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Innbyggingsovn 60cm, sort glass
Gasskomfyr for innbygging

for 30mbar propan/flaskegass

Informasjon
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Kjære kunde,
For det første, takk for at du kjøpte produktet vårt.
Les nøye gjennom alle instruksjoner og advarsler i denne håndboken. Disse veiledningene inneholder viktig 
informasjon om sikker installasjon, drift og vedlikehold.
Oppbevar denne veiledningen på et trygt og lett tilgjengelig sted.

Denne håndboken gjelder også for andre modeller. Forskjeller mellom modeller identifiseres i manualen.

Viktig informasjon
Vær oppmerksom på forholdsreglene og merknadene så vel som innholdet i installasjonsinstruksjonen. Les 
veiledningen nøye før du installerer. Installasjon og prøvekjøring må utføres av profesjonelle installatører. Ulovlig
installasjon og feil reparasjon kan forårsake menneskelig skade og til og med død. Vennligst les hele denne 
manualen før du prøvekjører. Ovnen kan bare installeres i et rom med god ventilasjon. Garanti kan kun 
påberopes etter prøvekjøring utført av fagfolk.

Tekniske spesifikasjoner
Denne ovnen er beregnet brukt med 220-240VAC 50Hz.

Utvendig dimensjon 59,5x59,5x63,5cm

Installasjonsmål 58x59x56/61,5

Volum 61L

Nettovekt 33Kg

Bruttovekt 36Kg

Gas kategori II 2H3B/P

Strømtilkobling 220-240VAC 50Hz

Ampere 16A

Gasstype LPG G30 30mbar

Gassforbruk ovn 170 g/t

Gassforbruk grill 116 g/t

Strømforbruk grillmotor 6 watt

Strømforbruk kjølevifte 20-22 watt

Lys 25 watt

• Verdiene i guiden er skjematiske; ditt produkt stemmer kanskje ikke nøyaktig.
• Verdier som er angitt på merkingen av apparatet eller i de andre trykte dokumentene som leveres med 

apparatet, oppnås under laboratorieforhold i henhold til relevante standarder. Disse verdiene kan variere
avhengig av bruken av apparatet og omgivelsesforholdene.
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Tilbehør
Tilbehør som leveres kan variere avhengig av produktmodell. Alt tilbehøret som er beskrevet i håndboken, finnes
kanskje ikke for produktet ditt.

Bakebrett
Kan brukes til bakverk, store steker, matvarer med 
flytende innhold og under grilling som dryppbrett.

Trådbrett
Brukes til grilling, oppvarming og til matlaging.

Dypt brett
Kan brukes til bakverk, store steker, mat med 
væskeinnhold eller under grilling som dryppbrett.

Trådbrett med bein
Brukes til grilling og til avkjøling av bakverk.
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Viktig sikkerhetsinnformasjon

Denne delen vil hjelpe deg med å forhindre farene ved personskade eller materielle 
skader. Unnlatelse av å overholde disse instruksjonene kan gjøre garantien ugyldig og 
muligheten for produktansvar kan bortfalle.

Generelt
• Dette apparatet er ikke beregnet på bruk av personer (inkludert barn) med nedsatte fysiske, sensoriske 

eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjon
om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

• Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.
• Apparatet er kun beregnet for bruk i hjemmet. Kommersiell bruk er ikke tillatt. Kan ikke brukes til noe 

annet formål bortsett fra til matlaging og oppvarming av mat. En annen bruk eller formål (for eksempel 
å varme opp rommet, tørke klær eller ett håndkle på håndtaket), er farlig og forbudt.

