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I N N H O L D

Kjære kunde!

Gratulerer med din nye Beha mikrobølgeovn. Du har kjøpt et moderne 

produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. 

Denne håndboken gjelder for MB 310. Utvikling av nye produkter er en 

kontinuerlig prosess. Vi tar derfor for behold om endringer av funksjoner 

og eventuelle trykkfeil. Bli godt kjent med din nye mikrobølgeovn, les 

håndboken nøye og ta vare på den! Vær spesielt oppmerksom på  

produsentens merknader og råd for sikker bruk.

Vi håper du blir fornøyd med produktet!

Med vennlig hilsen

Beha Elektro AS 

PS: Vi gjør oppmerksom på at mikrobølgeovnen som er beskrevet i 

denne håndboken kun er beregnet for privat bruk.
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Les denne veiledning nøye,  

og ta vare på den til senere bruk.

SPESIFIKASJONER
Strømforbruk: 230V 50Hz ~, 1400 W
Maks effekt: 900 W
Grill effekt: 1200 W
Frekvens:  2450 MHz
Mål utvendig: 510 mm (L) x 405 mm (D) x 303 mm (H)
Mål innvendig: 330 mm (L) x 330 mm (D) x 212 mm (H)
Størrelse:  25 liter
Vekt:  ca. 15 kg
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S I K K E R H E T I N S TA L L A S J O N

FØR TILKOPLING

•   Undersøk om ovnen har fått skader under transport (deformert dør, skadd 
 tetningslist osv.). Hvis du ser tegn på skade, må du kontakte forhandleren før bruk.

•   Kontroller spenningsnivået. Snakk med et elektrofirma hvis det er PERMANENT 
underspenning (200-210 volt).

•   Fjern all emballasje/plast slik at det ikke er kvelningsfare hos barn.

VED INNBYGGING

•   Ovnen bør monteres 85 cm over gulvet.

•   Plasser ovnen på et flatt og vannrett underlag  
vekk fra varme- og dampkilder. 

•    Luften kan sirkulere fritt rundt ovnen.

Det skal være nok plass rundt ovnen:

•  5 cm mellom sidene på ovnen og vegg eller gjenstander, 10 cm bak ovnen

•  Det må ikke være hindringer for lufteåpningene på baksiden av ovnen.

•  Påse at du får tak i den elektriske pluggen etter montering.

•   Ikke bruk ovnen rett etter at den er flyttet fra et kaldt til et varmt sted  
(vent i 1-2 timer). Det kan oppstå kondens som kan føre til funksjonssvikt.

LOKALISERING

•   Ovnen må være tilkoplet en stikkontakt med en sikring på 16 A.

•  Uttaket må være jordet og koplet i henhold til gjeldende sikkerhetsregler.

•   Hvis strømkabelen er skadet, må den skiftes av produsenten, forhandleren eller en 
elektriker for å hindre at ovnen blir brannfarlig.

Sikkerhetsregler
•  Ovnen er bare konstruert til hjemmebruk og skal bare benyttes til tining, 

opp varming og tilbereding av matvarer. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar 
hvis ovnen brukes på feil måte.

•   Bruk kun kjøkkenutstyr som er egnet til bruk i mikrobølgeovner. 

•   Væsker og andre matvarer må ikke varmes i forseglede beholdere siden disse 
kan eksplodere.

•   Bruk ikke mikrobølgeovnen når den er tom eller uten tallerkenen, da dette 
kan skade ovnen.

•   Er mikrobølgeovnens dør, låsemekanisme eller dørens pakning er 
ødelagt må ovnen ikke brukes før den er repareret av en fagperson.

•   Hvis strømledningen er skadet, må strømledningen erstattes av produsenten, 
forhandleren eller tilsvarende kvalifisert personell for å unngå en fare.

•   Hvis du varmer opp mat i plast- eller papirbeholdere, må du holde øye med 
ovnen på grunn av antennelsesfaren.

