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AOB-6029 Bäste kund, 
 

Vår målsättning att erbjuda högkvalitativa produkter som överträffar dina 
förväntningar. Din apparat är tillverkad i moderna anläggningar och har provats 
ingående med avseende på kvalitet. Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig 
använda apparaten vilken har tillverkats med användning av senaste teknologi och 
med tilltro och maximal effektivitet. Innan du tar din apparat i bruk, var god läs denna 
bruksanvisning noga eftersom den innehåller grundläggande information om säker 
installation, underhåll och handhavande. Var god kontakta närmaste auktoriserade 
servicecenter angående installation av din produkt. 

 
CE försäkran om överensstämmelse 

 
Vi försäkrar att våra produkter uppfyller kraven i tillämpliga europeiska direktiv, beslut 
och förordningar och i de nämnda standarder angivna krav. 

 
Denna apparat har konstruerats för användning endast i hemmiljö. Annan användning 
(såsom uppvärmning av rum) är olämplig och farlig. 

 

 Handhavandeanvisningarna gäller för flera modeller. Du kommer kanske att finna 
avvikelser mellan dessa anvisningar och din modell. 

 
Bortskaffning av din gamla maskin 

 

Denna symbol på produkten eller emballaget anger att denna produkt 
inte får bortskaffas som hushållsavfall. Den ska i stället inlämnas till en 
insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. 
Genom att säkerställa korrekt bortskaffning av denna produkt bidrar du 
till att förhindra potentiell negativa konsekvenser för miljön och 
människors hälsa vilket annars kan förorsakas av olämplig 
avfallshantering av denna produkt. För mer detaljerad information om 
återvinning av denna produkt, var god kontakt den lokala myndigheten, 
ditt sophämtningsbolag eller återförsäljaren där du köpte produkten. 
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 SÄKERHETSANVISNINGAR  

Läs dessa anvisningar noga och i helhet innan du använder 
din apparat, och förvara dem på en bekväm plats för 
framtida konsultation. 

Denna bruksanvisning är framtagen för fler än en modell. 
Din apparat kan kanske inte vara försedd med några av 
funktionerna som beskrivs i denna bruksanvisning. 
Uppmärksamma speciellt illustrationerna när du läser 
bruksanvisningen. 

Allmänna säkerhetsanvisningar 

 Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och 
av personer med nedsatt fysik, sensoriskt eller mentalt 
handikapp eller som saknar erfarenhet och kunskap om de 
övervakas och har erhållit anvisningar om apparatens 
användning på ett säkert sätt och förstår riskerna med den. 
Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och 
användarunderhåll får inte utföras av barn utan vuxen persons 
uppsikt. 

 VARNING: Denna apparat och dess åtkomliga delare blir 
heta under användningen.  Var försiktig och undvik att vidröra 
värmeelementen.  Håll barn under 8 år borta om de inte står 
under uppsikt. 

 VARNING: Oövervakad kokning av fett eller olja på en 
kokplatta kan vara farligt och resultera i brand. Försök ALDRIG 
släcka en brand med vatten men stäng av apparaten och täck 
lågorna med t.ex. ett lock eller en brandfilt. 

 VARNING: Brandrisk: Förvara inte föremål på kokytorna. 

 VARNING: Om ytan är spräckt ska apparaten stängas av för 
att undvika risken för elchock. 

 På modeller försedda med ett lock ska eventuella spill 
avlägsnas före användning och plattorna tillåtas kallna innan 
locket stängs. 

 Kraftförsörj inte apparaten via en extern timer eller separat 
fjärrstyrningssystem. 
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  VARNING: För att förhindra att apparaten välter måste 
fästvinklarna installeras. (Se handledningen för väggfästet 
angående detaljerad information.) 

 Apparaten kommer att bli het under användningen.  Var 
försiktig och undvik att vidröra värmeelementen i ugnsskåpet. 

 Vid användning kan handtag som hanteras kortvarigt vid 
normal användning bli heta. 

 Använd inte skarpt slipande rengöringsmedel eller vassa 
metallskrapor vid rengöring av ugnens glaslucka eller andra 
ytor. De kan repa ytan vilket kan splittra glaset eller skada 
ytan. 

 Använd inte ångrengörare vid rengöring av apparaten. 

  VARNING:  För att undvika risken för elchock, säkerställ att 
apparaten är avstängd innan du byter lampan. 

 FÖRSIKTIGHET:  Åtkomliga delar kan vara heta under 
kokning eller grillning.  Hål småbarn borta från apparaten när 
den används. 

 Vid pyrolytisk rengöring, avlägsna eventuellt större spill, 
ugnshyllor, hyllstöd, gallerhyllor och alla tillbehör före 
rengöringen. 

 Din apparat är tillverkad i enlighet med alla tillämpliga lokala 
och internationella standarder och förordningar. 

 Underhålls- och reparationsarbete måste utföras av 
auktoriserade servicetekniker. Installations- och 
reparationsarbete som utförs av icke auktoriserad tekniker kan 
vara farliga. Ändra eller modifiera inte apparatens 
specifikationer på något sätt. Olämpliga spisskydd kan 
förorsaka olyckor. 

 Innan din apparat ansluts, säkerställ att de lokala 
distributionsförhållandena (typen av gas och gastryck eller 
nätspänning och frekvens) överensstämmer med apparatens 
specifikationer. Specifikationerna för denna apparat anges på 
typskylten. 
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  FÖRSIKTIGHET: Denna apparat är endast konstruerad för 
matlagning och är avsedd för användning inomhus i hemmiljö. 
Den får inte användas för annat ändamål eller i annan 
tillämpning såsom användning i icke hemmiljö eller i 
kommersiell miljö eller för rumsuppvärmning. 

