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MySlíME nA vÁS
Děkujeme vám za výběr tohoto výrobku společnosti AEG. tento výrobek byl vytvořen tak,
aby vám dokonale sloužil po řadu let, vybaven inovativními technologiemi, které činí život
jednodušším díky funkcím, které u běžných spotřebičů pravděpodobně nenaleznete.
věnujte prosím několik minut čtení tohoto návodu, abyste se o něm co nejvíce dozvěděli.
Navštivte naše stránky ohledně:
rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com
registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš
spotřebič:
www.aeg.com/shop

péčE o zÁkAzníky A SErviS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.
tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (pnC), sériové číslo.
upozornění / Důležité bezpečnostní informace
všeobecné informace a rady
poznámky k ochraně životního prostředí
změny vyhrazeny.
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DůlEžité BEzpEčnoStní pokyny

DŮLEŽITÉ! DůlEžité BEzpEčnoStní
pokyny: pozorně přEčtětE A
příručku uSChovEjtE k pozDějšíMu
použití.
pokud začne z ohřívaného pokrmu vycházet kouř,
nEotEvírEjtE DvířkA. vypněte a odpojte
troubu a počkejte, dokud se z pokrmu nepřestane
kouřit. pokud se z pokrmu kouří a otevřete dvířka,
může dojít k požáru. používejte pouze nádobí,
které je vhodné pro vaření v mikrovlnné troubě.
pokud vaříte pokrmy v jednorázo-vých plastových,
papírových či jiných nádobách z hořlavých
materiálů, nenechávejte troubu bez dozoru. po
použití očistěte kryt vlnovodu, ohřívací prostor,
otočný talíř a unášecí podnos. tyto části musí být
suché a odmaštěné. navršené zbytky mastnoty
mohou způsobit přehřívání a následně požár.
Mikrovlnná trouba je určena pro ohřev jídla a
nápojů. Sušení jídla nebo oblečení a ohřívání
ohřívacích podušek, obuvi, hub či mokrého
oblečení může vést k riziku poranění nebo
vznícení.
při vaření v mikrovlnné troubě není dovoleno
použití kovových nádob na potraviny a nápoje.
při vyjímání nádob ze spotřebiče je třeba dát pozor,
aby nedošlo k posunutí otočného talíře.
1.1 zamezení možnosti zranění
VAROVÁNÍ!
pokud je trouba poškozená nebo nefunguje
správně, nepoužívejte ji.
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před spuštěním zkontrolujte následující:
a) Dvířka: ujistěte se, že se správně dovírají a že
nejsou zkřivená nebo ohnutá.
b) závěsy a bezpečnostní západky dvířek: ujistěte
se, že nejsou ulomené nebo uvolněné.
c) těsnění dvířek a utěsněné povrchy: ujistěte se,
že nejsou poškozeny.
d) ohřívací prostor a vnitřní strana dvířek: ujistěte
se, že nejsou promáčknuté.
e) Síťový kabel a zásuvky: ujistěte se, že nejsou
poškozené.
troubu nikdy neupravujte, ani neopravujte sami.
pro všechny osoby s výjimkou kompetentních
pracovníků je nebezpečné provádět servis nebo
opravy, při nichž je třeba sejmout kryt chránící před
účinkem mikrovlnné energie.
zamezte tvoření nánosů mastnoty nebo špíny na
těsnění dvířek a na přiléhajících částech.
postupujte podle pokynů v kapitole „Údržba a
čištění“. troubu čistěte v pravidelných intervalech a
odstraňujte veškeré zbytky jídla. pokud trouba
nebude udržována v čistotě, může dojít k narušení
povrchu. to by negativně ovlivnilo životnost
spotřebiče a mohlo by vyústit i v nebezpečnou
situaci.
nepokoušejte se provést výměnu žárovky v troubě
sami, ani to nedovolte nikomu, kdo k tomu nemá
povolení společnosti ElECtroluX. v případě, že
žárovka v troubě selže, obraťte se na svého
prodejce nebo kontaktujte zástupce autorizovaného
servisu ElECtroluX.
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1.2 zamezení možnosti exploze a náhlého varu
VAROVÁNÍ!
tekutiny ani jiné potraviny nesmějí být
ohřívány v uzavřených obalech, protože by
mohlo dojít k jejich explozi.
v důsledku mikrovlnného ohřevu nápojů může dojít
ke zpožděnému intenzivnímu varu. proto je třeba
s nádobou zacházet opatrně.
v mikrovlnné troubě nesmějí být ohřívána vejce ve
skořápce ani natvrdo uvařená vejce ve skořápce,
protože by mohla explodovat, a to dokonce i po
skončení mikrovlnného ohřevu. při ohřívání vajec,
která nejsou míchaná, propíchněte žloutky a bílky,
jinak mohou vejce explodovat. natvrdo uvařená
vejce ohřívejte v troubě bez skořápek.
popáleninám se vyhnete pravidelnou kontrolou
teploty jídla a jeho zamícháním před podáváním.
zvláštní pozornost věnujte jídlům a nápojům
podávaným kojencům, dětem a starším osobám.
udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od trouby,
aby si nezpůsobily popáleniny.
1.3 zamezení nesprávnému použití dětmi
VAROVÁNÍ!
zařízení a jeho dostupné části se během
používání zahřejí. Děti ve věku do 8 let je
třeba udržovat mimo dosah, nejsou-li pod
trvalým dohledem.
toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby
s omezenou fyzickou, smyslovou či mentální
schopností či osoby bez dostatečných zkušeností a
znalostí, jsou-li pod dohledem, nebo pokud jim byly
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poskytnuty pokyny ohledně bezpečného používání
zařízení a pokud znají související rizika. Děti by
měly být pod dohledem, aby si nemohly s tímto
spotřebičem hrát. čištění a uživatelskou údržbu
nesmí provádět děti do 8 let a bez dozoru.
toto zařízení je určeno pro použití v domácnostech
a pro podobné účely, mezi které patří: kuchyňské
prostory pro zaměstnance v obchodech,
kancelářích a jiných pracovních prostředích; obytné
budovy zemědělských zařízení; klienti hotelů,
motelů a jiných residenčních prostředí; ubytování
typu Bed and Breakfast (nocleh se snídaní).
toto zařízení není určeno k použití v nadmořských
výškách nad 2000 m.
1.4 zamezení nebezpečí požáru
Mikrovlnná trouba by neměla být během
provozu ponechána bez dozoru. příliš
vysoké výkonové stupně nebo příliš dlouhé
doby vaření mohou způsobit přehřátí
potravin a následně požár.
Elektrická zásuvka musí být přístupná tak,
aby bylo možné spotřebič v případě nouze
snadno odpojit. zdroj napájení musí mít
220-240 v, 50 hz a minimálně 10 A pojistku
v distribučním vedení nebo 10 A jistič pro
rozvod. Doporučujeme zapojení spotřebiče
do samostatného obvodu. troubu
neskladujte ani nepoužívejte venku.
Do okolí trouby a větracích otvorů nestavte
hořlavé materiály. neblokujte žádné větrací
otvory. z jídel a obalů odstraňte všechny
kovové uzávěry, těsnění, atd. vznik
elektrického oblouku na kovovém povrchu
může způsobit požár. Mikrovlnnou troubu
nepoužívejte pro ohřívání oleje na smažení.
teplotu oleje není možné kontrolovat a olej
se může vznítit. pro přípravu popcornu v
mikrovlnné troubě použijte speciální nádobí
vyrobené pro tento účel. uvnitř trouby
neskladujte žádné potraviny ani předměty.
po uvedení trouby do provozu zkontrolujte
její nastavení, abyste se ujistili, že pracuje
podle vašeho přání. přečtěte si tipy

uvedené v tomto návodu k obsluze. troubu
nespouštějte s otevřenými dvířky ani jinak
neupravujte bezpečnostní západky dvířek.
pokud je mezi těsněním dvířek a těsnicími
povrchy nějaký předmět, troubu
nespouštějte.
osoby, které používají
kArDioStiMulÁtor, by se měli poradit
se svým lékařem nebo výrobcem
kardiostimulátoru o opatřeních v souvislosti
s používáním mikrovlnné trouby.

1.5 zamezení možnosti
nebezpečí zásahu
elektrickým proudem
za žádných okolností nesnímejte vnější kryt
trouby. Do otvorů pro uzavírání dvířek ani
do větracích otvorů nevlévejte žádnou
tekutinu ani nevkládejte předměty.v
případě, že dojde k rozlití, troubu okamžitě
vypněte a odpojte a kontaktujte zástupce
autorizovaného servisu ElECtroluX.
Síťový kabel ani zástrčku nepokládejte do
vody nebo jiné tekutiny. zajistěte, aby se
síťový kabel nedotýkal horkých nebo
ostrých povrchů, jako jsou například
ventilační otvory na zadní straně trouby.
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je-li poškozen napájecí kabel tohoto
spotřebiče, je nutné jej vyměnit za speciální
kabel. výměnu musí provést zástupce
autorizovaného servisu ElECtroluX.

1.6 zamezení možnosti exploze
a náhlého varu
nikdy nepoužívejte uzavřené potravinové
obaly. před ohřevem odstraňte víčko.
uzavřené potravinové obaly mohou
z důvodu akumulace tlaku explodovat, a to i
po vypnutí trouby. při ohřívání tekutin buďte
opatrní. používejte nádobu s širokým
hrdlem, aby mohly unikat bubliny.
Abyste zabránili náhlému varu tekutin a
případnému opaření:
• před ohříváním/opakovaným ohříváním
tekutinu zamíchejte.
• Doporučujeme vložit do ohřívané
tekutiny skleněnou tyčinku nebo nějaký
podobný předmět.
• po ukončení ohřívání nechte na
minimálně 20 sekund tekutinu v troubě,
abyste předešli náhlému varu.
před ohříváním potravin, jako jsou
brambory, párky nebo ovoce, propíchněte
jejich slupku, protože by mohly explodovat.

1.7 zamezení možnosti vzniku
popálenin
při vytahování jídla z trouby vždy používejte
speciální držák nádobí nebo kuchyňské
chňapky, abyste se nespálili. nádoby, sáčky
na popcorn atd. otvírejte vždy co nejdále od
obličeje a rukou, abyste se neopařili párou.
teplota nádoby neodpovídá skutečné
teplotě jídla nebo nápoje, proto vždy
zkontrolujte skutečnou teplotu jídla. při
otevírání dvířek trouby se vždy postavte tak,
abyste se neopařili unikající párou a teplem.
nadívaná jídla po ohřátí nakrájejte, aby
z nich unikla pára a neopařili jste se.
o dvířka trouby se neopírejte, ani se na ně
nezavěšujte. trouba není hračka, proto si s
ní nehrajte. naučte děti dodržovat všechna
bezpečnostní pravidla: používat kuchyňské
chňapky, opatrně odstraňovat z jídel
pokličku, věnovat zvláštní pozornost obalům
(např. z materiálů, které se samy zahřívají)
vytvořeným pro získání křupavého jídla,
protože ty mohou být obzvláště horké.

7

1.8 Další upozornění
troubu nikdy žádným způsobem
neupravujte. tato trouba je určena pouze
pro domácí přípravu jídel, proto ji používejte
pouze za tímto účelem. není vhodná pro
komerční a laboratorní využití.

1.9 zabezpečení
bezproblémového a
bezporuchového provozu
troubu nikdy neuvádějte do provozu
prázdnou, s výjimkou případů, kdy postupujete podle pokynů v návodu, Můžete
tak způsobit poškození trouby. používáte-li
nádobí, ve kterém se má jídlo zapéci do
křupava, nebo nádobí, které se zahřívá,
vždy pod ně umístěte tepelný izolátor jako
např. porcelánový talíř, aby nedošlo
k poškození otočného talíře a unášecího
podnosu z důvodu tepelného šoku. Doba
ohřevu uvedená v návodu k nádobí nesmí
být překročena. nepoužívejte kovové nádobí, které odráží mikrovlny a na kterém se
může vytvořit elektrický oblouk. Do trouby
nevkládejte plechovky. používejte pouze
otočný talíř a unášecí podnos určené pro
tento typ mikrovlnné trouby.
Aby nedošlo k poškození otočného talíře:
• před omytím otočného talíře vodou jej
nechte zchladnout.
• nepokládejte horké potraviny nebo
horké nádobí na studený otočný talíř.
• nepokládejte studené potraviny nebo
studené nádobí na horký otočný talíř.
Během provozu nepokládejte na vnější kryt
žádné předměty.
DŮLEŽITÉ! pokud si nejste jisti, jak
troubu zapojit, poraďte se
s autorizovaným a kvalifikovaným
elektrikářem.
výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost
za poškození trouby nebo zranění osob
způsobené selháním správného
elektrického zapojení.
na stěnách trouby nebo kolem těsnění
dvířek a těsnicích povrchů se někdy může
tvořit vodní pára nebo kapky. jedná se
o běžný jev, který není známkou netěsnosti
nebo poruchy trouby.
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2. popiS SpotřEBičE
2.1 Mikrovlnná trouba
1

2

3

4

8

7

6

1
2
3
4
5
6
7
8

přední panel
žárovka v troubě
ovládací panel
tlačítko otevření dvířek
kryt vlnovodu
vnitřní prostor trouby
těsnění
těsnění dvířek a povrch
těsnicích ploch

5

2.2 příslušenství
1

2

ujistěte se, že vám bylo dodáno toto
příslušenství:
1 otočný talíř
2 unášecí podnos
• unášecí podnos otočného talíře
umístěte na místo ve spodní části
prostoru.
• poté na unášecí podnos položte otočný
talíř.
• Abyste zabránili poškození otočného
talíře, zajistěte, že při vybírání nádobí
nebo nádob z trouby nedošlo k jejich
zachycení o okraj otočného talíře.
při objednávce příslušenství sdělte
prodejci nebo zástupci
autorizovaného servisu
ElECtroluX dvě věci: název části
a název modelu.
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2.3 ovládací panel
1
1

indikátory digitálního displeje:
oblíbené
časovač

2

tlačítka nastavení
výkonového stupně

3

oblíbená tlačítka

4

tlačítko Automatické
rozmrazení

5

tlačítko časovač

6

ovladač nastavení
času/hmotnosti

2
3

Automatické
rozmrazení

4

Mikrovlny

7

Start/potvrdit/
tlačítko rychlý start

zastavit/zrušit

8

tlačítko Stop

9

tlačítko otevření dvířek

5

6

Dětský bezpečnostní
zámek
nastavit hodiny

7
8

prvky displeje
hmotnost
Stupeň výkonu

9
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3. přED prvníM použitíM
3.1 zapojení
při prvním zapojení se vás trouba zeptá,
zda chcete nastavit čas.
1. trouba zapípá a všechny ikony na
displeji se na půl sekundy rozsvítí.
trouba se vás zeptá, zda chcete hodiny
zapnout.
2. pro potvrzení stiskněte tlačítko START.
(pokyny viz "nastavení hodin".)
Chcete-li hodiny vypnout, otáčejte
tlačítkem dokud se na displeji nezobrazí
“oFF”.
3. pro potvrzení stiskněte tlačítko START,
pro zrušení stiskněte tlačítko STOP.

3.2 pohotovostní režim
(Úsporný režim)
nebude-li trouba používána během 5 minut,
automaticky přejde do pohotovostního
režimu.
1. pokud byly nastaveny hodiny, čas se
zobrazí na 3 minuty, potom se na 3
sekundy zobrazí "Econ".
Displej se vypne.
2. pokud hodiny nebyly nastaveny.
Displej se vypne.
3. pohotovostí režim můžete ukončit tak,
že:
otevřete dveře, stisknete libovolné
tlačítko nebo otočíte kolečkem.

3.3 nastavení hodin
trouba má 24-hodinové hodiny.
Příklad: hodiny chcete nastavit na 18:45.
1. Dvakrát stiskněte tlačítko ČASOVAČ,
na displeji se zobrazí symbol hodin.
2. kolečko otočte dokud se na displeji
nezobrazí "on".
3. pro potvrzení stiskněte tlačítko START.
4. kolečkem otočte a nastavte hodiny.
5. pro potvrzení stiskněte tlačítko START.
6. kolečkem otočte a nastavte minuty.
7. pro potvrzení stiskněte tlačítko START.

3.4 nastavení hodin, jsou-li
nastaveny
hodiny můžete nastavit i po nastavení
času.

Příklad: změna z 18.45 na 19.50.
1. Stiskněte tlačítko START. hodiny se
rozblikají.
2. kolečkem otáčejte dokud se nezobrazí
19.
3. Stiskněte tlačítko START.
4. kolečkem otáčejte dokud se nezobrazí
50.
5. Stiskněte tlačítko START.

3.5 zrušení hodin a nastavení
pohotovostního režimu
(úsporného režimu)
1. Dvakrát stiskněte tlačítko ČASOVAČ.
2. kolečkem otáčejte dokud se na displeji
nezobrazí “oFF”.
3. pro potvrzení stiskněte tlačítko START.

3.6 Dětský bezpečnostní zámek
trouba má bezpečnostní funkci, která brání
náhodnému spuštění trouby dítětem.
jakmile bude zámek nastavený, žádná část
mikrovlnné trouby se nespustí dokud
nebude funkce zámku vypnuta.
vypnutí nebo zapnutí zámku je možné
pouze v případě, že trouba není spuštěná.
Příklad: zapnutí zámku.
Stiskněte a přidržte tlačítko STOP dokud se
nerozsvítí symbol "dětský zámek".
Příklad: vypnutí zámku.
Stiskněte a podržte tlačítko STOP dokud
symbol "dětský zámek" nezhasne.
je-li dětský zámek zapnutý, budou
deaktivována všechna tlačítka s
výjimkou tlačítka STOP.
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4. provoz
4.1 Mikrovlnné vaření
Příklad: Chcete ohřívat polévku po dobu
2,5 minuty na stupni výkonu 630 W.
1. Stiskněte tlačítko STUPEŇ VÝKONU
po pravé straně trojúhelníku, dokud se
na displeji nezobrazí 630 W.
2. otočte kolečkem a zadejte čas.
3. Stiskněte tlačítko START.
v režimu mikrovlnného vaření můžete
nastavit výkonového stupně trouby
stisknutím tlačítka přímo pod
požadovaným nastavením.

v případě, že jste vybrali 900 W,
potom lze čas mikrovlnného vaření
nastavit maximálně na 20 minut.
je-li trouba v libovolném režimu
spuštěná 3 minuty nebo více,
ventilátor zůstane spuštěný 2 minuty
po skončení vaření. otevřete dveře a
trouba se zastaví, dveře zavřete a
trouba se znovu spustí, dokud
neuplynou 2 minuty (včetně otevření
dveří). je-li trouba spuštěná déle než
3 minuty, ventilátor se nespustí.

výkonový stupeň můžete nastavit ve
chvíli, kdy je trouba spuštěná
stisknutím a přidržením
požadovaného tlačítka STUPEŇ
VÝKONU, dokud se na displeji
nezobrazí nové nastavení výkonu.

4.2 Stupeň výkonový
Nastavení
Doporučené použití
výkonu
900 W/
používá se pro rychlé vaření nebo ohřívání, (např. polévek, hotových jídel,
vySokÝ
konzervovaných jídel, nápojů, zeleniny, ryb atd).
630 W

používá se pro časově delší vaření hutnějších jídel, např. pečeně, sekané a
porcovaného masa, dále choulostivějších jídel jako je sýrová omáčka nebo
piškotový koláč. Během takto omezeného stupně vaření omáčka nepřekypí a
pokrm se provaří rovnoměrně bez převaření na okrajích.

450 W

používá se pro husté pokrmy vyžadující delší dobu vaření (při běžné přípravě
v troubě), (např. hovězí). Doporučujeme použít tento výkon, abyste zajistili, že
bude maso dostatečně měkké.

270 W/
rozMrAzovÁní
90 W

výběrem tohoto stupně dosáhnete rovnoměrného rozmrazení. tento stupeň je
též ideální pro pozvolné vaření rýže, těstovin, knedlíků a vaječného krému.

0W

pro odstání/časovač.

používá se pro pomalé rozmrazování, (např. šlehačkového dortu nebo pečiva).

W = WAtt

4.3 Snížený stupeň výkonu
Režim vaření
Mikrovlnné vaření 900 W

Standardní doba
20 minut

Snížený stupeň výkonu
Mikrovlnné vaření 630 W
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4.4 nastavení času vaření
během vaření
čas vaření můžete nastavit také v průběhu
vaření.
Příklad: přidání 2 minut (120 sekund) pomocí tlačítka START.
1. čtyřikrát stiskněte tlačítko START.
čas vaření se zvýší o 120 sekund.

4.5 použití tlačítka stop
jedním stisknutím tlačítka STOP spustíte
režim pauza.
opakovaným stisknutím tlačítka STOP čas
vaření zrušíte.

4.6 časovač
nastavení časovače.
1. Stiskněte tlačítko ČASOVAČ.
2. otočte kolečkem a zadejte čas.
3. Stiskněte tlačítko START. časovač se
spustí automaticky.
čas lze zvýšit je-li časovač spuštěný
otočením kolečka nebo stisknutím
tlačítka START.
Funkci časovače lze použít i v
případě, že trouba není spuštěná.

4.7 přidání 30 sekund
S vařením můžete začít přímo na
900 W/vySokÝ po dobu 30 sekund, po
stisknutí tlačítka START.
pro přidání času stiskněte tlačítko
START.

4.8 ztlumení
vypnutí zvuku.
1. třikrát stiskněte tlačítko ČASOVAČ,
dokud se na displeji nezobrazí “Soun”.
2. kolečkem otáčejte dokud se na displeji
nezobrazí “oFF”.
3. Stiskněte tlačítko START.
zapnutí zvuku.
1. třikrát stiskněte tlačítko ČASOVAČ,
dokud se na displeji nezobrazí “Soun”.
2. kolečkem otáčejte dokud se na displeji
nezobrazí “on”.
3. Stiskněte tlačítko START.

4.9 pozastavení
pozastavení spuštěné mikrovlnné trouby.
1. Stiskněte tlačítko STOP nebo otevřete
dveře.
2. trouba se zastaví až na 5 minut.
3. pro pokračování ve vaření stiskněte
START.