•  Bruke ikke metallgjenstander i ovnen, f.eks. beholdere, gafler, skjeer, kniver, 
bånd og stifter.

•  Innholdet i tåteflasker og glass med barnemat må røres eller rystes og 
 temperaturen kontrolleres før bruk for å unngå brannskader.

•   Barn må ikke bruke ovnen uten tilsyn før de har fått anvisninger i hvordan de 
skal bruke den. Det er viktig at barn kan betjene ovnen på en sikker måte og forstår 
farene ved feil bruk før de selv bruker den.

•   Egg i eggeskall og hele hardkokte egg skal ikke varmes i mikrobølgeovnen siden 
de kan eksplodere, selv etter at oppvarmingen i mikrobølgeovnen er ferdig.

•   Oppvarming av drikkevarer i mikrobølgeovn kan føre til forsinket koking.  
Vær derfor forsiktig ved håndtering av drikkebegeret.

•   Hvis du ser at det kommer røyk fra ovnen, skal du slå den av eller ta ut 
 pluggen og holde døren lukket for å kvele eventuelle flammer.

•  Temperaturen på tilgjengelige flater kan være høy når apparatet er i drift.

•   Rengjør mikrobølgeovnen gjevnlig og fjerne evt. matrester i ovnen. Dette øker 
levetiden på ovenen og minsker faren for antennelse av gamle matrester.

MONTERING

5 cm

10 cm

5 cm

MB 310MB 310
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I N S TA L L A S J O N

3

Monteringsdeler for innbygging:
1. Ramme for innbygging   1 stk.
2. Festebrakett 4 stk.
3. Skruer 3 mm x 12 mm  8 stk.
4. Sokkel justeringspapir 1 stk.
5. Bunnskinner  2 stk.
6. Skruer 4 mm x 10 mm 4 stk.

INSTALLASJON
Ved installasjon er lufting et viktig. 
Kjøkkenmøbelet det skal installeres i må 
være godkjent for inn byggingsprodukter.

A)  Sett justeringspapir (4) nederst i bunnen  
av kjøkkenmøbelets plass for ovnen. Påse 
at papirets  forreste kant og kabinettets 
ytterkant ligger parallellt. Legg de to bunn-
skinnene (5) på papiret med hullene på 
sokkelen over hullmarkeringene på juste-
ringspapiret. Skru så sokkelen fast med de 
fire skruene (6).

B)  Monter de fire festebrakettene (2) øverst og 
nederst på hver side av møbelåpningen. 
Mål av for riktig avstand ved å holde ram-
men (1) forsiktig foran møbelåpningen (det 
er fire tapper som skal festes inn i feste-
brakkende etter at ovnen er montert inn.

C)  Sett mikrobølgeovnen forsiktig inn i møbel-
åpningen og på bunnskinnene (5) som er 
montert i bunnen. Påse at føttene blir festet. 
I det bakre sporet på bunnskinnene er et 
lite spor som skal feste de bakre føttene 
av ovnen. Påse at ikke kabelen er skadet 
på noen måte, ikke kommer i kontakt med 
komponenter eller kommer på undersiden 
av ovnen. Det må være mulig å nå frem til 
 stikkontakten etter installasjon.

D)  Fest frontrammen (1) i de fire festebrak-
kende som er motert i kjøkkenmøbelsets 
øvre og nedre kant. 

JUSTERBARE FØTTER

Denne mikrobølgeovnen kan settes rett på 
benken eller installeres i et kjøkkenmøbel. 

Ved plassering på benk kan man justere de 
fire føttene om underlaget er ujevnt. Påse at 
mikrobølgeovnen står i vater.

Ventillasjonshetten på  
toppen av ovnen skal være 
på ved montering i inn-
byggingsmøbel, og fjernes 
om mikroovnen skal settes 
på benk. 

Ventilasjonshetten 

A) 

B) 

C) 

D) 

I N S TA L L A S J O N MB 310MB 310
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B R U K MB 310

 BETJENINGSPANEL 

A Display 
  Viser informasjon: 

  1)  Klokke, program og antall minutter  
programmet vil bruke.