• Forsikre deg om at du fjerner all emballasje før du bruker produktet.
• Ved første gangs bruk kan det komme noe lukt fra elementer og isolasjonsmaterialer. Bruk derfor ikke 

ovnene til matlaging ved førstegangs oppstart. Rengjør innsiden av ovnen med en fuktig myk klut.
• Apparatet kan være varmt når det er i bruk. Ikke berør brennere, indre deler av ovnen, varmeelementer 

etc. Hold barn borte!
• Overflaten på grillfunksjonen kan bli veldig varm, vær forsiktig.
• Bruk alltid varmebestandige hansker når du setter eller tar plater i / fra ovnen.
• Ikke stek eller plasser noe du skal varme direkte på ovnsbunnen.
• Ikke legg stekebrett, plater eller pakk inn i aluminiumsfolie direkte på ovnsbunnen. Ellers kan den 

akkumulerte varmen skade bunnen av ovnen, og brannfare kan oppstå.
• Fjern strøm og gassforsyningen når du flytter produktet, ved rengjøring og under vedlikehold av ovnen.
• Forsøk aldri å fjerne støpselet fra kontakten ved å trekke i ledningen.
• Vær oppmerksom på at strømledningen til enheten berører de varme områdene.
• Ikke legg gassrør eller -slange under det varme området og sjekk gasslekkasje med såpebobler.
• Fest gasslangen med slangeklemme. Kontroller gasslekkasje med såpebobler.
• Ikke utsett gassrøret eller slangen for ekstra vekt eller harde slag.
• Ikke la produktet stå uten tilsyn. Husk å sjekke det med jevne mellomrom.
• Ikke berør produktet når det er vått eller fuktig.
• Slå av og koble fra ovnen når den ikke fungerer som den skal eller er ødelagt.
• Ikke utfør reparasjoner eller modifikasjoner på apparatet. Imidlertid kan du avhjelpe noen funksjonsfeil; 

(Se feilsøking før du ringer service)
• Alt vedlikehold og reparasjoner skal kun utføres av autorisert service, og bare originale reservedeler skal 

brukes.
• Slå av alle brytere om ovnen ikke skal benyttes.
• Steng gasstilførselen med stengeventil dersom ovnen ikke skal benyttes.
• Hold ovnen ren. Rester som er igjen i ovnen etter bruk over tid kan skade overflaten på ovnen.
• Hold alle ventilasjonskanalene rundt ovnen åpne.
• Ikke bruk ovnen om døren er skadet eller glasset sprukket.
• Baksiden av ovnen blir varm når den er i bruk. Gass / elektrisk tilkobling skal ikke berøre bakflaten; Ellers 

kan strømkabelen eller gasslange bli skadet, noe som kan føre til brann.
• Ikke bruk produktet når du er under medisinering eller påvirket av rusmidler som påvirker 

dømmekraften.
• Vær forsiktig når du bruker alkoholholdige vaskemidler. Alkohol fordamper ved høye temperaturer og 

kan forårsake brann, siden den vil ta fyr når den kommer i kontakt med varme overflater.
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Sikkerhet for barn
• Dette apparatet er designet for å betjenes av voksne og barn under tilsyn. Små barn må ikke få lov til å 

tukle med kontrollene eller leke i nærheten eller med ovnen.
• Tilgjengelige deler av dette apparatet kan bli varme når det er i bruk. Barn bør holdes borte til det er 

avkjølt.
• Vær forsiktig så du ikke forlater emballasjen (plastfolie, ekspandert polystyren etc.) der barn kan komme 

til dem, da de kan være farlige.
• Når døren er åpen, ikke legg noen tunge gjenstander på den og ikke la barn sitte på den. Den kan velte 

eller dørhengslene kan bli skadet.

FORSIKTIG: Tilgjengelige deler kan være varme når grillen brukes. Små barn skal holdes borte.

VIKTIG: Hvis du bestemmer deg for å ikke bruke enheten igjen, skal du trekke ut strømpluggen for å koble 
ovnen fra elektrisitet samt stenge gasstilførselen til ovnen. Ubrukte enheter har sikkerhetsrisiko for barn. Så hold 
ovnen utilgjengelig for barn.

