert effektnivå
Mikrobølge 800 W 20 minutter Mikrobølge 560 W

5.4 Redusert effektnivå

Tilberedningstid Økningsenhet

0-5 minutter 15 sekunder

5-10 minutter 30 sekunder

10-30 minutter 1 minutt

30-90 minutter 5 minutter

5.5 Tidsur
Eksempel: For å stille inn sju minutters
nedtelling.
1. Tryk på EFFEKTNIVÅ knapp 7.
2. Angi ønsket tid ved å dreie på

TID/VEKT knappen med eller mot
klokken 7.00 displayet.

3. Tryk på START/+30 knappen.

For å stoppe nedtellingen, trykk på
STOPP-knappen. For å fortsette
nedtellingen, trykk på START/+30, for
å avslutte, trykk på STOPP igjen.

5.6 Legg til 30 sekunder

Direktestart 
Du kan starte tilberedningen på  800
W/hØY mikrobølgeeffektnivå i 30 sekunder
ved å trykke på START/+30 knappen.

Forlenge tilberedningstiden
Du kan forlenge tilberedningstiden under
manuell tilberedning for flere sekvenser à 30
sekunder hvis du trykker på knappen mens
ovnen er i gang.

Du kan ikke bruke denne funksjonen
ved autotilberedning eller autotining.

5.7 Plus and minus
PLUSS-       og MINUS -funksjonen gir
deg muligheten til å øke eller redusere
tilberedningstiden ved bruk av automatiske
programmer. 
Eksempel: For godt kokte poteter, 0,3 kg.
1. Velg ønsket meny ved å trykke 2 ganger

på AUTOTILBEREDNING knappen.
2. Ved å dreie på TID/VEKT knappen 0.3

displayet.
3. Trykk på EFFEKTNIVÅ én gang for å

velge PLUSS -justering.
4. Tryk på START/+30 knappe.

For å kansellere PLUSS/MINUS, trykk
på EFFEKTNIVÅ tre ganger.
hvis du velger PLUSS, vil skjermen
vise        .
hvis du velger MINUS, vil skjermen
vise        .
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5.8 Tilberedning i flere trinn
Det kan programmeres en sekvens på tre
stadier (maks.) med kombinasjon av
mikrobølge.

Eksempel: For å tilberede:
trinn 1: 5 minutter 800 W
trinn 2: 16 minutter 240 W

1. Velg ønsket meny ved å trykke 1
ganger på EFFEKTNIVÅ knappen.

2. Angi ønsket tid ved å dreie på
TID/VEKT knappen med eller mot
klokken 5.00 displayet.

3. Kontroller displayet.
4. Velg ønsket meny ved å trykke 4

ganger på EFFEKTNIVÅ knappen.
5. Angi ønsket tid ved å dreie på

TID/VEKT knappen med eller mot
klokken 16.00 displayet.

6. Tryk på START/+30 knappen.

Ovnen vil begynne tilberedningen for 5
minutter på 800 W, og deretter fortsette
med 16 minutter på 240 W.

5.9 Automatisk tilberedning og
tining

Funksjonen Autotilberedning og autotining
regner automatisk ut den korrekte
tilberedningsmodus og tilberedningstid. Du
kan velge mellom syv autotilberedning
menyer og fem autotining menyer.

Eksempel: For kokte poteter, 0,3 kg.
1. Velg ønsket meny ved å trykke 2

ganger på AUTOTILBEREDNING
knappen.

2. Ved å dreie på TID/VEKT knappen 0.3
displayet.

3. Tryk på START/+30 knappen. 

Når det kreves handling (f. eks. å snu
maten), stopper ovnen, man hører en
signallyd, resterende tilberedningstid
og eventuell indikator vil blinke i
displayet. For å fortsette
tilberedningsprosessen, trykk på
START/+30 knappen. Ved slutten av
tilberedningstiden/ automatiske
tiningstiden vil programmet stoppe
automatisk. Et signal lyder, og
tilberedningssymbolet vil blinke. Etter
ett minutt og et påminnelsespip, vil
klokkeslettet vises.

Mat Symbol

Drikk

Kokte og bakte poteter

Frosne Grønnsaker

Friske Grønnsaker

Frosne Ferdigmåltider

Fiskefilet med saus

Kjøtt/fisk/fugl

brød
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6. TAbELLER PROGRAMMER
Autotilbere-
dning nr.

Vekt (Painallus
vastaa)/Utstyr

Knapp Fremgangsmåte

Drikke
(Kaffe/te)

1-4 kopper
1 kopp = 200 ml

• Plasser koppen nær kanten av det roterende
fatet.

Kokte poteter
og bakte
poteter

0,1-0,8 kg (100 g)
bolle og lokk

• Legg potetene som skal kokes eller bakes i en
bolle.

• Tilsett nødvendig mengde vann (pr. 100 g),
ca. 2 ss og litt salt.

• Dekk til med et lokk.
• Når du hører et lydsignal, rør om og dekk til

igjen.
• La retten hvile i ca. 2 minutter etter at den er

ferdig.
Frosne
Grønnsaker

0,1-0,6 kg (100 g)
bolle og lokk

• Tilsett en ss vann pr. 100 g, og salt etter
ønske. (Det er ikke nødvendig å tilsette vann
til sopp.)

• Dekk til med et lokk.
• Når du hører et lydsignal, rør om og dekk til

igjen.
• La retten hvile i ca. 2 minutter etter at den er

ferdig.
hvis frosne grønnsaker er sammenfrosset,
tilbered dem manuelt.

Friske
Grønnsaker

0,1-0,6 kg (100 g)
bolle og lokk

• Del opp i små biter, f. eks. strimler, terninger
eller skiver.

• Tilsett en ss vann pr. 100 g, og salt etter
ønske. (Det er ikke nødvendig å tilsette vann
til sopp.)

• Dekk til med et lokk.
• Når du hører et lydsignal, rør om og dekk til

igjen.
• La retten hvile i ca. 2 minutter etter at den er

ferdig.
Frosne
Ferdigmåltide
r (som kan
røres om i)

0,3-1,0 kg (100 g)
bolle og lokk

• Flytt måltidet til en beholder som er egnet for
bruk i mikrobølgeovn.

• Tilsett noe væske om det anbefales av
produsenten.

• Dekk til med et lokk.
• Tilbered uten tildekning om dette er

produsentens instruksjoner.
• Når man hører lydsignalet, rør og dekk til på

nytt.
• La retten hvile i ca. 2 minutter etter at den er

ferdig.
Fiskefilet med
saus

0,4-1,2 kg1) (100 g)
Gratineringsform
og mikrobølgefolie

• Se oppskrift for “fiskefilet med saus”.

1) Samlet vekt for alle ingrediensene.

x1

x2

x3

x4

x5

x6
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Tabeller
automatisk
tining

Vekt (Painallus
vastaa)/Utstyr

Knapp Fremgangsmåte

Kjøtt/fisk/fugl

(hel fisk,
fiskeskiver,
fiskefilet,
kyllinglår,
kyllingbryst,
kjøttdeig, biff,
koteletter,
burgere, pølser)

0,2-0,8 kg (100 g)
Ildfast form

• Legg maten i en ildfast form, og sett
denne på det roterende fatet i
ovnen.

• Vend maten når du hører
lydsignalet, og pass på at alle
stykkene ligger hver for seg. beskytt
tynnere deler og spesielt varme
deler med aluminiumsfolie.

• Når tineprogrammet er fullført,
pakker du maten inn i
aluminiumsfolie i 15-45 minutter til
den er ferdigtint.

• Kjøttdeig: Vend kjøttdeigen når du
hører lydsignalet. Fjern også
eventuell ferdigtint kjøttdeig.

Passer ikke for hel fugl.

brød 0,1-1,0 kg (100 g)
Ildfast form

• Legg brødskivene i en ildfast form,
og sett denne på det roterende fatet
i ovnen. hvis det er snakk om
mengder på over 1,0 kg, legges
brødet direkte på det roterende fatet
i ovnen. roterende fatet i ovnen.

• Vend brødskivene når du hører
lydsignalet, og pass på at alle
stykkene ligger hver for seg.

• Når tineprogrammet er fullført,
pakker du brødet inn i
aluminiumsfolie i 5–15 minutter til
det er ferdigtint.

• Avkjølt mat tilberedes fra 5 °C, frossen
mat tilberedes fra -18 °C.

• Legg kun inn matens vekt. Ikke inkluder
beholderens vekt.

• For mat som veier mer eller mindre enn
det som oppgis i tilberedningstabellene,
bruk manuelle programmer.

• Sluttemperaturen varierer avhengig av
starttemperaturen.

• Etter modusene micro kan kjøleviften
bli aktivert.

• biffer og koteletter bør fryses ned
flatpakket.

• Kjøttdeig bør presses flat før den fryses
ned.

x1

x2
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Oppskrifter for automatisk koking

1. bland ingrediensene til sausen.
2. Plasser fiskefileten i en gratinerings-

form med de tynne endene mot
sentrum, og dryss salt over.

3. Fordel sausen over fiskefileten.
4. Dekk til med mikrobølgefolie og tilbered

på autotilberedning ”Fiskefilet med
saus”.

5. Når maten er kokt, tas den ut av ovnen.
La den få hvile i 2 minutter før
servering.

1. Plasser fiskefileten i en rund gratine-
ringsform med de tynne endene mot
sentrum, og dryss salt over.

2. Fordel bananen og den ferdiglagde
karrisausen over fiskefileten.

3. Dekk til med mikrobølgefolie og tilbered
på autotilberedning, ”Fiskefilet med
saus”.

4. Når maten er kokt, tas den ut av ovnen.
La den få hvile i 2 minutter før
servering.

Fiskefilet med karrysaus

0,4 kg 0,8 kg 1,2 kg

200 g 400 g 600 g fiskefilet

salt

40 g 80 g 120 g banan (i skiver)

160 g 320 g 480 g ferdiglaget
karrisaus

Fiskefilet med pikant saus

0,4 kg 0,8 kg 1,2 kg

140 g 280 g 420 g hermetiske
tomater 
(uten saft)

40 g 80 g 120 g majs

4 g 8 g 12 g chilisauce

12 g 24 g 36 g løg (finthakket)

1 ts 1-2 ts 2 ts rødvinseddike

sennep, timian og
kajennepepper

200 g 400 g 600 g fiskefilet

salt
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1) Kjøleskapstemperatur

Tilberedningstabell

Varme opp mat
og drikke

Mengde 
-g/ml-

Effektnivå
Innstilling

Tid
-Min-

Tips

Melk, 1 kopp 150 800 W 1 skal ikke dekkes til

Vann, 1 kopp
6 kopper
1 bolle

150
900
1000

800 W
800 W
800 W

1-2
10-12
11-13

skal ikke dekkes til
skal ikke dekkes til
skal ikke dekkes til

Tallerkenretter
(Grønnsaker, kjøtt
og tilbehør)

400 800 W 3-6 skvett litt vann over sausen og dekk
til; rør etter halvgått program

Stuing/suppe 200 800 W 1-2 til, rør etter oppvarming

Grønnsaker 200
500

800 W
800 W

2-3
4-5

ha i litt vann, om nødvendig og dekk
til; rør etter halvgått program

Kjøtt, 1 stykke1)  200 800 W 3-4 dekk med et tynt lag saus, og dekk til
Fiskefilet1) 200 800 W 2-3 dekk til

Kake, 1 stykke 150 400 W ½ legg i en ildfast form

babymat, 1 glass 190 400 W 1 ha i en beholder beregnet på
mikrobølgeovner, og rør godt etter
oppvarming; sjekk at maten ikke er
for varm

Smelte margarin
eller smør1)

50 800 W ½ dekk til

Smelte sjokolade 100 400 W 2-3 rør med jevne mellom rom

Tining Mengde 
-g

Effektnivå
Innstilling

Tid
-Min-

Tips Hviletid
-Min-

Gulasj 500 240 W 8-12 rør etter halvgått program 10-15

Kaker, pr. stykke 150 80 W 2-5 legg i en ildfast form 5

Frukt (f. eks.
jordbær,
bringebær,
plommer)

250 240 W 4-5 fordel frukten jevnt, og
vend den etter halvgått
program

5
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Tining og
Tilberedning

Mengde 
-g

Effektnivå
Innstilling

Tid
-Min-

Tips Hviletid
-Min-

Fiskefilet 300 800 W 10-12 dekk til 2

Tallerken-
retter

400 800 W 9-11 dekk til, rør etter 6
minutter

2

Tilberede
kjøtt og fisk

Mengde 
-g

Effektnivå
Innstilling

Tid
-Min-

Tips Hviletid
-Min-

Stek (svin,
kalv, lam)

1000 800 W
400 W

19-211)

11-14
krydre etter smak, plasser i
en grunn terteform snu
etter1)

10

Oksestek
(medium)

1000 800 W
400 W

9-111)

5-7
krydre etter smak, plasser i
en grunn terteform snu
etter1)

10

Fiskefilet 200 800 W 3-4 krydre etter smak, legg i en
lav, ildfast form, dekk til

3

Tidene som oppgis i denne tabellen er kun retningslinjer og kan variere
avhengig av starttemperatur, sammensetning og vekt.
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7. VEDLIKEhOLD OG RENGjØRING
ADVARSEL!