 2) Viser programfunksjonen som er valgt.

 3) Viser effekten som brukes.

B Programvalg   
  Innstilling av ovnens effektnivå.  

Mikrobølge / Grill / Mikro m/grill

C Mikro AUTO   
  Ferdiginnstilte program til forskjellige 

 matretter. Se tabell side 13 for bruk.

D Klokke 
  For innstilling av klokketid. Bruk ”valghjulet” 

for å angi tiden.

E START/STOPP-knapp 
 Start eller slår av alle programmene.

F Valghjul 
  Angi tid:  

 Tidsinnstilling for program (vri mot høyre). 
 Ellers gir er vridning mot høyre høyere  
tallverdi og mot venstre lavere tallverdi.

 Brukes også for å stille klokken.

 Angi vekt for tineprogram:  
  Innstilling av vekt (vri mot venstre) for å angi 

vekten på produkt som skal tines.

A

B

C

D

E

F

TALLERKENEN
Denne sikrer jevn tilbereding av maten uten at den behøver å snus og flyttes i ovnen.
 - Maten kan tilberedes rett på tallerkenen.
 - Rotasjonen styres av drivakselen og tallerkenholderen.
 - Tallerkenen kan rotere i begge retninger.
 - Hvis den ikke roterer, kontroller at alle komponentene er plassert riktig.

TALLERKENHOLDEREN 
Holderen må ikke dreies manuelt, for dette kan skade rotasjonssystemet. Hvis den ikke 
roterer jevnt og pent, må du se om det ligger noe i veien i fordypningen under tallerkenen.

OVNENS DELER
 1  Dør lås
 2 Vindusfelt
 3 Ventilasjonsgitter
 4 Tallerken holder
 5 Glass tallerken
 6 Kontrollpanel
 7  Grill stativ
 8  4 justerbare føtter
 9  Innvendig lys
 10  Display/program

1

3

TidTining /
Vekt kg

2

8

9 10
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INNSTILLING AV KLOKKEN

Når du kopler til mikrobølgeovnen første gang eller 
etter et strømbrudd, vises klokken på  skjermen, og 
tallene 0:00 vises.

Gjør slik for å stille klokken:

-  Trykk på KLOKKEKLOKKE-knappen  
Tid for timer vil blinke 00:

-  Drei tidsinnstillingshjulet  mot høyre eller 
 venstre til korrekt tidspunkt (f.eks. 16:). 

-  Trykk igjen på KLOKKE-knappen  
Tid for minutter vil blinke :00

-  Drei igjen tidsinnstillingshjulet  mot høyre  
eller venstre til korrekt tidspunkt for minutter. 

-  Bekreft tidspunktet ved å trykke på  

KLOKKE-knappen 

Klokken er nå stilt.

1x

2x

3x

HURTIG VALG 1

Vri ”TIDSINNSTILLINGSHJULET”  og still inn 
ønsket antall minutter som skal benyttes med full 
effekt (900 W). Fra 10 sekunder til maks 60 minutter. 

Programmet starter: Tallerkenen begynner å rotere, 
og lyset i ovnen slås på. 5 pip angir at programmet er 
slutt. 

HURTIG VALG 2

Du trenger bare trykke på ”START/STOPP”  for 
å starte koking i ett minutt med full effekt (900 W). For 
hvert trykk økes koketiden med ett minutt. Maksimale 
koketid 30 minutter.  

Programmet starter: Tallerkenen begynner å rotere, 
og lyset i ovnen slås på. 5 pip angir at programmet er 
slutt. 

Effektnivå Råd om bruksområde

TINING
10% / 90W

LAV EFFEKT
30% / 270W

SMÅKOKING
50% / 450W

OPPVARMING
70% / 630W

FULL EFFEKT
100% / 900W

Mikrobølgeovnen har 5 effektnivåer: (90 [tining] - 270 - 450 - 630 - 900 W) 

Til tining av kjøtt, fisk, frukt, brød og småretter.