Sikkerhet rundt gassarbeider
• Alt arbeid som utføres på gassutstyr og systemer må utføres av kompetente og kvalifiserte personer.
• Før installasjonen, sjekk at forholdene for lokal distribusjon (gasstype og gasstrykk) er kompatible med 

produktinnstillingene. Sjekk merkingen av ovnen.
• Produktet er installert og koblet til gjeldende oppsett i henhold til forskriftene. Spesiell oppmerksomhet 

bør være relatert til ventilasjonsbehov. (Se installasjonen)
• Gassprodukter og gassystemer bør sjekkes regelmessig for å fungere ordentlig. Vennligst gjør ditt årlige 

vedlikehold.
• Forbrenning av gass krever tilgang på oksygen. Hvis det ikke er nok oksygen til gassforbrenning, kan 

karbonmonoksid (CO) dannes. Karbonmonoksid er en fargeløs, luktfri og veldig giftig gass, og selv små 
mengder er livsfarlige.

• Telefonnummer for kriser relatert til gass og informasjon om tiltak som skal iverksettes og i tilfelle 
gasslukt, spør din lokale gassleverandør.

ADVARSEL: Bruk av gasskokeapparat resulterer i produksjon av varme og fuktighet i rommet der det er 
installert. Forsikre deg om at kjøkkenet er godt ventilert: hold naturlige ventilasjonshull åpne eller installer en 
mekanisk ventilasjonsanordning (mekanisk avtrekkshette).

Ved langvarig intensiv bruk av apparatet kan det kreves ytterligere ventilasjon, for eksempel åpning av et
vindu for mer effektiv ventilasjon. Evt. å øke nivået på mekanisk ventilasjon der det er tilgjengelig.

Ved tegn til gasslukt
• Slå av alle ventiler på gassproduktene og gassmålere.
• Ikke bruk åpen ild eller røyk.
• Ikke bruk noen elektrisk bryter. (F.eks. Lampebryter eller dørklokke)
• Åpne dører og vinduer.
• Sjekk alle rør og tilkoblinger for lekkasje eller ikke. Fortsetter det å lukte gass, gå ut av huset.

Sikkerhet rundt elektriske tilkoblinger
• Alt arbeid utført på elektrisk utstyr og systemer, skal være av kompetente og kvalifiserte personer.
• Slå av og koble elektrisitet fra produktet i tilfelle skade. For å gjøre dette, slå av sikringen på kursen.
• Forsikre deg om at det er kompatibel sikring på kursen som stemmer med sikringen for produktet.

Kassering av gammelt produkt
Når produktet skal kasseres, leveres det til forhandler eller nærmeste miljøstasjon.
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Installering

Dette apparatet skal installeres i samsvar med gjeldende forskrifter og bare brukes på et godt ventilert sted. Les 
instruksjonene før du installerer eller bruker dette apparatet.
Installasjonen skal utføres i henhold til instruksjonene fra en profesjonell kvalifisert person. Produsenten påtar 
seg ikke ansvar for skader på personer, dyr eller ting som skyldes feil montering.

Innstallasjonsinstruksjoner
• Før bruk må apparatet være tilkoblet i samsvar med alle lokale elektriske forskrifter.
• Sørg for at gass- og / eller elektrisk installasjon er passende før du ringer den autoriserte 

tjenesteleverandøren for å gjøre produktet klart til bruk. Hvis ikke, må nødvendige ordninger gjøres ved 
å ringe en autorisert elektriker eller rørlegger. Ring deretter en kvalifisert tjeneste.

• Produktinstallasjon, de elektriske og / eller gassreglene skal spesifiseres i relevante lokale standarder. 
Tilkobling til gassdistribusjonssystemet til produktet skal kun gjøres av en kvalifisert og autorisert 
person.

• Gasstrykket og -typen som kommer fra det lokale gassdistribusjonssenteret, dataene som er angitt på 
produktskiltet eller gassinntrykket, må være de samme.

• Strømledningen må ikke klemmes, brettes eller komme i  kontakt med varme deler av produktet. Etter 
installasjonen må pluggen være lett tilgjengelig.