IKKE bRUK KOMMERSIELLE
OVNRENSERE, DAMPRENGjØRING,
SLIPENDE, GROVE VASKEMIDLER,
MIDLER SOM INNEhOLDER KAUSTISK
SODA ELLER SKUREPUTER PÅ NOEN
DELER AV MIKROOVNEN.

RENGjØR OVNEN MED jEVNE
MELLOMROM OG FjERN EVENTUELLE
MATRESTER. hvis ovnen ikke holdes ren
kan dette føre til at overflaten skades, noe
som igjen kan redusere apparatets levetid
og muligvis forårsake en farlig situasjon.

Utsiden
Du kan enkelt gjøre ren utsiden av ovnen
med mild såpe og vann. Tørk av såpen
med en fuktig klut, og tørk av utsiden med
et mykt håndkle.

Ovnens kontrollpanel
Åpne døren før du gjør rent
kontrollpanelet, slik at det deaktiveres. Vær
forsiktig ved rengjøring av kontrollpanelet.
bruk en klut som bare er lett fuktet med
vann, tørk forsiktig av panelet inntil det er
rent. Ikke bruk for mye vann. Ikke bruk
noen form for kjemisk eller slipende
rengjøringsmiddel

Innsiden av ovnen
For rengjøring: tørk bort sprut eller søl med
en myk, fuktig klut eller svamp etter hver
bruk, mens ovnen fortsatt er varm. Ved
mye søl: bruk mild såpe og tørk over flere
ganger med en fuktig klut inntil alle
matrester er borte. Avsetninger og sprut
kan overoppvarmes og begynne å ryke, ta
fyr eller forårsake gnistoverslag. Ikke fjern
bølgelederdekselet.

Pass på at det ikke kommer inn såpe eller
vann gjennom de små ventilåpningene i
veggen, dette kan føre til skade på ovnen.

Ikke bruk rengjøringsmidler i sprayform
inne i ovnen.

Dreieplate og dreieplatestøtte
Ta dreieplaten og dennes støtte ut av
ovnen. Vask dreieplaten og støtten i mildt
såpevann. Tørk med en tørr klut. både
dreieplaten og støtten kan vaskes i
oppvaskmaskin.

Dør
For å fjerne alle spor av smuss, rengjør
både ut- og innsiden av døren,
dørforsegling og lukkeflater regelmessig
med en myk, fuktig klut. Ikke bruk sterke
rengjøringsmidler med slipende effekt eller
skarpe metallskraper til å rengjøre glasset i
ovnsdøren, da disse kan lage riper
overflaten og føre til at glasset knuses.

VIKTIG!
Man bør ikke bruke damprengjørere.

4_Electrolux_Norwegian_CS_AJ26_Layout 1  30/11/2015  15:37  Page 89



90 www.electrolux.com

8. hVA DU GjØR hVIS
Hvis Kontroll/råd...
Mikrobølgeovnen ikke
virker som den skal?

• Sjekk sikringene i sikringsskapet.
• Ikke strømmen har gått.
• hvis sikringene fortsetter å gå, kontakt en kvalifisert

elektriker.

Mikrobølgemodus ikke
virker som den skal?

• Døren er lukket godt igjen.
• Dørtetningen og frontrammen er rene.
• Det er trykket på START/+30-knappen.

Dreieplaten ikke dreier? • Dreieplatestativet er korrekt koblet til drevet.
• Formene ikke går utover kanten av dreieplaten.
• Maten ikke går utover kanten av dreieplaten slik at den

ikke kan rotere.
• Det ikke er noe i fordypningen under dreieplaten.

Mikrobølgene ikke kan
slås av? 

• Koble ovnen fra sikringsboksen.
• Kontakt en autorisert ELECTROLUX-serviceagent.

Lyset inne i ovnen ikke 
lyser som det skal?

• Ring en autorisert ELECTROLUX-serviceagent. Lyspæren
inne i ovnen må kun skiftes av en autorisert
ELECTROLUX-serviceagent.

Det tar lengre tid å varme
opp og tilberede mat enn
før?

• Still inn en lengre tilberedningstid (dobbel mengde mat =
nesten dobbel tilberedningstid) eller,

• hvis maten er kaldere enn normalt, roter eller snu fra tid til
annen eller,

• Still inn et høyere effektnivå.
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9. INSTALLERING
Eksempler på tillatt installasjon A, B,
C eller D:

D

A B C D

Stilling Størrelse på åpningen
B        D       H

A 562 x 550 x 360

b+C 462 x 300 x 350
462 x 300 x 360
562 x 300 x 350
562 x 300 x 360

D 462 x 500 x 350
462 x 500 x 360
562 x 500 x 350
562 x 500 x 360

Mål i (mm)

E

Stekeovn

1. Fjern all emballasje og kontroller om
det er tegn på skade.

2. Denne ovnen er utformet for å passe
inn i et 360 mm høyt skap som
standard. Ved tilpasning i et 350 mm
høyt skap  Skru løs og fjern de fire
føttene fra undersiden av ovnen. Det er
tre høye føtter og en lav fot. bytt de tre
høye føttene ut med de som følger
med i tilbehørspakken. Ikke bytt ut den
lave foten.

3. Fest krokene til kjøkkenskapet ved å
følge det vedlagte instruksjonsarket og
malen.

4. Fest apparatet sakte inn i kjøkkenskapet,
uten å bruke kraft. Apparatet må løftes
opp på festekrokene og deretter senkes
på plass. I tilfelle konflikt i løpet av
installasjonen er denne kroken vendbar.
Den fremre rammen på ovnen skal ligge
tett i tett mot den fremre åpningen på
skapet. 

5. Sikre at enheten er stabil og ikke sitter
skrått. Pass på at det er en åpning på
4 mm mellom skapdøren og toppen av
rammen (se diagram).

9.1 Installere ovnen

4 mm

4 mm

4 mm
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• Strømuttaket bør være lett tilgjengelig,
slik at enheten lett kan kobles fra
strømnettet i nødstilfelle. hvis det ikke
er tilfelle, skal det være mulig å bryte
strømforsyningen til ovnen ved å
montere en bryter på den faste
ledningen i overensstemmelse med
regelverk for elektriske tilkoblinger.

• Stikkontakten bør ikke være plassert
bak skapet.

• Den beste plasseringen er over skapet,
se (A).

• Koble ovnen til enfaset vekselstrøm på
230 V/50 hz via et korrekt installert og
jordet uttak.Uttaket må være utstyrt
med sikring på 10 A.

• Strømledningen kan bare skiftes ut av
en autorisert elektriker.

• Før installering binder man en hyssing
til strømledningen for å gjøre det lettere
å koble til punkt (A) når ovnen er
installert.

• Pass på at strømledningen IKKE
kommer i klem når ovnen settes inn i
skapet.

• Ikke senk strømledningen eller
kontakten i vann eller andre væsker.

(A)

9.3 Tilkoble ovnen til strømforsyning

9.2 Sikker bruk av ovnen
hvis mikrobølge ovnen er tilpasset i stilling
b eller C:
• Skapet må være minst 500 mm (E)

over benkeflaten og må ikke installeres
direkte over komfyrplater.

• Denne ovnen er kun testet og godkjent
for bruk i nærheten av gass-, elektriske
og induksjonskomfyrplater for
privathusholdninger.

• Man må sørge for nok rom mellom
komfyrplater og mikrobølgeovn til å
forhindre overoppheting av
mikrobølgeovnen, skap og tilbehør.

• Ikke bruk komfyrplatene uten gryter på
når mikrobølgeovnen er i bruk.

• Utvis forsiktighet ved bruk av
mikrobølgeovnen mens komfyrplatene
er på.
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Resirkuler materialer som er merket med
symbolet      . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det.

bidrar til å beskytte miljøet, menneskers
helse og for å resirkulere avfall av
elektriske og elektroniske produkter. 

Ikke kast produkter som er merket med
symbolet        sammen med
husholdningsavfallet. Produktet kan
leveres der hvor tilsvarende produkt
selges eller på miljøstasjonen i
kommunen. Kontakt kommunen for
nærmere opplysninger.

11. MILjØINFORMASjON

10. SPESIFIKASjONER
Nettspenning med vekselstrøm 230 V, 50 hz, enfaset

Sikring/kretsbryter for fordelingsledning Minimum 10 A
Nødvendig vekselstrømsspenning: Mikrobølge 1,2 kW
Utgangseffekt: Mikrobølge 800 W (IEC 60705)

Mikrobølgefrekvens 2450 Mhz 1) (Gruppe 2/Klasse b)
Utvendige dimensjoner: EMS17175O

EMS17176O
494 mm (b) x 371 mm (h) x 316 mm (D)
594 mm (b) x 371 mm (h) x 316 mm (D)

Innvendige dimensjoner 285 mm (b) x 202 mm (h) x 298 mm (D) 2)

Ovnskapasitet 17 litres 2)

Dreieplate ø 272 mm, glass

Vekt ca. 16 kg

Ovnslampe 25 W/240-250 V

1) Dette produktet oppfyller kravene i den europeiske standarden EN55011.
I tråd med standarden er produktet klassifisert som ustyr i gruppe 2, klasse b.
Gruppe 2 betyr at utstyret med overlegg genererer radiofrekvent energi i form av elektromagnetisk
stråling for varmebehandling av mat.
Klasse b betyr at utstyret er egnet for bruk i private husholdninger.

2) IInnvendig kapasitet er beregnet ved å måle maksimal bredde, dybde og høyde.
Faktisk kapasitet for mat er mindre enn dette.

Denne ovnen er i overensstemmelse med kravene i direktiv 2004/108/EC, 2006/95/EC, 
2009/125/EC og 2011/65/EU.
SPESIFIKASjONEN KAN ENDRES UTEN FORVARSEL SOM EN DEL AV VÅRT
ARbEID FOR KONTINUERLIG FORbEDRING

ADVARSEL!
DENNE OVNEN MÅ jORDES

Produsenten fraskriver seg
erstatningsansvar dersom denne
forholdsregelen ikke følges.

hvis støpselet som finnes på ovnens
strømledning ikke passer til strømuttaket,
kontakt din lokale, autoriserte serviceagent.

9.4 Elektriske tilkoblinger
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VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:

Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice

Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com

Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.

 Varnings-/viktig säkerhetsinformation
 Allmän information och tips
 Miljöinformation

Med reservation för ändringar.
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1.  SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade
• Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder

och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.

• Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionshinder ska inte
vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.

• Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av
produkten utan ständig uppsikt.

• Låt inte barn leka med produkten.
• Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
• Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan

är öppen.
• Barn får inte utföra städning och underhåll av

apparaten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet
• Produkten är avsedd att användas i hushåll och

liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och

andra arbetsmiljöer,
– av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och

andra typer av boendemiljöer.
• Ändra inte produktens specifikationer.
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• Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara
mellan 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)

• Följ maximalt antal 13 -kuvert.
• Om nätsladden är skadad måste den bytas av

tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.

• Sätt besticken i bestickkorgen med de vassa kanterna
nedåt eller sätt dem i besticklådan i ett horisontellt
läge med de vassa kanterna nedåt.

• Låt inte produkten stå med luckan öppen för att
undvika att snubbla över den.

• Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget
före underhåll.

• Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för
att rengöra produkten.

• Om produkten har ventilationsöppningar nedtill får
dessa inte täppas igen med t.ex. en matta.

• Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla
slanguppsättningar får inte återanvändas.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation

VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.

• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad

produkt.
• Av säkerhetsskäl, använd inte

produkten innan den installeras i den
inbyggda strukturen.

• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.

• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.

• Installera och använd inte produkten
på en plats där temperaturen
understiger 0 °C.

• Installera produkten på en säker och
lämplig plats som uppfyller
installationskraven.

2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.

• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på

märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.

• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.

• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.

• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
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måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.

• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.

• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.

• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.

• Denna produkt är utrustad med en 13
A nätkontakt. Om säkringen i
stickkontakten måste bytas ut ska en
13 A ASTA (BS 1362) säkring (endast
Storbritannien och Irland) användas.

2.3 Anslutning av vatten
• Orsaka inga skador på

vattenslangarna.
• Före anslutning till nya slangar,

slangar som inte använts under en
längre tid, där reparationsarbete har
utförts eller om nya enheter har
monterats (vattenmätare, etc.), ska
vattnet rinna en stund tills det är rent
och klart.

• Kontrollera att det inte finns några
synliga vattenläckor under och efter
första användningen av maskinen.

• Om tilloppsslangen är skadad, stäng
omedelbart vattenkranen och dra ut
stickkontakten ur vägguttaget.
Kontakta auktoriserad service för att
byta ut tilloppsslangen.

2.4 Användning
• Placera inga lättantändliga produkter

eller föremål som är fuktiga med

lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.

• Maskindiskmedel är farligt. Följ
säkerhetsanvisningarna på
tvättmedelspaket.

• Drick och lek inte med vattnet i
produkten.

• Ta inte ur disken ur produkten förrän
diskprogrammet är klart. Vissa
diskmedel kan stanna kvar på disken.

• Sitt eller stå inte på luckan när den är
öppen.

• Produkten kan utsöndra het
vattenånga om du öppnar dörren
medan ett program är igång.

2.5 Service
• Kontakta en auktoriserad

serviceverkstad för reparation av
produkten.

• Använd endast originaldelar.

2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.

• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera

den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn

eller djur stängs in inuti produkten.
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3. PRODUKTBESKRIVNING

4 37 9 8           10 56

11 

1 2

1 Övre spolarm
2 Nedre spolarmen
3 Filter
4 Typskylt
5 Saltbehållare
6 Ventilation

7 Spolglansfack
8 Diskmedelsfack
9 Bestickkorg

10 Underkorg
11 Överkorg
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4. KONTROLLPANELEN
1 2 3

456

1 Kontrollampa för strömbrytare
2 Programmarkör
3 Kontrollampor
4 Fördröjd start-knapp

5 Start-knapp
6 Programväljare

4.1 Indikatorlampor

Kontrollam‐
pa

Beskrivning

Diskfas. Tänds när diskfasen pågår.

Torkningsfas. Tänds när torkfasen pågår.

Kontrollampa när programmet är slut.

Kontrollampa för spolglans. Den är alltid släckt när programmet arbe‐
tar.

Saltkontrollampa. Den är alltid släckt när programmet arbetar.

5. PROGRAM
Programmens nummer i tabellen är enligt
ordningen på kontrollpanelen.
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Program Smutsgrad
Typ av disk

Programfaser Förbrukningsvärden
1)

Längd
(min.)

Energi
(kWh)

Vatten
(l)

 2) Normalt
smutsat
Porslin och be‐
stick

• Fördisk
• Disk 50 °C
• Sköljning
• Torka

227 1.039 11

Hårt smutsat
Porslin, be‐
stick, kastruller
och pannor

• Fördisk
• Disk 70 °C
• Sköljning
• Torka

155 - 170 1.5 - 1.7 14 - 15

Normalt
smutsat
Porslin och be‐
stick

• Fördisk
• Disk 65 °C
• Sköljning
• Torka

130 - 140 1.4 - 1.6 15 - 17

3) Nyligen insatt
Porslin och be‐
stick

• Disk 60 °C
eller 65 °C

• Sköljning

30 0.8 10

 4) Allt • Fördisk 14 0.1 5

1) Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer, mängden disk och tillvalsfunktioner
kan ändra värdena.
2) Med detta program får du den mest effektiva användningen av vatten och energiförbruk‐
ning för normalt smutsat porslin och bestick. Detta är standardprogrammet för testinstitut.
3) Detta program är lämpligt för att diska en hel eller en halv maskin med nyligen insatt disk
eller disk med lite smuts under ett kortprogram.
4) Med detta program kan du snabbt skölja bort matrester från rätter och förhindra att lukt
bildas i produkten. Använd inte diskmedel för det här programmet.

5.1 Information till provanstalter
För att få den information som krävs för
att utföra prestationstest (t.ex. enligt
EN60436), skicka ett mail till:
info.test@dishwasher-production.com

I din förfrågan ange produktnummer
(PNC) som finns på märkskylten.
För övriga frågor angående din
diskmaskin, se serviceboken som
medföljer din produkt.

6. INSTÄLLNINGAR
6.1 Programvalsläget och
användarläget
När produkten är i programvalsläget kan
man ställa in ett program och öppna
användarläget.
Tillgängliga inställningar i
användarläge:

• Vattenavhärdarens nivå enligt
vattenhårdheten.

• Aktivering eller avaktivering av AirDry.
Eftersom produkten lagrar sparade
inställningar behöver man inte
konfigurera före varje program.
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Ställa in programvalsläget
Produkten är i programvalsläget när
indikatorn för På/Av tänds och Start-
indikatorn blinkar.
Efter aktivering är produkten i
programvalsläge som standard. Om inte,
ställ in programvalsläge på följande sätt:
Håll in Start och Delay samtidigt tills
produkten är i programvalsläge.

6.2 Vattenavhärdare
Vattenavhärdaren avlägsnar mineraler
från vattnet, som normalt skulle ha
skadlig inverkan på diskresultatet och på
maskinen.
Ju mer mineraler vattnet innehåller,
desto hårdare är vattnet. Vattenhårdhet
mäts i ekvivalenta mått.

Vattenavhärdaren skall ställas in efter
hur hårt vattnet är i området där du bor.
Information om hur hårt vattnet är i
området där du bor kan du få från det
lokala Vattenverket. Det är viktigt att
ställa in rätt vattenavhärdarnivå, för att få
bra diskresultat.

Mjukgöring av hårt vatten
ökar förbrukningen av vatten
och energi samt
programvaraktigheten. Ju
högre nivå av
vattenavhärdare desto högre
förbrukning och längre tid.

Vattenhårdhet
Tyska värden

(°dH)
Franska vär‐

den (°fH)
mmol / l Clarke-gra‐

der
Vattenhårdhet

47 - 50 84 - 90 8.4 - 9.0 58 - 63 10

43 - 46 76 - 83 7.6 - 8.3 53 - 57 9

37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 46 - 52 8

29 - 36 51 - 64 5.1 - 6.4 36 - 45 7

23 - 28 40 - 50 4.0 - 5.0 28 - 35 6

19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 23 - 27 5 1)

15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 18 - 22 4

11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5 13 - 17 3

4 - 10 7 - 18 0.7 - 1.8 5 - 12 2

<4 <7 <0.7 < 5 1 2)

1) Fabriksinställning.
2) Använd inte salt på denna nivå.

Oavsett vilken typ av tvättmedel som
används ska rätt vattenhårdhetsnivå
ställas in för att hålla
saltpåfyllningsindikatorn aktiv.

Multitabletter med salt är inte
tillräckligt effektiva för att
mjuka upp hårt vatten.

Inställning av vattenhårdhet
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Se till att programmarkören på vredet

är i on/off-position.
2. Håll in Delay för att öppna

användarläget. Vrid samtidigt vredet
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motsols tills programmarkören pekar
på det första programmet. Släpp 
Delay när kontrollamporna Start och
on/off börjar blinka.
• Det periodiska blinkandet av 

visar aktuell inställning, t.ex. 5
blinkningar + paus + 5 blinkningar
= nivå 5.

3. Tryck på Delay flera gånger för att
ändra inställningen. Varje gång du
trycker på Delay ökar nummernivån.
När det har nått nivå 10 börjar det om
från 1 igen.

4. Bekräfta inställningen genom att
vrida programvredet tills
programmarkören är i on/off-läget
igen.

6.3 AirDry
AirDry förbättrar torkningsresultatet med
lägre energiförbrukning.

Under torkningsfasen
öppnas luckan och lämnas
på glänt.

FÖRSIKTIGHET!
Försök att inte stänga luckan
inom 2 minuter efter att den
har öppnats automatiskt. Det
kan skada produkten.

AirDry aktiveras automatiskt med alla
program, ej inkluderat  (om
tillämpligt).

FÖRSIKTIGHET!
Om barn kan komma åt
produkten är det lämpligt att
avaktivera AirDry eftersom
öppning av luckan kan vara
farligt.

Avaktivering av AirDry
Produkten måste vara i programvalsläge.
Se till att programmarkören på vredet är i 
on/off-läge.
1. Tryck på och håll in Delay för att

öppna användarläget. Vrid samtidigt
vredet motsols tills programmarkören
pekar på det första programmet.
Släpp Delay när kontrollamporna 
Start och on/off börjar blinka.

2. Vrid vredet motsols tills
programmarkören pekar på det andra
programmet.
• Kontrollampan  visar den

aktuella inställningen: på =AirDry
är aktiverad.

3. Tryck på Delay för att ändra
inställningen.
• Kontrollampan  är av = AirDry

är avaktiverad.
4. Bekräfta inställningen genom att

vrida programvredet tills
programmarkören är i on/off-läget
igen.

7. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
1. Kontrollera att den inställda nivån

på vattenavhärdare
överensstämmer med den hårdhet
vattnet har där du bor. Om inte,
kan du justera vattenavhärdarens
nivå.

2. Fyll saltbehållaren.
3. Fyll spolglansfacket.
4. Öppna vattenkranen.
5. Starta ett program för att avlägsna

eller bearbeta rester som kan finnas
kvar i produkten. Använd inte
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diskmedel och ladda inte korgarna
med disk.

Efter att programmet har startat laddar
maskinen hartset i vattenavhärdaren i
upp till 5 minuter. Diskfasen startar bara
när den här proceduren är klar.
Proceduren upprepas periodvis.

7.1 Saltbehållaren
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast grovt salt
avsett för diskmaskinen. Fint
salt ökar risken för rost.

Saltet används för att ladda hartset i
vattenavhärdare och ge goda
diskresultat vid daglig användning.

Fylla salt i saltbehållaren
1. Öppna saltbehållaren genom att

vrida locket moturs och ta bort det.
2. Häll 1 liter vatten i saltbehållaren

(endast första gången).
3. Fyll saltbehållaren med 1 kg salt (tills

den är full).

4. Skaka försiktigt på tratten i handtaget
för att få ut de sista kornen.

5. Ta bort eventuellt salt från
saltbehållarens öppning.

6. Vrid locket på saltbehållaren medurs
för att stänga saltbehållaren.

FÖRSIKTIGHET!
Vatten och avhärdningssalt
kan rinna ut från
saltbehållaren när du fyller
på den. När du har fyllt på
saltbehållaren ska du starta
ett program genast för att
förhindra rost.

7.2 Fylla på spolglansfacket
A BD

C

M
AX

123

4

+ -

A B

D

C

FÖRSIKTIGHET!
Använd endast spolglans
som är särskilt avsett för
diskmaskiner.

1. Tryck in spärren D för att öppna
locket C.

2. Häll spolglans i spolglansfacket (A)
tills vätskan når fyllningsnivå 'max'.

3. Torka upp eventuellt utspilld
spolglans med en absorberande
trasa så att det inte bildas för mycket
skum.

4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
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Du kan vrida väljaren för den
utsläppta mängden (B)
mellan läge 1 (minsta
mängd) och läge 4 eller 6
(största mängd).

8. DAGLIG ANVÄNDNING
1. Öppna vattenkranen.
2. Vrid vredet tills programmarkören

pekar på programmet du vill ställa in.
Ställ in och starta rätt program för
typen av disk och smutsgrad.
• Om saltbehållarens indikatorer

lyser, fyll på saltbehållaren.
• Om indikatorn för spolglans lyser,

fyll på spolglansfacket.
3. Ladda korgarna.
4. Tillsätt diskmedlet.
5. Starta programmet.

8.1 Använda diskmedel

30

20

A BD

C

20
30

BA D

C

1. Tryck in spärren B för att öppna
locket C.

2. Häll diskmedlet, pulver eller tabletter,
i facket märkt (A).

3. Om diskprogrammet har en
fördiskfas, lägg en liten mängd
diskmedel i diskmedelsfacket (D).

4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.

8.2 Använda multitabletter
När du använder tabletter som innehåller
salt och sköljmedel behöver du inte fylla
på saltbehållaren eller spolglansfacket.
1. Ställ in vattenavhärdaren på den

lägsta nivån.
2. Ställ in spolglansfacket på lägsta

nivån.

8.3 Ställa in och starta ett
program

Starta ett program
1. Öppna vattenkranen.
2. Stäng produktens lucka.
3. Vrid vredet tills programmarkören

pekar på programmet du vill ställa in.
• Kontrollampan för På/Av tänds.
• Startindikeringen börjar blinka.

4. Tryck på Start.
• Programmet startar och

kontrollampan för den pågående
diskfasen lyser.

• Kontrollampan för på/av och
startindikeringen lyser.

Starta ett program med fördröjd
start
1. Ställ in programmet.
2. Tryck på Delay för att fördröja starten

av programmet med tre timmar.
Kontrollampan för fördröjd start tänds.
3. Tryck på Start.
Startindikeringen tänds.
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När nedräkningen löper ut startar
programmet.

Öppna luckan medan maskinen
är igång
Om luckan öppnas medan ett program
pågår, stannar maskinen. Det kan
påverka energiförbrukningen och
programmets varaktighet. När luckan
stängs, fortsätter maskinen från den
punkt där den avbröts.

Om luckan är öppen längre
än 30 sekunder under
torkfasen avslutas det
pågående programmet.
Detta händer inte om luckan
öppnas av AirDry-
funktionen.

Försök att inte stänga luckan
inom 2 minuter efter att
AirDry automatiskt har
öppnat den, eftersom det
kan skada maskinen.
Om luckan. efter ytterligare 3
minuter stängs, avslutas
pågående program.

Avbryta den fördröjda starten
medan nedräkningen pågår
1. Håll Start och Delay intryckta tills

startindikatorn börjar blinka.

2. Tryck på Start för att starta
programmet.

Avbryta programmet
Håll Start och Delay intryckta tills
startindikeringen börjar blinka.
Kontrollera att det finns diskmedel i
diskmedelsfacket innan du startar ett nytt
program.

Program klart
När programmet är klart tänds
kontrollampan . Efter 5 minuter utan
användning går produkten in i standby-
läge och alla kontrollamporna släcks.
Detta minskar energiförbrukningen.
1. Avaktivera produkten genom att vrida

programvredet tills programmarkören
är i on/off-läget.

2. Stäng vattenkranen.

9. RÅD OCH TIPS
9.1 Allmänt
Följ tipsen nedan för optimal rengöring
och torkning vid daglig användning och
även för att skydda miljön.
• Ta bort större matrester från

tallrikarna och kasta dem i
avfallspåsen.

• Skölj inte tallrikarna för hand i förväg.
Välj ett program med förtvättsfas om
så behövs.

• Använd alltid hela utrymmet i
korgarna.

• Se till att föremålen i korgarna inte
vidrör eller täcker över varandra. Bara

då kan vattnet helt komma åt och
diska all disk.