Oppkok av småretter eller langsom koking.

Oppvarming av alle nye eller dypfryste og ferdiglagde
retter og frosne grønnsaker.

Tilbereding av friske grønnsaker og suppe. Oppvarming 
av alle væsker.

Avbryte/stoppe: 
Trykk og hold ”START/STOPP”  i 2 sekunder for å avbryte programmet før ønsket 
tid er ferdig. Eller åpne opp døren og trykk deretter ”START/STOPP” .

OBS! Ikke forlat ovnen, da full effekt over tid kan tørke ut maten, evt. starte brann.
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Tining  Auto

Display 
innstilling

- kg -

Display tid 
etter  

trykket 
START 

- minutter -

0.1 2:30

0.2 4:00

0.3 5:30

0.4 7:30

0.5 9:30

0.6 11:30

0.7 13:30

0.8 15:30

0.9 18:30

1.0 20:00

1.1 21:30

1.2 24:00

1.3 26:00

1.4 28:00

1.5 30:00

1.6 32:00

1.7 34:00

1.8 36:30

1.9 37:30

2.0 39:30

Mikro  Auto

Mat type Antall trykk

Display
Auto 
valg

Display innstilling 
ved bruk av valghjul

- kg -

Display tid etter  
trykket START  
 - minutter -

Ris 1 x trykk A - 1 0.10   ->  0.50 16:00  ->  23:00

Grønnsaker 2 x trykk A - 2 0.10   ->  0.60 2:00  ->  7:30

Kjøtt 3 x trykk A - 3 0.20  ->  1.00 7:00  ->  19:00

Spagetti 4 x trykk A - 4  1  ->  2 4:30  ->  7:40

Fisk 5 x trykk A - 5 0.20  ->  1.00 4:00  ->  12:00

Kylling 6 x trykk A - 6 0.20  ->  1.00 14:30  ->  34:00

TINING 

Program for å tine opp nedfryst mat. Ved 
å oppgi gramvekten på det som skal tines 
opp, finner mikrobølgeovnen selv ut tiden 
den trenger. Fjern aluminiumsfolie om dette 
er pakket rundt det som skal tines.

Vri ”TIDSINNSTILLINGSHJULET” mot 

venstre   og still inn antall kg som 
skal tines. 0.1 = 100 gram, 0.2 = 200 
gram etc. Maks opptiningsvekt er 2 kg.
I tabellen til høyre sees antall minutter  
hver vektgruppe gir.

Trykke på ”START/STOPP”  for å 
starte tiningen. 

Programmet starter: Tallerkenen begynner å rotere, 
og lyset i ovnen slås på. 5 pip angir at programmet er 
slutt. 

Avbryte/stoppe: 
Trykk og hold ”START/STOPP”  i 2 sekunder 
for å avbryte programmet før ønsket tid er ferdig.  
Eller åpne opp døren og trykk deretter ”START/
STOPP” .

Mikro AUTO 

Mikro AUTO er et ferdig program, som ved enkle trykk 
finner ut hvor lang tid det skal kokes, for at maten skal 
være klar. Ved å oppgi gramvekten på det som skal 
kokes, finner mikrobølgeovnen selv ut tiden den trenger. 
Legg maten i vann som er beregnet til mengden før den 
legges i mikrobølge ovnen.

Trykk på ”Mikro AUTO”  til du får det programmet 
du ønsker (A-1 til A6). Vri ”TIDSINNSTILLINGSHJULET” 

mot venstre   eller høyre  for å stille inn antall kg 
som skal kokes. 0.1 = 100 gram, 0.2 = 200 gram etc. 

Trykke på ”START/STOPP”  for å starte kokingen. 

Programmet starter: Tallerkenen begynner å rotere, og 
lyset i ovnen slås på. 5 pip angir at programmet er slutt. 

I tabellen til under sees hva type mat og antall minutter 
hvert vektgruppe gir.

OBS! 
Alle tider er omtrentlige.