4.10 oblíbené
trouba má 3 oblíbené recepty.
změklé máslo
rozpuštěná čokoláda
hrnkový koláč
Příklad: změkčení másla.
1. jednou stiskněte tlačítko OBLÍBENÝ 1.
2. otáčejte kolečkem a zadejte hmotnost.
3. Stiskněte tlačítko START.
pokud se segmenty displeje otáčí,
znamená to, že jídlo je třeba
promíchat nebo otočit.
ve vaření pokračujte stisknutím
tlačítka START. po uplynutí času
automatického rozmrazování se
program automaticky zastaví.
výkonové stupně pro předem
nastavené oblíbené recepty nelze
nastavit.
1-4 hrnkové koláče se mohou uvařit.
VAROVÁNÍ! čokoláda se může velmi
zahřát! pokud čokoláda potřebuje delší
čas vaření, přidejte 10 sekund.
při manipulaci s čokoládou dávejte
pozor, neboť se může přehřát a
způsobit popáleniny.
přepsání oblíbených receptů na vaše vlastní
recepty.
1. Stiskněte tlačítko STUPEŇ VÝKONU a
vyberte výkon.
2. otáčením kolečka nastavte požadovaný
čas vaření.
3. Stiskněte a přidržte tlačítko OBLÍBENÝ,
které chcete nastavit, dokud neuslyšíte
jedno pípnutí a nezobrazí se hvězdička.
vrácení oblíbeného nastavení do výchozího
nastavení.
1. Stiskněte tlačítko STOP.
2. Stiskněte a na 3 sekundy přidržte tlačítka
STUPEŇ VÝKONU 450 W.
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trouba restartuje oblíbené recepty na
původní nastavení.

4.11 Automatické rozmrazování
Automatické rozmrazování spustí správný
režim vaření a délku vaření automaticky,
podle hmotnosti jídla.
Můžete si vybrat ze 2 menu automatického
rozmrazování.
1. Automatické rozmrazování:
Maso/ryby/Drůbež
2. Automatické rozmrazování: Chleba
Příklad: rozmrazení steaku o hmotnosti
0,2 kg.
1. jedním stisknutím tlačítka
AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ
vyberte menu automatického
rozmrazování.
2. hmotnost zadejte otáčením kolečka.
3. Stiskněte tlačítko START.
pokud se segmenty displeje otáčí,
znamená to, že jídlo je třeba
promíchat nebo otočit.
ve vaření pokračujte stisknutím
tlačítka START. po uplynutí času
automatického rozmrazování se
program automaticky zastaví.

13
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5. GrAFy vAřEní
5.1 oblíbené
Oblíbené
změklé máslo

Hmotnost
0.05-0.25 kg

Tlačítko

rozpuštěná
čokoláda

0.1-0.2 kg

•

hrnkový koláč

1-4 hrnky

•

•

Postup
Máslo dejte do nádoby z ohnivzdorného skla.
po uvaření promíchejte.
čokoládu nalámejte na malé kousky.
čokoládu dejte do nádoby z ohnivzdorného
skla. když se ozve pípnutí, promíchejte. po
uvaření promíchejte.
VAROVÁNÍ: čokoláda se může velmi
zahřát! pokud čokoláda potřebuje delší čas
vaření, přidejte 10 sekund. při manipulaci s
čokoládou dávejte pozor, neboť se může
přehřát a způsobit popáleniny.
koláč připravte podle receptu. hrneček dejte na
okraj otočného talíře. po uvaření nechte
odpočívat 30 sekund.

5.2 hrnkový koláč
Hrnkový čokoládový koláč
přísady na
1 hrneček:
2½ lžíce (25 g)
2 lžíce (12 g)
2½ lžíce (30 g)
¼ lžičky
1½ lžíce (15 g)
¼ lžičky
1

Malinový hrnkový koláč
přísady na
1 hrneček:

hladké mouky
kakaa
třtinového cukru
prášku do pečiva
rostlinného oleje
vanilkového extraktu
střední vejce

2½ lžíce (25 g)
2½ lžíce (30 g)
¼ lžičky
1½ lžíce (15 g)
½ lžičky
1
1½ lžíce

hladké mouky
třtinového cukru
prášku do pečiva
rostlinného oleje
vanilkového extraktu
střední vejce
jahodového džemu bez semínek

způsob:

způsob:

1. všechny suché přísady dejte do hrnečku,
dobře promíchejte vidličkou.
2. přidejte rostlinný olej, vanilkový extrakt a
vejce, dobře promíchejte.
3. hrneček dejte mimo střed otočného talíře.
4. vaření pomocí
. koláč během vaření
nakyne.
po vaření nechte odpočívat po dobu 30
sekund.

1. všechny suché přísady dejte do hrnečku,
dobře promíchejte vidličkou.
2. přidejte rostlinný olej, vanilkový extrakt a
vejce, dobře promíchejte.
3. lžící přidejte do směsi džem tak, aby se
do ní ponořil.
4. hrneček dejte mimo střed otočného talíře.
5. vaření pomocí
. koláč během vaření
nakyne.
po vaření nechte odpočívat po dobu 30
sekund.

ozdobte čokoládovým máslovým krémem.
tip: při přípravě čokoládovo-pomerančové
buchty z hrnečku přidejte místo vanilkového
extraktu ½ lžičky pomerančového extraktu.

ozdobte vanilkovým máslovým krémem.
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Hrnkový jablečný koláč s drobenkou
přísady na
1 hrneček:
2½ lžíce (25 g)
2 lžíce (30 g)
¼ lžičky
¼ lžičky
1½ lžíce (15 g)
1
1½ lžíce (30 g)
polovina (7 g)

15

Hrnkový koláč s arašídovým máslem
přísady na
1 hrneček:

hladké mouky
třtinového cukru
prášku do pečiva
mleté skořice
rostlinného oleje
střední vejce
jablečného pyré
sušenky, rozdrcené

způsob:
1. všechny suché přísady (s výjimkou
sušenky) dejte do hrnečku, dobře
promíchejte vidličkou.
2. přidejte rostlinný olej a vejce, dobře
promíchejte.
3. jemně přidejte jablečné pyré tak, aby se
ponořilo do směsi.
4. ozdobte rozdrcenou sušenkou.
5. hrneček dejte mimo střed otočného talíře.
6. vaření pomocí
. koláč během vaření
nakyne.
po vaření nechte odpočívat po dobu 30
sekund.
ozdobte kopečkem vanilkové zmrzliny.
VAROVÁNÍ! jablečné pyré může být
horké.

2½ lžíce (25 g)
2 lžíce (30 g)
¼ lžičky
1½ lžíce (15 g)
¼ lžičky
2 lžíce (30 g)
1

hladké mouky
třtinového cukru
prášku do pečiva
rostlinného oleje
vanilkového extraktu
arašídového másla
střední vejce

způsob:
1. všechny suché přísady dejte do hrnečku,
dobře promíchejte vidličkou.
2. přidejte rostlinný olej, vanilkový extrakt,
arašídové máslo a vejce a dobře
promíchejte.
3. hrneček dejte mimo střed otočného talíře.
4. vaření pomocí
. koláč během vaření
nakyne.
po vaření nechte odpočívat po dobu 30
sekund.
ozdobte čokoládovou polevou.
tip: Můžete použít arašídové máslo s
kousky, máte-li ho radši.
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Hrnkový koláč s citrónovou polevou
přísady na
1 hrneček:
2½ lžíce (25 g)
2½ lžíce (30 g)
¼ lžičky
1½ lžíce (15 g)
1 lžička
1
poleva:

hladké mouky
třtinového cukru
prášku do pečiva
rostlinného oleje
citrónové kůry
střední vejce
1 lžíce citrónové kůry
smíchaná se 2 lžícemi
moučkového cukru

způsob:
1. všechny suché přísady dejte do hrnečku,
dobře promíchejte vidličkou.
2. přidejte rostlinný olej, citrónovou kůru a
vejce, dobře promíchejte.
3. hrneček dejte mimo střed otočného talíře.
4. vaření pomocí
. koláč během vaření
nakyne.
5. ozdobte polevou z citrónové šťávy a
třtinového cukru.
6. po uvaření vyjměte koláč, horní část
propíchněte jehlou a polijte polevou,
nechte odpočívat po dobu 30 sekund.

Mrkvový hrnkový koláč
přísady na
1 hrneček:
2 lžíce (20 g)
2½ lžíce (30 g)
¼ lžičky
¼ lžičky
¼ lžičky
1 lžíce
1½ lžíce (15 g)

hladké mouky
třtinového cukru
prášku do pečiva
mleté skořice
mleté skořice
drcených mandlí
slunečnicového oleje
kůra z ½ pomeranče
30 g
strouhané mrkve
střední vejce
1
krémová poleva: 15 g másla, změklého
40 g moučkového cukru
40 g smetanového sýra
½ lžíce pomerančové šťávy

způsob:
1. všechny suché přísady dejte do hrnečku,
dobře promíchejte vidličkou.
2. přidejte slunečnicový olej, pomerančovou
kúru, nastrouhanou mrkve a vejce, dobře
promíchejte.
3. hrneček dejte mimo střed otočného talíře.
4. vaření pomocí
. koláč během vaření
nakyne.
5. polevu připravte promícháním másla,
moučkového cukru, smetanového sýru a
pomerančové šťávy.
po vaření nechte odpočívat po dobu 30
sekund.
koláč nechte vychladnout, potom přidejte
polevu.
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5.3 Automatické rozmrazování
Automatické
Hmotnost
rozmrazování
Maso/ryby/drůbež 0.2-1.0 kg

Tlačítko
x1

Postup
•
•

(celá ryba, rybí
plátky, rybí filety,
kuřecí stehna,
kuřecí prsa, mleté
maso, steak,
kotlety,
hamburgery,
párky)
Chléb

•

•

položte pokrm do ploché mísy do
středu otočného talíře.
po zaznění signálu pokrm otočte,
přerovnejte a oddělte. konce silných
částí a teplá místa chraňte alobalem.
po rozmrazení zabalte pokrm do
alobalu na 15 až 45 minut, aby došlo
k celkovému rozmražení.
Mleté maso: po zaznění signálu pokrm
otočte. je-li to možné, rozmražené
části vyndejte.
není vhodné pro celou drůbež.

0.1-1.0 kg

x2

•

•

•

rozmístěte pokrm do ploché mísy do
středu otočného talíře. pro 1,0 kg
položte přímo na otočný talíř.
po zaznění signálu pokrm otočte,
přerovnejte a odstraňte rozmražené
plátky.
po rozmrazení zabalte pokrm do
alobalu nechte 5 až 15 minut odstát,
aby došlo k celkovému rozmražení.

zadejte pouze hmotnost pokrmu. nepřidávejte hmotnost nádoby.
v případě potravin, které váží více než hmotnosti/množství v uvedené tabulce, použijte manuální
ovládání.
konečná teplota se bude měnit podle počáteční teploty.
Steaky a kotlety by měly být zmraženy v jedné vrstvě.
Mleté maso by mělo být zmraženo v tenké formě.
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5.4 ohřívání pokrmů a nápojů
Množství
-g/ml150
150
900
1000
400

Stupeň
Výkonu
900 W
900 W
900 W
900 W
900 W

Doba
-Min1
2
8-10
9-11
4-6

200
500

900 W
900 W

1-2
3-5

Maso, 1 plátek 1)

200

900 W

3

rybí filety 1)

200

900 W

3-5

koláč, 1 plátek
Dětská výživa,
1 sklenice

150
190

450 W
450 W

½-1
½-1

rozpuštěný margarín
nebo máslo 1)
rozpuštěná čokoláda

50

900 W

½

vložte do ploché mísy
nalijte do vhodné nádoby pro
mikrovlnné trouby, po ohřátí
pořádně zamíchejte a zkontrolujte
teplotu
přikryjte

100

450 W

3-4

občas zamíchejte

Pokrm/Nápoj
Mléko
voda,

1 šálek
1 šálek
6 šálků
1 nádoba
jídlo na jeden talíř
(zelenina, maso a
přílohy)
polévka/dušený
zelenina

1)

Metoda
nezakrývejte
nezakrývejte
nezakrývejte
nezakrývejte
přilijte trochu vody do omáčky,
přikryjte pokličkou a v polovině
ohřívání zamíchejte
přikryjte, po ohřátí zamíchejte
v případě potřeby přilijte trochu
vody, přikryjte a v polovině ohřívání
zamíchejte
rozetřete tenkou vrstvu omáčky na
horní část, přikryjte
přikryjte

z chlazeného

5.5 rozmrazování
Pokrm
Guláš
koláč, 1 plátek
ovoce, např.
třešně, jahody,
maliny, švestky

Množství
-g500

Stupeň
Výkonu
270 W

Doba
-Min8-9

150
250

90 W
270 W

1-3
3-5

Metoda
v polovině rozmrazování
zamíchejte
vložte do ploché mísy
rovnoměrně rozložte,
v polovině rozmrazování
obraťte

Doba odstání
-Min10-30
5
5
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5.6 vaření zmraženého jídla
Množství
-g-

Stupeň
Výkonu

Doba
-Min-

300
400

900 W
900 W

9-11
8-10

Množství
-g-

Stupeň
Výkonu

Doba
-Min-

Brokolice/
hrášek
Mrkev

500

900 W

6-8

500

900 W

9-11

pečeně
(vepřové,
hovězí,
jehněčí
rybí filet

1000

630 W

34-38

200

900 W

4-6

Pokrm
rybí filet
jídlo na jeden
talíř

Metoda
přikryjte
přikryjte, po 6 minutách
zamíchejte

Doba
odstání
-Min2
2

5.7 vaření
Pokrm

Metoda
přidejte 4-5 lžic vody, přikryjte,
v polovině vaření zamíchejte
nakrájejte na kolečka, přidejte
4-5 lžic vody, přikryjte,
v polovině vaření zamíchejte
ochuťte podle potřeby, vložte
do mělké ploché nádoby,
otočte v polovině doby
přípravy.
ochuťte podle potřeby, vložte
do ploché nádoby, přikryjte

Doba
odstání
-Min-

10

2

je-li trouba v libovolném režimu spuštěná 3 minuty nebo více, ventilátor zůstane spuštěný 2 minuty po
skončení vaření. otevřete dveře a trouba se zastaví, dveře zavřete a trouba se znovu spustí, dokud
neuplynou 2 minuty (včetně doby, kdy byly otevřené dveře). je-li trouba spuštěná déle než 3 minuty,
ventilátor se nespustí.
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6. rADy A tipy
6.1 nádobí bezpečné pro vaření v mikrovlnné troubé
Nádobí

Bezpečné
pro
mikrovlnné
trouby

Alobal/nádoby s fólií

3/7

porcelán a keramika

3/7

Skleněné nádobí,
např. pyrex ®
kovové nádobí

plastové/polystyreno
vé nádoby (např. na
potraviny rychlého
občerstvení)
Sáčky do
mrazničky/pečicí
sáčky

papír – talíře, kelímky
a kuchyňské utěrky
Slaměné a dřevěné
nádoby
recyklovaný papír a
noviny

3
7
3
3

3
3
7

Poznámky
pro ochranu jídla před přehřátím lze použít malé proužky
alobalu. Mezi fólií a stěnami trouby by měla být vzdálenost
alespoň 2 cm, neboť může dojít ke vzniku elektrického
oblouku. Doporučujeme používat pouze nádoby s fólií,
které jsou k těmto účelům označeny výrobcem. jehož
pokyny pečlivě dodržujte.
porcelán, keramika, glazovaná keramika a kostní porcelán
jsou obvykle vhodné, pokud nemají kovové zdobení.
pokud používáte tenké skleněné nádobí, měli byste být
opatrní, protože při náhlém ohřátí může dojít k jeho rozbití
nebo prasknutí.
při mikrovlnném ohřevu nedoporučujeme používat kovové
nádobí, protože může způsobit vznik elektrického oblouku
a následně požár.
u některých nádob je třeba dávat pozor, neboť se mohou
při vysokých teplotách zkroutit, roztavit nebo ztratit barvu.

je třeba je propíchnout, aby mohla unikat pára.
zkontrolujte, zda jsou sáčky vhodné pro použití
v mikrovlnné troubě. nepoužívejte plastové ani kovové
sponky, neboť se mohou roztavit či vznítit z důvodu vzniku
elektrického oblouku.
používejte je pouze pro ohřívání nebo absorpci vlhkosti.
Buďte opatrní, neboť jejich přehřátí může způsobit požár.
při použití těchto materiálů mějte troubu vždy pod
dohledem, neboť jejich přehřátí může způsobit požár.
Mohou obsahovat výtažky z kovu, které způsobují
vytvoření elektrického oblouku a potenciálně i požár.
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6.2 rady pro mikrovlnné vaření
Rady pro mikrovlnné vaření
Složení

pokrmy s vysokým obsahem tuku nebo cukru (např. vánoční puding, plněná
paštika) vyžadují kratší dobu ohřevu. Buďte opatrní, neboť přehřátí může
způsobit požár.
velikost
Chcete-li dosáhnout rovnoměrného vaření, vařte kousky stejné velikosti.
teplota jídla
očáteční teplota potravin ovlivňuje potřebnou délku doby vaření. potraviny
s náplní, (např. koblihy s džemem) propíchněte, aby mohlo unikat teplo a pára.
rozmístění
nejsilnější části jídla, (např. kuřecí stehna), umístěte směrem k vnějšímu okrají
nádoby.
zakrytí
používejte potravinovou fólii s otvory pro mikrovlnné vaření nebo vhodné víko.
propíchnutí
před vařením nebo ohříváním potravin se slupkou nebo kůží, (jako jsou
brambory, ryby, kuřata a párky), propíchněte jejich slupku, protože se v nich
kumuluje pára a potraviny by mohly explodovat.
DŮLEŽITÉ! vejce ve skořápkách a celá vejce natvrdo by se neměla
ohřívat pomocí mikrovln, protože mohou explodovat dokonce i po
ukončení mikrovlnného varu.
Míchat, otáčet pro dosažení rovnoměrného ohřevu je důležité během vaření jídlo míchat,
a přerovnávat otáčet a přerovnávat. pokrm vždy míchejte a přerovnávejte od vnějšího okraje
směrem ke středu.
odstání
po dokončení vaření je nutná doba odstavení, aby se teplo rovnoměrně
rozptýlilo po celém pokrmu.
přikrytí
horké části, (např. nohy a křídla na kuřeti), lze přikrýt malými kousky fólie, které
odráží mikrovlny.
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7. ÚDržBA A čištění
UPOZORNĚNÍ!

otočný talíř a unášecí podnos

nA žÁDnou z čÁStí Mikrovlnné
trouBy nEpoužívEjtE koMErční
čiStiCí proStřEDky pro trouBy,
pArní čiStičE, DrSné A hruBé
čiStičE, jAkékoli čiStiCí
proStřEDky oBSAhujíCí hyDroXiD
SoDnÝ nEBo DrÁtěnky.

vyndejte otočný talíř a unášecí podnos
z trouby. omyjte je v mýdlové vodě. otřete
je měkkou utěrkou. otočný talíř i unášecí
podnos můžete mýt v myčce na nádobí.

trouBu čiStětE v prAviDElnÝCh
intErvAlECh A oDStrAŇujtE
vEškEré zBytky jíDlA. pokud trouba
nebude udržována v čistotě, může dojít
k narušení povrchu. to by negativně
ovlivnilo životnost spotřebiče a mohlo by
vyústit i v nebezpečnou situaci.

pravidelně čistěte obě strany dvířek,
těsnění i těsnicí povrchy jemným vlhkým
hadříkem od všech nečistot. nepoužívejte
agresivní brusné čisticí prostředky ani ostré
kovové škrabky pro čištění dvířek nebo
skla trouby. Mohly by povrch poškrábat a
způsobit popraskání skla.

vnější části trouby
vnější část trouby můžete snadno vyčistit
jemným mýdlem a vodou. Mýdlo z trouby
pečlivě setřete vlhkým hadříkem a poté
troubu osušte jemnou utěrkou.

ovládací panel
Deaktivujte ovládací panel otevřením
dvířek trouby. při čištění panelu byste měli
dát pozor. panel jemně otřete pouze
hadříkem navlhčeným vodou. vyhněte se
použití příliš velkého množství vody.
nepoužívejte žádné chemické čisticí
prostředky, ani čisticí prostředky s pískem.

vnitřek trouby
postříkané, rozsypané a rozlité zbytky
setřete po každém použití trouby měkkým
vlhkým hadříkem nebo houbičkou, dokud
je trouba ještě teplá. větší rozlité zbytky
odstraňte jemným mýdlem a setřením
vlhkým hadříkem, dokud neodstraníte
všechny zbytky. nikdy nesundávejte kryt
vlnovodu.
Dbejte na to, aby se mýdlo ani voda
nedostaly do malých větracích otvorů ve
stěnách trouby, což by ji mohlo poškodit.
na vnitřní část trouby nepoužívejte čisticí
prostředky ve spreji.

Dvířka

DŮLEŽITÉ!
neměli byste používat parní čistič.
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8. Co DĔlAt kDyž
Problém
Mikrovlnná trouba
nefunguje správně?

•
•
•

Mikrovlnný režim
nefunguje?

•
•
•
otočný talíř se neotáčí? •
•
•
•
Mikrovlnnou troubu nelze •
vypnout?
•
Světlo vnitřku trouby
•
nefunguje?
prohřátí a vaření jídla trvá •
déle než dříve?
•
•

Kontrolované položky . . .
nefungují pojistky v pojistkové skříni.
Došlo k přerušení napájení.
pokud bude i nadále docházet ke spálení pojistek, kontaktujte
kvalifikovaného elektrikáře.
Dvířka nejsou řádně zavřená.
těsnění dvířek a jejich povrch není čistý.
Bylo stisknuto tlačítko START.
unášecí podnos není správně připojen k pohonu.
nádobí do trouby přesahuje otočný talíř.
jídlo přesahuje přes okraj otočného talíře a brání mu v otáčení.
v prostoru pod otočným talířem se nachází nějaký předmět.
izolujte spotřebič od pojistkové skříně.
kontaktujte zástupce autorizovaného servisu ElECtroluX.
kontaktujte zástupce autorizovaného servisu ElECtroluX.
vnitřní žárovku smí vyměnit pouze vyškolený zástupce servisu
ElECtroluX.
nastavte delší dobu vaření (dvojnásobné množství = téměř
dvojnásobná doba) nebo
je-li jídlo studenější než obvykle, čas od času je otočte nebo
obraťte, případně
nastavte vyšší nastavení výkonu.