• Du kan använda maskindiskmedel,
spolglans och salt separat eller så kan
du använda multitabletter (t.ex. ''Allt i
1''). Följ instruktionerna på
förpackningen.

• Välj ett program enligt typen av tvätt
och hur smutsig den är. 
erbjuder den mest effektiva
användningen av vatten och
energiförbrukning.
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9.2 Använda salt, spolglans och
diskmedel
• Använd endast salt, spolglans och

diskmedel avsett för diskmaskin.
Andra sorters produkter kan skada
maskinen.

• I områden med hårt vatten och
mycket hårt vatten rekommenderar vi
att man använder vanligt diskmedel
(pulver, gel, tabletter utan ytterligare
funktioner), spolglans och salt separat
för optimal diskning och torkning.

• Minst en gång i månaden ska du låta
maskinen gå med särskilt avsett
maskinrengöringsmedel.

• Diskmedelstabletter löses inte upp
helt vid korta program. För att undvika
diskmedelsrester på porslinet
rekommenderar vi att du använder
tabletter för långa program.

• Använd inte mer än korrekt mängd
diskmedel. Se tillverkarens
anvisningar på
diskmedelsförpackningen.

9.3 Vad du ska göra om du vill
sluta använda multitabletter
Innan du börjar använda separat
diskmedel, salt och sköljmedel ska du
göra följande.
1. Ställ in vattenavhärdarens högsta

nivå.
2. Kontrollera att saltbehållaren och

spolglansbehållaren är fulla.
3. Starta det kortaste programmet med

en sköljfas. Använd inte diskmedel
och ladda inte korgarna.

4. När programmet är klart, ställ in
avhärdaren efter vattenhårdheten där
du bor.

5. Justera den utsläppta mängden
spolglans.

9.4 Ladda korgarna
• Diska bara föremål som tål

maskindisk.

• Ställ inte in föremål av trä, horn,
aluminium, tenn eller koppar.

• Placera inte föremål i produkten som
kan absorbera vatten (svampar,
disktrasor).

• Ta bort matrester från disken.
• Blötlägg kokkärl med vidbränd mat

innan du ställer in dessa i maskinen.
• Placera ihåliga föremål (till exempel

koppar, glas och kokkärl) med
öppningen nedåt.

• Se till att glas inte vidrör andra glas.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen.

Se till att föremålen inte kan flytta på
sig.

• Lägg bestick och små föremål i
bestickkorgen.

• Kontrollera att spolarmarna kan röra
sig fritt innan ett program startas.

9.5 Innan ett program startas
Innan du sätter på valt program måste du
se till att:
• Filtren är rena och rätt isatta.
• Saltbehållarens lock sitter tätt.
• Spolarmarna inte är igensatta.
• Det finns salt och spolglans (såvida

du inte använder multitabletter).
• Disken är korrekt placerad i korgarna.
• Programmet är lämpligt för disken och

smutsgraden.
• Rätt mängd diskmedel används.

9.6 Plocka ut disken ur
korgarna
1. Låt disken kallna innan den plockas

ut ur produkten. Varm disk kan lätt
skadas.

2. Plocka först ut diskgods från den
nedre korgen, sedan från den övre.

När programmet är klart kan
det fortfarande finnas vatten
inuti maskinen.
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10. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Stäng av produkten och
koppla bort den från
eluttaget före underhåll.

Smutsiga filter och igensatta
spolarmar försämrar
diskresultaten. Kontrollera
regelbundet och rengör dem
vid behov.

10.1 Rengöra filtren
Filtersystemet består av tre delar.

C

B

A

1. Vrid filtret (B) moturs och ta bort det.

2. Ta ut filtret (C) ur filter (B). 
3. Ta ut det platta filtret (A).

4. Diska filtren.

5. Kontrollera så att det inte finns några
matrester eller smuts kvar i eller runt
kanten på bottenskålen.

6. Sätt tillbaka det platta filtret (A).
Kontrollera att det är rätt placerat
under de två skenorna.

7. Sätt ihop filtren (B) och (C).
8. Sätt tillbaka filtret (B) i det platta filtret

(A). Vrid medurs tills det låses på
plats.
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FÖRSIKTIGHET!
En felaktig placering av
filtren kan orsaka dåliga
diskresultat och skada
produkten.

10.2 Rengöring av spolarmar
Ta inte bort spolarmarna. Om hålen i
spolarmarna blir igensatta, ta bort smuts
med ett vasst föremål.

10.3 Utvändig rengöring
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk

trasa.

• Använd bara neutrala
rengöringsmedel.

• Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar eller lösningsmedel.

10.4 Invändig rengöring
• Rengör produkten noga, samt luckans

gummipackning, med en mjuk fuktad
duk.

• Om du använder programmen med
kort varaktighet ofta kan dessa lämna
fettrester och kalkavlagringar i
produkten. För att förhindra detta
rekommenderar vi att man kör ett
program med lång varaktighet minst
två gånger i månaden.

• För att bevara livslängden på din
maskin rekommenderar vi att du varje
månad använder en särskild
rengöringsprodukt för diskmaskiner.
Följ instruktionerna noga på
förpackningen.

11. FELSÖKNING
Om produkten inte startar eller om den
stannar under användning ska du, innan
du kontaktar en auktoriserad
serviceverkstad, se om du kan lösa
problemet själv med hjälp av
informationen i tabellen.

VARNING!
Reparationer som inte är
riktigt gjorda kan resultera i
allvarlig risk för säkerheten
för användaren. Alla
reparationer ska utföras av
kvalificerad personal.

Vid eventuellt problem blinkar indikatorn
för program klart med jämna mellanrum
och visar en felfunktion.
De flesta problemen som kan uppstå
kan lösas utan att man behöver
kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.

Problem och larmkod Möjliga orsaker och åtgärder
Du kan inte sätta på produkten. • Se till att stickkontakten sitter ordentligt i

eluttaget.
• Kontrollera att det inte finns en skadad säk‐

ring i säkringsdosan.
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Problem och larmkod Möjliga orsaker och åtgärder
Programmet startar inte. • Se till att luckan är stängd.

• Tryck på Start.
• Om fördröjd start är inställd avbryter du in‐

ställningen eller väntar tills nedräkningen är
slut.

• Produkten har startat laddningsproceduren
av hartset i vattenavhärdaren. Procedurens
varaktighet är ca 5 minuter.

Produkten fylls inte med vatten.
• Indikatorn för Program klart blin‐

kar en gång periodiskt.
• Start-indikatorn blinkar oavbru‐

tet.

• Kontrollera att vattenkranen är öppen.
• Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte

är för lågt. Kontakta kommunen för denna
information.

• Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
• Kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är

igensatt.
• Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd

eller snodd.

Maskinen tömmer inte ut vattnet.
• Indikatorn för Program klart blin‐

kar två gånger periodiskt.
• Start-indikatorn blinkar oavbru‐

tet.

• Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
• Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd

eller snodd.

Översvämningsskyddet är aktiverat.
• Indikatorn för Program klart blin‐

kar tre gånger periodiskt.
• Start-indikatorn blinkar oavbru‐

tet.

• Stäng vattenkranen och kontakta auktorise‐
rad service.

Maskinen stannar och startar om
flera gånger under en diskning.

• Det är helt normalt. Det ger optimalt rengör‐
ingsresultat och energibesparingar.

Programmet varar för länge. • Om fördröjd start är inställd avbryter du in‐
ställningen eller väntar tills nedräkningen är
slut.

Det läcker lite från maskinens lucka. • Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt
de justerbara fötterna (om tillämpligt).

• Maskinens lucka är inte centrerad. Justera
den bakre foten (om tillämpligt).

Luckan är svår att stänga. • Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt
de justerbara fötterna (om tillämpligt).

• Delar av porslinet sticker ut från korgarna.

Skramlande/knackande ljud inifrån
maskinen.

• Porslinet är inte ordentligt insatt i korgarna.
Se broschyren om hur man laddar korgar‐
na.

• Se till att sprayarmen kan röra sig fritt.
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Problem och larmkod Möjliga orsaker och åtgärder
Apparaten löser ut brytaren. • Strömstyrkan är otillräcklig för att kunna ha

alla apparater i bruk. Kontrollera uttagets
strömstyrka och kapaciteten på mätaren el‐
ler stäng av en av de apparater som an‐
vänds.

• Internt elektriskt fel på maskinen. Kontakta
en auktoriserad serviceverkstad.

Se "Före första
användning", "Daglig
användning" eller "Råd
och tips" för andra möjliga
orsaker.

När du har kontrollerat produkten trycker
du på Start. Kontakta auktoriserad
service om problemet uppstår igen.

För larmkoder som inte beskrivits i
tabellen, kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.

11.1 Diskresultat och torkning är inte tillfredsställande

Problem Möjliga orsaker och åtgärder
Dåligt diskresultat. • Se "Daglig användning", "Råd och tips" och

broschyren om hur man laddar korgarna.
• Använd ett intensivare diskprogram.
• Rengör spolarmunstyckena och filter. Se kapitlet 

"Underhåll och rengöring".

Maskinen torkar disken då‐
ligt.

• Disken har lämnats kvar för länge i maskinen med
luckan stängd.

• Det finns ingen spolglans eller så är mängden
spolglans för liten. Ställ in mängden spolglans som
släpps ut till en högre nivå.

• Plastartiklar kan behöva handtorkas.
• För bästa torkresultat, aktivera AirDry.
• Vi rekommenderar att alltid använda spolglans,

även i kombination med multitabletter.

Det finns vitaktiga streck och
fläckar, eller blåaktiga be‐
läggningar på glas och dis‐
kgods.

• Den utsläppta mängden spolglans är för stor. Ställ
in nivån på spolglansen till en lägre nivå.

• För mycket diskmedel har använts.

Det finns fläckar och torkade
vattendroppar på glas och
porslin.

• Den utsläppta mängden spolglans är inte tillräcklig.
Ställ in nivån på spolglansen till en högre nivå.

• Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.

www.electrolux.com18



Problem Möjliga orsaker och åtgärder
Disken är blöt. • För bästa torkresultat, aktivera AirDry.

• Programmet har ingen torkfas eller har en torkfas
med låg temperatur.

• Spolglansfacket är tomt.
• Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
• Kvaliteten på multitabletterna kan vara orsaken.

Prova ett annat märke eller aktivera spolglansfack‐
et och använd spolglans tillsammans med multitab‐
letterna.

Insidan på maskinen är blöt. • Detta är inget fel, det orsakas av fuktigheten i luften
som kondenserar på väggarna.

Ovanligt skum under dis‐
kning.

• Använd bara maskindiskmedel.
• Det läcker från spolglansfacket. Kontakta en aukto‐

riserad serviceverkstad.

Det finns rost på besticken. • Det finns för mycket salt i vattnet under diskningen.
Se avsnittet "Vattenavhärdare".

• Silverbestick och bestick av rostfritt stål placerades
tillsammans. Undvik att sätta bestick av silver och
rostfritt stål nära varandra.

Det finns rester kvar i disk‐
medelsfacket vid slutet av
programmet.

• Diskmedelstabletten fastnade i facket och kunde
därför inte sköljas bort med vatten.

• Vatten kan inte skölja bort diskmedel från facket.
Se till att spolarmen roterar fritt och inte är tilltäppt.

• Se till att disken i korgarna inte hindrar locket på
diskmedelsfacket från att kunna öppnas.

Lukter inifrån maskinen. • Se "Intern rengöring".

Kalkavlagringar på porslin, i
diskmaskinen och på insidan
av dörren.

• Saltnivån är låg, kontrollera påfyllningsindikatorn.
• Saltbehållarens lock är löst.
• Vattnets hårdhetsgrad är hög. Se avsnittet "Vat‐

tenavhärdare".
• Även om du använder multifunktionstabletter ska

du använda salt och ställa in vattenavhärdaren. Se
avsnittet "Vattenavhärdare".

• Om det fortfarande finns kalkavlagringar ska ma‐
skinen rengöras med särskilda medel som är av‐
sedda för detta ändamål.

• Testa ett annat diskmedel.
• Kontakta diskmedelstillverkaren.

Tråkigt, missfärgat eller nag‐
gat porslin.

• Se till att endast diskmaskinssäkra produkter dis‐
kas i maskinen.

• Ladda och plocka ur korgarna försiktigt. Se bro‐
schyren om hur man laddar korgarna.

• Lägg lätta föremål i den övre korgen.

SVENSKA 19



Se "Före första
användning", "Daglig
användning" eller "Råd
och tips" för andra möjliga
orsaker.

12. INFORMATIONSBLAD
Varumärke Electrolux

Modell ESF5206LOX 911549088
ESF5206LOW 911549091

Kapacitet i antal standardkuvert 13

Energieffektivitetsklass A+

Energiförbrukning i kWh per år, baserad på 280
standarddiskcykler vid kallvattenanslutning och för‐
brukning enligt energisparläge. Den faktiska energi‐
förbrukningen beror på hur maskinen används.

295

Energiförbrukning i en standarddiskcykel (kWh). 1.039

Effektförbrukning i frånläge (W) 0.50

Effektförbrukning i viloläge (W) 5.0

Vattenförbrukning i liter per år, baserad på 280 stan‐
darddiskcykler. . Den faktiska vattenförbrukningen
beror på hur maskinen används.