• Ovnen er designet for å monteres i en kjøkkenenhet. Den kan monteres enten under en benkeplate eller
i en større skapsenhet i øyehøyde. Skjær ut en åpning i kjøkkenenheten som vist. (Se figur 2 og figur 3)

• Forsikre deg om at det er tilstrekkelig støtte under ovnen til å bære ovnens vekt.
• Veggene som ovnen er montert i, må være varmebestandig. Spesielt om sideveggene er laget av 

fiberplater. Overflaten må tåle inntil 100°C. Plast, lim og overflater som ikke er varmebestandige kan bli 
skadet. Krav til varmebestandighet er ellers avhengig av det videre designet på kjøkkenet.

• Enkelte kjøkkenenheter med spesielle overflater (for eksempel vinyl) er ekstra følsomme ved høye 
temperaturer.

• Installasjon av enheten i strid med advarslene eller bruk av materialer nærmere enn 5mm fra enheten er 
på eiers eget ansvar.

• En riktig installasjon må sørge for en riktig beskyttelse mot kontakt med elektriske og gassførende deler.
• Det må være sikker avstand mellom kjøkkenvegger og møbler.
• Hvis den innebygde ovnen er montert under komfyren, må avstanden minst være på 50mm.
• Skapets bakpanel må fjernes slik at luft sirkulerer fritt.
• Når du monterer stekeovnen, plasserer du bæreren under ovnen.
• Det må lages en ventilasjon på 400 cm² (20 x 20 cm) i støttehylla. (Se figur 4)
• Et minimum ventilasjonsareal på 100 cm² (5x20 cm) må være laget under apparatet.
• Vi anbefaler ikke å installere apparatet i nærheten av kjøleskap eller fryser, siden varmen kan påvirke 

ytelsen til disse apparatene.
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Ventilasjon
Forbrenningsluft til ovnen tas fra rommet og føres tilbake til rommet. Det er derfor viktig med god ventilajson i 
rommet der ovnen brukes.

Et vindu eller en dør som kan åpnes kan være et godt supplement til fast ventilasjon i rommet, men kan aldri 
erstatte slik ventilasjon.

Fig. 1

A: Ventilasjon
C: Avtrekksvifte
E: Ventilasjon

ADVARSEL: Dette apparatet er ikke koblet til en egen utlufting av avgasser for forbrenningsprodukter. Det skal 
installeres og tilkobles i samsvar med gjeldende installasjonsbestemmelser. Spesiell oppmerksomhet skal gis de 
relevante kravene til ventilasjon.

Installasjon og tilkoblinger
Disse prosedyrene skal utføres utelukkende av en kvalifisert tekniker.

Installasjon
Vennligst sjekk følgende skjemaer og instruksjoner for å sette opp ovnen din.

Fig 2
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Fig 3

Fig 4
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Monter ovnen til skapet
• Enheten plasseres balansert og sentrert i innfelt skap.
• Åpne døren og fest ovnen til kjøkkenskapet med fire treskruer, som passer til hullene som følger med på

begge sider av stekeovnen (A). (Se figur 5)
• Forsikre deg om at den elektrikse kabelforbindelsen og gasstilførselen ikke klemmes eller kommer i 

kontakt med varme deler.

Fig 5
Koble til gassslange

• Enheten må monteres kortest mulig fra gasstilkoblingssted og må ikke lekke. Gassslangen som brukes 
skal ikke være lengre enn 125cm.

• Gasstilførselen må være enkel å nå, slik at den kan stenges når ovnen ikke er i bruk.
• Koble klemmen til slangen. Koble deretter slangen til stekeovnen. Stram til slutt klemmen med en 

skrutrekker. (Se figur 6)
• Sjekk for lekkasjer.
• Gasslanger må byttes jevnlig.