23
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9. inStAlACE
troubu lze nainstalovat do pozice A
nebo B:
A

Pozice

B

A
B

Rozměry výklenku
Š
H
V
562 x 550 x 450
562 x 500 x 450

Měření v (mm)
Běžná
trouba

9.1 instalace spotřebiče
4 mm

4 mm

4 mm

1. odstraňte veškerý obal a pečlivě
zkontrolujte, zda nejsou na troubě
známky poškození.
2. namontujte upevňovací háčky ke
kuchyňské skřínce dle instrukcí v
dodaném návodu a vzoru.
3. připevněte zařízení ke kuchyňské
skřínce pomalu bez použití síly.
zařízení zdvihněte na upevňovací
háčky a poté jej nechte dosednout do
zabezpečené pozice. pro případ
odlišné instalace jsou háčky
oboustranné. přední rám trouby musí
těsně přiléhat k otvoru v přední straně
skřínky.
4. zajistěte, aby byl spotřebič stabilní a
nebyl nakloněn. Mezi dvířky horní
skříňky a horní částí rámu musí být
mezera 4 mm (viz nákres).
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9.2 připojení spotřebiče ke
zdroji elektrické energie
(A)

• Elektrická zásuvka musí být přístupná
tak, aby bylo možné spotřebič
v případě nouze snadno odpojit. nebo
by mělo být možné izolovat troubu od
napájení začleněním vypínače
odpovídajícího pravidlům pro kabeláž.
• zásuvka by měla být umístěna za
skříňkou.
• nejlepší pozice je nad skříňkou, viz (A).
• připojte spotřebič ke zdroji
jednofázového napětí 220-240 v/50 hz
střídavého proudu prostřednictvím
správně nainstalované zásuvky
s uzemněním. zásuvka musí být jištěn
10 A pojistku.
• napájecí kabel může vyměnit pouze
elektrikář.
• před zahájením instalace přivažte
k napájecímu kabelu kus provázku,
abyste při instalaci spotřebiče usnadnili
připojení k bodu (A).
• při vkládání trouby do vysoké skříně,
nESMí dojít k poškození napájecího
kabelu.
• Síťový kabel ani zástrčku nepokládejte
do vody nebo jiné tekutiny.

9.3 Elektrické připojení
UPOZORNĚNÍ!
toto zAřízEní MuSí BÝt
uzEMněno
výrobce nenese žádnou odpovědnost za
případy, kdy nejsou tato bezpečnostní
opatření dodržena.

není-li zástrčka, kterou je váš spotřebič
vybaven, vhodná do vaší zásuvky, musíte
kontaktovat zástupce autorizovaného
servisu ElECtroluX.
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10. tEChniCké ÚDAjE
Střídavé napětí
Distribuce line pojistka/jistič
požadovaný výkon:
výstupní výkon:
Frekvence mikrovln
vnější rozměry:
rozměry vnitřního prostoru

220-240 v, 50 hz, jednofázové
Mikrovlny
Mikrovlny
MBE2658S

Minimálně 10 A
1.4 kW
900 W (iEC 60705)
2450 Mhz 1) (Skupina 2/třída B)
596 mm (š) x 459 mm (v) x 404 mm (h)
342 mm (š) x 207 mm (v) x 368 mm (h) 2)

objem trouby

26 litrů 2)

otočný talíř

ø 325 mm, skleněný

hmotnost

cca 19 kg

1)

2)

tento výrobek splňuje požadavky evropské normy En55011.
v souladu s touto normou je tento výrobek klasifikován jako zařízení skupina 2, třída B.
Skupina 2 znamená, že zařízení záměrně vytváří radiofrekvenční energii ve formě elektromagnetické
radiace pro tepelné zpracování jídla. třída B znamená, že zařízení je vhodné pro používání
v domácnosti.
vnitřní objem je vypočten na základě změření maximální šířky, hloubky a výšky.Skutečný objem pro
uložení jídla je menší.

11. inForMACE o životníM proStřEDí
recyklujte materiály označené symbolem
. obaly vyhoďte do příslušných
odpadních kontejnerů k recyklaci.
pomáhejte chránit životní prostředí a lidské
zdraví a recyklovat elektrické a elektronické
spotřebiče určené k likvidaci.

Spotřebiče označené příslušným
symbolem
nelikvidujte spolu s
domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte
v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte
místní úřad.
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Vi tÆnker pÅ dig
tak fordi du valgte dette produkt fra aeg. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig
funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere – funktioner,
som du ikke finder i almindelige apparater. brug et par minutter på at læse mere – så du
kan få det bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com
registrere dit produkt for bedre service:
www.registeraeg.com
købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop

kundepleje og serVice
Vi anbefaler brugen af originale reservedele.
sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service.
du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Model, pnc, serienummer.
advarsel/Forsigtig-sikkerhedsanvisninger
generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
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1.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

VIGTIGE! Vigtige
sikkerhedsoplysninger: lÆs
dette grundigt, og geM det til
FreMtidig brug.
hvis opvarmet mad begynder at ryge, må du ikke
Åbne døren. sluk for ovnen, og vent, indtil
maden er holdt med at ryge. Åbning af døren
mens maden ryger, kan medføre brand. du må
kun bruge beholdere og kogegrej, der er egnet til
brug i en mikrobølgeovn. du må ikke efterlade
mikrobølgeovnen uden at have opsyn med den,
når du bruger engangsplastik, papir eller andre
letantændelige beholdere. du skal rengøre låget
over bølgelederen, ovnrummet, drejetallerkenen
og drejetallerkenens sokkel efter brug. disse
enheder skal være tørre og fedtfri.
Fedtophobninger kan blive overophedet og kan
begynde at ryge eller blive antændt.
Mikrobølgeovnen er beregnet til opvarmning af
mad og drikkevarer. tørring af mad eller tøj og
opvarmning af varmepuder, hjemmesko, svampe,
fugtigt tøj og lignende kan medføre risiko for
personskade, antændelse og brand.
Metalbeholdere til mad og drikke må ikke
anvendes til madlavning i mikroovn.
Man skal passe på ikke at flytte drejeskiven, når
man fjerner beholderne fra apparatet.
1.1 sådan undgår du personskade
ADVARSEL!
du må ikke bruge ovnen, hvis den er
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beskadiget eller har funktionssvigt.
du skal kontrollere følgende før brug:
a) kontroller, at døren er ordentligt lukket og ikke
er dårligt justeret eller sidder skævt.
b) kontroller, at hængslerne og dørlåsen ikke er
gået i stykker eller er løse.
c) kontroller, at dørpakningen og lukkefladen ikke
er beskadiget.
d) kontroller, at der ikke er nogen buler eller hak
inden i ovnrummet eller på døren.
e) kontroller, at strømforsyningsledningen og
stikket ikke er beskadiget.
du må aldrig selv foretage justeringer, reparere
eller ændre på ovnen. det er farligt for alle andre
end en kompetent person at foretage service eller
reparation, som betyder afmontering af en plade,
der beskytter mod mikrobølgeenergi.
lad ikke fedt eller snavs ophobe sig på
dørpakning-erne og tilstødende dele. Følg
vejledningerne for "Vedligeholdelse & rengøring".
hvis ovnen ikke holdes ren, kan overfladen blive
ødelagt, hvilket kan reducere apparatets levetid og
eventuelt føre til en farlig situation.
Forsøg ikke selv at udskifte ovnlyset, eller lade
nogen, der ikke er godkendt af electroluX,
gøre det. hvis ovnlyset ikke virker, skal du kontakte
din forhandler eller tilkalde en autoriseret
electroluX servicetekniker.
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1.2 sådan undgår du risiko for eksplosion og
pludselig kogning
ADVARSEL!
Væske og andre fødevarer må ikke
opvarmes i lukkede beholdere, da der er
risiko for, at de eksploderer.
opvarmning af drikkevarer i mikrobølgeovnen kan
resultere i forsinket kraftig kogning, og det er derfor
vigtigt at være forsigtig, når du håndterer
beholderen.
du må ikke koge æg med skal på, og hele
hårdkogte æg må ikke opvarmes i
mikrobølgeovnen, da der er risiko for, at de kan
eksplodere selv efter endt kogning. For at koge
eller genopvarme æg, som ikke er lavet til røræg
eller er lavet til en blanding, skal du prikke hul på
æggeblommerne for at undgå, at æggene
eksploderer. du skal pille skallen af æggene og
skære hårdkogte æg i skiver, før du genopvarmer
dem i mikrobølgeovnen.
For at undgå forbrændinger skal du altid teste
madens temperatur og røre i maden, inden du
serverer den. du skal også være særligt
opmærksom på temperaturen på føde- og
drikkevarer til spædbørn, børn og ældre.
du skal holde børn væk fra døren, så de ikke
brænder sig.
1.3 sådan undgår du, at børn anvender ovnen
forkert
ADVARSEL!
apparatet og de tilgængelige dele bliver
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varme, når de er i brug. børn under 8 år skal
holdes på afstand af apparatet, medmindre
de er under konstant overvågning.
dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år samt
af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller personer uden relevant
erfaring eller viden, hvis disse er blevet overvåget
eller har modtaget instruktioner i sikker brug af
apparatet og forstår de potentielle farer forbundet
hermed. der bør føres tilsyn med børn for at sikre,
at de ikke leger med enheden. rengøring og
vedligeholdelse må kun udføres af børn, hvis de er
mindst 8 år gamle og under overvågning.
dette apparat er beregnet til brug i husholdninger
og lignende steder såsom: køkkenområder for
ansatte i butikker, kontorer og andre
arbejdsmiljøer; stuehuse; af kunder på hoteller,
moteller og lignende beboelsesmiljøer; pensionater
og lignende miljøer.
ovnen er ikke beregnet til brug i højder over 2000 m.
1.4 sådan undgår du brand
du må ikke efterlade mikrobølgeovnen
uden at have opsyn med den, mens den er
i brug. et for højt effektniveau eller for lang
tilberedningstid kan overopvarme maden
og resultere i brand. stikkontakten skal
være nem at komme til, således at stikket
let kan trækkes ud i nødstilfælde.
strømforsyningen (vekselstrøm) skal være
220-240 V, 50 hz, med en sikring på
minimum 10 a eller en afbryder på
minimum 10 a. det anbefales at benytte
et separat kredsløb, som kun bruges til
denne ovn. du må ikke opbevare eller
bruge ovnen udendørs.
anbring ikke brændbare materialer nær
ved ovnen eller dens ventilationsåbninger.
undgå at blokere ventilationsåbningerne.
Fjern alle forstærkninger af metallisk art,
metalgenstande osv. fra fødevarer og

fødevareemballage. buedannelse på
metalliske overflader kan forårsage brand.
brug ikke mikrobølgeovnen til at varme olie
til friturestegning. temperaturen kan ikke
kontrolleres, og olien kan blive antændt.
du må kun bruge specielle beholdere
egnet til mikrobølgeovnen til at poppe
popcorn i. du må ikke opbevare fødevarer
eller andre genstande inde i ovnen.
kontroller indstillingerne, efter du har
startet ovnen for at sikre dig, at ovnen
arbejder på det rigtige program. se de
tilsvarende bemærkninger i
brugervejledningen. du må ikke bruge
ovnen med døren stående åben eller på
nogen måde ændre på dørens
sikkerhedslåse. du må ikke bruge ovnen,
hvis der er en genstand mellem
dørpakningerne og lukkefladen.
personer med paceMakere skal
forespørge om
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forsigtighedsforanstaltningerne vedrørende
mikrobølgeovne hos deres læge eller
pacemakerens producent.

1.5 sådan undgår du elektrisk
stød
du må under ingen omstændigheder
fjerne det udvendige kabinet. du må aldrig
spilde væske ind i eller placere genstande
i dørlåsens eller ventilationens åbninger.
hvis der spildes, skal ovnen straks slukkes
og stikket tages ud, og en autoriseret
electroluX servicetekniker skal
tilkaldes. du må ikke dyppe
strømforsyningsledningen eller stikket i
vand eller anden væske. du må ikke føre
strømforsyningsledningen hen over en
varm eller skarp overflade såsom området
omkring varmluftshullet øverst på ovnens
bagside.
hvis mikrobølgeovnens
strømforsyningsledning beskadiges, skal
den erstattes af en speciel ledning.
udskiftningen skal foretages af et
autoriseret electroluX servicetekniker.

1.6 sådan undgår du risiko for
eksplosion og pludselig
kogning
brug aldrig lukkede beholdere. Fjern
forsegling og låg før brug. Forseglede
beholdere kan eksplodere på grund af et
opbygget tryk, selv efter at ovnen er
slukket. pas på, når du opvarmer
drikkevarer i mikrobølgeovnen. brug en
beholder med en bred åbning, så boblerne
slipper ud.
sådan undgår du pludselig kraftig kogning
og skoldning:
• rør i væsken før
opvarmning/genopvarmning.
• Vi anbefaler, at du sætter en røreske af
glas eller lignende redskab i væsken
under genopvarmningen.
• lad væsker stå mindst 20 sekunder i
ovnen efter afsluttet tilberedning for at
forhindre stænk fra den kogende
væske.
du skal prikke hul i skindet/skrællen på
fødevarer såsom kartofler, pølser og frugt

før tilberedning for at undgå, at de
eksploderer.

1.7 sådan undgår du brandsår
du skal bruge grydelapper eller
grillhandsker, når du tager maden ud af
ovnen for at undgå at blive brændt. når du
åbner beholdere, popcornposer,
kogeposer osv., skal du holde disse væk
fra ansigtet og hænderne, således at
dampen kan slippe ud, og du undgår at
blive forbrændt.
beholderens temperatur er ikke en sand
indikation af føde- eller drikkevarernes
temperatur. du skal altid teste madens
temperatur. hold altid god afstand til
ovnen, når du åbner ovndøren, så du
undgår at blive forbrændt af damp og
varme, der siver ud fra ovnen. efter
opvarmning skal du skære fyldte, tilberedte
fødevarer i skiver, så dampen kan sive ud,
og du derved kan undgå forbrændinger.
du må ikke lægge din vægt over på
ovndøren. undgå at lege med ovnen eller
bruge den som legetøj. børn skal kende
alle vigtige sikkerhedsregler: de skal bruge
grillhandsker og være forsigtige, når de
fjerner forseglinger på fødevarer. børn skal
være særligt opmærksomme på
indpakninger (f.eks. selvopvarmende
materialer), der er beregnet til at gøre
maden sprød, da de kan være ekstra
varme.

1.8 andre advarsler
du må aldrig på nogen måde ændre på
ovnen. ovnen er kun egnet til tilberedning
af fødevarer i hjemmet og må kun bruges
til madlavning. den er ikke egnet til
erhvervsmæssig brug eller brug i
laboratorier.

1.9 sådan opnår du problemfri
brug af ovnen og undgår
skade
brug aldrig ovnen, hvis den er tom,
undtagen hvis det anbefales i
brugervejledningen, da det kan beskadige
ovnen. når du bruger en bruningstallerken
eller et selvopvarmende materiale, skal du
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altid placere en varmeresistent ikke-leder
såsom en porcelænstallerken under
denne for at forhindre skade på
drejetallerkenen og drejetallerkenens
sokkel på grund af varmepåvirkningen.
den forvarmningstid, der er angivet i
opskriften, må ikke overskrides. du må
ikke bruge kogegrej af metal, som
tilbagekaster mikrobølgerne og derved
kan forårsage elektrisk buedannelse. brug
ikke dåser i ovnen. du må kun bruge
drejetallerkener og sokler til
drejetallerkener, der er beregnet til denne
ovn. ovnen må ikke bruges uden
drejetallerken.
sådan undgår du, at drejetallerkenen går i
stykker:
• lad drejetallerkenen afkøle, før du
rengør den med vand.
• du må ikke sætte varm mad eller varmt
kogegrej på en kold drejetallerken.
• du må ikke sætte kold mad eller koldt
kogegrej på en varm drejetallerken.
placer ikke nogen genstand på det ydre
kabinet, mens ovnen er i brug.
VIGTIGT! hvis du er i tvivl om,
hvordan ovnen tilsluttes, skal du
kontakte en autoriseret og
faguddannet elektriker.
hverken producenten eller forhandleren
kan påtage sig noget ansvar for
beskadigelse af ovnen eller personskade,
der måtte opstå, hvis den korrekte
procedure for tilslutning af ovnen ikke
følges. der kan af og til dannes vanddamp
eller vanddråber på ovnvæggene eller
omkring dørpakningerne og lukkefladen.
dette er helt normalt og er ikke tegn på
utæthed eller anden form for
funktionssvigt.

33
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_
2. oVersigt
oVer apparatet
2.1 Mikrobølgeovn
1

2

3

4

8

7

6

Frontkant
ovnlys
betjeningspanel
døråbnings-knap
plade, der beskytter
bølgeleder
6 ovnrum
7 drev til drejetallerken
8 dørpakninger og
lukkeflader
1
2
3
4
5

5

2.2 tilbehør
1

2

kontroller, om du har modtaget følgende
tilbehør:
1 drejetallerken
2 sokkel til drejetallerken
• placer soklen til drejetallerkenen på
bunden af ovnrummet.
• du skal herefter placere
drejetallerkenen på soklen.
• For at undgå skade på drejetallerkenen
skal du sikre dig, at skåle eller
beholdere løftes fri af drejetallerkenens
kant, når du fjerner dem fra ovnen.
når du bestiller tilbehør, skal du
nævne to ting: varens navn og
modelnavn til forhandleren eller en
autoriseret electroluX
servicetekniker.
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2.3 betjeningspanel
1
1

digitalt display indikatorer:
Favoritter
køkkenur

2
3
4
5

automatisk optøning
Mikrobølger
stop/afbryd

2
3

Favorit-knapper

4

automatiks
optøningstast

5

timer-knap

6

timer/Vægt-drejeknap

7

start/bekræft/
hurtigstart-knap

8

stop-knap

9

døråbnings-knap

børnesikring
6

indstil ur
displayets segmenter

7

Vægt

8

effektniveauer

9

effekt-knapper
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3. Før ibrugtagning
3.1 tilslut
når ovnen tændes for første gang, bliver du
spurgt, om du vil indstille uret.
1. ovnen vil bippe, og alle ikonerne på
displayet vil tændes i et halvt sekund.
du vil blive spurgt, om du ønsker at
tænde for uret.
2. tryk på START-knappen for at bekræfte
dette. (se “indstilling af ur" for
instruktion.)
For at slukke for uret skal du dreje på
knoppen, indtil displayet viser ”oFF”.
3. tryk på START-knappen for at
bekræfte, eller tryk på STOP knappen
for at annullere.

3.2 standby (økonomitilstand)
ovnen går automatisk i standby
(økonomistilstand), hvis den ikke bruges
inden for 5 minutter.
1. hvis uret er indstillet, vil det vise tiden i 3
minutter. derefter vil det vise ”econ” i 3
sekunder.
displayet vil derefter slukke.
2. hvis uret ikke er blevet indstillet:
displayet vil derefter slukke.
3. For at for at forlade standby
(økonomitilstand) kan du:
Åbne lågen, trykke på en tast eller dreje
på knoppen.

3.3 indstilling af uret
ovnen har et ur med 24-timers visning.
Eksempel: sådan indstilles uret til 18:45.
1. tryk på TIMER-knappen to gange.
ursymbolet bliver vist.
2. drej på knoppen, indtil “on” vises.
3. tryk på START-knappen for at bekræfte
dette.
4. drej på knoppen for at indstille timetallet.
5. tryk på START-knappen for at bekræfte
dette.
6. drej på knoppen for at indstille
minuttallet.
7. tryk på START-knappen for at bekræfte
dette.

3.4 justering af tidspunktet, når
uret er indstillet
du kan justere tiden, efter at tiden er blevet
indstillet.
Eksempel: sådan ændrer du fra 18.45 til
19.50.
1. tryk på START-knappen. timetallet vil
blinke.
2. drej på knoppen, indtil 19 vises.
3. tryk på START-knappen.
4. drej på knoppen, indtil 50 vises.
5. tryk på START-knappen.

3.5 sådan annulleres uret, og
standby indstilles
(økonomitilstand)
1. tryk på TIMER-knappen to gange.
2. drej på knoppen, indtil “oFF” vises.
3. tryk på START-knappen for at bekræfte
dette.

3.6 børnesikring
ovnen har en sikkerhedsanordning, som
forhindrer et barns utilsigtede brug af
ovnen. når børnesikringen er slået til, er der
ingen af mikroovnens dele, der fungerer, før
børnesikringen igen slås fra.
du kan kun slå børnesikringen til eller fra,
når ovnen ikke er i drift.
Eksempel: sådan slås børnesikringen til.
tryk på STOP-knappen og hold den nede,
indtil "børnesikring" symbolet tændes.
Eksempel: sådan slås børnesikringen fra.
tryk på STOP-knappen og hold den nede,
indtil "børnesikring" symbolet slukker.
når børnesikringen er slået til, er alle
taster er deaktiverede undtagen
knappen STOP.
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4. driFt
4.1 Mikrobølger tilberedning

hvis 900 W vælges, er den længste
mikrobølge-tid, der kan indstilles, 20
minutter.

Eksempel: lad os f.eks. antage, at du
ønsker at varme suppe i 2 minutter og 30
sekunder ved en effekt på 630 W.
1. tryk på EFFEKT-knappen til højre for
trekanten, indtil 630 W vises.
2. drej på knoppen for at indstille tiden.
3. tryk på START-knappen.
i mikrobølge-tilberedningstilstand kan
du justere effektniveauet ved at trykke
på knappen lige under den ønskede
indstilling.
du kan indstille effektniveauet, mens
ovnen er i drift ved at trykke på det
ønskede EFFEKT og holde knappen
nede, indtil den nye effektindstilling
fremhæves på displayet.

hvis ovnen er tændt i 3 minutter eller
mere (i en hvilken som helst tilstand),
vil ventilatoren forblive tændt i 2
minutter, efter at tilberedningen er
afsluttet. hvis du åbner lågen,
standser ventilatoren. hvis du lukker
den igen, starter ventilatoren påny i
indtil 2 minutter er gået (inklusive
tiden med åben låge). hvis ovnen er
tændt mindre end 3 minutter, starter
ventilatoren ikke.

4.2 effektniveauer
Effektindstilling
900 W/høj

Anvendelsesforslag
bruges til hurtig tilberedning eller genopvarmning, (f.eks. suppe, gryderetter,
dåsemad, varme drikke, grønsager, fisk osv).

630 W

bruges til længerevarende tilberedning af mere kompakte madvarer som f.eks.
steg, forloren hare og tallerkenretter samt til mere sarte retter som f.eks.
ostesauce og sukkerbrødskage. Ved denne lave temperatur koger saucen ikke
over, og maden bliver jævnt tilberedt uden at få for meget i de yderste lag.

450 W

bruges til kompakte madvarer, som kræver lang tilberedningstid, når de
tilberedes i en almindelig ovn. disse er (f.eks. oksekødsretter), hvor det tilrådes at
bruge denne indstilling for at sikre, at kødet bliver mørt.

270 W/
optøning
90 W

bruges til optøning. Vælg denne indstilling for at sikre, at maden optøs jævnt.
denne indstilling er også ideel til tilberedning ved svag varme af ris, pasta og
æggecreme.
til forsigtig optøning, (f.eks. cremekage eller wienerbrød).

0W

hvile/minutur

W = Watt

4.3 reduceret effektniveau
Tilberedningstilstand
Mikrobølgeovn 900 W

Standardtid
20 minutter

Reduceret effekt
Mikrobølgeovn 630 W
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4.4 justering af
tilberedningstiden under
tilberedningen
du kan justere tilberedningstiden under
tilberedningen.
Eksempel: sådan tilføjes 2 minutter (120
sekunder) ved brug af START-knappen.
1. tryk på START-knappen 4 gange.
tilberedningstiden bliver herved øget
med 120 sekunder.