3080

Torkeffektsklass på en skala från G (minst effektiv)
till A (effektivast)

A

"Standardprogrammet” är den standarddiskcykel
som informationen på etiketten och informationsbla‐
det hänför sig till. Detta program är avsett för dis‐
kning av normalt smutsat gods och är det effektivas‐
te programmet när det gäller kombinerad energi-
och vattenförbrukning. Det anges som "Eco"-pro‐
gram.

Vilolägets varaktighet (min) 227

Programtiden för standarddiskcykeln (min) 5

Luftburet akustiskt buller (db(A) re 1pW) 49

Inbyggd maskin J/N Ja

13. YTTERLIGARE TEKNISK INFORMATION
Mått Bredd / Höjd / Djup (mm) 596 / 818-878 / 590
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Elektrisk anslutning 1) Spänning (V) 220 - 240

Frekvens (Hz) 50

Vattentryck Min. / max.
bar (MPa)

0.5 (0.05) / 8 (0.8)

Vattentillförsel Kallt eller varmt vatten2) max 60 °C

1) Se märkskylten för andra värden.
2) Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler) kan en varmvat‐
tensanslutning användas för att minska energiförbrukningen.

14. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.

*
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12. Fönster, fönsterdörrar och 
fönsterbänkar 
 
 
Här bakom hittar du information om skötsel och underhåll av fönster/glas, beslag, gångjärn och tätlister sam fönsterbänkar & bänkskivor. 



1

Datum: 2009-05-27
Nr:  SKOTSEL_OCH_UNDERHALL-GLAS - 1

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL: GLAS

PUTSNING AV ENERGIGLAS

Allmänt

• Undvik att vidröra glasytan med fingrar eller smutsiga handskar.

• Rengöringsutrustningar, trasor etc skall vara fria från grus och skräp för att undvika repning. 

• Glasytan skall vara fri från löst sittande grus och skräp, för att undvika repning. 

• Använd endast milda tvätt- och rengöringsmedel som rekommenderas för glas. Använd rikligt med 
vatten.

• Använd aldrig metallföremål eller stålull vid rengöringen.

• För självrengörande glas och andra specialglas finns särskilda skötselinstruktioner från tillverkaren!

• Glas skall inte göras rent vid hög temperatur eller i direkt solljus.

TIPS!

”Sidol”, ett rengöringsmedel för keramikspishällar kan användas för att ta bort svåra fläckar och even-
tuella runda märken efter sugklocka (endast vanligt floatglas, ej självrengörande eller andra special-
glas). Efteråt skall medlet tvättas av med industrisprit, därefter putsas glaset som vanligt med fönster-
putsmedel enligt ovan.

En blandning av 1 del ättika och 10 delar vatten är ett effektivt och skonsamt rengöringsmedel bla vid 
borttagning av beläggningar som härrör från tillverkningen(endast vanligt floatglas, ej självrengörande 
eller andra specialglas).

Elitfönster AB • Box 153, 574 22 Vetlanda • 360 73 Lenhovda • tel 010 451 40 00
info@elitfonster.se • www.elitfonster.se



- Varför uppstår kondens? 

Elitfönster informerar 

1 

Kondens på fönster kan uppkomma på insidan, mellan 

glasen eller utvändigt. Det finns flera orsaker till upp-

komst av kondens,  grundorsaken är hög luftfuktighet 

som fälls ut på en kall glasyta. Risken för kondens ökar 

i nyproducerade hus när byggfukten skall torkas ut.                 

Ytterligaren en faktor är att ventilationssystemet inte 

alltid är injusterat utan behöver en intrimningsperiod. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kondens mellan glas, kopplat fönster 
 

 

Beskrivning av fenomenet 
 

På kopplade fönster uppträder vid vissa förhållanden kondens på 

insidan av det yttre glaset. Fenomenet uppstår inte generellt, det 

går alltså inte att påvisa någon enskild orsak utan flera faktorer 

kan påverka. Kondensen uppstår genom att varm fuktig luft kyls 

av i utrymmet mellan bågarna. Luften träffar då yttre glasets inre 

kalla sida och luften kyls av och fuktutfällning i form av kondens 

sker. Även is kan bildas vid extra kall väderlek. 
 

Orsaker som kan påverka uppkomst är bl a: 

• Felaktig ventilationsbalans i byggnaden, sk övertryck 

• Felmonterad fönsterprodukt  

• Bristande underhåll ex snö på fönsterbleck vilket minskar 

luftcirkulationen mellan bågarna mm 

 

 

Hur är fönstret konstruerat 
 

Konstruktion utgörs av två bågar som är kopplade till varandra. 

Utrymmet mellan bågarna skall ventileras med uteluft. 

Konstruktionen uppfyller Svensk- och EU- standard och är P-

märkt. P-märkt innebär att produkten är tillverkningskontrollerad 

och godkänd av ”SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut”. 
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Kondens på fönstrets insida 
 

 

Kondens på fönstrets insida uppkommer då varm och fuktig 

rumsluft kyls ned vid en kall glasyta och avsätts i form av imma 

eller vattendroppar på glaset. I ett nybyggt hus finns under lång tid 

kvarvarande fukt från inbyggda byggmaterial, s k byggfukt, som 

lätt ger upphov till kondens. Fukten försvinner med tiden men kan 

upphöra snabbare genom vädring. 

 

Otillräcklig eller icke fungerande ventilation ger även upphov till 

kondens på fönster. Djupa fönsternischer och fönsterbänkar 

liksom täta gardinarrangemang kan hindra värmen från radiatorer 

att strömma upp utefter fönstret och värma glasytan. 

Fönsterbänkar bör därför monteras med en springa mellan 

fönstret och fönsterbänken. 

 

Risken för kondens minskar hos fönster, som monterats med 

glasets insida långt in mot rummet. Genom höjd rumstemperatur 

minkar kondensrisken medan sänkt rumstemperatur ökar risken. 
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Kondens på fönstrets utsida 
 

 

Välisolerade fönster kan i ett fåtal fall, och under speciella 

omständigheter, få kondens på yttre glasets utsida. Orsaken är att 

fönstret isolerar så effektivt att nästan ingen värme tränger ut till 

fönsterrutans yttre glas. En klar natt kan yttre glaset därför bli 

kallare än utomhusluften. Om luftfuktigheten samtidigt är hög kan 

den avsättas som tillfällig kondens på den kalla glasytan. 

 

Risken för utvändig kondens är högre om fönstret är placerat i ett 

oskyddat läge i byggnaden (t ex utan avskärmande buskar eller 

träd framför, inget takutsprång, placering långt ut i fasaden etc) 

eller i ett läge där luftfuktigheten är mycket hög. 

 

Kondensen uppstår som regel på natten och försvinner på 

morgonen. I förekommande fall sker detta framför allt under en 

kort period på hösten och våren när temperaturskillnaderna 

mellan natt och dag är mycket stora. På morgonen värms luften 

och rutan upp utifrån och kondensen dunstar bort.  

 

Risken för denna typ av kondens minskar om glaset är avskärmat 

mot himlen, t ex av träd eller buskar, eller av markiser som är 

nedfällda nattetid. Något högre rumstemperatur de nätter då risk 

för utvändig kondens föreligger verkar också förebyggande. Då 

höjs ytterglasets temperatur och risken för kondens minskar. Väl 

rengjorda glasytor minskar generellt risken för att kondensen 

”fastnar” på glasytan. 

 

 

 

 
4 









Skötselanvisning
Fönsterbänkar & Bänkskivor

Rengöring och underhåll
Marmor/Kalksten
Dammtorka med dammduk. Torka med fuktig duk, 
använd såpa/tvållösning som ger bra ytskydd.
Om en polerad yta etsas av sura ämnen, t.ex. frukt-
juice, vin, ättika eller kolsyra kan det vara svårt att 
återställa den blanka ytan. Den säkraste metoden är 
att slipa om hela ytan maskinellt.
I vissa fall kan förbättringar göras manuellt genom 
att ytan slipas med vattenslippapper eller kloss med 
diamantkorn. Sedan används finfördelat bivax löst i 
lacknafta för att försöka återställa ytans glans, alterna-
tivt terpentin blandat med paraffinolja som arbetas in 
med mjuk duk.
Färdigblandade lösningar ofta med beteckningen 
”stenglans” finns på marknaden. Prova alltid först på 
en liten undanskymd yta!
Fläckar, se Fläckborttagning.
 
Granit/Skiffer
Dammtorka med dammduk. Torka med fuktig duk, 
använd diskmedel om så krävs. Fläckar, se Fläckbort-
tagning.
 
Fläckborttagning
Stenens känslighet för fläckar varierar. De viktigaste 
faktorn är typen av sten
-  om stenen är granit, skiffer (silikatsten) eller marmor, 

kalksten (karbonatsten)
-  och stenens täthet. 

Även färg, textur, ytbearbetning och stenytans allmän-
na tillstånd påverkar. Det innebär att inga absoluta 
regler gäller, utan fläckborttagningen får anpassas till 
varje situation.

Generellt
Fläckar ska tas bort snabbt för att hindra dem att 
sprida sig i stenmaterialet. Tränger fläcken djupt ned 
kan den vara mycket svår eller omöjlig att få bort. Det 
gäller också att vara försiktig, för att inte förvärra fläck-
en eller skada stenen. Man bör alltid först välja enkla 
metoder framför kemikalier. Grundprincipen bygger 
på ”pastametoden”, där en lösande vätska kombineras 
med absorberande medel.

Pastametoden
innebär att det aktuella lösningsmedlet blandas med 
ett absorberande pulver, t.ex. krita, bentonitlera eller 
potatismjöl, till en pasta. Denna läggs på fläcken, som 

eventuellt först fuktas med lösningsmedlet. Pastan får 
ligga kvar tills den torkat, varefter den borstas bort 
och ytan tvättas med vatten. Prova först på liten yta! 
Vid behov upprepas behandlingen.

Som första åtgärd
Försök först suga upp fläcken med hushållspapper 
eller absorberande medel, bearbeta sedan med fuktig 
duk och vatten. Därefter används en lösning av vatten 
och diskmedel eller Allrent. Arbeta alltid utifrån och in 
mot fläckens mitt för att undvika spridning av fläcken. 
Används någon form av lösningsmedel så skölj noga 
med vatten och Allrent efteråt.
”Använd aldrig kraftfullare medel än fläckborttag-
ningen kräver! Vid användning av lösnings- och ren-
göringsmedel ska skyddsföreskrifter för dessa följas. 
Kontakta stenleverantören vid tveksamhet om lämplig 
metod”
 
Marmor/Kalksten 
Materialet är känsligt för syror och salter. Medel som 
innehåller sådana ämnen ska inte användas. Dessa 
stentyper består av relativt mjuka mineraler och 
påverkas av hårda mekaniska metoder. Efter fläckbort-
tagning får i regel ytan en avvikande färg och lyser 
mot omgivande sten, vilket beror på att den rengjorda 
ytan inte har den porfyllnad man får med regelbundet 
underhåll med såpa/tvål. Den rengjorda ytan behö-
ver då mättas med såpa/tvållösning för att få samma 
lyster som den omgivande ytan. 
Vissa rengöringsmetoder kan leda till att stenens 
ytbeskaffenhet avviker mot den omgivande stenytan. 
Området kan då, med stor försiktighet, slipas med fint 
vattenslippapper, stålull eller nylonduk beroende på 
den omgivande stenens ytbeskaffenhet. Prov görs 
på liten yta. Därefter mättas den rengjorda ytan med 
såpa/tvållösning. En polerad yta är mycket svår att 
återställa med denna metod.
 
Granit och Kvartsitskiffer
Stentyperna är tåliga både vad gäller kemisk och 
mekanisk påverkan, vilket innebär att ett flertal medel 
kan användas.

Lerskiffer
Lerskiffer är mjuk och bleks lätt av mekanisk och ke-
misk påverkan

Stenentreprenader i Hessleholm - Tfn: 0451-457 70 , Fax: 0451-457 96  - www.stenentreprenader.se



 

13. Ytter- och innerdörrar 
 
Så här tar du hand om dina dörrlås, dörrhandtag och gångjärn. 
 
Dörrhandtag 
Dörrhandtagen ska smörjas minst en gång om året, eller vid behov. 
 
Gångjärn 
Dörrgångjärn ska smörjas med olja minst två gånger om året, eller vid behov.  
 
Vilken olja ska du smörja med? 
Rätt olja hittar du hos de flesta låssmeder eller hos välsorterade järnhandlare. 

 
Hur mår dina dörrar bäst? 
Här hittar du information kring det. 
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Monteringsanvisning
Underhåll

Leveransbestämmelser
Lagring på byggarbetsplatser

Garantier

INNERDÖRR
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Du behöver vid byte av dörr: hammare, såg, skruvmejsel, borrma-
skin, vinkelhake, vattenpass, karmskruvs-nyckel, tumstock, 14 mm 
borr, karmskruv, kilar, drev-isolering.
1. Om befintlig dörr finns: lyft av dörrbladet och tag bort fodret  

på båda sidor om karmen. Tag bort eventuell tätningsdrev. 
Såga av spikar/skruvar. Lyft bort karmen och rensa rent.

2. Sätt i karmen. Om denna placeras direkt på betongplatta  
så ska tjärpapp placeras under karm och tröskel.

3. Se till att karmens gångjärnssida är lodrätt åt alla håll med 
hjälp av vattenpass när ni skruvar fast den. Justera karmen, 
dra åt eller släpp efter på skruvarna (se fig. A). Tröskeln kan 
läggas på plats för att lättare få korrekt avstånd mellan  
karm och tröskel.