Fig 6
Koble til fleksibelt metallgassrør

• Enheten må monteres kortest mulig fra gasstilkoblingssted og må ikke lekke. Gassrøret som brukes skal 
ikke være lengre enn 150cm.

• Vær oppmerksom på at tilkoblingene passer (gjengetype og størrelse).
• Metallforseglinger brukes i henhold til standardene. (Se figur 7)
• Gasstilkoblingen må ikke hindres på noen måte, unngå kontakt med de oppvarmede overflatene og de 

bevegelige delene av benken/innredningen.

Fig 7
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Hvis platetopp er plassert over ovnen;
• Ingen deler av platetoppen skal berøre ovnen.
• Elektriske kabler og gasslanger må sikres slik at de ikke kan komme i kontakt.
• Det må være tilstrekkelig ventilajson mellom koketoppen og ovnen (ikke under 50mm noe sted).

Fig 8

1. Platetopp
2. Tilkobling gasslangen
3. Slange
4. Slangeholdere
5. Ovn

Kontroller at alle koblinger er tette
Etter montering må det sjekkes at alle koblinger er tette. Bruk såpevann og påfør dette rundt alle koblinger. 
Sjekk for lekkasjer. Dersom det er lekkasje vil det danne seg bobler i såpevannet.

ADVARSEL: Bruk aldri lighter eller fyrstikker for å sjekke etter lekkasjer.

Gasstilkobling og gasstype
Ovnen kan brukes på ulike gasstyper og gasstrykk ved å bytte dyse. Kontakt din forhandler dersom du ønsker å 
endre gasstype. Bytte av dyse skal kun utføres av en kompetent person.

• Pass på at elektrisitet er koblet fra og at gasstilførselen er stengt.
• Åpne døren helt og ta ut dekselet i bunnen av ovnen.
• Ta ut brenneren ved å løsne skruen (Se figur 9)

Fig 9

Fjern dysene ved å vri mot klokken og sett de nye dysene som passer for typen gass som skal brukes. 
(Se tabell 1)

• Stram de nye dysene.
• Sett inn brenner og bunn.
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VIKTIG: Ikke stram dysene til for hardt. Det kan skade gjengene og føre til lekkasje.
1. Etter installasjonsprosessen må dysene sjekkes for lekkasjer med såpevann eller lekkasjespray. For denne

prosessen legg skummet til bunnen av injektoren, trykk på toppen av injektoren for å slå av gassuttaket, 
med fingeren og være sikker på hvor injeksjonsforbindelsen oppstår.

2. Gassjustering bør utføres etter injeksjonstilkobling. (Se figur 10)

Fig 10

• Bruk justeringsskruen som er plassert på under vrideren til å stille inn minimumsflamme.
• Flammen skal ikke slukke om ovnsdøren åpnes og lukkes noen ganger. Dersom flammen slukker, må 

man justere opp flammen.
• Etter justering må merkingen endres, slik at den stemmer med aktuell gasstype.

ADVARSEL: Gass, dysebytte og justeringer må utføres av kvalifisert personell.

Gasstype og trykk Brenner Dyse

LPG (butan)
G30 30mbar

Ovn
Grill

0,75
0,60

LPG (propan)
G31 37mbar

Ovn
Grill

0,75
0,60

NG (naturgass)
G20 20mbar

Ovn
Grill 

1,0
0,85

Tabell 1
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Elektrisk tilkobling 
Alle elektriske tilkoblinger må være i samsvar med gjeldende lover og regler. Skal kun utføres av en kvalifisert 
elektriker. Tilkoblinger må være i samsvar med nasjonale forskrifter.
Før tilkolbing av elektrisk strøm, påse følgende:

• Strømtilførselen stemmer med merkingen på ovnen.
• Kursens sikring er på 16A.
• Tilkoblingen må være i samsvar med nasjonale forskrifter.
• Tilkoblingen må være jordet.

ADVARSEL: Dette apparatet må være jordet.

Hvis stekeovnen ikke har en strømforsyningskabel, må dette monteres av en kvalifisert person.