4.5 Ved brug af stop-knappen
tryk på STOP-knappen én gang for at gå i
pausetilstand.
tryk på STOP-knappen igen for at annullere tilberedningstiden.

4.6 køkkenur
sådan indstilles køkkenuret.
1. tryk på TIMER-knappen.
2. drej på knoppen for at indstille tiden.
3. tryk på START-knappen. uret vil starte
automatisk.
tiden kan forlænges, når uret er i gang
ved at dreje på knoppen eller ved at
trykke på START-knappen.
timerfunktionen kan kun bruges, når
ovnen ikke er tændt.

4.7 tilsæt 30 sekunder
du kan begynde madlavningen direkte på
900 W / høj i 30 sekunder ved at trykke på
START-knappen.
tryk på START-knappen for at tilføje
mere tid.

4.8 lydløs
sådan slås lyden fra.
1. tryk på TIMER-knappen 3 gange, indtil
“soun” vises.
2. drej på knoppen, indtil “oFF” vises.
3. tryk på START-knappen.
sådan slås lyden til.
1. tryk på TIMER-tasten 3 gange, indtil
“soun” vises.
2. drej på knoppen, indtil “on” vises.
3. tryk på START-knappen.

4.9 pause
sådan sættes der på pause, mens
mikroovnen er i gang.
1. tryk på STOP-knappen eller åbn lågen.
2. ovnen sættes på pause i op til 5
minutter.
3. tryk på START for at fortsætte
tilberedningen.

4.10 Favoritter
ovnen har 3 favoritopskrifter.
blødgør smør
smelt chokolade
kage i krus
Eksempel: sådan blødgøres smør.
1. tryk på FAVORIT 1 tasten én gang.
2. drej knoppen for at angive vægten.
3. tryk på START-knappen.
hvis displayets segmenter viser et
roterende mønster, betyder det, at
maden skal omrøres eller vendes.
tryk på START-knappen for at
fortsætte. når tiden for automatisk
optøning løber ud, standser
programmet automatisk.
effektniveauerne for de
forudindstillede favoritopskrifter kan
ikke ændres.
1-4 kager i krus kan bages.
ADVARSEL! chokolade kan blive
meget varm hvis chokoladen skal
have længere tid for at smelte kan du
tilføje 10 sekunder.
Vær forsigtig med chokolade, da den
kan overophede og bryde i brand.
sådan overskrives Favoritterne med dine
egne opskrifter.
1. tryk på EFFEKT-knappen for at vælge
effektniveauet.
2. drej knoppen for at angive den
ønskede tilberedningstid.
3. tryk på FAVORIT-knappen, indtil du
hører et enkelt bip og favoritstjernen
kan ses.
sådan genindstilles Favoritter til
fabriksindstillingerne.
1. tryk på START-knappen.
2. tryk på EFFEKT 450 W og hold dem
nede i 3 sekunder.
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ovnen bliver nulstillet til
fabriksindstillingerne.

4.11 automatisk optøning
automatisk optøning finder selv ud af den
korrekte tilberedningsperioden og
tilberedningstid baseret på madvarernes
vægt.
du kan vælge mellem 2 automatiske
optøningsmenuer.
1. automatisk optøning: kød/fisk/fjerkræ
2. automatisk optøning: brød
Eksempel: sådan optøs 200 g bøfkød.
1. Vælg auto-sorteringsenhed ved at
trykke på AUTOMATISK OPTØNINGknappen én gang.
2. drej knoppen for at angive vægten.
3. tryk på START-knappen.
hvis displayets segmenter viser et
roterende mønster, betyder det, at
maden skal omrøres eller vendes.
tryk på START-knappen for at
fortsætte. når tiden for automatisk
optøning løber ud, standser
programmet automatisk.

39
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5. MadlaVningsdiagraMMer
5.1 Favoritter
Favoritter
blødgør smør

Vægt
0.05–0.25 kg

Tast

smelt chokolade

0.1–0.2 kg

•

kage i krus

1-4 krus

•

•

Procedure
læg smørret i et påløber-fad.
omrør omhyggeligt efter blødgøringen.
bræk chokoladen i små stykker. læg
chokoladen i et påløber-fad. rør rundt, når
du hører klokken. omrør omhyggeligt efter
smeltningen.
ADVARSEL! chokolade kan blive
meget varm. hvis chokoladen skal
have længere tid for at smelte kan du
tilføje 10 sekunder. Vær forsigtig med
chokolade, da den kan overophede
og bryde i brand.
lav kagen efter opskriften. sæt kruset tæt på
drejetallerkenens kant. lad den stå i 30
sekunder efter bagning.

5.2 opskrifter til kage i krus
Fyldig chokoladekage i krus
ingredienser
til 1 krus:
2½ spsk (25 g)
2 spsk (12 g)
2½ spsk (30 g)
¼ tsk
1½ spsk (15 g)
¼ tsk
1

mel
kakaopulver
strøsukker
bagepulver
vegetabilsk olie
vaniljeekstrakt
mellemstort æg

Hindbæriskage i krus
ingredienser
til 1 krus:
2½ spsk (25 g)
2½ spsk (30 g)
¼ tsk
1½ spsk (15 g)
½ tsk
1
1½ spsk

mel
strøsukker
bagepulver
vegetabilsk olie
vaniljeekstrakt
mellemstort æg
hindbærsyltetøj uden kerner

Metode:

Metode:

1. kom alle de tørre ingredienser i et krus.
bland godt med en gaffel.
2. tilsæt vegetabilsk olie, vaniljeekstrakt
og æg. rør grundigt rund.
3. sæt kruset midt på drejetallerkenen
4. bag ved brug af
. kagen vil hæve
sig op af kruset under bagningen.
lad den stå i 30 sekunder efter bagningen.

1. kom alle de tørre ingredienser i et krus.
bland godt med en gaffel.
2. tilsæt vegetabilsk olie, vaniljeekstrakt
og æg. rør grundigt rund.
3. Fyld syltetøjet i med en ske, således at
det danner striber i dejen.
4. sæt kruset midt på drejetallerkenen
5. bag ved brug af
. kagen vil hæve
sig op af kruset under bagningen.
lad den stå i 30 sekunder efter bagningen.

pynt med en hvirvel af
chokoladesmørcreme.
tip: du kan lave chokolade-appelsinkage i
krus ved at erstatte vaniljeekstraktet med ½
tsk appelsinekstrakt.

pynt med en hvirvel af vaniljesmørcreme.
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Æblekage i krus
ingredienser
til 1 krus:
2½ spsk (25 g)
2 spsk (30 g)
¼ tsk
¼ tsk
1½ spsk (15 g)
1
1½ spsk (30 g)
en halv (7 g)

41

Jordnøddesmørkage i krus
ingredienser
til 1 krus:

mel
farin
bagepulver
stødt kanel
vegetabilsk olie
mellemstort æg
æblesovs
digestive-kiks, knust

Metode:
1. kom alle de tørre ingredienser
(undtagen kiksen) i et krus. rør grundigt
rundt med en gaffel.
2. tilsæt den vegetabilske olie og ægget.
bland grundigt.
3. Vend forsigtigt blandingen i æblesovs
med en ske, så den trækker striber i
blandingen.
4. top op med knus digestive-kiks
5. sæt kruset midt på drejetallerkenen
6. bag ved brug af
. kagen vil hæve
sig op af kruset under bagningen.
lad den stå i 30 sekunder efter bagningen.
top op med en skefuld vaniljeis.
ADVARSEL! Æblesovsen er varm.

2½ spsk (25 g)
2 spsk (30 g)
¼ tsk
1½ spsk (15 g)
¼ tsk
2 spsk (30 g)
1

mel
farin
bagepulver
vegetabilsk olie
vaniljeekstrakt
glat jordnøddesmør
mellemstort æg

Metode:
1. kom alle de tørre ingredienser i et krus.
bland godt med en gaffel.
2. tilsæt vegetabilsk olie, vaniljeekstrakt,
jordnøddesmør og æg. bland
ingredienserne grundigt.
3. sæt kruset midt på drejetallerkenen
4. bag ved brug af
. kagen vil hæve
sig op af kruset under bagningen.
lad den stå i 30 sekunder efter bagningen.
top op med chokoladekrymmel.
tip: brug knasende jordnøddesmør, hvis du
foretrækker det.
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Citron-sukker strøet kage i krus
ingredienser
til 1 krus:
2½ spsk (25 g)
2½ spsk (30 g)
¼ tsk
1½ spsk (15 g)
1 tsk
1
pynt:

mel
strøsukker
bagepulver
vegetabilsk olie
citronskal
mellemstort æg
1 spsk citronsaft blandet
med 2 spsk strøsukker

Metode:
1. kom alle de tørre ingredienser i et krus.
bland godt med en gaffel.
2. tilsæt den vegetabilske olie, citronskal
og æg, bland det grundigt.
3. sæt kruset midt på drejetallerkenen
4. bag ved brug af
. kagen vil hæve
sig op af kruset under bagningen.
5. lav pynten ved at blande citronsaft
med strøsukker.
6. efter bagningen skal du løsne kagen.
lav huller i kagen med et kødspyd.
hæld derefter pynten på toppen af
kagen og lad den stå i 30 sekunder.

Gulerodskage i krus
ingredienser
til 1 krus:
2 spsk (20 g) mel
2 spsk (30 g) lys brun farin
¼ tsk
bagepulver
¼ tsk
stødt kanel
¼ tsk
revet muskatnød
1 spsk
hakkede mandler
1½ spsk (15 g) solsikkeolie
revet skal fra ½ appelsin
30 g
revet gulerod
1
mellemstort æg
cremepynt:
15 g smør, blødgjort
40 g flormelis
40 g fuldfed flødeost
½ tsk appelsinsaft

Metode:
1. kom alle de tørre ingredienser i et krus.
bland godt med en gaffel.
2. tilsæt solsikkeolie, appelsinskal, revet
gulerod og æg. omrør grundigt.
3. sæt kruset midt på drejetallerkenen
4. bag ved brug af
. kagen vil hæve
sig op af kruset under bagningen.
5. lav pynten ved at blande smør,
flormelis, flødeost og appelsinsaft
sammen.
lad den stå i 30 sekunder efter bagningen.
lad kagen køle af før du kommer pynten
på.
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5.3 automatisk optøning
Automatisk
optøning
kød/fisk/fjerkræ

Vægt
0.2-1.0 kg

Tast
x1

Procedure
•
•

(hele fisk,
fiskesteaks,
fiskefileter,
kyllingelår,
kyllingebryst,
hakkekød, steak,
koteletter, burgere,
pølser)

•

•

anbring maden på et tærtefad midt på
drejetallerkenen.
når lydsignalet lyder, skal du vende
maden, omfordele den og skille den
ad. dæk tynde lag og varme områder
til med små stykker aluminiumsfolie.
lad det stå tildækket med
aluminiumsfolie i 15-45 minutter efter
optøning, indtil det er helt optøet.
hakket kød: Vend maden, når
lydsignalet lyder. Fjern så vidt muligt
de optøede dele.
uegnet til helt fjerkræ.

brød

0.1-1.0 kg

x2

•

•

•

Fordel brødskiverne på et tærtefad
midt på drejetallerkenen. Ved 1,0 kg
skal du fordele skiverne direkte på
drejetallerkenen.
når lydsignalet lyder, skal du vende
brødet, omfordele det, og fjerne de
skiver, der er optøet.
lad brødet ligge tildækket med
aluminiumsfolie i 5 -15 minutter efter
optøning, indtil det er helt optøet.

du skal kun indtaste madens mængde. inkluder ikke beholderens vægt.
hvis maden vejer mere eller mindre end vægte/mængder angivet i skemaet, skal du justere manuelt.
sluttemperaturen varierer afhængig af starttemperaturen.
steaks og koteletter skal nedfryses i et lag.
hakket kød skal nedfryses i et tyndt lag.
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5.4 opvarmning af føde- & drikkevarer
Fødevarer/
drikkevarer
Mælk
1 kop
Water
1 kop
6 kopper
1 skål
platte (grøntsager,
kød og afpudsning)
gryderet/suppe
grøntsager

Mængde
Effekt
-g/mlIndstilling
150
900 W
150
900 W
900
900 W
1000
900 W
400
900 W

Tid
-Min1
2
8-10
9-11
4-6

Metode
tildækkes ikke
tildækkes ikke
tildækkes ikke
tildækkes ikke
hæld lidt vand i saucen, dæk til, rør
halvvejs gennem opvarmningen
tildæk, rør rundt efter opvarmning
tilsæt vand, hvis det er nødvendigt,
dæk til, rør halvvejs gennem
opvarmning
fordel saucen i tyndt lag hen over,
dæk til
tildæk

200
500

900 W
900 W

1-2
3-5

kød, 1 skive 1)

200

900 W

3

Fiskefilet 1)

200

900 W

3-5

kage, 1 stykke
babymad, 1 glas

150
190

450 W
450 W

½-1
½-1

smeltning af smør
eller margarine 1)
smelte chokolade

50

900 W

½

læg i lavt fad
læg over i passende
mikroovnsbeholder, rør godt efter
opvarmning, og test temperatur
tildæk

100

450 W

3-4

rør indimellem

køleskabstemperatur

1)

5.5 optøning
Fødevarer
gullasch
kager, pr.
stykke
Frugt (såsom
jordbær,
hindbær,
kirsebær,
blommer)

Mængde
-g500

Effekt
Indstilling
270 W

Tid
-Min8-9

150

90 W

1-3

250

270 W

3-5

Metode
rør halvvejs gennem
optøning
anbring på et kagefad
bred dem jævnt ud, vend
dem, når halvdelen af
optøningstiden er gået

Hviletid
-Min10-30
5
5
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Fødevarer
Fiskefilet
portionsanretning

Mængde
-g300
400

Effekt
Indstilling
900 W
900 W

Tid
-Min9-11
8-10

Metode
tildæk
på tallerken, dæk til, rør
efter 6 minutter

Hviletid
-Min2
2

5.7 Madlavning
Mængde
-g500

Effekt
Indstilling
900 W

Tid
-Min6-8

gulerødder

500

900 W

9-11

steg
(svinekød,
oksekød,
lammekød)
Fiskefilet

1000

630 W

34-38

200

900 W

4-6

Fødevarer
broccoli/
Ærter

Metode
skær dem i ringe, tilsæt 4-5
spsk. vand, dæk til, rør
indimellem under
tilberedningen
skær dem i ringe, tilsæt 4-5
spsk. vand, dæk til, rør
indimellem under
tilberedningen
tilsæt krydderier efter smag,
anbring i et lavt fad, vend
halvvejs gennem
tilberedningen.
tilsæt krydderier efter smag,
læg i et fladt fad, dæk til

Hviletid
-Min-

-

10

2

hvis ovnen er tændt i 3 minutter eller mere (i en hvilken som helst tilstand), vil ventilatoren forblive
tændt i 2 minutter, efter at tilberedningen er afsluttet. Åbn døren, så standser den. luk døren, så
starter den igen, indtil der er gået 2 minutter (inklusive tiden, som døren var åben). hvis ovnen er
tændt i mindre end 3 minutter, starter ventilatoren ikke.

45
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6. rÅd og tips
6.1 kogegrej, der tåler mikroovn
Kogegrej
alufolie/
foliebeholdere

porcelæn og keramik
ildfast glas, f.eks.
pyrex ®
Metal

plast/polystyren,
f.eks. fast food beholdere
Fryse-/stegeposer

papirtallerkener,
papkrus og - samt
køkkenrulle
beholdere af strå og
træ
genbrugspapir og
avispapir

Mikrobølgesikker

3/7

3/7
3
7
3
3
3
3
7

Bemærkninger
små stykker alufolie kan bruges til at beskytte mad, så de
ikke tilberedes for meget. hold folien mindst 2 cm fra
ovnens vægge, da der ellers dannes lysbuer. det frarådes
at anvende foliebeholdere, medmindre fabrikanten angiver,
at de er egnede. Følg brugsanvisningen nøje.
porcelæn, keramik, glaseret lertøj, fajance o.lign. er som
regel velegnede, medmindre de har metaldekoration.
der skal udvises forsigtighed, hvis der anvendes fine
glasartikler, da de kan gå i stykker eller revne, hvis de
opvarmes for hurtigt.
det frarådes at anvende kogegrej af metal i
mikrobølgeovn, da der kan dannes lysbuer, som kan
medføre brand.
der skal udvises forsigtighed, da visse beholdere kan
smelte, blive skæve eller misfarvede ved høje
temperaturer.
skal prikkes, så dampen kan slippe ud. sørg for at
poserne egner sig til brug i mikrobølgeovn. brug ikke plasteller metalclips, da de kan smelte eller der kan gå ild i dem
på grund af lysbuedannelse.
Må kun anvendes til opvarmning eller til at absorbere fugt.
der skal udvises forsigtighed, da overophedning kan
forårsage brand.
hold altid øje med ovnen, når disse materialer anvendes,
da overophedning kan forårsage brand.
kan indeholde små stykker metal, som kan forårsage
lysbuedannelse og medføre brand.
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6.2 Mikrobølger tilberedning vejledning
Mikrobølger tilberedning vejledning
sammensætning Mad med højt fedt- eller sukkerindhold (f.eks. frugtkager) behøver mindre
tilberedningstid. pas på, da overopvarmning kan medføre brand.
størrelse
det er bedst, at alle stykker er af samme størrelse, for at de kan blive tilberedt
jævnt.
temperatur
Madens begyndelsestemperatur påvirker den nødvendige tilberedningstid.
skær i madvarer med fyld, (f.eks. doughnuts med syltetøjsfyld), så varmen
eller dampen kan slippe ud.
placering
de tykkeste dele af maden skal placeres mod yderkanten af fadet, (f.eks.
kyllingelår).
tildækning
brug prikket plastfolie, der er egnet til brug i mikrobølgeovn, eller et egnet låg.
prikning
Madvarer med skræl, skind eller hinde skal prikkes flere steder inden
tilberedning eller opvarmning, da dampen kan hobe sig op og få maden til at
sprænge, (f.eks. kartofler, fisk, kylling, pølser).
VIGTIGT! Æg må ikke tilberedes i mikrobølgeovn, da de kan
sprænge, selv efter tilberedningen er slut, (f.eks. pocherede, stegte,
hårdkogte æg).
omrøring,
For jævn tilberedning er det vigtigt at omrøre, vende og omplacere maden
vending og
under tilberedning. Maden skal altid røres og omplaceres fra yderkanten og
omplacering
ind mod midten.
hviletid
det er nødvendigt, at maden får lov til at hvile, efter at den er taget ud af
mikrobølgeovnen, så varmen kan blive fordelt jævnt i maden.
beskyttelse
Varme områder kan beskyttes med små stykker alufolie, som tilbagekaster
mikrobølger, (f.eks. lår og vinger på en kylling).

2-AEG16_DANISH_MS_BASE_AL28_Layout 1 29/06/2016 13:36 Page 48

48

www.aeg.com

7. Vedligeholdelse & rengøring
PAS PÅ!
undlad at benytte
proFessionelle oVnrenseMidler,
daMprensere, skureMidler,
skrappe rengøringsMidler,
Midler, der indeholder
natriuMhydroXid, eller
skuresVaMpe pÅ nogen soM
helst del aF din MikrobølgeoVn.
rengør oVnen Med jÆVne
MelleMruM, og Fjern eVentuelle
aFlejrede Madrester. holdes ovnen
ikke ren, kan dens flader beskadiges,
hvilket kan påvirke apparatets levetid og
måske også resultere i farlige situationer.

ovnens ydre
ovnens yderside er nem at rengøre med
mild sæbe og vand. sørg for at tørre
sæben af med en blød klud, og tør det ydre
med et blødt håndklæde.

ovnens betjeningspanel
Åbn døren før rengøring for at deaktivere
betjeningspanelet. Vær forsigtig, når du gør
betjeningspanelet rent. brug en klud, der
kun er fugtet med vand, og tør forsigtigt
panelet, indtil det er rent. undgå at bruge
for meget vand. brug ikke nogen form for
kemiske eller slibende rengøringsmidler.

ovnens indre
i forbindelse med rengøring skal du tørre
alle stænk eller pletter af med en blød,
fugtig klud eller svamp efter hver brug,
mens ovnen stadig er varm. hvis ovnen er
meget snavset, kan du bruge en mild
sæbeopløsning og tørre af flere gange
med en blød klud, indtil det hele er væk.
du må ikke fjerne pladen, der beskytter
bølgelederen.
sørg for, at den milde sæbeopløsning eller
vandet ikke trænger ind i de små
ventilationsåbninger i væggen, da det kan
beskadige ovnen.
brug ikke ovrensemidler i ovnrummet.

drejetallerken og drejetallerken
sokkel
tag drejetallerkenen og soklen til
drejetallerkenen ud af ovnen. Vask
drejetallerkenen og soklen til
drejetallerkenen med en mild
sæbeopløsning. tør med en blød klud.
både drejetallerkenen og soklen til
drejetallerkenen kan gå i
opvaskemaskinen.

dør
rengør regelmæssigt begge dørens sider,
dørpakningerne og dens overflader med
en blød, fugtig klud for at fjerne al snavs.
brug ikke skrappe, slibende
rengøringsmidler eller skarpe
metalskrabere til at rengøre glasovndøren
med, da disse kan ridse overfladen, hvilket
kan medføre, at glasset knuses.
VIGTIGT!
undlad at benytte en damprenser.
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8. hVad skal jeg gøre, hVis
Symptom
Mikrobølgeovnen ikke
fungerer som den skal?

Mikrobølgeovnen
fungerer ikke som den
skal?
drejetallerkenen drejer
ikke rundt?