OBS! Alle tider er omtrentlige.
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Antall 
trykk

Display % / Effekt

1 P10 100% / 900W

2 P7 70% /  630W

3 P5 50% / 450W

4 P3 30% / 270W

5 P1 10% / 90W

MIKRO 

Vanlig mikrobølgeovn program. Her kan man oppgi 
den effekten man ønsker å bruke, 100% full effekt 
(900 W) til 10% effekt (90 W). Det er fem Mikro-valg. 
Se tabellen side 17 for oversikt. Displayet viser  valgene 
P100, P70, P50, P30 eller P10 etter hvor mye effekt 
som ønskes. Effektvisningen vises også på de fem 
effektfirkantene nederst på displayet. 

Etter ønsket program er valgt (P100-P10) velger man 
tiden man vil koke. Minimum 10 sekunder og maks 60 
minutter (1 time).

(A) Eksempel full effekt:
(F.eks.: Velg 100% effekt (900W) til å koke mat i  
5 minutter.)
 a)  Trykk ”MIKRO” knappen  en ganger for å 

velge 100% effekt (P100).
 b) Still inn tiden ”05:00” med tidsvelgerhjulet.
 c) Trykk på ”START/STOPP”-knappen .

(B) Eksempel halv effekt:
(F.eks.: Velg 50% effekt til å koke mat i 10 minutter)
 a)  Trykk ”MIKRO” knappen  tre ganger for å 

velge 50% effekt (P50).
 b) Still inn tiden ”10:00” med tidsvelgerhjulet.
 c) Trykk på ”START/STOPP”-knappen .

Programmet starter: Tallerkenen begynner å rotere, 
og lyset i ovnen slås på. 5 pip angir at programmet er 
slutt. 

GRILL 

Med denne funksjonen kan du grille kjøtt og brune for-
skjellige retter, f.eks. grateng. Den kan brukes før eller 
etter tilbereding, alt etter hva oppskriften krever. Se 
tabellen side 17 for oversikt. Det er to grillnivåer G-1  
og G-2. Generelt sett skal funksjonen G-1 brukes for 
eksempel til å grille kjøtt og fisk. 

Trykk 6 eller 7 ganger ”GRILL” knappen . Etter 
ønsket program er valgt (G-1 eller G-2)) velger man 
tiden man vil grille. Minimum 10 sekunder og maks 60 
minutter (1 time). 

Eksempel grilling i 10 minutter:
(F.eks.: Velg G-1, 85% effekt (1020W) i 10 minutter.)
 a)  Trykk ”GRILL” knappen  6 ganger for å velge 

G-1.
 b) Still inn tiden ”10:00” med tidsvelgerhjulet.
 c) Trykk på ”START/STOPP”-knappen .

Programmet starter: Tallerkenen begynner å rotere, 
og lyset i ovnen slås på. 5 pip angir at programmet er 
slutt. Programmet kan avsluttes lik alle andre program 
ved å trykke ”START/STOPP”  i 2 sekunder eller 
åpne døren og trykke ”START/STOPP” .

OBS! Man må IKKE forlate ovnen når man griller, 
da dette skjer under strek varme og oppvarmingen 
skjer fort. 

VALG:

TID:

START:

VALG:

TID:

START:

Snu maten:
Ved grill effekt, vil programmet ta pause automatisk og to pipelyder vil minne deg på å 
snu maten når halvparten av steketiden er gått. Lukk ovnsdøren etter at du har snudd 
maten, trykk deretter ”START/STOPP” , og matlaging vil fortsette. Hvis du ikke 
ønsker å snu maten, vil ovnen fortsette automatisk etter ett minutts pause.

Avbryte/stoppe: 
Trykk og hold ”START/STOPP”  i 2 sekunder for å avbryte programmet før ønsket 
tid er ferdig. Eller åpne opp døren og trykk deretter ”START/STOPP” .

OBS! Ikke forlat ovnen, da full effekt over tid kan tørke ut maten, evt. starte brann.