Spenning Kabeltype Leder Ampere

220-240VAC 50Hz H05 VV-F 3x1,5mm2 16A
Tabell 2

Srømkabelen skal være merket etter følgende fargekoder:
• Gul/grønn kabel er jord
• Blå er neutral (N)
• Sort, brun eller rød er live (L)

Fig 11

• Tilkoblingen må være i samsvar med nasjonale forskrifter.
• Ovnen må være plassert slik at enkel tilgang til vegguttak eller en dobbel bryter for enkelt å kutte 

strømtilførselen ivaretas.
• Ikke plasser strømkabelen slik at den kommer i kontakt med varme overflater.
• Når strømkabelen er skadet, må du kontakte det nærmeste autoriserte servicestedet. Sørg for å skifte 

med passende funksjon til originale reservedeler (Se tabell 2).
• Hvis enheten er koblet direkte til enheten med det elektriske ledningsnettet, skal det installeres topolet 

bryter, og jordingsledningen må ikke brytes.
• Adaptere, flere stikkontakter eller skjøteledninger skal ikke brukes.
• Når tilkoblingen er fullført, må du teste varmeelementene opptil 3 minutter.
• Apparatets elektriske sikkerhet kan bare garanteres når det er riktig koblet til en effektiv jordet 

strømforsyning, som fastsatt i forskriften for elsikkerhet. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skade
på personer, dyr eller ting på grunn av mangel på jordforbindelse.

Side 12 av 18



Innbyggingsovn 60cm, sort glass - Norsk Brukermanual

Ved første gangs bruk etter innstallasjon
• Fjern alle bakebrettene og rister.
• Velg gassovn og sett den til maksimal temperaturinnstilling.
• Bruk ovnen i 15 minutter på denne måten.
• I løpet av denne tiden kan det av elementer fra ovnen og varmeisolerende materiale forekomme lukt og 

røyk. Hvis en slik situasjon oppstår, luft ut, og vent med å bruke ovnen til oppvarming av mat.
• Gjenta denne prosessen for elektriske varmeelement.

Før start må ovnen og stekebrettene vaskes med en fuktig klut.

VIKTIG: Når døren åpnes: bruk alltid kun håndtaket i midten. (Se figur 12)

Fig 12

Beskrivelse av ovnens deler
*Ikke alle elementene er tilgjengelig på alle modeller.

1. Varsellampe
2. Funksjonsvelger
3. Timer, mekanisk ur
4. Lys
5. Kontrollpanel 
6. Grillelement

7. Lys
8. Merking
9. Innvendig glass for dør
10. Ovnsdør
11. Gassbrenner
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VIKTIG: Ovnen må kun brukes når strøm er tilkoblet, slik at kjøleviften er i drift

Bruk av gassovnen
• Åpne gasstilførselen.
• Bruk funksjonsvelgeren for å starte gassovnen.
• Trykk inn og vri mot venstre for bakerovnfunksjon. Når du holder inn vil du høre en tikkelyd, som er 

tenneren. 
• Når gassflammen brenner stabilt stilles den inn på ønsket temperatur.
• Slå av ved å stille funksjonsvelgeren tilbake til utgangsposisjonen.
• Slå av gasstilførselen.

ADVARSEL: Sjekk alltid at kjøleviften går når ovnen er i bruk.

Bruk av grillfunksjonen
• Åpne gasstilførselen.
• Bruk funksjonsvelgeren for å starte grillen.
• Trykk inn og vri mot høyre for grillfunksjon. Når du holder inn vil du høre en tikkelyd, som er tenneren. 
• Når gassflammen brenner stabilt kan velgeren slippes ut igjen.
• Slå av ved å stille funksjonsvelgeren tilbake til utgangsposisjonen.
• Slå av gasstilførselen.

ADVARSEL: Sjekk alltid at kjøleviften går når ovnen er i bruk.