Mikrobølgeovnen vil ikke
slukke?
lyset i mikrobølgeovnen
fungerer ikke som det
skal?
det tager længere tid end
før at opvarme maden
helt og tilberede den?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Tjek/tip . . .
sikringerne i sikringsdåsen fungerer.
der har været strømafbrydelse.
hvis sikringerne fortsat springer, skal du kontakte en autoriseret
elektriker.
ovndøren er ordentligt lukket.
dørpakningerne og lukkefladerne er rene.
START-knappen er blevet trykket ned.
soklen på drejetallerkenen er ikke korrekt forbundet til drevet.
at kogegrejet ikke rager ud over drejetallerkenen.
Madvarer ikke rager ud over drejetallerkenens kant og dermed
forhindrer drejetallerkenen i at rotere.
der ikke er noget i fordybningen under drejetallerkenen.
kobl ovnen fra sikringsdåsen.
tilkald en autoriseret electroluX servicetekniker.
tilkald din autoriserede electroluX servicetekniker. den
indvendige belysning må kun udskiftes af en uddannet autoriseret
electroluX servicetekniker.
indstil en længere tilberedningstid (dobbelt så stor mængde =
næsten dobbelt så lang tid) eller.
hvis maden er koldere end sædvanlig, skal du af og til vende
maden, eller.
indstille ovnen på en højere effekt.
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9. installering
Mikrobølgeovnen kan monteres i position a
eller b:
A

Position

B

a
b

Størrelse på åbningen
L
D
H
562 x 550 x 450
562 x 500 x 450

Mål i (mm)
Konventionel
ovn

9.1 installering af ovnen
4 mm

4 mm

4 mm

1. Fjern al emballage, og kontroller
omhyggeligt, om der er tegn på skade.
2. Montér fastgøringskrogene på
køkkenskabet ved at følge
vejledningsarket og bruge den
medfølgende skabelon.
3. sæt langsomt mikroovnen ind i
køkkenskabet uden at tvinge den ind.
ovnen skal løftes op på
fastgøringskrogene og derefter sænkes
på plads. hvis der mødes modstand
under monteringen, kan krogen vendes
om. ovnens frontramme skal slutte tæt
mod køkkenlågens frontåbning.
4. sørg for, at ovnen står stabilt og ikke
sidder skråt. du skal sikre dig, at der er
en åbning på 4 mm mellem
skabsdøren og toppen af rammen (se
diagrammet).
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9.2 tilslutning af ovnen til
strømforsyningen
(a)

• stikkontakten skal være nem at komme
til, således at stikket let kan trækkes ud
i nødstilfælde. eller det skal være
muligt at afbryde ovnen fra
strømforsyningen ved at indsætte en
afbryder i den faste ledning i
overensstemmelse med reglerne for
elektriske tilslutninger.
• stikkontakten bør ikke være placeret
bag ved skabet.
• den bedste placering er oven over
skabet, se (a).
• slut ovnen til en enfaset
220-240 V/50 hz vekselstrøm via et
korrekt installeret jordstik. stikket skal
være forsynet med en sikring på 10 a.
• strømforsyningsledningen må kun
udskiftes af en elektriker.
• Før installering skal du binde et stykke
tråd fast til strømforsyningsledningen
for at lette tilslutningen til punkt (a), når
ovnen er installeret.
• sørg for, at strømforsyningsledningen
ikke kommer i klemme, når ovnen
placeres i skabet.
• du må ikke dyppe
strømforsyningsledningen eller stikket i
vand eller anden væske.

9.3 elektriske tilslutninger
ADVARSEL!
denne oVn skal jordes
producenten fraskriver sig
erstatningsansvar, hvis denne
sikkerhedsforanstaltning ikke overholdes.

hvis stikket, der er monteret på apparatets
ledning ikke passer til din stikkontakt, skal
du tilkalde en autoriserede electroluX
servicetekniker.
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10. speciFikationer
Vekselstrømsspænding
sikring/afbryder
nødvendig strømforsyning:
afgiven effekt:
Mikrobølgeovnens frekvens
udvendige dimensioner:
ovnrummets dimensioner

220-240 V, 50 hz, enfaset
10 a Minimum
Mikrobølgeovn 1.4 kW
Mikrobølgeovn 900 W (iec 60705)
2450 Mhz 1) (gruppe 2/klasse b)
Mbe2658s 596 mm (l) x 459 mm (h) x 404 mm (d)
342 mm (l) x 207 mm (h) x 368 mm (d) 2)

ovnens kapacitet

26 liter 2)

drejetallerken

ø 325 mm, glass

Vægt

ca 19 kg

1)

2)

dette produkt opfylder kravene i europæisk standard en55011.
i overensstemmelse med denne standard klassificeres dette produkt som udstyr fra gruppe 2,
klasse b.
gruppe 2 betyder, at udstyret forsætligt genererer radiofrekvensenergi i form af elektromagnetisk
bestråling til varmebehandling af fødevarer.
klasse b-udstyr betyder, at apparatet er egnet til anvendelse i almindelige husstande.
den indre kapacitet beregnes ved at måle den maksimale bredde, dybde og højde.
ovnens faktiske kapacitet til at rumme mad er mindre.

11. Miljøoplysninger
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.

kasser 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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suunniTeLTu TeiTä varTen
kiitämme teitä tämän aeg-tuotteen valitsemisesta. olemme kehittäneet tämän tuotteen
tarjotaksemme 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:
saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.aeg.com
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registeraeg.com
ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop

asiakasPaLveLu ja huoLTo
suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
yleisohjeet ja vinkit
ympäristönsuojeluohjeita
oikeus muutoksiin pidätetään ilman erillistä ilmoitusta.
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1.

TärkeiTä TurvaohjeiTa

TÄRKEÄÄ! 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.
Metalliset ruoka- tai juoma-astiat eivät ole sallittuja
mikroaaltouunissa kypsennettäessä.
on huolehdittava, ettei pyörivä alusta lähde
paikoiltaan kun astioita otetaan pois laitteesta.
1.1 Tapaturmien välttäminen
VAARA!
älä käytä uunia, jos se on vahingoittunut tai
jos se ei toimi kunnolla.
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Tarkista seuraavat seikat ennen käyttöä:
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 korjaustoimenpiteitä, 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.
älä yritä vaihtaa uunin valoa itse äläkä anna sitä
muiden kuin eLeCTroLuXin valtuuttamien
henkilöiden tehdä se. jos uunin valo rikkoontuu,
ota yhteyttä jälleenmyyjään, tai soita valtuutettuun
eLeCTroLuX-huoltoon.
1.2 räjähdyksen ja äkillisen kiehumisen
välttäminen
VAARA!
nesteitä ja muita ruokia ei saa kypsentää
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suljetuissa astioissa, koska ne voivat
räjähtää.
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
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jos heitä on opastettu 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.
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 220-240 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 mikroaaltopopcornpakkauksia. 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. jos
havaitset vuodon, sammuta uuni ja irrota
sen pistoke välittömästi. suota
valtuutettuun eLeCTroLuX-huoltoon.
virtajohtoa tai pistoketta ei saa upottaa
veteen tai muuhun nesteeseen. virtajohto
ei saa koskettaa kuumia tai teräviä pintoja,
kuten kuumaa tuuletusaukkoa ylhäällä
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uunin takana. älä yritä vaihtaa uunin
lamppua itse.
jos laitteen virtajohto vaurioituu, se on
vaihdettava samanlaiseen erikoisjohtoon.
vaihdon saa tehdä ainoastaan valtuutettu
eLeCTroLuX-huollon ammattilainen.

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.
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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.

59
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2. TuoTekuvaus
2.1 Mikroaaltouuni
1

2

3

4

8

7

6

1
2
3
4
5
6
7
8

etupaneeli
uunin valo
ohjauspaneeli
Luukun avaus -painike
Mikroaalto suoja
uunin sisäpuoli
alustan kiinnitysnapa
Luukun tiivisteet ja
tiivistepinnat

5

2.2 Lisävarusteet
1

2

Tarkista, että uunin mukana on toimitettu
seuraavat lisävarusteet:
1 Pyörivä alusta
2 alustan kannatin
• aseta pyörivä alusta mikroaaltouuniin
sille tarkoitettuun paikkaan.
• 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 tarvikkeita, mainitse
eLeCTroLuX-jälleenmyyjälle kaksi
asiaa: osan nimi ja mallin nimi.
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2.3 ohjauspaneeli
1
1

digitaalinäyttö merkkivalot:
suosikit
ajastin

2
3
4
5

automaattisulatus
Mikroaallot
seis/Peru
Lapsilukko

6

aseta kello
näytön osat

7

Paino

8

Tehot

9

2

Tehopainikkeet

3

suosikkipainikkeet

4

automaattisulatuspainike

5

ajastin-painike

6

ajastin/Paino säädin

7

aloita/vahvista/
Pika-aloitus-painike

8

seis-painike

9

Luukun avaus painike
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3. ennen käyTTöä
3.1 kytkentä
kun uuni liitetään sähköverkkoon
ensimmäisen kerran, se pyytää sinua
asettamaan kellonajan.
1. uuni antaa äänimerkin, ja kaikki
näyttökuvakkeet ovat päällä puolen
sekunnin ajan.
uuni kysyy,haluatko laittaa kellon päälle.
2. Paina START-painiketta vahvistaaksesi.
(katso ohjeet ”kellon asetukset” osasta). sammuta kello kääntämällä
valintanuppia, kunnes näytössä näkyy
“oFF”.
3. Paina START-painiketta vahvistaaksesi
tai paina STOP-painiketta peruaksesi.

3.2 valmiustila (säästötila)
uuni siirtyy automaattisesti valmiustilaan,
jos sitä ei käytetä 5 minuutin aikana.
1. jos kello on asetettu, se näyttää aikaa 3
minuuttia, ja sen jälkeen “econ” toiset 3
sekuntia.
näyttö sammuu.
2. jos kellonaikaa ei ole asetettu:
näyttö sammuu.
3. Poistuaksesi valmiustilasta voit:
avata oven, painaa mitä tahansa
painiketta tai pyörittää valintanuppia.

3.3 Tehdä kellon asetukset
uunissa on 24 tunnin kello.
Esimerkki: aseta kellonajaksi 18.45.
1. Paina AJASTIN-painiketta kahdesti,
jolloin kellon kuva syttyy.
2. käännä valintanuppia, kunnes ”on”
syttyy.
3. Paina START-painiketta vahvistaaksesi.
4. käännä valintanuppia säätääksesi
tunnit.
5. Paina START-painiketta vahvistaaksesi.
6. käännä valintanuppia säätääksesi
minuutit.
7. Paina START-painiketta vahvistaaksesi.

3.4 kellon säätäminen
ensiasetuksen jälkeen
voit säätää kellonaikaa ajan asettamisen
jälkeen.
Esimerkki: vaihda aika 18.45:sta
19.50:een.
1. Paina START-painiketta. Tunnit
vilkkuvat.
2. käännä valintanuppia, kunnes 19 näkyy.
3. Paina START-painiketta.
4. käännä valintanuppia, kunnes 50 näkyy.
5. Paina START-painiketta.

3.5 Peruuta kellonaika, ja aseta
valmiustila (säästötila)
1. Paina AJASTIN-painiketta kahdesti.
2. käännä valintanuppia, kunnes ”oFF”
syttyy.
3. Paina START-painiketta vahvistaaksesi.

3.6 Lapsilukko
uunissa on turvatoiminto, joka estää lapsilta
tarkoituksettoman uunin käytön. kun lukko
on asetettu päälle, mikään osa mikrouunista
ei toimi, ennen kuin lukko on sammutettu.
Lukon käyttöönotto tai sammuttaminen on
mahdollista vain, kun uuni ei ole käynnissä.
Esimerkki: ota lukko käyttöön.
Paina ja pidä painettuna STOP-painiketta,
kunnes “lapsilukko” -merkki syttyy.
Esimerkki: sammuta lukko.
Paina ja pidä painettuna STOP-painiketta,
kunnes “lapsilukko” -merkki sammuu.
kun lapsilukko on käytössä, mikään
painike STOP-painiketta lukuun
ottamatta ei toimi.

3_AEG16_finnish_MS_BASE_AL28_Layout 1 01/07/2016 10:10 Page 63

SUOMI

63

4. ToiMinTa
4.1 Mikroaallot kypsennys
Esimerkki: kun halutaan kuumentaa
keittoa 2 minuutin ja 30 sekunnin ajan
630 W:n mikroaaltoteholla.
1. Paina TEHOASETUS-painiketta
kolmion oikealla puolella, kunnes näet
630 W.
2. käännä valintanuppia asettaaksesi
ajan.
3. Paina START-painiketta.
voit säätää uunin tehoa mikroaallon
kypsennystilassa painamalla
painiketta suoraan halutun asetuksen
alapuolella.
voit säätää tehoa uunin ollessa
käynnissä painamalla ja pitämällä
painettuna haluttua TEHOASETUS-

painiketta, kunnes uusi tehoasetus
näkyy näytössä.
jos 900 W on valittu, pisin
mahdollinen kypsennysaika, jota voit
käyttää tällä asetuksella on 20
minuuttia.
jos uunia käytetään missä tahansa
tilassa vähintään 3 minuuttia, tuuletin
pysyy päällä 2 minuuttia
kypsennyksen loppumisen jälkeen.
avaa luukku, ja se pysähtyy. sulje
luukku, ja se käynnistyy uudelleen,
kunnes 2 minuuttia on täynnä
(sisältäen luukun aukioloajan). jos
uuni on päällä alle 3 minuuttia,
tuuletin ei käynnisty.

4.2 Tehot
Tehotason
Ehdotettu käyttö
asetus
900 W/
käytetään pikakypsennykseen tai esim. keittojen, laatikoiden, purkkiruokien,
korkea
kuumien juomien, vihannesten, kalan jne. lämmitykseen.
630 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.

450 W

90 W

Tiiviille ruoille, joiden kypsyminen kestää pitkään perinteisillä menetelmillä (esim.
naudanliha), kannattaa käyttää tätä tehoasetusta, jotta lihasta tulisi mureaa.
valitse sulatukseen tämä asetus, jotta ruoka sulaa tasaisesti. Tämä asetus sopii
myös erinomaisesti riisin, pastan ja mykyjen hiljalleen keittämiseen ja vanukkaan
kypsennykseen.
varovaiseen, esim. täytekakkujen tai leivonnaisten, sulatukseen.

0W

Tasaantumisaika/keittiöajastin

270 W/
suLaTus

W = WaTT, Teho

4.3 automaattinen tehon vähennys
Kypsennystapa
Mikroaalto 900 W

Normaali aika
20 minuuttia

Vähennetty teho
Mikroaalto 630 W
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4.4 kypsennysajan säätäminen
kypsennyksen aikana
voit säätää kypsennysaikaa kypsennyksen
aikana.
Esimerkki: Lisää 2 minuuttia (120 sekuntia)
käyttämällä START-painiketta.
1. Paina START-painiketta neljä kertaa.
kypsennysaikaa jatketaan 120 sekuntia.

4.5 stop-painikkeen käyttö
Paina STOP-painiketta kerran asettaaksesi
Tauko-tilan.
Paina STOP-painiketta uudelleen peruaksesi kypsennysajan.

4.6 ajastin
ajastimen säätö.
1. Paina AJASTIN-painiketta.
2. käännä valintanuppia asettaaksesi ajan.
3. Paina START-painiketta. ajastin
käynnistyy automaattisesti.
aikaa voidaan jatkaa, kun ajastin on
käynnissä kääntämällä säätönuppia tai
painamalla START-painiketta.
ajastimen käyttöönotto tai
sammuttaminen on mahdollista vain,
kun uuni ei ole käynnissä.

4.7 Lisää 30 sekuntia
voit aloittaa kypsentämisen nopeasti
900 W/korkea -tilassa 30 sekunnin ajan
painamalla START-painiketta.
Lisää aikaa START-painikkeella.

4.8 hiljennä
hiljennä ääni.
1. Paina AJASTIN-painiketta kahdesti,
jolloin “soun” syttyy.
2. käännä valintanuppia, kunnes "oFF"
syttyy.
3. Paina START-painiketta.
ota äänet käyttöön.
1. Paina AJASTIN-painiketta kahdesti,
jolloin “soun” syttyy.

2. käännä valintanuppia, kunnes "on"
syttyy.
3. Paina START-painiketta.

4.9 Tauko
Tauko mikrouunin ollessa käynnissä.
1. Paina STOP-painiketta tai avaa luukku.
2. uunin toiminto pysähtyy enintään 5
minuutiksi.
3. Paina START jatkaaksesi kypsennystä.

4.10 suosikit
uunissa on kolme suosikkiohjelmaa.
Pehmennä voi
sulata suklaa
Mukikakku
Esimerkki: Pehmennä voi.
1. Paina SUOSIKKI 1-painiketta kahdesti.
2. käännä valintanuppia asettaaksesi
painon.
3. Paina START-painiketta.
jos näytössä näkyy kiertävä kuvio, se
tarkoittaa, että ruokaa on sekoitettava
tai käännettävä. jatka kypsennystä
painamalla START-painikkeella.
ohjelma pysähtyy automaattisesti
automaattisen sulatusajan päätyttyä.
esiasetettujen suosikkiohjelmien
tehoja ei voida säätää.
1-4 Mukikakkua voidaan kypsentää.
VAARA! suklaa voi olla erittäin
kuumaa! jos suklaa tarvitsee
pidemmän kypsennysajan, lisää 10
sekuntia.
huolehdi, ettei suklaa kuumene liikaa
eikä pala.
voit tallentaa suosikkien päälle myös omia
ohjelmia.
1. Paina TEHOASETUS-painiketta
valitaksesi tehon.
2. käännä valintanuppia säätääksesi
haluamasi kypsennysajan.
3. Paina ja pidä painettuna SUOSIKKI painiketta, jonka haluat ohjelmoida,
kunnes kuulet yhden piippauksen ja
suosikki-tähti syttyy.
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suosikeiden nollaaminen tehdasasetuksiin.
1. Paina STOP-painiketta.
2. Paina ja pidä painettuna TEHOASETUS
450 W painikkeita 3 sekunnin ajan.
uuni nollaa suosikit tehdasasetuksiin.

4.11 automaattisulatus
automaattisulatus määrittelee
automaattisesti oikean kypsennystilan ja ajan ruoan painon perusteella.
voit valita kahdesta automaattisulatusvalikosta.
1. automaattisulatus: Liha/kala/linnut
2. automaattisulatus: Leipä
Esimerkki: sulata 200 g pihvi.
1. valitse automaattisulatusvalikko
painamalla AUTOMAATTISULATUSpainiketta kerran.
2. käännä valintanuppia valitaksesi
painon.
3. Paina START-painiketta.
jos näytössä näkyy kiertävä kuvio, se
tarkoittaa, että ruokaa on sekoitettava
tai käännettävä. jatka kypsennystä
painamalla START-painikkeella.
ohjelma pysähtyy automaattisesti
automaattisen sulatusajan päätyttyä.
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5. kyPsennysTauLukoT
5.1 suosikit
Suosikit
Pehmennä voi

Paino
0.05-0.25 kg

Painike

sulata suklaa

0.1-0.2 kg

•

Mukikakku

1-4 mukeja

•

•

Valmistuskypsennys
Laita voi muoviastiaan.
sekoita hyvin pehmentämisen päätyttyä.
Pilko suklaa pieniksi palasiksi. Laita voi
muoviastiaan. sekoita, kun kuulet
merkkiäänen. sekoita hyvin
pehmentämisen päätyttyä.
VAARA! suklaa voi olla erittäin
kuumaa! jos suklaa tarvitsee
pidemmän kypsennysajan, lisää 10
sekuntia. huolehdi, ettei suklaa
kuumene liikaa eikä pala.
valmista kakku reseptin mukaisesti. aseta
muki pyörivän alustan reunalle. anna seistä
30 sekuntia kypsennyksen jälkeen.

5.2 Mukikakkureseptit
Täyteläinen suklaamukikakku
ainesosat
yhteen mukilliseen:
2½ rkl (25 g)
2 rkl (12 g)
2½ tl (30 g)
¼ tl
1½ rkl (15 g)
¼ tl
1

Vadelma-aalto-mukikakku
ainesosat
yhteen mukilliseen:

vehnäjauhoja
kaakaojauhoa
kidesokeria
leivinjauhetta
kasviöljyä
vaniljauutetta
keskikokoinen
kananmuna

ohjeet:
1. Laita kaikki kuiva-ainekset mukiin, ja
sekoita huolellisesti haarukalla.
2. Lisää kasviöljy, vaniljauute ja muna, ja
sekoita hyvin.
3. aseta muki pyörivän lautasen reunalle.
4. kypsennä-toiminnolla
. kakku
nousee mukista kypsennyksen aikana.
anna seisoa 30 sekuntia kypsennyksen
jälkeen.
koristele suklaanmakuisella sokerikreemillä.
vinkki: Tee suklaa-appelsiini-mukikakku
korvaamalla vaniljauute ½ teelusikallisella
appelsiiniuutetta.

2½ rkl (25 g)
2½ rkl (30 g)
¼ tl
1½ rkl (15 g)
½ tl
1
1½ rkl

vehnäjauhoja
kidesokeria
leivinjauhetta
kasviöljyä
vaniljauutetta
keskikokoinen
kananmuna
siemenetöntä
vadelmahilloa

ohjeet:
1. Laita kaikki kuiva-ainekset mukiin, ja
sekoita huolellisesti haarukalla.
2. Lisää kasviöljy, vaniljauute ja muna, ja
sekoita hyvin.
3. kääntele sekaan hillo lusikalla siten,
että se juovittaa seoksen.
4. aseta muki pyörivän lautasen reunalle.
5. kypsennä-toiminnolla
. kakku
nousee mukista kypsennyksen aikana.
anna seisoa 30 sekuntia kypsennyksen
jälkeen.
koristele vaniljanmakuisella sokerikreemillä.
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Omenamuru-mukikakku
ainesosat
yhteen mukilliseen:
2½ rkl (25 g)
2½ rkl (30 g)
¼ tl
¼ tl
1½ rkl (15 g)
1
1½ rkl (30 g)
puolikas (7 g)

vehnäjauhoja
fariinisokeria
leivinjauhetta
jauhettua kanelia
kasviöljyä
keskikokoinen
kananmuna
omenahilloa
digestive-keksi murusina

ohjeet:
1. Laita kaikki kuiva-ainekset (paitsi
keksit) mukiin, ja sekoita huolellisesti
haarukalla.
2. Lisää kasviöljy, vaniljauute ja muna, ja
sekoita hyvin.
3. kääntele varovasti sekaan omenahillo
lusikalla siten, että se juovittaa
seoksen.
4. koristele keksinmurusilla.
5. aseta muki pyörivän lautasen reunalle.
6. kypsennä-toiminnolla
. kakku
nousee mukista kypsennyksen aikana.
anna seisoa 30 sekuntia kypsennyksen
jälkeen.
koristele vaniljajäätelöpallolla.
VAARA! omenakastike on kuumaa.
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Pähkinävoi-mukikakku
ainesosat
yhteen mukilliseen:
2½ rkl (25 g)
2½ rkl (30 g)
¼ tl
1½ rkl (15 g)
¼ tl
2 rkl (30 g)
1

vehnäjauhoja
fariinisokeria
leivinjauhetta
kasviöljyä
vaniljauutetta
sileää maapähkinävoita
keskikokoinen
kananmuna

ohjeet:
1. Laita kaikki kuiva-ainekset mukiin, ja
sekoita huolellisesti haarukalla.
2. Lisää kasviöljy, vaniljauute,
maapähkinävoi ja muna, ja sekoita hyvin.
3. aseta muki pyörivän lautasen reunalle.
4. kypsennä-toiminnolla
. kakku
nousee mukista kypsennyksen aikana.
anna seisoa 30 sekuntia kypsennyksen
jälkeen.
koristele suklaalevitteellä.
vinkki: käytä halutessasi karkeaa
maapähkinävoita.
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Sitruunapisara-mukikakku
ainesosat
yhteen mukilliseen:
2½ rkl (25 g)
vehnäjauhoja
2½ rkl (30 g)
kidesokeria
¼ tl
leivinjauhetta
1½ rkl (15 g)
kasviöljyä
1 tl
sitruunankuorta
1
keskikokoinen
kananmuna
kuorrute:
1 rkl sitruunamehua
sekoitettuna
2 ruokalusikalliseen
kidesokeria

ohjeet:
1. Laita kaikki kuiva-ainekset mukiin, ja
sekoita huolellisesti haarukalla.
2. Lisää kasviöljy, sitruunankuori ja muna,
ja sekoita hyvin.
3. aseta muki pyörivän lautasen reunalle.
4. kypsennä-toiminnolla
. kakku
nousee mukista kypsennyksen aikana.
5. valmista ripoteltava kuorrute
sekoittamalla sitruunamehua ja sokeria.
6. irrota kakku kypsennyksen jälkeen,
rei'itä yläosa ja ripottele kuorrute kakun
päälle. anna seistä 30 sekuntia.