ADVARSEL:  
Tilgjengelig deler kan bli varme når grillen er i bruk. Barn bør holdes på avstand.

GRILLSTATIVET:  
Påse at stativet alltid er 
 sentrert midt på tallerkenen.
Ikke bruk metallfat på stativet.

Stativet brukes til å brune lave 
retter med grillen eller mikro-
bølge + grillfunksjon.
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MIKRO MED GRILL 

Med denne funksjonen kan du bruke mikrobølgene og 
grillen samtidig til rask koking. Se tabellen side 17 for 
oversikt. Det er to mikro/grillnivåer C-1 og C-2. 

Trykk 8 eller 9 ganger ”MIKRO/GRILL” knappen  
Etter ønsket program er valgt (C-1 eller C-2)) velger 
man tiden man vil kjøre programmet. Minimum  
10 sekunder og maks 60 minutter (1 time). 

Eksempel mikro/grilling i 15 minutter:
(F.eks.: Velg C-1, 55% mikro + 45% grill i 15 minutter.)
 a)  Trykk ”MIKRO/GRILL” knappen  8 ganger 

for å velge C-1.
 b) Still inn tiden ”15:00” med tidsvelgerhjulet.
 c) Trykk på ”START/STOPP”-knappen .

Programmet starter: Tallerkenen begynner å rotere, 
og lyset i ovnen slås på. 5 pip angir at programmet er 
slutt. 

Eksempler på bruk:
 - okse og lam:   C-1
 - kalkun/svin/kalv:  C-1
 - fjærfe:   C-1
 - fisk:   C-2
 - gratinerte poteter:  C-2
 - lasagne:   C-2

VALG:

TID:

START:

Avbryte/stoppe: 
Trykk og hold ”START/STOPP”  i 2 sekunder for å avbryte programmet før ønsket 
tid er ferdig. Eller åpne opp døren og trykk deretter ”START/STOPP” .

OBS! Ikke forlat ovnen, da full effekt over tid kan tørke ut maten, evt. starte brann.

Mikro / Grill / Mikro m/grill   

Antall trykk

Display
Auto 
valg

Display innstilling 
ved bruk av valghjul

- minutter -
Effektnivå

Prosent % / Watt

Mikro

1 x trykk P100 :10   ->  60:00  100% / 900 W

2 x trykk P70 :10   ->  60:00  70% / 630 W

3 x trykk P50 :10   ->  60:00  50% / 450 W

4 x trykk P30 :10   ->  60:00  30% / 270 W

5 x trykk P10 :10   ->  60:00  10% / 90 W

Grill

6 x trykk G-1 :10   ->  60:00  85% Grill / 1020 W

7 x trykk G-2 :10   ->  60:00  50 % Grill / 600 W

Mikro /
Grill

8 x trykk C-1 :10   ->  60:00  55% Mikro + 45 % Grill 

495 W+ 540 W = 1035 W

9 x trykk C-1 :10   ->  60:00  30% Mikro + 70 % Grill 

270 W + 840 W = 1110 W

VALG:

TID:

START:

BARNELÅS
For å aktivere barnelås: 

Trykk på ”Mikro AUTO”  og ”KLOKKE”   
knappene samtidig i 2 sekunder.

Det vil gjøre slik at ingen knapper kan brukes.  
Et lite hengelåsmerke vil lyse over kokkedisplayet.

For å avinstallere barnelås:  

Trykk på ”Mikro AUTO”  og ”KLOKKE”   
knappene  samtidig i 2 sekunder igjen.

2 sekunder



19R å d  o g  v i n k

V E D L I K E H O L D RENGJØRING

18 R å d  o g  v i n k

V E D L I K E H O L D RENGJØRING

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

VIKTIG:  
Det anbefales å rengjøre ovnen regelmessig og fjerne matrester inni 
og utenpå ovnen. Bruk såpe, vann og klut. Holde ovnen ren. En 
skitten overflate kan redusere levetiden og i verste fall føre til farlige 
situasjoner. Hvis døren eller tetningslisten rundt døren blir skadet, 
må ikke ovnen brukes før den er blitt reparert av en fagperson.