Bare grillelementet er aktivert. Denne funksjonen er egnet for grilling av grillede matvarer som store eller 
mellomstore kjøttstykker og fisk som blir lagt på øverste hylle. Sett brettet i nederste rille med 1-2 kopper vann i.
Dette anbefales for ikke å forurense innsiden av ovnen med oljedråper og røyk.

ADVARSEL: Den elektriske tenningen skal ikke brukes lenger enn 15 sek. Hvis brenneren ikke har tent etter 15 
sekunder, må du stoppe å betjene enheten og åpne døren og / eller vente minst ett minutt før du prøver på 
ytterligere tenning av brenneren.
I tilfelle brennerens flammer slukkes ved et uhell, slå av brennerkontrollen og ikke forsøk å tenne brenneren på 
nytt i minst ett minutt.

Nedtellingsklokke/timer
Du kan stille inn minutturet til 90 minutter ved å vri den mekaniske minutttelleren medurs. (Se figur 16)
For å stille inn tidtakeren, vri knappen med klokken til enden og snu deretter tilbake til ønsket tid.

Fig 16
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Kjølevifte
Ovnen har kjølevifte som forhindrer overoppheting av yttersiden av ovnen og forhindrer skader på omgivelsene.
Denne viften lager en luftstrøm som sørger for å trekke ut den varme luften fra frontrutene (ventilasjon). 
Samtidig skaper det en luftforheng mellom kontrollpanel og deksel, og det forhindrer overoppheting av disse to
delene og de øvre komponentene. Luftsirkulasjon forhindrer også kondens og sikrer lang levetid. (Se figur 18)
Kjøleviften starter og stopper automatisk når ovnen er i bruk.

Fig 18

Generell rengjøring og vedlikehold 
• Stekeovnen skal være fri for mat- og oljerester etter hver bruk. Rengjør med en varm, såpende, fuktig 

klut.
• Slå av strøm og gass før rengjøring.
• La ovnen avkjøles før du rengjør enheten.
• Overflater i rustfritt stål kan rengjøres med rengjøringsmiddler beregnet for slike overflater.
• Ikke bruk skurende rengjøringsmiddler som kan skrape opp overflaten.
• Ikke bruk metallskraper eller kniv til å rengjøre overflatene, heller ikke på glassoverflatene.
• Ikke la det ligge igjen rester av rengjøringsmiddler eller syrer (sitronsyre, eddik etc.).
• Ikke bruk damprengjøring. 

Ovnsdør
• Rengjør med en fuktig klut. Tørk etterpå.
• Ikke bruk rengjøringsmiddler eller verktøy som kan skape opp overflaten.

Innvendig glass i ovnsdøren
• Rengjør med en fuktig klut. Tørk etterpå.
• Ikke bruk rengjøringsmiddler eller verktøy som kan skrape opp overflaten.

Typen innerdør er forskjellige avhengig av hvilken modell du har. Ulike typer innerdører er som følger:
Innerdørglass i klassisk type: For modellene med innerdørglass av klassisk type er det mulig å fjerne det indre 
glasset ved å åpne døren og ganske enkelt skru ut skruene. Dette tillater intern rengjøring av glasset. (Se figur 
19)

Fig 19
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Hel innerdør i glass
Hel innerdør i glass med en flat overflate rengjøres med en fuktig svamp og en myk, ren, tørr klut. Glasset kan 
tas ut på følgende måte:

1. Åpne døren
2. Ta av dekselet på toppen ved å trykk inn låsepinnene på siden.
3. Dra glasset oppover og vipp det ut.

Monter tilbake i motsatt rekkefølge.

Ovnspakning
Ovnen din har en tetning som omgir innsiden av kantene, slik at ovnen fungerer som den skal.

• Kontroller tetningens tilstand med jevne mellomrom. Hvis rengjøring er nødvendig, unngå bruk av 
skuremidler, etsende vaskemidler, blekemidler eller syrer.

• Hvis forseglingen er skadet, må du kontakte nærmeste autoriserte tjenesteleverandør i ditt område. Ikke
bruk ovnen før den er ordnet.