Porkkana-mukikakku
ainesosat
yhteen mukilliseen:
2 rkl (20 g)
2½ rkl (30 g)
¼ tl
¼ tl
¼ tl
1 rkl
1½ rkl (15 g)

30 g
1
kermakuorrutus:

vehnäjauhoja
fariinisokeria
leivinjauhetta
jauhettua kanelia
jauhettua muskottia
mantelirouhetta
auringonkukkaöljyä
puolikkaan appelsiinin
kuori
raastettua porkkanaa
keskikokoinen
kananmuna
15 g pehmeää voita
40 g tomusokeria
40 g täysrasvaista
tuorejuustoa
¼ tl appelsiinimehua

ohjeet:
1. Laita kaikki kuiva-ainekset mukiin, ja
sekoita huolellisesti haarukalla.
2. Lisää auringonkukkaöljy,
appelsiininkuori, raastettu porkkana ja
muna, ja sekoita hyvin.
3. aseta muki pyörivän lautasen reunalle.
4. kypsennä-toiminnolla
. kakku
nousee mukista kypsennyksen aikana.
5. valmista kuorrute sekoittamalla voi,
tomusokeri, tuorejuusto ja
appelsiinimehu yhteen.
anna seisoa 30 sekuntia kypsennyksen
jälkeen.
anna kakun jäähtyä, ja levitä sitten
kuorrute.
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5.3 automaattisulatus
Automaattisulatus
Liha/kala/
linnunliha

Paino
0.2-1.0 kg

Painike
x1

Valmistuskypsennys
•
•

(kokonainen kala,
medaljongit,
kalafileet,
kanankoivet,
rintafileet, jauheliha,
pihvit, kyljykset,
jauhelihapihvit,
makkarat)
Leipä

•

•

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.

0.1-1.0 kg

x2

•

•
•

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

anna pelkän ruoan paino. älä lisää astian painoa.
jos ruoka painaa enemmän tai vähemmän kuin taulukossa mainitut painot/määrät, käytä manuaalisia
toimintoja.
valmiin ruoan lämpötila riippuu ruoan alkulämpötilasta.
Pihvit ja kyljykset tulee pakastaa yhtenä kerroksena.
jauheliha tulee pakastaa ohuena levynä.
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5.4 ruokien & juomien kuumennus
Paino
-g/ml150
150
900
1000
400

900 W
900 W
900 W
900 W
900 W

Aika
-Min1
2
8-10
9-11
4-6

200

900 W

1-2

vihannekset

500

900 W

3-5

Liha, 1 viipale 1)

200

900 W

3

kalafilee 1)

200

900 W

3-5

kakku, 1 viipale
vauvan ruoka, 1
purkki

150
190

450 W
450 W

½-1
½-1

Margariinin tai voin
sulatus 1)
suklaan sulatus

50

900 W

½

aseta kakkuvuokaan
siirrä mikrouunissa käytettäväksi
sopivaan astiaan, sekoita hyvin
lämmityksen jälkeen ja testaa
lämpötila
peitä

100

450 W

3-4

sekoita silloin tällöin

Ruoka/Juoma
Maito, 1 kuppi
vesi, 1 kuppi
6 kuppia
1 kannullinen
Tarjoilulautasia
(vihanneksia, lihaa ja
lisukkeita)
Lihapata/keitto

1)

Tehot

Ohjeet
älä peitä
älä peitä
älä peitä
älä peitä
lisää vettä kastikkeeseen, peitä,
sekoita kerran lämmittämisen
aikana
peitä, sekoita kuumennuksen
jälkeen
lisää vettä, jos tarpeen, peitä,
sekoita puolivälissä lämmittämistä
levitä ohut kerros kastiketta päälle ja
peitä
peitä

jääkaappilämpöinen

5.5 sulatus
Paino
-g-

Tehot

Aika
-Min-

gulassi

500

270 W

8-9

kakku, 1
palanen
hedelmiä
(esim.
kirsikoita,
mansikoita,
vadelmia,
luumuja)

150

90 W

1-3

250

270 W

3-5

Ruoka

Ohjeet
sekoita puolivälissä
sulattamista
aseta kakkuvuokaan
levittele tasaisesti, käännä
puolivälissä sulattamista

Tasaantumisaika
-Min10-30
5
5
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5.6 kypsennys pakastetusta
Ruoka

Paino
-g-

Tehot

Aika
-Min-

kalafilee
Tarjoilulautasia

300
400

900 W
900 W

9-11
8-10

Paino
-g-

Tehot

Aika
-Min-

Parsakaali/
herneet

500

900 W

6-8

Porkkanat

500

900 W

9-11

Paistit
(sianliha,
naudanliha,
lampaanliha)
kalafilee

1000

630 W

34-38

200

900 W

4-6

Ohjeet
peitä
peitä, sekoita 6 minuutin
kuluttua

Tasaantumisaika
-Min2
2

5.7 kypsentäminen
Ruoka

Ohjeet
jaa kukintoihin, lisää 4-5 rkl
vettä, peitä, sekoita silloin
tällöin kypsennyksen aikana
viipaloi renkaiksi, lisää 4–5 rkl
vettä, peitä, sekoita silloin
tällöin kypsennyksen aikana
mausta maun mukaan, aseta
matalaan vuokaan, käännä
paistamisen puolivälissä
mausta maun mukaan, aseta
vuokaan, peitä

Tasaantumisaika
-Min-

-

10

2

jos uunia käytetään missä tahansa tilassa vähintään 3 minuuttia, tuuletin pysyy päällä 2 minuuttia
kypsennyksen loppumisen jälkeen. avaa luukku, ja se pysähtyy. sulje luukku, ja se käynnistyy
uudelleen, kunnes 2 minuuttia on kulunut (sisältäen luukun avausajan). jos uuni on päällä alle 3 minuuttia, tuuletin ei käynnisty.
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6. vinkiT
6.1 Mikroaaltouunin kestävät keittoastiat
Ruoanval
mistusastiat
alumiinifolio/
folioastiat

Porsliini ja
keramiikka
Lasiastiat, esim.
Pyrex ®
Metalli

Muovi/polystyreeni
esim. pikaruokaastiat
Pakaste/ paistopussit

Paperi – lautaset,
kupit ja talouspaperi
olki- ja puuastiat
kierrätetty paperi ja
sanomalehti-paperi

Sopivuus
mikrouunissa
käytettäväksi

3/7

3/7
3
7
3
3
3
3
7

Kommentteja
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.
Porsliiniset astiat, saviastiat, lasitetusta keramiikasta ja
luuporsliinista valmistetut astiat ovat yleensä sopivia
käytettäviksi, mikäli niissä ei ole metallikoristelua.
on syytä noudattaa varovaisuutta hienosta lasista
valmistettuja astioita käytettäessä, sillä ne voivat särkyä tai
haljeta ne äkillisesti kuumennettaessa.
Metallisten astioiden käyttöä ei suositella mikroaaltotehoa
käytettäessä, muuten voi aiheutua kipinöintiä ja
seurauksena voi olla syttyminen tuleen.
on syytä noudattaa varovaisuutta, sillä jotkut astiat voivat
korkeissa lämpötiloissa käyristyä, sulaa tai haalistua
väriltään.
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.
käytä vain lämmittämiseen tai kosteuden imemiseksi. on
syytä noudattaa varovaisuutta, sillä ylikuumennus voi
aiheuttaa syttymisen tuleen.
valvo aina uunia näitä materiaaleja käytettäessä, sillä
ylikuumennus voi aiheuttaa syttymisen tuleen.
voivat sisältää metalliuutteita, jotka voivat aiheuttaa
’kipinöintiä’ ja syttymisen tuleen.
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6.2 neuvoja ja vinkkejä
Neuvoja ja vinkkejä
koostumus

koko
Lämpötila

järjestele
Peitä
Lävistä

hämmennä,
kääntele ja
siirtele
seisota
suojele

ruoat, joissa on paljon rasvaa tai sokeria (esim. maustekakut ja tortut) vaativat
lyhyemmän kuumennusajan. on syytä noudattaa varovaisuutta, sillä
ylikuumennus voi aiheuttaa syttymisen palamaan.
Tasaisen kypsyttämisen saamiseksi on parasta, että kaikki ruoan osat
paloitellaan samankokoisiksi.
ruoan alustava lämpötila vaikuttaa kyseisen ruoan vaatiman kypsyttämisajan
pituuteen. halkaise ruoat, joissa on täytettä, kuten hillomunkit, niiden lämmön
laskemiseksi tai höyryn vähentämiseksi.
aseta ruoan paksuimmat osat astian ulko-osaa kohti. esim. kanankoivet.
käytä ilmarei’illä varustettua mikroaaltokalvoa tai sopivaa kantta.
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.
Tasaisen kypsyttämisen aikaansaamiseksi on ehdottoman tärkeää hämmentää,
käännellä ja siirrellä ruokaa kypsyttämisen aikana. Muista aina hämmentää ja
siirtele ulkosivuilta keskikohtaa kohti.
seisonta-aika on välttämätön kypsyttämisen jälkeen niin että lämpö jakautuu
tasaisesti kautta koko ruoan.
nämä osat, kuten kanankoivet ja -siivet, voidaan peittää pienin
alumiinifoliopalasin, jotka heijastavat mikroaaltoja.

3_AEG16_finnish_MS_BASE_AL28_Layout 1 01/07/2016 10:10 Page 74

74

www.aeg.com

7. hoiTo & PuhdisTus
VAROITUS!
äLä käyTä MikroaaLTouunin
Minkään osien PuhdisTukseen
kauPaLLisia uuninPuhdisTusaineiTa, höyryPesuaineiTa,
hankaavia Tai karkeiTa
PuhdisTusaineiTa, naTriuMhydroksidia 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
Laite ei toimi kunnolla?

•
•
•

Mikroaaltouunitoiminto ei •
toimi?
•
•
Pyörivä alusta ei pyöri? •
•
•

Mikroaaltouunin virran
katkaisu ei onnistu?
uunin lamppu ei toimi?

•
•
•
•

ruoan kuumeneminen ja •
kypsyminen kestää
aikaisempaa kauemmin? •
•

Tarkista/ohje . . .
sulakerasian sulakkeet toimivat.
Talossa ei ole ollut sähkökatkoa.
jos sulakkeet palavat toistuvasti, ota yhteys pätevään
sähköasentajaan.
Luukku on suljettu kunnolla.
Luukun tiivisteet ja niiden pinnat ovat puhtaat.
START-painiketta on painettu.
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.
eristä laite sulakerasiasta.
soita valtuutettuun eLeCTroLuX-huoltoon.
soita valtuutettuun eLeCTroLuX-huoltoon lähellä sinua.
sisävalon vaihdon saa tehdä ainoastaan valtuutettu
eLeCTroLuX-huollon ammattilainen.
aseta pitempi kypsennysaika (kaksinkertainen määrä = melkein
kaksinkertainen aika) tai,
jos ruoka on tavallista kylmempää, käännä se silloin tällöin tai,
aseta suurempi teho.

75
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9. asennus
Mikroaaltouuni voidaan asentaa paikkaan
a tai B:
A

Paikka

B

a
B

Syvennyksen koko
L S K
562 x 550 x 450
562 x 500 x 450

Mitat millimetreinä (mm)
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. kiinnitä kiinnityskoukut keittiökaappiin
mukana toimitetun ohjelehtisen ja
kaavaimen avulla.
3. 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.
4. 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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9.2 Laitteen kytkeminen
sähköverkkoon
(a)

• 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 (220-240 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.

9.3 sähkökytkennät
VAARA!
huoLehdi, eTTä koTisi
PisTorasiaT ovaT
MaadoiTeTTuja
valmistaja ei vastaa seurauk-sista, jos
tämä turvatoimenpide laiminlyödään.

jos laitteeseesi kytketty pistoke ei sovi
pistorasiaan, ota yhteyttä valtuutettuun
eLeCTroLuX-huoltoon.
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10. TekniseT TiedoT
verkkovirta (aC)
sulake/suojakatkaisin
vaadittu teho (aC):
Lähtöteho:
Mikroaaltotaajuus
ulkomitat:
sisämitat

220-240 v, 50 hz, yksivaiheinen
Mikroaalto
Mikroaalto
MBe2658s

vähintään 10 a
1.4 kW
900 W (ieC 60705)
2450 Mhz 1) (ryhmän 2/Luokan B)
596 mm (L) x 459 mm (k) x 404 mm (s)
342 mm (L) x 207 mm (k) x 368 mm (s) 2)

uunin tilavuus

26 litraa 2)

Pyörivä alusta

ø 325 mm, lasia

Paino

noin. 19 kg

1)

2)

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.
sisätilavuus on laskettu mittaamalla enimmäisleveys, syvyys ja korkeus.
Todellinen uuniin mahtuvan ruoan tilavuus on pienempi.

11. yMPärisTöä koskevia TieToja
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.
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Vi tenker pÅ deg
takk for at du har valgt et Aeg-produkt. Med dette produktet vil du oppleve perfekt
kombinasjon mellom funksjonell design og optimal teknologi. du kan være sikker på at du
vil oppnå perfekte 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:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.aeg.com
registrere produktet ditt for å få bedre service:
www.registeraeg.com
kjøpe tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop

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.
Advarsel/Forsiktig - sikkerhetsinformasjon
generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
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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.
Metalliske beholdere for mat og drikkevarer tillattes
ikke i mikrobølgeovn.
Forsiktighet bør utvises for ikke å fortrenge
dreieskiven når du fjerner beholderne fra
apparatet.
1.1 For å unngå fare for skader
ADVARSEL!
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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 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 forsøk selv, eller la andre som ikke er
autoriserte av eLeCtroLuX, skifte ut lyspæren i
ovnen. skulle ovnslampen gå i stykker, ta kontakt
med forhandler eller ring en autorisert
eLeCtroLuX -servicetekniker.
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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.
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 bruker 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
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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
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
220-240 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.
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1.5 For å unngå fare for elektrisk
støt

1.7 For å unngå fare for
brannskader

ikke under noen omstendigheter må du
fjerne den ytre kassen. ikke søl eller før inn
gjenstander i dørlåsåpningene eller
ventilasjonsåpningene. Ved eventuelt søl,
skru av ovnen og ta ut kontakten
umiddelbart, og ring en autorisert
eLeCtroLuX-servicetekniker. 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.

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.

hvis strømledningen til denne ovnen
skades, må den erstattes med en spesiell
ledning. utskiftningen må foretas av en
autorisert eLeCtroLuX-servicetekniker.

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.

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
ovnen må aldri brukes mens den er tom,
unntatt når dette anbefales i
brukerhåndboken. 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
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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.

85
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2. AppArAtoVersikt
2.1 Mikrobølgeovn
1

2

3

4

8

7

6

Frontkant
ovnslampe
kontrollpanel
døråpner
plate som beskytter
bølgeleder
6 ovnsrom
7 pakning for
dreietallerken
8 dørpakning og
lukkeflater
1
2
3
4
5

5

2.2 tilbehør
1

2

sjekk at følgende tilbehør medfølger:
1 dreieplate
2 dreieplatestativ
• plasser dreieskiven i hulrommet på
bunnen av ovnen.
• 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.
Ved bestilling av ekstrautstyr, oppgi
navn på delen og modellnavn til
forhandler eller kontakt en autorisert
eLeCtroLuX-servicetekniker.
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2.3 kontrollpanel
1

digitalt display indikatorer
Favoritter

1

tidsur
2
3
4
5

2

effektnivåknapper

3

Favorittknapper

4

Autotining-knapp

5

tidsur-knapp

6

tid/Vekt knappen

Autotining

7

Mikrobølger

start/bekreft
hurtigstart-knapp

8

stoppknapp

9

døråpnings knapp

stopp/avbryt
barnesikring

6

still klokken
skjermens deler

7

Vekt

8

effektnivåinnstilling

9

87
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3. Før den brukes Første gAng
3.1 plugg inn
når ovnen kobles til for første gang vil den
spørre om du ønsker å stille klokken.
1. ovnen piper og alle ikonene på
skjermen blir slått på innen et halvt
sekund.
ovnen vil spørre om du ønsker å slå
klokken på.
2. trykk på START for å bekrefte.
(se «still klokken» for instruksjoner.)
For å slå av klokken, vri bryteren til
skjermen viser «oFF».
3. trykk på START for å bekrefte, eller
STOPP-knappen for å avbryte.

3.2 Ventemodus
(strømsparingsmodus)
ovnen vil automatisk gå i ventemodus hvis
den ikke brukes i løpet av en 5-minutters
periode.
1. er klokken stilt vises tiden i 3 min, før
«econ» vises i 3 sekunder.
skjermen slår seg av.
2. hvis klokken ikke er stilt inn:
skjermen slår seg av.
3. For å avslutte ventemodus kan du:
Åpne døren, trykk en knapp eller dreie
knotten.

3.3 For å stille klokken
ovnen har en 24-timers klokke.
Eksempel: For å stille klokken til 18.45.
1. trykk på TIDSUR-knappen to ganger for
å vise klokkesymbolet.
2. drei knotten til «on» vises.
3. trykk på START for å bekrefte.
4. drei knotten for å justere tidtakeren.
5. trykk på START for å bekrefte.
6. drei knotten for å justere minutter.
7. trykk på START for å bekrefte.

3.4 justering av klokken når den
allerede er stilt
klokken kan justeres etter at tiden er stilt
inn.
Eksempel: For å endre 18.45 til 19.50.
1. trykk på START. time-innstillingen vil
blinke.

2.
3.
4.
5.

drei knotten til 19 vises.
trykk på START.
drei knotten til 50 vises.
trykk på START.

3.5 For å avbryte klokken og gå i
standby
(strømsparingsmodus)
1. trykk på TIDSUR to ganger.
2. drei knotten til «oFF» vises.
3. trykk på START for å bekrefte.

3.6 barnesikring
ovnen har en sikkerhetsfunksjon som
hindrer at barn bruker den. når låsen er
aktivert, vil ikke mikrobølgeovnen fungere
inntil sikkerhetsfunksjonen er slått av igjen.
det er kun mulig å slå av og på
sikkerhetslåsen når ovnen ikke er i bruk.
Eksempel: For å slå låsen på.
trykk og hold STOPP-knappen til «child
lock»-symbolet vises.
Eksempel: For å slå låsen av.
trykk og hold STOPP-knappen inne, inntil
«child lock»-symbolet er slått av.
når barnesikring er aktivert, virker
ingen knapper bortsett fra STOPPknappen.
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4. bruk
4.1 Mikrobølger tilberedning
Eksempel: Varme opp suppe i to minutter
og 30 sekunder på 630 W
mikrobølgeeffektnivå.
1. trykk EFFEKTNIVÅ-knappen til høyre
for trekanten inntil 630 W vises.
2. drei knappen for å endre klokkeslett.
3. trykk på START.
i mikrobølgeovnens stekeprogram,
kan temperaturen endres ved å
trykke knappen rett under ønsket
innstilling.

Ved valg av 900 W, er innstillingen av
steketid maksimalt 20 min.
dersom mikrobølgeovnen brukes,
uansett innstilling, i 3 minutter eller
lengre, vil viften gå i 2 minutter etter
at programmet har stoppet. Åpne
døren og viften vil stoppe, lukk døren
og den vil starte inntil 2 minutter har
gått (inkludert tiden døren var oppe).
om ovnen brukes i mindre enn 3
minutter, kommer ikke viften på.

når ovnen er i gang, kan
temperaturen stilles ved å holde
EFFEKTNIVÅ-knappen inne til
ønsket temperatur vises på skjermen.

4.2 effektnivåinnstilling
EffektnivåinForslag til bruk
nstilling
900 W/høY brukes til hurtig matlaging eller oppvarming, (f.eks. supper, gryteretter,
hermetiske matvarer, varme drikker, grønnsaker, fisk og lignende).
630 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.

450 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.

270 W/
tining
90 W

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.
For forsiktig tining, (for eksempel kremkaker eller smørdeig).

0W

For nedtellingsinnstilling.

W = WAtt

4.3 redusert effektnivå
Tilberedningsmodus
Mikrobølge 900 W

Standardtid
20 minutter

Redusert effektnivå
Mikrobølge 630 W
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4.4 endre steketiden under bruk

4.9 pause

steketiden kan endres under bruk.
Eksempel: For å legge til 2 minutter
(120 sek.) bruk START-knappen.
1. trykk START fire ganger.
steketiden vil øke med 120 sekunder.

For å trykke pause mens mikroovnen er i
gang.
1. trykk STOPP-knappen eller åpne
døren.
2. ovnen vil gå i pausemodus i opptil 5
minutter.
3. press START for å fortsette.

4.5 bruk av stopp-knappen
trykk STOPP-knappen én gang for å
velge pause-modus.
trykk på STOPP-knappen igjen for å
avbryte steketiden.

4.6 tidsur
innstilling av tidsuret.
1. trykk på TIDSUR-knappen.
2. drei knappen for å endre klokkeslett.
3. trykk på START. tiden vil automatisk
starte.
tiden kan forlenges samtidig som
klokken går, ved å vri knappen eller å
trykke på START.
tiden kan bare stilles dersom ovnen
ikke er i bruk.

4.7 Legg til 30 sekunder
du kan starte steking direkte ved 900
W/høY i 30 sekunder ved å trykke
START.
For å legge til mer tid, trykk på
START.

4.8 stillemodus
For å slå av lyden.
1. trykk TIDSUR-knappen 3 ganger inntil
«soun» vises på skjermen.
2. roter knappen inntil «oFF» vises på
skjermen.
3. trykk på START.
For å skru på lyden.
1. trykk TIDSUR-knappen 3 ganger inntil
«soun» vises på skjermen.
2. roter knappen inntil "on" vises i
skjermen.
3. trykk på START.