4. Häng i dörrbladet (se fig B) och justera karmen efter  
dörrbladet så att en jämn springa finns runt hela  
dörrbladet. Kontrollera att dörrbladet stannar i den  
position ni vill. 
Eventuellt behöver du vända låskolven (se fig. C).

5. Fixera handtagssidan med hjälp av kilar. 
6. Skruva fast handtagssidan och finjustera med hjälp  

av karmskruven. 
7. Kontrollera att dörren stängs lätt och att den inte glappar  

i låset. Om den glappar, böj ut tapparna i metallplattan i  
karmen (glappet skall vara ca 1,5mm).

8. Kapa utskjutande kilar.
9. Slutligen kan karmen drevas runt om med mineralull.  

Detta påverkar ljudisoleringen positivt.
10. Därefter monteras foder på in- och utsida och tröskeln fixeras.

Vi rekommenderar att tröskeln fixeras vid underlaget. Den kan  
skruvas eller limmas beroende på underlaget. Försänk skruv- 
hålet om ni skruvar. Vid placering direkt på betong-platta så  
ska tjärpapp placeras under karm och tröskel

Montering av dörr

2 3

90°

4

5

6

7
9

Du behöver: skruvmejsel och en vinkelhake.
1. Vänd karmsidorna rätt och kontrollera gångjärnen på 

bägge sidor.
2. Börja med att sätta samman ovanstycket med sidorna. 

Kontrollera att karmen ej är vriden. 
Dra i två skruvar uppifrån. 

3. Om du ska använda Adjufix karmhylsa så ska dessa  
monteras nu.

OBS! Om du ska använda Programa- eller Adjufix-karmskruvar så ska hålen i karmen borras igenom med 14 mm borr. 
Det är enklast att göra detta innan man monterar ihop karmen. Om du beställt förborrat eller förmonterade Adjufix så 
är detta klart vid leverans till er.

Förberedande montering av karm

14mm

Se fig A-B-C
på nästa blad
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Låskolven kan behöva justeras  
beroende på om ni ska ha vänster 
eller högerhängd dörr.
Dra ut låskolven med en tång och 
vrid 180 grader åt valfritt håll.

Lossa lite på skruvarna på dörrens 
del av gångjärnet.
Skjut sedan in karmens gångjärns-
del i dörrbladets del.
Skruva därefter fast skruvarna igen.

fig. C, Lås

fig. B, Gångjärn

Programa karmskruvar justeras med 
karmnyckel. Se till att karmskruven är 
tillräckligt långt inskruvade så att hålets 
täckpluppar får plats.

Dessa kramskruvar skruvas in hela  
vägen innan man kan börja sin justering.

Karmskruv/hylsa ska användas för godkänd montering. 
Det finns alternativ beroende på vilket väggmaterial du har,  
din byggvaruhandel guidar dig rätt.
Nedan visar vi tre alternativ.

Lås och gångjärn sitter alltid 
förmonterade på dörren.

fig. A, Programa karmskruv

Karmskruv

14mm

Karmskruv

14mm

Karmskruv

14/6mm

Dessa hylsor skruvas i från baksidan av 
karmen. När karmen är färdigjusterad så 
skruvar man i medföljande skruv. för att 
fixera.

Karmhylsorna sitter monterade i karmen 
om man har förbeställt detta.

fig. A, Adjufix karmhylsa

fig. A, Karmskruv typ L

Karmskruvar/hylsor Gångjärn och lås
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Skötselanvisning Dooria innerdörrar

Trä är ett levande material som påverkas och förändras 
vid fukt- och temperaturväxlingar. Se till att hålla  
rummets temperatur och relativa luftfuktighet så  
konstant som möjligt genom god uppvärmning och  
god ventilation.
För att undvika allt för stora rörelser i trämaterialet skall 
relativa fuktigheten (RF) vara inom intervallet 30–60%. 
Eftersom det är innerdörrar bör samma klimat råda på 
båda sidor.
Var observant på olika träslags tekniska egenskaper 
såsom hårdhet, intryck- och repkänslighet, färg mm. 
Skydda dörren mot väta och torka bort allt spill  
omedelbart.

Städning 
Gör till rutin att avlägsna synlig smuts. Dammsugning 
med fast borstmunstycke avlägsnar de flesta torra  
partiklar. Fukttorkning med en hårt urvriden skurduk 
utförs vid behov. I vattnet kan tillsättas några droppar 
såpa eller milt syntetiskt rengörings medel, typ  
handdiskmedel utan ammoniak. Använd aldrig  
genomvåt trasa.

Klarlackerade, laserade,  
betsade eller täckmålade dörrar

Underhåll 
Dörrens lackyta underhålls genom över-lackering vid 
behov. En förutsättning är att dörren inte behandlats 
med vax eller polish. Före lackering skall dörren  
mellanslipas med fint slippapper/slipnät, 150 eller  
finare. Torka av med en luddfri, urvriden torkduk före  
lackering. Använd en vattenburen lack av god kvalitet.

Renovering 
Skador kan överlackeras efter rengöring och en lätt 
puts med ett fint slippapper. Detta förutsätter dock att 
dörren inte behandlats med vax eller polish. Om så är 
fallet måste det tidigare lackskiktet helt slipas bort före 
behandling.

Fläckborttagning
Avlägsna fläckar innan de hunnit torka in i lacken och 
eftertorka om nödvändigt med rent vatten. Använd en 
väl urvriden trasa. En lackerad dörr skadas av för mycket 
och hett vatten, starka rengöringsmedel som t ex  
perkloretylen, thinner, aceton och T-sprit. Använd därför 
dessa fläckborttagningsmedel med stor försiktighet.

OBS! Slipning med stålull och skurnylon kan repa lacken.

Fläckar av:

Choklad, fett, frukt, glass, grädde, juice, kaffe, läsk,
saft, te, vin, ägg, öl, exkrementer, kräkningar, urin

Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot, svårare fläckar av
choklad och fett

Färgkritor, läppstift, tusch

Stearin, tuggummi

Blod

Tas bort med:

Neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel utan
ammoniak utspätt i ljummet vatten

Tvättnafta, lacknafta

T-sprit 50% (späd med vatten)

Kylspreja eller lägg en plastpåse med isbitar på
fläcken. Skrapa sedan försiktigt 

Kallt vatten

OBS! Bearbetad yta får nästan alltid annorlunda utseende efter bättring.
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Oljade dörrar

Oljade dörrar levereras endast grundoljade och skall  
snarast efterbehandlas med möbelolja. Smärre blanka 
ytor kan finnas och beror på ett visst oljeöverskott. Vid 
första behandlingstillfället är det lämpligt att slipa de 
blanka partierna och dörrbladens yta i samband med  
oljningen. Använd då ett fint sandpapper, grovlek 220–
320 och slipa i fiberriktningen. Hårda partier i trästruk-
turen förblir ofta blanka då dessa inte absorberar olja på 
samma sätt som mjuka partier.

Underhåll 
Underhållet avgörs av hur hårt slitage dörren utsatts för. 
Normalt utförs det första underhållet ca 2–3 månader 
efter grundbehandlingen/ibruktagandet. En oljad dörr 
skall under dess första år regelbundet ges periodiskt 
underhåll i offentlig miljö, i privat miljö endast vid behov. 
En tumregel för periodiskt underhåll i offentlig miljö är 
vid normalslitage 1–3 gånger/år. Torrpolering då och då 
höjer finishen. Gnugga med en mjuk trasa. 
Fördelen med oljebehandling är att man kan punktför-
bättra samt underhålla en del av ytan. Vid ojämnt slitage 
av dörren, t ex området nära handtaget, skall dessa ytor 
underhållsoljas oftare än övrig yta. Använd erforderlig 
skyddsutrustning och sörj för god ventilation. Läs instruk-
tionerna på förpackningen. 
Använda trasor dränks i vatten och/eller läggs i plåtburk 
med tättslutande lock för att förhindra självantändning.
Verktygen rengörs i lacknafta. Oljebehandling får inte 
utföras i närheten av öppen eld eller heta föremål. 
Rökning får inte förekomma under behandlingens gång. 
Ovanstående gäller för lösningsmedelbaserade oljor, det 
finns vattenbaserade alternativ. Kontrollera alltid med 
din oljetillverkare vad som gäller angående skydds- eller 
säkerhetsutrustning.

Fläckborttagning
Ta bort fläckar regelbundet. För bästa resultat bör fläckar 
avlägsnas när de är färska och inte hunnit torka in i dör-
ren. Eftertorka om nödvändigt med rent vatten.
Använd en väl urvriden trasa. En oljad dörr skadas av 
för mycket vatten, starka alkaliska rengöringsmedel och 
kraftiga lösningsmedel. Följ fläckschemat nedan.
Börja med steg 1 och fortsatt nedåt genom schemat tills 
fläcken ger med sig.

Steg 1 Svag såplösning, eventuellt kompletterad med  
 bearbetning av fläcken med vit nylonduk.

Steg 2 Byt ut såplösningen mot tvättnafta samt   
 bearbeta fläcken med vit nylonduk.

Steg 3 Slipa bort fläcken med grön nylonduk eller fint  
  slippapper (min 180-korn). Slipa i  
 fiberriktningen.

Steg 4 Om fläcken ej går bort på annat sätt, skrapa  
 med rakblad, kniv eller sickel.

Om fläckborttagningen orsakar nedmattning av ytan eller 
ljusa fläckar, komplettera punktvis med olja.
Använd trasa eller pensel, vänta 15–20 minuter, efterpo-
lera för hand med röd eller vit nylonduk. Upprepa om det 
är nödvändigt.

OBS! Bearbetad yta får nästan alltid annorlunda utse-
ende efter bättring.

Skötselanvisning Dooria innerdörrar
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Leveransbestämmelser - Lagring på byggarbetsplatser - Garantier

Leveransbestämmelser

Allt gods åtföljs av följesedel.
Köparens mottagningskontroll skall vid godsets ankomst 
omfatta avstämning mot följesedel samt utifrån synliga  
skador/fel.
Då godset avemballeras eller i annat fall innan godset 
används, skall mottagnings-kontrollen fullföljas med efter 
godsets art anpassad omsorg.
Om montering är gjord av felaktig vara anses felet som 
accepterat.
Skada som ej är synlig vid mottagandet anmäls till  
Dooria snarast, dock senast inom 7 dagar.
Synlig skada eller minskning av godset anmäls omgående 
till Dooria och noteras på fraktsedeln. Godsutlämnaren 
bestyrker noteringen med signatur och bilnummer.
Ska en entreprenad montera dörren ska kunden efter  
avemballering kontrollera om varan har några synliga  
skador eller uppenbara fel. Detta innan montering sker.
Efter monteringen är slutförd ska köparen åter  
kontrollera dörren.
Reklamerar köparen ej inom föreskriven tid, trots att han 
upptäckt eller skulle ha upptäckt fel eller brist, förlorar han 
rätten att framställa anspråk på grund därav.
Reklamationen skall göras eller bekräftas skriftligen och 
innehålla uppgift om felets art och ungefärlig omfattning, 
respektive bristens storlek.
Vid eventuell reklamation, bedöms dörren enligt normer  
som finns redovisade i svensk standard, SIS 81 73 04/
81 73 03. 

Lagring på byggplatsen

Dörrarna skall förvaras i torrt och väl ventilerat utrymme, 
stående eller liggande på väl avvägda underlag minst  
10 cm över golv på så sätt att utskjutande beslag ej  
skadar intillvarande dörrar. Beslag etc som levereras  
separat skall förvaras inomhus.

Byggfukt
För att undvika skador på dörrar pga byggfukt bör en  
noggrann uttorkning och utfuktning ske under  
byggnadstiden. Exempel på skador orsakade av byggfukt 
kan vara svällningar, färgavlagringar, krackeleringar etc.

Garantier

2 års fabriksgaranti
2 års färg- & lackgaranti

OBS! Toppförseglingens färg förändras naturligt med tiden.
Dörrbladet kan vid hög värme och starkt solljus ändra 
form, men återgår till ursprunglig form vid normal  
temperatur.
OBS! Garantierna gäller inte på egen ytbehandling av  
produkterna.
Var vänlig notera att garantier förutsätter att montering 
och underhåll är utfört på ett korrekt sätt.
Felaktigt monterad dörr omfattas ej av produktgaranti.  
Av kund reklamerad dörr, ej korrekt monterad, förbehåller  
vi oss rätten att debitera kostnader för besiktning.



 

14. Sophantering 
 
 
 
Det finns ett soprum på gården. Där finns det kärl för följande sortering: 
 
• brännbart 
• matavfall 
• färgat glas 
• ofärgat glas 
• metallförpackningar 
• plastförpackningar 
• kartong  

Det är viktigt att soporna källsorteras enligt de anvisningar som finns i soprummen och att soporna slås in ordentligt innan de kastas.  

OBS! Har du miljöfarligt avfall som batterier och glödlampor eller grovsopor såsom möbler lämnar du dessa på en återvinningscentral.  
 

 

 

 

 



 

15. Parkering 
 
Parkering 
I närområdet och på gården finns ett flertal parkeringsplatser med tillhörande eluttag. 
 
Vid önskemål om hyra av parkeringsplats, uppsägning av avtal eller liknande, gå in på ”mina sidor”. 