•	 Ikke	rengjør	ovnen med damp.

•	 	Ikke	bruk	slipende	midler, alkohol eller løsemidler.  
Dette kan skade ovnen. Kontrollpanelet må ikke bli vått.

•	 	Hvis	det	oppstår	vond	lukt	eller smuss, skal du koke litt vann som inneholder 
sitronsaft eller eddik i en kopp i 2 minutter. Rengjør deretter veggene med denne 
blandingen og litt oppvaskmiddel.

•	 	I	ovner	som er utstyrt med grillfunksjon eller konveksjonsvarme, vil lufteåpningene 
på toppen og baksiden bli svært varme. Ikke ta på disse delene etter bruk. Vent til 
ovnen har kjølt seg ned før de rengjøres. Bruk litt fint stålull på metalldelene.

•	 	Tallerkenen	kan	fjernes	og rengjøres. Det er for-
dypninger på begge sider for å gi lett tilgang. Hvis 
du fjerner drivakselen, er det viktig å påse at det ikke 
kommer vann inn i hullet til akselen. Påse at tallerken, 
drivaksel og tallerkenholder blir satt riktig på plass 
etter rengjøring.

TIPS
MENS OVNEN ER I DRIFT:
•   Hvis du åpner døren før programmet er ferdig, skal du lukke døren og trykke på 

”START/STOPP”-knappen for å fortsette programmet.

•   Når du bruker  TINEFUNKSJONEN (90 W), gir det best resultat hvis du snur 
maten halvveis i programmet. Lukk døren, og trykk på ”START/STOPP”-knappen 
for å fortsette den andre halvdelen av programmet.

•   Hvis du fjerner en matrett før programmet er ferdig, skal du trykke på ”START/
STOPP”-knappen for å slette programmet.

PROBLEM
Problem Tiltak

Mikrobølgeovnen støyer under drift.
 
 
Det dannes kondens på glasset i døren.

 
Grillelementet begynner å ryke når det 
varmes opp.

Tallerkenen roterer ikke ordentlig.

 
Mikrobølgeprogrammene gir ikke de 
ønskede resultatene.

 
Ovnen slår gnister.

Rengjør hjulene på tallerkenholderen og for-
dypningen under tallerkenen. 

Tørk vekk vannet med en klut for å unngå 
kondens.

Fjern alle matrester fra grillelementet.

 
Rengjør hjulene på tallerkenholderen og for-
dypningen under tallerkenen.

Påse at du bare bruker kar og beholdere som 
er egnet for mikrobølgeovner.
Undersøk om tallerkenholderen står i riktig 
stilling. Foreta en grundig rengjøring av ovnen. 
Fjern alle fettrester, matrester osv. 

Flytt eventuelle metallgjenstander vekk fra 
ovnsveggene. Ikke sett metall beholdere på 
stativet.

SERVICE
Hvis utstyret har fått skader:
 - Kontroller at døren ikke er deformert.

Hvis ovnen ikke fungerer, gjør følgende før du ringer en reparatør:
 - Kontroller strømtilførselen.
 - Kontroller at døren er ordentlig lukket.
 - Kontroller programmeringen.

MERK: Ikke prøv å reparere ovnen selv.

ADVARSEL:  
Det er farlig for alle andre enn fagfolk å reparere ovnen hvis det er nødvendig å 
fjerne dekselet som beskytter mot mikrobølgene.
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Avfallshåndtering
Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av 

 elektrisk og elektronisk avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE). Forsikre 

deg om at dette produktet blir avhendet på korrekt vis, slik at det ikke kan utgjøre noen 

helse- eller miljø risiko. 

Symbolet  på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette 

 produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Levere det til et autorisert mottak for 

resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Avhending må skje iht. de lokale renova-

sjonsforskriftene. For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av 

dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet 

det.
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