4.10 Favoritter
ovnen har tre favorittoppskrifter.
smelte smør
smelte sjokolade
Mug Cake (koppkake)
Eksempel: For å mykne smør.
1. trykk på FAVORITT 1-knappen to
ganger.
2. roter knappen for å legge inn vekt.
3. trykk på START.
hvis skjermen viser et roterende
mønster indikerer dette at maten må
røres i og snus. For å fortsette
matlagingen, trykker du på START.
på slutten av den automatiske tine
tiden , vil programmet automatisk
stoppe.
effektnivået på forhåndsinnstilte
Favoritt-oppskrifter kan ikke justeres.
1-4 mug cakes (koppkaker) kan lages
samtidig.
ADVARSEL! sjokoladen kan bli veldig
varm. trenger sjokoladen lenger koketid,
legg til 10 sekunder.
Vær forsiktig med sjokoladen da den kan
bli overopphetet og brenne seg.
For å overskrive Favoritter for egne
oppskrifter.
1. trykk på EFFEKTNIVA-knappen for å
velge effektnivå.
2. roter knappen for å stille inn ønsket
koketid.
3. trykk og hold valgt FAVORITT-knapp inntil
du hører et pip og en favoritt-stjerne vises
på skjermen.
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For å tilbakestille favoritter til
fabrikkinnstillinger.
1. trykk på STOPP.
2. trykk og hold EFFEKTNIVÅ-knappene
450 W i tre sekunder.
ovnen vil nullstille seg til
fabrikkinnstillinger.

4.11 Automatisk tining
Autotining-modus finner automatisk ut korrekt
tilberedning- og tidsinnstillingsmodus basert
på matens vekt.
Velg mellom to autotining-menyer.
1. Automatisk tining: kjøtt/fisk/fjærfe
2. Automatisk tining: brød
Eksempel: For å tine 0,2 kg biff.
1. Velg automatisk tining ved å trykke én
gang på knappen AUTOTINING.
2. Vri knappen for å velge vekt.
3. trykk på START.
hvis skjermen viser et roterende
mønster indikerer dette at maten må
røres i og snus. For å fortsette
matlagingen, trykker du på START.
på slutten av den automatiske tine
tiden , vil programmet automatisk
stoppe.

91
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5. steketAbeLLer
5.1 Favoritter
Favoritter
smelte smør

Vekt
0.05-0.25 kg

Knapp

smelte sjokolade

0.1-0.2 kg

•

Mug Cake
(koppkake)

1-4 kopper

•

•

Fremgangsåte
plasser smøret på en tallerken som
tåler varme.
rør godt etter steking.
brekk sjokoladen i små biter. plasser
sjokoladen i en varmebestandig
tallerken. rør når klokken ringer. rør
godt etter steking.
ADVARSEL! sjokoladen kan bli
veldig varm. trenger sjokoladen
lenger koketid, l egg til 10 sekunder.
Vær forsiktig med sjokoladen da
den kan bli overopphetet og brenne
seg.
Lag kaken etter oppskriften. plasser
koppen mot kanten av dreieplaten. La
stå i 30 sekunder etter ferdig steking.

5.2 Mug cake (koppkake)-oppskrifter
Fyldig sjokolade-mug cake (koppkake)
ingredienser
til 1 kopp:
2½ ss (25 g)
2 ss (12 g)
2½ ss ca (30 g)
¼ ts
1½ ss (15 g)
¼ ts
1

Bringebær Ripple-mug cake (koppkake)
ingredienser
til 1 kopp:

hvetemel
kakao pulver
sukker
bakepulver
Vegetabilsk olje
vaniljeekstrakt
egg

2½ ss (25 g)
2½ ss (30 g)
¼ ts
1½ ss (15 g)
½ ts
1
1½ ss

hvetemel
sukker
bakepulver
Vegetabilsk olje
vaniljeekstrakt
egg
bringebær syltetøy uten frø

Metode:

Metode:

1. hell de tørre ingrediensene i koppen og
rør med en skje.
2. tilsett vegetabilsk olje, vaniljeekstrakt
og egg, og rør godt.
3. plasser koppen utenfor midten av
dreieplaten.
4. stek ved å bruke
. kaken vil heve ut
av formen under stekingen.
La stå i 30 sekunder etter endt steketid.

1. hell de tørre ingrediensene i koppen og
rør med en skje.
2. tilsett vegetabilsk olje, vaniljeekstrakt
og egg, og rør godt.
3. bland inn syltetøy med en skje for å
jevne røren.
4. plasser koppen utenfor midten av
dreieplaten.
5. stek ved å bruke
. kaken vil heve ut
av formen under stekingen.
La stå i 30 sekunder etter endt steketid.

pynt kaken med sjokoladesmørkrem.
tips: For å lage appelsin-mug cake (koppkake), erstatter du vaniljeekstrakt med en
halv teskje appelsinekstrakt.

pynt med vaniljekrem.
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Eple-mug cake (koppkake)
ingredienser
til 1 kopp:
2½ ss (25 g)
2 ss (30 g)
¼ ts
¼ ts
1½ ss (15 g)
1
1½ ss (30 g)
(7 g)

93

Peanøtt-mug cake (koppkake)
ingredienser
til 1 kopp:

hvetemel
mykt brunt sukker
bakepulver
malt kanel
Vegetabilsk olje
egg
eplejus
biter av knust søt kjeks

Metode:
1. hell alle de tørre ingrediensene
(bortsett fra kjeksen) i koppen, rør godt
med en gaffel.
2. bland inn vegetabilsk olje og egg og
bland godt.
3. bland forsiktig inn eplemosen ved å
bruke en skje.
4. dryss med kjekssmuler fra søt kjeks.
5. plasser koppen utenfor midten av
dreieplaten.
6. stek ved å bruke
. kaken vil heve
ut av formen under stekingen.
La stå i 30 sekunder etter endt steketid.
topp med en skjevanilje is.
ADVARSEL! eplemosen vil bli varm.

2½ ss (25 g)
2 ss (30 g)
¼ ts
1½ ss (15 g)
¼ ts
2 ss (30 g)
1

hvetemel
mykt brunt sukker
bakepulver
Vegetabilsk olje
vaniljeekstrakt
fin type peanøttsmør
egg

Metode:
1. hell de tørre ingrediensene i koppen og
rør med en skje.
2. bland inn vegetabilsk olje, vaniljeekstrakt,
peanøttsmør og egg, og bland godt.
3. plasser koppen utenfor midten av
dreieplaten.
4. stek ved å bruke
. kaken vil heve
ut av formen under stekingen.
La stå i 30 sekunder etter endt steketid.
dryss med sjokoladedryss.
tip: bruk grovt peanøttsmør om du ønsker.
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Sitron-mug cake (koppkake)
ingredienser
til 1 kopp:
2½ ss (25 g)
2½ ss ca (30 g)
¼ ts
1½ ss (15 g)
1ts
1
kakedryss:

hvetemel
sukker
bakepulver
Vegetabilsk olje
revet sitronskall
egg
1 ss sitronjus blandet med 2
ss sukker

Metode:
1. hell de tørre ingrediensene i koppen og
rør med en skje.
2. bland inn vegetabilsk olje, revet
sitronskall og egg, og bland godt.
3. plasser koppen utenfor midten av
dreieplaten.
4. stek ved å bruke
. kaken vil heve
ut av formen under stekingen.
5. Lag dryss av sitronjust og sukker.
6. når kaken er ferdig, løsne kaken, stikk
små hull over hele kaken og dryss på
kakedrysset, og la stå i 30 sekunder.

Gulrot-mug cake (koppkake)
ingredienser
til 1 kopp:
2 ss (20 g)
2½ ss (30 g)
¼ ts
¼ ts
¼ ts
1 ss
1½ ss (15 g)
30 g
1
kremet glasur:

hvetemel
brunt sukker
bakepulver
malt kanel
malt muskat
malte mandler
solsikkeolje
revet skall fra ½ appelsin
raspet gulrot
egg
15 g myknet smør
40 g melis
40 g krem ost, ikke mager
½ ts appelsinjuice

Metode:
1. hell de tørre ingrediensene i koppen og
rør med en skje.
2. bland inn solsikkeolje, revet
appelsinskall, raspet gulrot og egg, og
bland godt.
3. plasser koppen utenfor midten av
dreieplaten.
4. stek ved å bruke
. kaken vil heve
ut av formen under stekingen.
5. Lag kakedryss ved å blande smør, melis,
smøreost og appelsinjus.
La stå i 30 sekunder etter endt steketid.
La kaken kjøle seg ned før du har på
kakedryss.

4_AEG16_NORWEGIAN_MS_BASE_AL28_Layout 1 01/07/2016 10:14 Page 95

NORSK

95

5.3 Automatisk tining
Automatisk tining
Vekt
kjøtt/fisk/fugl
0.2-1.0 kg

Knapp
x1

•
•

(hel fisk,
fiskeskiver,
fiskefilet, kyllinglår,
kyllingbryst,
kjøttdeig, biff,
koteletter, burgere,
pølser)

brød

•

•

0.1-1.0 kg

x2

•

•

•

Fremgangsåte
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.
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.

Legg kun inn matens vekt. ikke inkluder beholderens vekt.
For mat som veier mer eller mindre enn vekten som er oppgitt i tabellen, bruk manuell vekt-funksjonen.
sluttemperaturen varierer avhengig av starttemperaturen.
biffer og koteletter bør fryses ned flatpakket.
kjøttdeig bør presses flat før den fryses ned.
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5.4 Varme opp mat og drikke
Mengde
-g/ml150
150
900
1000
400

Effektnivå
Innstilling
900 W
900 W
900 W
900 W
900 W

Tid
-Min1
2
8-10
9-11
4-6

200
500

900 W
900 W

1-2
3-5

kjøtt, 1 stykke 1)

200

900 W

3

Fiskefilet 1)

200

900 W

3-5

dekk til

kake, 1 stykke
babymat, 1 glass

150
190

450 W
450 W

½-1
½-1

smelte margarin eller
smør 1)
smelte sjokolade

50

900 W

½

legg i en ildfast form
ha i en beholder beregnet på
mikrobølgeovner, og rør godt etter
oppvarming; sjekk at maten ikke er
for varm
dekk til

100

450 W

3-4

rør med jevne mellom rom

Mat/drikke
Melk,
Vann,

1 kopp
1 kopp
6 kopper
1 bolle
tallerkenretter
(grønnsaker, kjøtt og
tilbehør)
stuing/suppe
grønnsaker

1)

Metode
skal ikke dekkes til
skal ikke dekkes til
skal ikke dekkes til
skal ikke dekkes til
skvett litt vann over sausen og dekk
til; rør etter halvgått program
til, rør etter oppvarming
ha i litt vann, om nødvendig og dekk
til; rør etter halvgått program
dekk med et tynt lag saus, og dekk til

kjøleskapstemperatur

5.5 tining
Mat
gulasj
kaker, pr.
stykke
Frukt (f. eks.
jordbær,
bringebær,
plommer)

Mengde
-g500
150

Effektnivå
Innstilling
270 W
90 W

Tid
-Min8-9
1-3

250

270 W

3-5

Metode
rør etter halvgått program
legg i en ildfast form
fordel frukten jevnt, og vend
den etter halvgått program

Hviletid
-Min10-30
5
5
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5.6 Matlaging fra frossen mat
Effektnivå
Innstilling
900 W
900 W

Tid
-Min9-11
8-10

Mengde
-g500

Effektnivå
Innstilling
900 W

Tid
-Min6-8

gulrøtter

500

900 W

9-11

stek
(svin, storfe,
lam)
Fiskefilet

1000

630 W

34-38

200

900 W

4-6

Mat
Fiskefilet
tallerkenretter

Mengde
-g300
400

Metode
dekk til
dekk til, rør etter 6 minutter

Hviletid
-Min2
2

5.7 Matlaging
Mat
brokkoli/
erter

Metode
del i små buketter, tilsett 4–5
ss vann, dekk til, rør av og til
under tilberedning
skjær i skiver, tilsett 4–5 ss
vann, dekk til, rør av og til
under tilberedning
smak til med krydder, plasser
på den lave risten snu etter1)
krydre etter smak, plasser i en
grunn terteform vend den etter
halvgått program

Hviletid
-Min-

-

10

2

om mikroovnen brukes uansett innstilling i 3 minutter eller lengre, vil viften være på i 2 minutter etter
at programmet har stoppet. Viften stopper når døren åpnes og starter når døren lukkes, helt til 2 minutter har gått, (inkludert tiden døren var åpen). om ovnen brukes i mindre enn 3 minutter, kommer
ikke viften på.
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6. tips og ideer
6.1 Mikrobølgesikre kokekar
Kokekar
Aluminiumsfolie/
foliebeholdere

porselen og
keramikk
glasstøy, f.eks.
pyrex ®
Metall

plast/styrenplast,
f.eks. hurtigmatbeholdere
Fryse-/stekeposer

papir-tallerkener,
kopper og tørkerull
halm-og
trebeholdere
resirkulert papir og
avispapir

Mikrobølgesikker

3/7

3/7
3
7
3
3
3
3
7

Kommentarer
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, keramikk, glaserte leirvarer og benporselen kan
vanligvis brukes, bortsett fra de som har metalldekor.
Man bør være forsiktig med bruk av glasstøy, siden det
kan knuse eller sprekke dersom det varmes opp raskt.
Man anbefaler ikke bruk av metallkokekar i kombinasjon
med mikrobølgeenergi. overslag kan oppstå, og det kan
forårsake brann.
Man bør være forsiktig med bruk av disse, siden noen
beholdere deformeres, smelter eller misfarges ved høye
temperaturer.
de må stikkes hull i for å slippe ut damp. pass på at
posene er egnet for bruk i mikrobølgeovn. bruk ikke plasteller metallklips, disse kan smelte eller ta fyr på grunn av
overslag.
brukes kun til forsiktig oppvarming eller for å absorbere
fuktighet. Man bør være forsiktig, overoppheting kan
forårsake brann.
pass alltid på når disse materialene brukes, overoppheting
kan forårsake brann.
disse kan inneholde rester av metall, noe som kan
forårsake overslag og brann.
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6.2 Mikrobølger tining råd
Mikrobølger tining råd
ingredienser

størrelse
temperatur
Anrette
dekke til
stikke hull

rør, vend og
flytt på
hvile
dekke

Matvarer med mye fett eller sukker (f.eks. fete sauser eller eplepai) trenger
kortere oppvarming. Man bør være forsiktig da overoppheting kan forårsake
brann.
For jevn oppvarming bør alle bitene være like store.
starttemperaturen på maten vil påvirke oppvarmingstiden. skjær i mat med fyll,
(for eksempel berlinerboller), for å slippe ut varme eller damp.
plasser de tykkeste bitene av maten mot kantene på skålen. (f.eks. lårstykker
av kylling).
bruk plastfolie med luftehull for mikrobølgeovn eller et passende lokk.
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).
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.
hviletid er nødvendig etter oppvarming, slik at varmen fordeles jevnt i maten.
Varme områder (f.eks. på lårstykker og kyllingvinger) kan dekkes med foliebiter
som reflekterer mikrobølgene.
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7. VedLikehoLd og rengjøring
ADVARSEL!

dreieplate og dreieplatestøtte

ikke bruk koMMersieLLe
oVnrensere, dAMprengjøring,
sLipende, groVe VAskeMidLer,
MidLer soM innehoLder kAustisk
sodA eLLer skureputer pÅ noen
deLer AV MikrooVnen.

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.

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.

dør

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.

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.
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8. hVA du gjør hVis
Hvis
Mikrobølgeovnen ikke
virker som den skal?
Mikrobølgemodus ikke
virker som den skal?
dreieplaten ikke dreier?

Mikrobølgene ikke kan
slås av?
Lyset inne i ovnen ikke
lyser som det skal?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

det tar lengre tid å varme •
opp og tilberede mat enn
før?
•
•

Kontroll/råd . . .
sjekk sikringene i sikringsskapet.
ikke strømmen har gått.
hvis sikringene fortsetter å gå, kontakt en kvalifisert elektriker.
døren er lukket godt igjen.
dørtetningen og frontrammen er rene.
START-knappen har blitt trykket på.
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.
koble ovnen fra sikringsboksen.
ring en autorisert eLeCtroLuX-servicetekniker.
ring din autoriserte eLeCtroLuX-servicetekniker. det
innvendige lyset kan kun skiftes ut av en autorisert
eLeCtroLuX-servicetekniker eller serviceverksted.
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 eller b:

A

Stilling

B

A
b

Størrelse på åpningen
B
D
H
562 x 550 x 450
562 x 500 x 450

Mål i (mm)
Stekeovn

9.1 installere ovnen
4 mm

4 mm

4 mm

1. Fjern all emballasje og kontroller om
det er tegn på skade.
2. Fest krokene til kjøkkenskapet ved å
følge det vedlagte instruksjonsarket og
malen.
3. 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.
4. 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).
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9.2 tilkoble ovnen til
strømforsyning
(A)

• 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
220-240 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.

9.3 elektriske tilkoblinger
ADVARSEL!
denne oVnen MÅ jordes
produsenten fraskriver seg
erstatningsansvar dersom denne
forholdsregelen ikke følges.

hvis støpselet som er montert på
apparatet ikke er egnet for din stikkontakt,
må du ringe en autorisert eLeCtroLuXservicetekniker.
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10. spesiFikAsjoner
nettspenning med vekselstrøm

220-240 V, 50 hz, enfaset

sikring/kretsbryter for fordelingsledning
nødvendig vekselstrømsspenning: Mikrobølge
utgangseffekt:
Mikrobølge
Mikrobølgefrekvens
utvendige dimensjoner:
Mbe2658s
innvendige dimensjoner

Minimum 10 A
1.4 kW
900 W (ieC 60705)
2450 Mhz 1) (gruppe 2/klasse b)
596 mm (b) x 459 mm (h) x 404 mm (d)
342 mm (b) x 207 mm (h) x 368 mm (d) 2)

ovnskapasitet

26 litres 2)

dreieplate

ø 325 mm, glass

Vekt

ca. 19 kg

1)

2)

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.
iinnvendig kapasitet er beregnet ved å måle maksimal bredde, dybde og høyde.
Faktisk kapasitet for mat er mindre enn dette.

11. MiLjøinForMAsjon
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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du stÅr i foCus
tack för att du valt denna produkt från aeg. Vi har skapat den så att du ska kunna få
felfritt resultat 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
få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.aeg.com
registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop

kundtjänst oCh serViCe
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
informationen finns på typskylten. modell, PnC, serienummer.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
allmän information och tips
miljöinformation
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

5_AEG16_swedish_MS_BASE_AL28_Layout 1 29/06/2016 13:54 Page 106

106

1.

www.aeg.com

Viktiga säkerhetsinstruktioner

VIKTIGA! 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.
metallbehållare för mat och dryck är inte tillåtet
under tillagning i mikrovågsugn.
försiktighet bör iakttas för att inte flytta på den
roterande tallriken när du tar ut behållare från
enheten.
1.1 att undvika risk för kroppsskada
VARNING!
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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.
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 ugnslampan själv och tillåt
inte någon som inte har behörighet från
eLeCtroLuX att göra detta. om ugnslampan
inte fungerar: rådfråga din återförsäljare eller
kontakta en behörig eLeCtroLuXservicerepresentant.
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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 mikrovågsuppvärmningen är klar. stick 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
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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.
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.
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 220-240 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 matförpackningar.
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.
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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: stäng av och koppla ur ugnen
omedelbart och kontakta en behörig
eLeCtroLuX-servicerepresentant.
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. Bytet måste utföras av en
behörig eLeCtroLuXservicerepresentant.

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.
• 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 säkerhetsinstruktioner: hur de använder grytlappar,
försiktigt tar av lock etc., samt att vara
speciellt uppmärksamma på förpackningar (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, med
undantag för när detta rekommenderas i
handboken, eftersom detta kan skada
ugnen. 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
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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.

111
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2. ProduktöVersikt
2.1 mikrovågsugn
1

2

3

4

8

7

6

1
2
3
4
5
6
7
8

framsida
ugnslampa
kontrollpanel
knapp för dörröppning
mikrovågsskydd
ugnsutrymme
tätning
dörrtätning och
tätningsytor

5

2.2 tillbehör
1

2

kontrollera att följande tillbehör finns
med:
1 roterande tallrik
2 tallriksstöd
• Placera tallriksstödet 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 av din
återförsäljare eller en behörig
eLeCtroLuX-servicerepresentant
behöver du uppge två saker:
artikelns namn och modellnamnet.
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2.3 kontrollpanel
1

2

kontrollpanel:
favoriter

1

kökstimer
2
3
4
5

autoupptining
mikrovågor
stopp/avbryt
Barnlås

6

klockinställning
displaysegment

7

Vikt

8

effektnivåer

9

effektnivåknappar

3

favoritknappar

4

knapp för
autoupptining

5

knapp för kökstimer

6

Vred för timer/Vikt

7

start/Bekräfta/
snabbstart-knapp

8

stopp-knapp

9

knapp för
dörröppning
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3. innan första anVändning
3.1 inkoppling
när ugnen kopplas in första gången
tillfrågas du om du vill ställa in klockan.
1. ugnen avger en pipsignal och alla
displaysymbolerna tänds i en halv
sekund.
ugnen frågar om du vill slå på klockan.
2. tryck på START-knappen för att
bekräfta.
(se ”inställning av klockan”.)
för att stänga av klockan, vrid på vredet
tills displayen visar ”off”.
3. tryck på START-knappen för att
bekräfta, eller tryck på STOPP-knappen
för att avbryta.

3.2 standby (economy-läge)
ugnen går automatiskt över i standby-läge
om den inte används under en 5 minperiod.
1. om klockan har ställts in visar den tiden i
3 minuter, och sedan visar den ”econ” i
3 sekunder.
displayen släcks.
2. om klockan inte har ställts in:
displayen släcks.
3. för att gå ur standby-läget kan du:
öppna luckan, trycka på någon knapp
eller vrida på vredet.

3.3 inställning av klockan
ugnen har en 24-timmarsklocka.
Exempel: för att ställa in klockan på 18:45.
1. tryck på TIMER-knappen 2 gånger.
klocksymbolen visas.
2. Vrid på vredet tills ”on” visas.
3. tryck på START-knappen för att
bekräfta.
4. Vrid på vredet för att ställa in
timvisningen.
5. tryck på START-knappen för att
bekräfta.
6. Vrid på vredet för att ställa in
minutvisningen.
7. tryck på START-knappen för att
bekräfta.