  



 

16. Övrigt 
 
Postboxar 
 
Postboxar är placerade i anslutning till entrén i respektive hus  

 
Bokning av tvättstuga 
 
Se bifogad instruktion för bokning av tvättstuga 
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H
U

VU
D

M
EN

Y 
Tar dig till huvudm

enyn där du kan välja m
ellan 

Film
butiken, Playtjänster, Tv-guide, Sök, M

ina sidor,
Inställningar eller  O

m
 tjänsten.

N
AVIG

ERIN
G 

U
pp, ner, vänster eller 

höger – här tar du dig åt 
valfritt håll i m

enyerna.

BAKÅT 
Tar dig tillbaks ett steg i
nuvarande m

eny.

M
EN

YVAL 
G

er dig fler val i nuvarande m
eny. Alternativen hittar du 

alltid längst ner i bild.

PLAY 
H

är kom
m

er du till ditt playbibliotek där vissa kanalers utbud 
finns. Annat innehåll att se på när du vill hittar du via tv-guiden/
m

ini-guiden (grön sym
bol).

VID
EO

KO
N

TRO
LL 

Spela, pausa, spola fram
 och tillbaks i inspelat eller hyrt 

innehåll. H
ar du en inspelningsbar box kan du dessutom

 
pausa i vilket program

 som
 helst.

TILLBAKA TILL TV 
Ett tryck så kom

m
er du tillbaks till tv.

BEKRÄFTA
O

m
 du är nöjd m

ed m
arkerat val tryck på den här knappen.

SÖ
K

Sök efter något eller någon i nuvarande m
eny. Exem

pel- 
vis ett visst program

 i tv-guiden, en regissör i Film
butiken 

eller en serie bland Pla ytjänsterna.

SPELA IN
Spelar in pågående program

 eller lägger till inspelning 
av m

arkerat program
 i tv-guiden. Fungerar bara om

 din  
box har inspelningsfunktion. 

FILM
BU

TIKEN
Tusentals film

er och serier. För att se en trailer som
 du 

m
arkerat trycker du på IN

FO
-knappen.

SIFFERKN
APPAR 

Används för val av kanal eller för att skriva text i sökfunk-
tionen. O

m
 fler av dina tilltänkta bokstäver finns på sam

m
a 

knapp väntar du bar a någon sekund så flyttar sig m
arkören 

autom
atiskt.

TEXT-TV 
H

är får du bland annat tillgång till nyheter, sport och väder 
– på de kanaler som

 erbjuder funktionen – genom
 text-tv.

IN
FO

Ett tryck och du får veta m
er om

 det du tittar på. Två 
tryck och du får veta ännu m

er om
 m

arkerat program
.  

IN
FO

-knappen använder du också om
 du vill se en trailer 

när du är Film
but iken. M

arkera film
en och tryck IN

FO
.

KAN
ALBYTE U

PP/N
ER

Växlar m
ellan dina kanaler.

TV-G
U

ID
E 

Ö
verskådlig guide. H

är hittar du även de playkanaler (grön 
m

arkering) som
 du kan lägga i ditt utbud. D

u kan backa 
tillbaks 7 dagar i tiden för att se dessa sam

t lägga in påm
inn-  

elser för dina favoritprogram
. O

m
 du har en inspelningsbar 

box kan du enkelt m
arkera program

 för inspelning. 

PÅ/AV 
Knapp för att sätta på och 
stänga av digitalboxen.

VO
LYM

 
H

öj och sänk ljudet här.

M
U

TE 
Stänger av/sätter på 
ljudet.

H
är guidar vi dig hur du m

axar användningen  
av din nya fjärrkontroll. Klipp ut och spara!



Fyra viktiga saker att tänka på 
Det är viktigt att du använder de nya kablarna som följer med boxen och inte 
kopplar in de gamla. Äldre kablar kan ha en annan strömstyrka än din nya tv-
box behöver och det kan göra att tjänsten inte fungerar. 

Kontrollera att bredbandet är igång innan du startar tv-boxen och att du är 
uppkopplad mot internet. Har du köpt bredband från oss måste du installera 
det först, innan du går vidare och installerar din nya tv-tjänst. 

Din tv-box styrs via radiosignal från fjärrkontrollen vilket gör att den inte 
behöver stå synlig. 

Tänk på att boxen inte får ställas ovanpå annan elektronisk utrustning eller 
i ett stängt skåp eftersom den kan överhettas. Lämna minst 20 cm ovanför för 
att det ska bli ordentlig ventilation.

20 cm

Startboxen innehåller

Tv-box med förinstallerat programkort

Fjärrkontroll och batterier

HDMI-kabel

Nätverkskabel

Strömkabel

Installationsguide

4

5

6

6

2

1

3 4 5
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Felsökning 
Om du inte kommer igång med din tv-tjänst, kan du kontrollera några 
enkla saker på egen hand:

•   Kontrollera att alla kablarna sitter rätt och är ordentligt instuckna i respek- 
 tive port samt att du valt rätt källa (source) på tv:n, se Steg 2. 

•  Starta om tjänstefördelaren/routern. Vänta några minuter. Starta sedan  
 om tv-boxen. 

Läs mer om felsökning på telenor.se/kundservice.  
Om problemen kvarstår, kontakta vår support så hjälper vi dig; 020-222 222.

Steg 1 Anslut tv-boxen

• Koppla HDMI-kabeln mellan tv-box och tv. 

• Koppla nätverkskabeln mellan tv-boxen/  
tjänstefördelare eller router. Använd port  
märkt tv. På stadsnät och öppna nät måste  
du koppla in din tv-box direkt till din tjänste- 
fördelare/bredbandsuttag för att tjänsten  
ska fungera korrekt”. Endast om du sitter i  
Telenors egna nät kan du koppla via din router.

• Koppla strömkabeln mellan tv-box och eluttag.

• Starta tv-boxen med ON-knappen på baksidan.

Steg 2 Anslut tv-boxen med fjärrkontrollen

1) På din fjärrkontroll till tv:n: tryck ner knappen source eller AV.  
 Knappen kan även vara märkt med denna symbol:  

2) Välj källa (source) från listan som syns på tv-skärmen:  
 klicka på den  HDMI-port som HDMI-kabeln är anluten till. 

3) I din fjärrkontroll till tv-boxen: sätt in batterierna. 

4) Koppla ihop fjärrkontrollen med din tv-box:   
 Gör enligt instruktionerna som visas på din tv-skärm.  
 Tryck på OK  och den blå knappen  samtidigt.

5) Knappa in den fyrsiffriga koden, som visas på din  
 tv-skärm, med fjärrkontrollen.  

6) När du har tryckt in siffrorna korrekt, kommer din  
 tv-tjänst starta automatiskt. Gratulerar, du är klar!

Använd port märkt tv. Finns ingen 

sådan eller om du inte vet var du 

ska koppla in nätverkskabeln i din  

tjänstefördelare (punkt 2) gå in på  

telenor.se/port för information 

och guider för inkoppling för 

vilken port du ska använda.

HDMI

AV1

AV2

COMPONENT

HDMI 1

HDMI 2

SCART

 1

 2

 3

 4

 1  3

TjänstefördelareBredbandsuttag Router

Tv

Tv-box

Eluttag

ON/Off

 4

 2

För mer info om annan utrustning se telenor.se

4 5



Upptäck din tv-tjänst
Titta när du vill. Med Playtjänster och Filmbutik direkt i din fjärrkontroll kan 
du titta på ett program, hitta de nyaste filmerna och följa hela säsonger av 
dina favoritserier, när det passar dig. 

Med Omstart direkt i tv:n kan du pausa, spola och starta om program från 
början när du vill, om och om igen, sju dagar bakåt i tiden. I tv-guiden 
(märkt EPG på fjärrkontrollen) ser du en grön playsymbol              vid de  
program som går att starta om. Självklart kan du också  starta om ett  
program som precis börjat genom att trycka på OK-knappen. 

Tv med extra allt, överallt. Som tv-kund  
hos oss ingår även Telenor Stream utan  
extra kostnad. Det innebär att du kan 
streama ditt tv-innehåll på vilken skärm  
du vill, oavsett var i Sverige du är.  
Läs mer på telenor.se 

Här kan du titta på ditt tv-utbud:
• Mobil & Surfplatta

• Dator

• Apple TV (gen 4)

• Chromecast

• Tv-box

6 7

Ladda ner Telenor 
Stream från App 
Store, Google Play  
eller titta via  
telenor.se/stream

TA92 990
  18-0

5
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Försvåra möjligheter till inbrott 

Med tillträdeskontroll försvåras möjligheterna till 

inbrott i fastigheten, vilket ökar tryggheten för 

hyresgästerna. Om nycklar kommer bort är det 

lätt att göra dem obrukbara. Systemet stänger 

ute obehöriga och spar pengar. 

 

Lugnt och tryggt i trapphuset 

Vandalisering och bus i trapphus är två orsaker 

till att hyresgäster inte trivs och flyttar. Genom 

att utrusta entréer med passersystem, minskas 

problemen och utflyttande. 

 

Kontrollerat spring i fastigheten 

Vem springer i fastighetens källare? Tjuvar före-

drar vanliga lås som inte lämnar några spår efter 

sig. I ObjeQT finns spårbarhet i dörrpassagen, 

vilket minskar stölder i hyresgästernas förråd. 

 

Enkelt att ta bort förlorade taggar 

En borttappad taggnyckel är lätt att ta bort ur 

systemet och ersätta med en ny. Tillträdeskon-

trollen minskar antalet inbrott och gör det mindre 

intressant att stjäla fastighetsnycklar. 

 

Grind- och portstyrning 

I stället för att kliva ur fordonet kan man enkelt 

fjärröppna garageporten in till garaget. Ingen dyr 

fjärrmanöverapparat behövs utan enbart den 

egna telefonen.   

 

Trygg i tvättstugan 

Med ObjeQT har endast den hyresgäst som bokat 

tid tillträde till tvättstugan, ett enkelt sätt att öka 

tryggheten och säkerheten. Den som använder 

tvättstugan blir mer noggrann att städa efter sig 

p.g.a. spårbarhet. Därmed håller den dyrbara 

tvättstugan längre. Systemet kan också utökas 

med debitering av antalet tvättar eller elförbruk-

ning i tvättstugan.  

 

 
 

Fjärrupplåsning 

Bovärd eller annan kontaktperson i fastigheten 

kan enkelt via en app eller webb fjärröppna dör-

rar. Varför avbryta ett uppdrag för att åka och 

låsa upp? Boende kan få behörighet att fjärr-

öppna sin egen entrédörr med app.  

HUVUDKONTOR LYCKSELE ÖREBROKONTORET Org.nr. 556615-5288 

QT systems ab QT systems ab Telefonnr. 0950-700 570 

Finnbacksgatan 11 Kåvivägen 9C www.qtsystems.se 

921 32  Lycksele 703 75  Örebro info@qtsystems.se  

 

QT PASSAGESYSTEM 
Brett utbud av funktioner för alla behov 

http://www.qtsystems.se/
mailto:info@qtsystems.se


 

 

Q T R - 8 2    Q T R - 6 1    Q T R - 7 1    

SPÄNNINGSANSLUTNING 12-24 VDC  SPÄNNINGSANSLUTNING 12-24 VDC  SPÄNNINGSANSLUTNING 12-24 VDC  

SERIELL ANSLUTNING RS485  SERIELL ANSLUTNING RS485  LÄSARSTANDARD EM4102 

DIMENSIONER B156xH85xD57 mm DIMENSIONER B120xH120xD29 mm  DIMENSIONER D14Ø98 mm 
 

 

HUVUDKONTOR LYCKSELE ÖREBROKONTORET Org.nr. 556615-5288 

QT systems ab QT systems ab Telefonnr. 0950-700 570 

Finnbacksgatan 11 Kåvivägen 9C www.qtsystems.se 

921 32  Lycksele 703 75  Örebro info@qtsystems.se  

 

TEKNISK BESKRIVNING 
QT passagesystem 

QTR-82 Kommunikationsnod för passagesystem 

kräver Internetanslutning. 

 

Montering av QTR-82 rekommenderas i anslut-

ning till centralrum. Internetanslutning sker via 

den inbyggda RJ45-kontakten. QTR-61 monteras 

innanför entrén. 

 

Förutom den ursprungliga dörrmiljön finns möj-

lighet att bygga ut systemet med upp till 11 st 

ytterligare dörrmiljöer anslutna till QTR-82. 

Kommunikation med dörrmiljöer sker över RS-

485 med ett tvinnat par och en kabellängd på 

max 1200 m. Då QTR-82 innehåller en RS-485 

master får bussen inte anslutas till ytterligare 

master (QTR-81/QTR-82). Bussen får ej förgre-

nas utan skall vara kopplad som en slinga. 

 

Strömförsörjning av QTR-82 sker med 12-24 V 

filtrerad lik-ström. 

 

All konfigurering sker via webbserver. 
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Ökad trivsel 

Att investera och införa bokningssystem för 

tvättstuga ger ökad trivsel och trygghet. Flera 

effekter av ett införande gör investeringen lön-

sam, t.ex. genom att hyresgästerna blir bättre på 

att sköta om lokaler och utrustning. 