• Bytt pakning på følgende måte:
◦ Åpne ovnsdøren
◦ Fjern den gamle forseglingen ved å trekke tetningen ut fra hjørnene en etter en som vist (Se figur 

21)
◦ Fire kroker er festet til tetningen. Bruk disse krokene til å feste og trykk deretter inn den nye 

tetningen.

Fig 21

Sidespor/trådspor
Det er mulig å fjerne og rengjøre trådsporene som er plassert i kanten av ovnen. Du kan ta de ut ved å strekke 
ned kanten av spesialpluggen, som vist. Deretter kan du vri ut og løfte opp sporene. 

Fig 22
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Bytte lyspære
• Forsikre deg om at strømmen er koblet fra.
• Ovnlampen må overholde disse funksjonene;

◦ Motstandsdyktig mot varme
◦ Elektrisk: 220-240V AC 50Hz,
◦ Elektrisk effekt: 25W

• For å bytte lampen, fortsett som følger (se fig. 23);
◦ Glass på det ytre foringsrøret (A) fjern mot klokken
◦ Fjern ovnens lyspære mot klokken
◦ Bytt den ut med en ny
◦ Monter glasset på det ytre huset
◦ Slå på strømforsyningen

ADVARSEL: Forsikre deg om at apparatet er slått av før du bytter lampe for å unngå muligheten for elektrisk 
støt.

Fig 23

Merk: Plasseringen til lampen vist på figuren kan være forskjellig.

Transport informasjon
• Under transporten må du plassere produktet parallelt med gulvet med topp-side-opp-stilling.
• Plasser papp på linje med brettet til innsiden av ovnsdøren for å forhindre at trådnettet og brettet til 

stekeovnsdøren gnisser sammen. Teip sideveggene til ovnsdøren.
• Ikke bruk ovnsdørhåndtaket til å flytte apparatet, for eksempel ved å løfte ovnen fra emballasjen. (Se 

figur 24)
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Fig 23
Feilsøking
Forsøk ikke å reparere enheten selv. Inngrep på produktet skal kun gjøres av autorisert personell.
Før du ringer for service bør følgende sjekkes:

Ovnlyset fungerer ikke.
Ovnlampe er gåen. Skift ut ovnslampen.

Ovnen baker ikke jevnt.
Sjekk at du steker med passende steketid og på rett hyllenivå. Varmefordeling blir litt annerledes i en gassovn.  

Damp slipper ut når ovnen fungerer.
Det er normalt at damp kommer ut ved bruk.

Metallyd kommer når produktet varmer opp og kjøler seg ned.
Når metalldelene er oppvarmet, kan de utvide seg og forårsake lyd. Det er normalt.

Merkander

I tilfelle gasslukt
• Koble fra ovnen umiddelbart.
• Lukk gassventilen.
• Åpne alle vinduer og dører.
• Ikke slå på lys eller start elektriske apparater eller vifter, da dette kan gi gnist som kan antenne gassen.
• Informer installatøren eller gassforsyningsselskapet.

Forhåndsregler mot brann
• Ovnen må monteres i sikker avstand fra brennbare materialer.
• Steng gasstilførsel når ovnen ikke er i bruk.
• Gasstilførsel kontrolleres med jevne mellomrom.

Forhåndsregler mot forgiftning
• Ovnen kan kun brukes i et godt ventilert rom.
• Det må være ikke lukkbare ventiler for tilførsel av friskluft
• Dersom flammen endrer farge fra blå til gul, indikerer dette feil blanding mellom luft og gass og/eller 

bruk av feil gass eller gasstrykk.

Merknader for installasjon
• Ovnen er kun for innendørs bruk.
• Det må være god ventilasjon rundt ovnen.
• Kabler eller elektriske ledninger kan ikke festes på ovnen.
• Sørg for at ovnen regelmessig kan rengjøres og kontrolleres.
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