3.4 ställa om klockan när tiden
redan ställts in
det går att ställa om klockan när tiden
redan har ställts in.
Exempel: för att ändra från 18:45 till 19:50.
1. tryck på START-knappen.
timvisningen börjar blinka.
2. Vrid på vredet tills 19 visas.
3. tryck på START-knappen.
4. Vrid på vredet tills 50 visas.
5. tryck på START-knappen.

3.5 för att avbryta
klockvisningen och ställa in
standby-läge (economyläge)
1. tryck på TIMER-knappen 2 gånger.
2. Vrid på vredet tills ”off” visas.
3. tryck på START-knappen för att
bekräfta.

3.6 Barnlås
ugnen har en säkerhetsfunktion som
förhindrar att barn startar ugnen av misstag.
när låset har aktiverats kan ugnen inte
användas innan låsfunktionen har
avaktiverats.
Låsfunktionen kan bara aktiveras och
avaktiveras när ugnen inte används.
Exempel: för att aktivera låset.
tryck på STOPP-knappen och håll den
intryckt tills ”barnlås”-symbolen tänds.
Exempel: för att avaktivera låset.
tryck på STOPP-knappen och håll den
intryckt tills ”barnlås”-symbolen släcks.
när ”barnlås”-symbolen lyser är alla
knappar avaktiverade utom STOPPknappen.

5_AEG16_swedish_MS_BASE_AL28_Layout 1 29/06/2016 13:54 Page 115

SVENSKA

115

4. anVändning
4.1 mikrovågor, tillagning
Exempel: anta att du vill värma upp soppa
i 2 minuter och 30 sekunder med en
mikrovågseffekt på 630 W.
1. tryck på EFFEKTNIVÅ-knappen till
höger om triangeln tills 630 W visas.
2. Vrid på vredet för att ange tiden.
3. tryck på START-knappen.
i mikrovågstillagningsläget kan du
ställa in ugnens effektnivå genom att
trycka på knappen direkt under
önskad inställning.

om 900 W har valts är den maximala
tiden som kan matas in 20 minuter.
om ugnen är igång i något läge i 3
minuter eller längre fortsätter fläkten
att gå 2 minuter efter avslutad
tillagning. om luckan öppnas så
stannar den, och om luckan stängs
så fortsätter den att gå igen tills 2
minuter har förflutit (inkl. tid då luckan
är öppen). om ugnen är igång mindre
än 3 minuter aktiveras inte fläkten.

du kan ställa in effektnivån när ugnen
är igång genom att hålla önskad
EFFEKTNIVÅ-knapp intryckt tills den
nya effektinställningen visas på
displayen.

4.2 effektnivåer
Effektinställning
900 W/
högt

Föreslagen användning
används för snabb tillagning eller återuppvärmning av t.ex. soppor, grytor,
burkmat, varma drycker, grönsaker, fisk etc.

630 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.

450 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.

270 W/
för upptining bör du välja denna effektinställning för att säkerställa att maten tinas
uPPtining jämnt. denna inställning är också idealisk för att sjuda ris, pasta, dumplings och
till att koka äggkräm.
90 W
för skonsam upptining, av t.ex. gräddtårtor eller bakverk.
0W

Vilotid/äggklocka.

W = Watt

4.3 minskad effektnivå
Tillagningsläge
mikrovågseffekt 900 W

Standardtid
20 minuter

Sänkt effektnivå
mikrovågseffekt 630 W
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4.4 justera tillagningstiden
under tillagning
du kan justera tillagningstiden under
tillagning.
Exempel: för att lägga till 2 minuter
(120 sekunder) med START-knappen.
1. tryck på START-knappen fyra gånger.
tillagningstiden ökas med 120
sekunder.

4.5 med stopp-knappen
tryck på STOPP-knappen en gång för att
aktivera Paus-läget.
tryck på STOPP-knappen gång till för att ta
bort tillagningstiden.

4.6 kökstimer
för att ställa in kökstimern.
1. tryck på TIMER-knappen.
2. Vrid på vredet för att ange tiden.
3. tryck på START-knappen. timern
startar automatiskt.
tiden kan förlängas när timern
är igång genom att man vrider på
vredet eller trycker på STARTknappen.
timerfunktionen kan bara användas
när ugnen inte är igång.

4.7 Lägg till 30 sekunder
du kan direkt starta tillagning på
900 W/högt i 30 sekunder genom att
trycka på START-knappen.
tryck på START-knappen för att öka
tiden.

4.8 stänga av ljudet
för att stänga av ljudet.
1. tryck på TIMER-knappen 3 gånger tills
“soun” visas.
2. Vrid på vredet tills “off” visas.
3. tryck på START-knappen.
för att sätta på ljudet.
1. tryck på TIMER-knappen 3 gånger tills
“soun” visas.
2. Vrid på vredet tills “on” visas.
3. tryck på START-knappen.

4.9 Paus
för att göra paus medan mikrovågsugnen
är igång.
1. tryck på STOPP-knappen eller öppna
luckan.
2. ugnen gör paus i upp till 5 minuter.
3. tryck på START för att fortsätta
tillagningen.

4.10 favoriter
ugnen har 3 favoritrecept.
mjukgöra smör
smälta choklad
muggkaka
Exempel: för att mjukgöra smör.
1. tryck på FAVORIT 1-knappen en gång.
2. Vrid på vredet för att ange vikten.
3. tryck på START-knappen.
om displaysegmenten visar ett
roterande mönster så indikerar detta
att matvarorna behöver röras om eller
vändas. tryck på START-knappen för
att fortsätta tillagningen. när
autoupptiningstiden är till ända stannar
programmet automatiskt.
effektnivåerna för de förinställda
favoritrecepten kan inte justeras.
1-4 muggkakor kan tillagas.
VARNING! Choklad kan bli mycket
het! om chokladen behöver tillagas
längre tid, lägg till 10 sekunder. Var
försiktig med choklad då den kan
överhettas och brännas vid.
för att skriva över favoriter med dina egna
recept.
1. tryck på EFFEKT-nivåknappen för att
välja effekt.
2. Vrid på vredet för att ange önskad
tillagningstid.
3. tryck på FAVORIT-knappen du vill
konfigurera och håll den intryckt tills du
hör en enstaka pipsignal och
favoritstjärnan visas.
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för att återställa favoriter till
fabriksinställningarna.
1. tryck på STOPP-knappen.
2. tryck på EFFEKTNIVÅ 450 W och håll
dem intryckta i 3 sekunder.
favoriterna återställs till
fabriksinställningarna.

4.11 autoupptining
autoupptiningsfunktionen beräknar
automatiskt rätt tillagningsläge och
tillagningstid baserat på matvarornas vikt.
det finns 2 autoupptiningmenyer att välja
mellan.
1. autoupptining: kött/fisk/fågel
2. autoupptining: Bröd
Exempel: för att tina upp 0,2 kg stek.
1. Välj autoupptiningmenyn genom att
trycka på knappen AUTOUPPTINING
en gång.
2. Vrid på vredet för att välja vikten.
3. tryck på START-knappen.
om displaysegmenten visar ett
roterande mönster så indikerar detta
att matvarorna behöver röras om eller
vändas. tryck på START-knappen för
att fortsätta tillagningen. när
autoupptiningstiden är till ända stannar
programmet automatiskt.
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5. tiLLagningstaBeLLer
5.1 favoriter
Favoriter
mjukgöra smör

Vikt
0.05-0.25 kg

Knapp

smälta choklad

0.1-0.2 kg

•

Bryt chokladen i små bitar. Lägg
chokladen i en pyrex-form. rör om
när en ljudsignal hörs. rör om
ordentligt efter tillagning.
VARNING! Choklad kan bli
mycket het! om chokladen
behöver tillagas längre tid, lägg
till 10 sekunder. Var försiktig
med choklad då den kan
överhettas och brännas vid.

muggkaka

1-4 muggar

•

gör kakan efter receptet. Placera
muggen mot kanten av den roterande
tallriken. Låt stå i 30 sekunder efter
tillagningen.

•

Tillvägagångssätt
Lägg smöret i en pyrex-form.
rör om ordentligt efter tillagning.

5.2 recept på muggkaka
Mäktig choklad-muggkaka
ingredienser
för 1 mugg:
2½ msk (25 g)
2 msk (12 g)
2½ msk (30 g)
¼ tsk
1½ msk (15 g)
¼ tsk
1

Hallonripplad muggkaka
ingredienser
för 1 mugg:

vanligt mjöl
kakaopulver
strösocker
bakpulver
vegetabilisk olja
vaniljextrakt
medelstort ägg

2½ msk (25 g)
2½ msk (30 g)
¼ tsk
1½ msk (15 g)
½ tsk
1
1½ msk

vanligt mjöl
strösocker
bakpulver
vegetabilisk olja
vaniljextrakt
medelstort ägg
kärnfri hallonsylt

tillvägagångssätt:

tillvägagångssätt:

1. Lägg alla de torra ingredienserna i en
mugg, och blanda dem ordentligt med
en gaffel.
2. tillsätt vegetabilisk olja, vaniljextrakt och
ägg, och blanda ordentligt.
3. ställ muggen en bit från mitten på den
roterande tallriken.
4. Laga till med
. kakan sväller ut från
muggen under tillagningen.
Låt stå i 30 sekunder efter tillagningen.

1. Lägg alla de torra ingredienserna i en
mugg, och blanda dem ordentligt med
en gaffel.
2. tillsätt vegetabilisk olja, vaniljextrakt
och ägg, och blanda ordentligt.
3. Lägg i sylten som en strimma i
blandningen med en sked.
4. ställ muggen en bit från mitten på den
roterande tallriken.
5. Laga till med
. kakan sväller ut från
muggen under tillagningen.
Låt stå i 30 sekunder efter tillagningen.

garnera med chokladsmörkräm.
tips: för att göra choklad/apelsinmuggkaka, ersätt vaniljextraktet med ½ tsk
apelsinextrakt.

garnera med vaniljsmörkräm.
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Äppel/smul-muggkaka
ingredienser
för 1 mugg:
2½ msk (25 g)
2 msk (30 g)
¼ tsk
¼ tsk
1½ msk (15 g)
1
1½ msk (30 g)
ett halvt (7 g)

119

Jordnötssmör-muggkaka
ingredienser
för 1 mugg:

vanligt mjöl
farinsocker
bakpulver
malen kanel
vegetabilisk olja
medelstort ägg
äppelmos
digestivekex, smulat

tillvägagångssätt:
1. Lägg alla de torra ingredienserna (utom
kexet) i en mugg, och blanda dem
ordentligt med en gaffel.
2. tillsätt vegetabilisk olja och ägg, och
blanda ordentligt.
3. Lägg försiktigt i äppelmoset som en
strimma i blandningen med en sked.
4. toppa med det smulade
digestivekexet.
5. ställ muggen en bit från mitten på den
roterande tallriken.
6. Laga till med
. kakan sväller ut från
muggen under tillagningen.
Låt stå i 30 sekunder efter tillagningen.
toppa med en skopa vaniljglass.
VARNING! äppelmoset är varmt.

2½ msk (25 g)
2 msk (30 g)
¼ tsk
1½ msk (15 g)
¼ tsk
2 msk (30 g)
1

vanligt mjöl
farinsocker
bakpulver
vegetabilisk olja
vaniljextrakt
slätt jordnötssmör
medelstort ägg

tillvägagångssätt:
1. Lägg alla de torra ingredienserna i en
mugg, och blanda dem ordentligt med
en gaffel.
2. tillsätt vegetabilisk olja, vaniljextrakt,
jordnötssmör och ägg, och blanda
ordentligt.
3. ställ muggen en bit från mitten på den
roterande tallriken.
4. Laga till med
. kakan sväller ut från
muggen under tillagningen.
Låt stå i 30 sekunder efter tillagningen.
toppa med chokladkräm.
tips: använd om du vill knaprigt
jordnötssmör.
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Citronsås-muggkaka
ingredienser
för 1 mugg:
2½ msk (25 g)
2½ msk (30 g)
¼ tsk
1½ msk (15 g)
1 tsk
1
sås:

vanligt mjöl
strösocker
bakpulver
vegetabilisk olja
citronzest
medelstort ägg
1 msk citronjuice blandad
med 2 msk strösocker

tillvägagångssätt:
1. Lägg alla de torra ingredienserna i en
mugg, och blanda dem ordentligt med
en gaffel.
2. tillsätt vegetabilisk olja, citronzest och
ägg, och blanda ordentligt.
3. ställ muggen en bit från mitten på den
roterande tallriken.
4. Laga till med
. kakan sväller ut från
muggen under tillagningen.
5. gör såsen genom att blanda
citronjuicen med strösockret.
6. Lossa efter tillagningen kakan,
perforera överdelen ordentligt med en
steknål och häll sedan såsen över
kakan och låt stå i 30 sekunder.

Morots-muggkaka
ingredienser
för 1 mugg:
2 msk (20 g)
2½ msk (30 g)
¼ tsk
¼ tsk
¼ tsk
1 msk
1½ msk (15 g)
30 g
1
sås:

vanligt mjöl
ljust farinsocker
bakpulver
malen kanel
malen muskot
malen mandel
solrosolja
zest från ½ apelsin
riven morot
medelstort ägg
15 g smör, mjukgjort
40 g florsocker
40 g färskost cream cheese
½ tsk apelsinjuice

tillvägagångssätt:
1. Lägg alla de torra ingredienserna i en
mugg, och blanda dem ordentligt med
en gaffel.
2. tillsätt solrosolja, apelsinzest, riven
morot och ägg, och blanda ordentligt.
3. ställ muggen en bit från mitten på den
roterande tallriken.
4. Laga till med
. kakan sväller ut från
muggen under tillagningen.
5. gör såsen genom att blanda smör,
florsocker, cream cheese och
apelsinjuice.
Låt stå i 30 sekunder efter tillagningen.
Låt kakan svalna, och tillsätt sedan
grasyren.
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5.3 autoupptining
Autoupptining
kött/fisk/fågel

Vikt
0.2-1.0 kg

Knapp
x1

•

(hel fisk,
fiskkotletter,
fiskfiléer,
kycklinglår,
kycklingfiléer,
köttfärs, filéer,
kotletter,
hamburgare och
korvar)

Bröd

•

•

•

0.1-1.0 kg

x2

•

•

•

Tillvägagångssätt
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
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.

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.
Biffar och kotletter bör frysas in i ett lager.
köttfärs bör frysas in så platt som möjligt.

5_AEG16_swedish_MS_BASE_AL28_Layout 1 29/06/2016 13:54 Page 122

122

www.aeg.com

5.4 Värma mat och dryck
Mängd
-g/ml150
150
900
1000
400

Effekt
Nivå
900 W
900 W
900 W
900 W
900 W

Tid
-Min1
2
8-10
9-11
4-6

200
500

900 W
900 W

1-2
3-5

kött, 1 skiva 1)

200

900 W

3

fiskfilé 1)

200

900 W

3-5

kaka, 1 bit
Barnmat, 1 burk

150
190

450 W
450 W

½ -1
½ -1

smält margarin eller
smör 1)
smälta choklad

50

900 W

½

lägg i en pajform
lägg maten i en lämplig behållare
som tål mikrovågsungn, tillaga och
rör sedan om ordentligt innan du
kontrollerar temperaturen
täck över

100

450 W

3-4

rör om då och då

Mat/dryck
mjölk,
Vatten,

1 kopp
1 kopp
6 koppar
1 skål
uppläggningsfat
(grönsaker, kött och
garnering)
stuvning/soppa
grönsaker

Metod
täck inte över
täck inte över
täck inte över
täck inte över
stänk lite vatten över såsen över rör
om efter halva tillagningstiden
täck över; rör om efter uppvärmning
tillsätt vatten vid behov, täck över
rör om efter halva
uppvärmningstiden
stryk på ett tunt lager sås överst och
täck över
täck över

från kyld temperatur

1)

5.5 upptining
Mat
gulash
kaka, 1 bit
frukt (som
körsbär
jordgubbar,
hallon och
plommon)

Mängd
-g500

Effekt
Nivå
270 W

Tid
-Min8-9

150
250

90 W
270 W

1-3
3-5

Metod
rör om efter halva
upptiningstiden
lägg i en pajform
sprid ut dem jämnt och vänd
på dem efter halva
upptiningstiden

Vilotid
-Min10-30
5
5
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5.6 tillagning från fryst
Effekt
Nivå
900 W
900 W

Tid
-Min9-11
8-10

Mängd
-g500

Effekt
Nivå
900 W

Tid
-Min6-8

morötter

500

900 W

9-11

stekar
(fläsk, nöt,
lamm)
fiskfilé

1000

630 W

34-38

200

900 W

4-6

Mat
fiskfilé
Portionsrätt

Mängd
-g300
400

Metod
täck över
täck över och rör om efter 6
minuter

Vilotid
-Min2
2

5.7 tillagning
Mat
Broccoli/
ärtor

Metod
dela upp i buketter, tillsätt 4-5
msk vatten och täck över. rör
om då och då under
tillagningen
skär i skivor, tillsätt 4-5 msk
vatten och täck över. rör om
då och då under tillagningen
krydda efter smak; lägg i en
flat pajform vänd efter halva
uppvärmningstiden
krydda efter smak, lägg på en
tallrik och täck över

Vilotid
-Min-

-

10

2

om ugnen är igång 3 minuter eller längre i något läge fortsätter fläkten att gå 2 minuter efter avslutad
tillagning. om luckan öppnas så stannar den, och om luckan stängs så fortsätter den att gå igen tills 2
minuter har förflutit (inkl. tid då luckan är öppen). om ugnen är igång mindre än 3 minuter aktiveras
inte fläkten.
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6. rÅd oCh tiPs
6.1 redskap som tål mikrovågsugn
Tillagningskärl
aluminiumfolie/
foliebehållare

Porslin och keramik

glasgods,
exempelvis Pyrex ®
metall

Plast/polystyren,
exempelvis
matbehållare
frys-/stekpåsar

Papper tallrikar,
muggar och
hushållspapper
halm- och
träbehållare
returpapper och
tidningar

Mikrovågssäker

3/7

3/7
3
7
3
3
3
3
7

Säkerhetskommentarer
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, lergods, glaserat lergods och benporslin är
vanligtvis lämpligt, med undantag för de med metallisk
dekoration.
försiktighet ska iakttagas vid användning av fint glasgods,
eftersom det kan bräckas eller spricka om det värms upp
plötsligt.
Vi rekommenderar inte användning av tillagningsgods i
metall, eftersom det bildar ljusbågar som kan leda till
brand.
försiktighet måste iakttagas eftersom en del behållare
förvrids, smälter eller missfärgas vid höga temperaturer.
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.
använd endast för uppvärmning eller för att absorbera fukt.
försiktighet måste iakttagas eftersom överhettning kan
orsaka brand.
Var alltid uppmärksam på ugnen när du använder dessa
material, eftersom överhettning kan orsaka brand.
kan innehålla extrakt av färg vilket kan orsaka
ljusbågsbildning och leda till brand.
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6.2 mikrovågor, tillagningsråd
Mikrovågor, tillagningsråd
sammansättning
storlek
temperatur
ordning
skydd
stick hål på

rör om, vänd
och ordna om
Låt stå
skydd

mat med mycket fett och socker (exempelvis finhackade pajer) kräver kortare
uppvärmningstid. försiktighet måste iakttagas eftersom överhettning kan leda
till brand.
se till att alla bitarna har samma storlek för jämn tillagning.
matens initiala temperatur påverkar tillagningstiden. skär i mat med fyllningar,
exempelvis syltmunkar, för att släppa ut värme eller ånga.
Placera de tjockaste delarna av maten mot fatets yttre kant. exempelvis
kycklinglår.
använd ventilerad mikrovågsfilm eller passande lock.
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.
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.
att låta maten vila är nödvändigt efter tillagning för att göra det möjligt för
värmen att sprida sig jämnt genom maten.
Varma områden kan skyddas med små bitar folie, som reflekterar mikrovågor,
exempelvis ben och vingar på en kyckling.
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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
mikrovågsugnen inte
fungerar som den ska?

mikrovågsläget fungera
inte?
den roterande tallriken
roterar inte?

mikrovågsugnen stängs
inte av?
Belysningen inuti ugnen
fungerar inte?
det tar längre tid att
värma upp och laga
maten jämfört med
tidigare?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Kontroll/råd . . .
säkringarna i proppskåpet fungerar.
att det inte har förekommit ett strömavbrott.
om säkringarna fortsätter lösa ut kontaktar du en behörig
elektriker.
dörren har stängts ordentligt.
dörrtätningarna och tätningsytorna är rena.
START-knappen har tryckts in.
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.
isolera apparaten från proppskåpet.
kontakta en behörig eLeCtroLuX-servicerepresentant.
kontakta behörig eLeCtroLuX-servicerepresentant.
ugnslampan får endast bytas av en utbildad och behörig
eLeCtroLuX-servicerepresentant.
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.

5_AEG16_swedish_MS_BASE_AL28_Layout 1 29/06/2016 13:54 Page 128

128

www.aeg.com

9. instaLLation
om mikrovågsugnen installeras i läge a
eller B:
A

Läge

B

a
B

Nichmått
B
D
H
562 x 550 x 450
562 x 500 x 450

mått i (mm)
Vanlig ugn

9.1 installera mikrovågsugnen
4 mm

4 mm

4 mm

1. avlägsna allt förpackningsmaterial och
undersök apparaten noggrant för
tecken på skador.
2. montera fästkrokarna i köksskåpet i
enlighet med det tillhandahållna
anvisningsbladet och mallen.
3. 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.
4. försäkra att apparaten står stadigt och
inte lutar. upprätthåll ett avstånd på 4
mm mellan skåpsdörren ovan och
ramens överdel (se figuren).
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9.2 ansluta apparaten till
strömkällan
(a)

• 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 220-240 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.

9.3 elektriska anslutningar
VARNING!
den här aPParaten mÅste
jordas
tillverkaren frånsäger sig allt ansvar om
denna säkerhetsåtgärd inte följs.

om kontakten på din apparat inte passar
till eluttaget måste du kontakta en behörig
eLeCtroLuX-servicerepresentant.
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10. sPeCifikationer
Växelspänning

220-240 V, 50 hz, en-fas

distributionssäkring/-relä
Växelströmseffekt som krävs: mikrovågsugn
uteffekt:
mikrovågsugn
mikrovågsfrekvens
utvändigt mått:
mBe2658s
invändigt mått

minst 10 a
1.4 kW
900 W (ieC 60705)
2450 mhz 1) (grupp 2/klass B)
596 mm (B) x 459 mm (h) x 404 mm (d)
342 mm (B) x 207 mm (h) x 368 mm (d) 2)

ugnskapacitet

26 liter 2)

roterande tallrik

ø 325 mm, glas

Vikt

ca. 19 kg

1)

2)

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 i hemmiljö.
den invändiga kapaciteten beräknas genom att maximal bredd, djup och höjd mäts.
den faktiska kapaciteten för att rymma mat är mindre.

11. miLjöinformation
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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