 

Allt går att boka 

I systemet finns inga begränsningar. Det går att 

ha obegränsat antal bokningsobjekt. Man kan 

boka allt från tvättstugor, bastu, möteslokaler till 

gemensam bil m.m. Regler för hur objektet ska 

bokas sätts upp i administrationen och hyresgäs-

ten kan begränsas till att endast kunna boka ett 

visst antal tider. 

 

Snabbt och bekvämt 

Visst ska det vara enkelt att boka sina tvättider? 

Hyresgästen håller fram sin bricka intill boknings-

tavlan för att identifiera sig. Med två tryck på 

tavlan är tiden bokad! 

 

Boka tvättstugan från Internet 

Tack vare att systemet är webbaserat kan man 

boka från sin Internetanslutna dator eller 

smartphone (app). 

 

Påminnelse och avbokning 

Innan bokningspassets början kan ett SMS skick-

as som påminnelse att det snart är dags att gå 

till tvättstugan. När någon glömmer sin bokade 

tid kan systemet automatiskt avboka passet. 

Därmed blir tiden öppen för andra att boka. 

Trygg i tvättstugan 

Endast den bokade hyresgästen har tillträde till 

tvättstugan, vilket medför ökad trygghet och 

säkerhet. Hyresgästen blir mer noggrann med att 

städa efter sig p.g.a. spårbarhet. Därmed håller 

den dyrbara tvättstugan längre. 

 

 
 

Ständig koll överallt, dygnet runt 

Behöver bovärden i efterhand veta vilka som 

varit i lokalen finns alla händelser att hämta. 

 

Bokningssystem 

Ett komplett bokningssystem med inbyggd tagg-

läsare, pekskärm och centralenhet.  

HUVUDKONTOR LYCKSELE  Org.nr. 556615-5288 

QT Systems AB  Telefonnr. 0950-700 570 

Finnbacksgatan 11  www.qtsystems.se 

921 32  Lycksele  info@qtsystems.se  

 

 

 

 

QT TVÄTTSTUGEBOKNING 
Bättre grannsämja med bokning 
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SPÄNNINGSANSLUTNING 12-24 VDC  SPÄNNINGSANSLUTNING 12-24 VDC  SPÄNNINGSANSLUTNING 12-24 VDC  

SERIELL ANSLUTNING RS485 / RJ45  SERIELL ANSLUTNING RS485  LÄSARSTANDARD EM4102 

DIMENSIONER B221xH232xD25 mm DIMENSIONER B120xH120xD29 mm  DIMENSIONER D14Ø98 mm 
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TEKNISK BESKRIVNING 
QT tvättstugebokning 

QTR-81 Bokningstavla för tvättstuga kräver In-

ternetanslutning.  

 

QTR-81 levereras med en underenhet dörrcentral 

(QTR-61) som dessutom har en RJ45-kontakt för 

Internetanslutningen. Bokningstavlan har en 5,7” 

bakgrundsbelyst LCD-skärm med resistiv touch. 

 

Montering av QTR-81 sker utanför tvättstugan 

där fästanordningen döljs av den utanpåliggande 

dekorramen för att förhindra obehöriga att 

komma åt fästpunkterna. QTR-61 monteras inn-

anför entrén till tvättstugan där anslutningen från 

QTR-81 monteras i kroneplint. 

Den inbyggda RFID-läsaren i QTR-81 används för 

att identifiera sig vid bokning samt för att låsa 

upp dörren till tvättstugan, så någon separat 

läsare är därför ej nödvändig. Förutom den med-

följande dörrmiljön finns möjlighet att bygga ut 

systemet med upp till 11 st ytterligare dörrmil-

jöer anslutna till QTR-81. 

 

QTR-81 kan styra flera tvättstugor och har även 

stöd för bastubokning och andra typer av bok-

ningsmiljöer. Det finns även möjlighet att kom-

plettera systemet med debitering per tvätt. Bok-

ning kan även ske även via Internet och QTR-70T 

Informationstavla. 

 

All konfigurering sker via webbserver. 
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Användarinstruktion Sida 1 av 3

 Bokning av lokaler via app, webb eller bokningstavla
Rev A

Oavsett om du använder app, webb eller stor bokningstavla så ser 
bokningsförfarandet likadant ut.

För att använda appen behöver du ladda ner ”QT Kund” från Apple App Store 
eller Google Play Store.
Starta appen och ange de inloggningsuppgifter du fått av din fastighetsägare. 
Fördelen med appen är att du inte behöver logga in varje gång.

Vad som visas på denna sida beror på vad ni har installerat på er fastighet.
I detta avsnitt kommer det förklaras hur du bokar lokaler.

www.qtsystems.se
info@qtsystems.se

Inloggningsuppgifter

Fastighetsbolag: Studentbostäder i Sverige AB
Användare: Lägenhetens objektsnummer
Lösenord: 12345
 
Ändra lösenordet efter första inloggning till ett eget/unikt lösenord

http://www.qtsystems.se/
mailto:info@qtsystems.se
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Användarinstruktion Sida 2 av 3

 Bokning av lokaler via app, webb eller bokningstavla
Rev A

Välj ditt bokningsobjekt

När du klickar in på den tvättstuga/lokal du vill boka så dyker denna sida upp.
Du kan stega framåt och bakåt en vecka i taget med ”Gå 7 dagar framåt/bakåt”.

Här kan du se hur många pass som är lediga för respektive dag.

Klicka på den dag du vill boka på.

 
www.qtsystems.se
info@qtsystems.se
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Användarinstruktion Sida 3 av 3

 Bokning av lokaler via app, webb eller bokningstavla
Rev A

Välj sedan det/dom pass du vill boka och tryck på ”Boka”.

Vanligtvis kan du bara boka några pass i taget. Först när du börjat använda ett 
av dina bokade pass så kan du boka ett nytt.

Använd din tagg för att ta dig in i tvättstugan under dom klockslag du är 
inbokad.

För att avboka pass så går du tillbaka till översikten och trycker ”Välj” och sedan 
”Radera”.

 
www.qtsystems.se
info@qtsystems.se
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Är du osäker på hur du ska behandla dina möbler är du välkommen 
att kontakta din närmaste Mio-butik som du hittar på www.mio.se.

19-05-02

Trä är ett vackert, naturligt och i allra högsta grad levande material. Som alla naturmaterial 
ändras träets utseende i takt med tidens gång. Faktorer som ljus och användning påverkar hur 
snabbt träet mognar och ändrar nyans.

Tänk på att låta hela träytan utsättas för lika mycket ljus. Om du låter något bli liggande på 
bordsskivan längre än en vecka kan det lätt uppstå ljusare märken. Glöm inte heller att dra ut 
utdragsskivan då och då så att den får mogna ikapp med resten av bordsytan! Vissa träslag, tex 
körsbär och valnöt, mognar fortare än andra. Temperatur och luftfuktighet inverkar också på 
hur träet beter sig; om det sväller, krymper etc. Därför bör du regelbundet justera skruvar och 
beslag.

De olika träslagen har alla sin charm, och sina speciella egenskaper. Vilken trämöbel du än väljer 
bör du tänka på följande:

Montering
• Vid montering är det mycket viktigt att produkten monteras på en ren och mjuk yta för att 

undvika skador i lacken. 

• Var försiktig med kanter och hörn, de kan skadas om de stöts vid montering. 

• Ytan är känslig mot repor och slag, var aktsam.

• Följ monteringsanvisningen steg för steg.

Hantering och underhåll
• Ställ aldrig möbeln på fuktigt underlag. 

• Filttassar bör monteras vid användning på syntet eller lackerade golv för att undvika repor 
på golven eller anfärgning. 

• Möbeln skall användas inomhus och ej utomhus. 

• Skruvar och beslag bör med jämna mellanrum kontrolleras så att dessa är ordentligt 
åtdragna. 

• Placera aldrig färgade ljus eller någon form av tejp på möbeln. 

• Skydda alltid möbeln mot varma föremål, starka lösningsmedel och vatten.

• Starkt färgade vätskor, tex kaffe och vin, skall omedelbart torkas bort. 

• Stolar, nitar i jeans och bälten kan göra repor i ytan.

Skötselråd
• Rengör med väl urvriden fuktad mjuk bomullstrasa innehållande enbart vatten eller mild 

tvållösning. Eftertorka med torr mjuk bomullstrasa. Vid svåra fläckar kontakta din lokala  
Mio butik. 

TRÄMÖBLER
Lackade, målade, högglanslackerade och rotting

Produktinformation/Skötselråd



Är du osäker på hur du ska behandla dina möbler är du välkommen 
att kontakta din närmaste Mio-butik som du hittar på www.mio.se.

19-05-02

• Var försiktig när du placerar hårda eller vassa föremål som kan skada ytan på din möbel. 
Använd underlägg, filttassar eller tygmaterial.

Doft 
Din nya möbel från Mio är ytbehandlad med omsorg och därför kan doft uppstå när du öppnar 
förpackningen. Det som doftar är ämnen som används vid ytbehandling och som kan finnas kvar 
i produkten. Dessa ofarliga ämnen försvinner normalt om du vädrar 5-7 dagar



Bäddmadrasser
När man investerat i en ny säng går det utmärkt att köpa en ny bäddmadrass separat efter  
en tid. Våra bäddmadrasser har olika tryckfördelande egenskaper, något som påverkar din  
nattsömn. Här kommer några råd till dig som just har, eller ska investera i en ny säng.

En bäddmadrass stoppad med en kärna av kallskum eller latex och en skyddande vadd runtom 
ger en skön liggkänsla. Bäddmadrassen formar sig efter kroppen och kan pressas ihop och bli 
något plattare med tiden. Detta är normalt när man använder mjuka material. Det finns olika 
komforter på kärnan – ju högre kilovikt, desto längre livslängd är en bra måttstock.  
Kallskum är ett slags skumplast och latex är ett gummibaserat material.

För att din bäddmadrass ska hålla längre är det viktigt att vända och vrida på bäddmadrassen 
ett par gånger per kvartal. Detta för att vadden ska få in luft mellan vaddlagren så att den kan 
återfå så hög volym som möjligt. På detta sätt ökar du madrassens fjädringsspänst och låter  
alla dess skikt andas. 

Ram- och ställbar säng
Flera av sängarna går att beställa i komforterna: mjuk, medium, fast eller extra fast. Det innebär 
att de har olika hårdhet i uppbyggnaden. Eftersom både din vikt och längd spelar roll i valet av 
säng är det viktigt att du provar sängen så som du sover, till exempel på rygg. Lägg dig ned och 
låt din kropp bestämma. 

Med tiden kommer bäddmadrassen och sängen att formas efter din kropp då stoppningsmat-
erial och resår mjuknar. Detta är helt naturligt. Se till att få in luft mellan vaddlagren genom att 
vända och vrida på ramsängen en gång per år och bäddmadrassen ett par gånger per kvartal. 
Detta återger en del av volymen och kan förlänga sängens livslängd.

Eftersom ställbara sängar har rörliga delar är det normalt att det förekommer ljud när de reg-
leras. För att minimera missljud kan du smörja delarna – silikon eller smörjmedel är att föredra.

Då sängen har öppningar finns det risk för klämskador vid lek och ovarsam användning. Därför 
rekommenderas detta att undvikas samt att fjärrkontroll förvaras oåtkomligt för barn.

Kontinentalsängar
Kontinentalsängar är uppbyggda i flera lager. Det medför att du kan känna rörelserna tydligare 
än i exempelvis en ramsäng. De finns i komforterna mjuk, medium, fast eller extra fast. Eftersom 
vikt och längd påverkar komforten så är det viktigt att prova sängen innan köp. Speciellt om ni är 
två i samma säng. Den ena kanske gillar mjuk komfort, medan den andre föredrar fast.

Är du osäker på hur du ska behandla dina möbler är du välkommen 
att kontakta din närmaste Mio-butik som du hittar på www.mio.se.

19-09-18

SÄNGAR
Produktinformation/Skötselråd



Allt eftersom stoppningsmaterialet och resårfjädrarna mjuknar kommer sängen och bädd-
madrassen att formas efter din kropp. Du bör vrida och vända på mellan - och bäddmadrassen 
ett par gånger per kvartal och underbottnar ca en gång per år. Det medför så att vadden får 
in luft mellan vaddlagren och gör så att sängen återfår en del av sin volym. Dessutom kan det 
förlänga sängens livslängd.

Skötsel
Bäddmadrasser och delar som är försedda med möbeltyg rengörs med textilshampo. Bädd-
madrasser med avtagbart fodral tvättas efter produktetikettens anvisningar. Dammsugs sängen 
regelbundet så gör det att sängen får en längre livslängd.

Möbeltassar/golvskydd
Det är viktigt att du sätter på möbeltassar/golvskydd så att inte sängbenen repar eller på annat 
sätt påverkar underlaget. Dessutom kan t.ex. sängben av trä orsaka missljud, vilket du också kan 
motverka med möbeltassar.

Vill du ha mer råd får du gärna kontakta butiken där du köpt din säng.

Doft 
Din nya möbel från Mio är förpackad med omsorg och därför kan doft uppstå när du öppnar  
förpackningen. Det som doftar är ämnen som används vid tillverkningen av stoppning (polyeter) 
och som kan finnas kvar i produkten. Dessa ofarliga ämnen försvinner normalt om du damm-
suger produkten och vädrar 5-7 dagar.

 

 

Är du osäker på hur du ska behandla dina möbler är du välkommen 
att kontakta din närmaste Mio-butik som du hittar på www.mio.se.

19-09-18
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