 Använd inte ugnsluckans handtag för att lyfta eller flytta 
apparaten. 

  Alla tänkbara åtgärder måste vidtas för att säkerställa din 
säkerhet.  Eftersom glaset kan brista måste försiktighet iakttas 
för att undvika repning vid rengöring.  Undvik att slå eller 
knacka med tillbehör på glaset. 

 Säkerställ att nätsladden inte kläms eller skadas vid 
installationen. Om nätsladden är skadad måste den, för att 
undvika risker, bytas av tillverkaren, dennes serviceagent eller 
liknande kvalificerad person. 

 Låt inte barn klättra på ugnsluckan eller sitta på den när den är 
öppen. 

Installationsvarningar 
 Använd inte apparaten innan den är helt installerad. 

 Apparaten måste installeras av en auktoriserad tekniker. 
Tillverkaren påtar sig inget ansvar för skada som kan 
förorsakas av olämplig placering och installation av icke 
auktoriserade personer. 

 Säkerställ när apparaten packas upp att den inte skadats 
under transporten. Använd inte apparaten om du påträffar en 
defekt, och kontakta omedelbart en auktoriserad serviceagent. 
Materialet i emballaget (nylon, häftklammer, frigolit, mm.) kan 
fara skadligt för barn och ska omedelbart insamlas och 
avlägsnas. 

 Skydda din apparat från atmosfärisk påverkan. Exponera den 
inte till effekter såsom solljus, regn, snö, hög fuktighet, etc. 

. 
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Vid användning 

 När du använder din ugn första gången kan du kanske känna 
en svag lukt. Detta är helt normalt och härrör från 
isoleringsmaterialet på värmeelementen. Vi föreslår att du, 
innan ugnen används första gången, låter den arbeta med 
högsta temperatur i 45 minuter. Säkerställ att miljön i 
vilken produkten installeras är väl ventilerad. 

 Var försiktig när du öppnar ugnsluckan under och efter 
kokning. Den heta ångan från ugnen kan förorsaka 
brännskador. 

 Placera inte brännbara eller lättantändliga material i eller nära 
 apparaten när den arbetar. 
 Använd alltid ugnsvantar när du tar ut och ställer in maträtterna 

i ugnen. 

  Lämna inte spisen utan uppsikt när du kokar med fasta eller 
flytande oljor. De kan antändas under extrema 
uppvärmningsförhållanden.  Häll aldrig vatten på lågorna från 
brinnande olja. Stäng i stället av spisen och täck kärlet med dess 
lock eller en brandfilt. 

 Placera alltid kokkärlen mitt på kokzonen och vänd handtagen i en 
säker riktning så att de inte kan slås till eller gripas av misstag. 

  Stäng av huvudströmbrytaren om produkten inte kommer att 
användas under en längre tidsperiod. Om du inte använder en 
gasapparat ska också gasventilen stängas. 

 Säkerställ att apparatens kontrollvred alltid står i läge ”0” (Från) när 
den inte används. 

 Ugnsplåtarna lutar när de dras ut. Var försiktig så att het mat inte 
spills eller droppar när du tar ut plåtarna ur ugnen. 

 Placera inga föremål på ugnsluckan när den är öppen. Att göra det 
gör spisen ostabil och kan skada luckan. 

 Placera inte tunga, brännbara eller lättantändliga föremål (t.es. 
nylon, plastpåsar, papper, tyger, etc.) i lådan. Detta inkluderar även 
kokkärl med plasttillbehör (t.ex. handtag). 
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 FÖRSIKTIGHET:  Förvaringsutrymmets inre ytor kan bli 
heta när apparaten används. Undvik att vidröra de inre ytorna. 

 Häng inte handdukar, disktrasor eller kläder på apparaten eller 
dess handtag. 

 Under rengöring och underhåll 

  Stäng alltid av apparaten före arbeten såsom rengöring 
eller underhåll.  Du kan utföra arbetet sedan stickkontakten 
dragits ur eluttaget eller huvudströmbrytaren ställts i läge 
”Från”. 

 Avlägsna inte kontrollvreden för att rengöra kontrollpanelen. 

 För att upprätthålla effektivitet och säkerhet för din apparat 
rekommenderar vi att du alltid använder originalreservdelar 
och vid behov kontaktar våra auktoriserade serviceagenter. 

 

 

 

 

 

 

 Varning Svår personskada eller dödsfall 

 Risk för elchock Farlig spänning 

 Försiktighet Personskada eller skada på egendom 

 Viktigt Använd systemet korrekt 
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 INSTALLATION OCH FÖRBEREDELSE FÖR ANVÄNDNING  

 VARNING: Denna apparat måste installeras av en auktoriserad serviceperson 
eller kvalificerad tekniker, i enlighet med anvisningarna i denna bruksanvisning och i 
överensstämmelse med gällande lokala bestämmelser. 

 
• Felaktigt utförd installation kan resultera i skada för vilken tillverkaren inte påtar sig 

ansvar och kan komma att förverka garantin. 

• Säkerställ före installation att de lokala distributionsförhållandena (elektrisk 
spänning och frekvens och/eller typ av gas och gastryck) är kompatibla med 
apparatens inställningar. Inställningsvillkoren för denna apparat anges på 
typskylten. 

• Gällande lagar, förordningar, direktiv och standarder i användningslandet måste 
efterlevas (säkerhetsbestämmelser, korrekt återvinning i enlighet med 
bestämmelserna, etc.). 

 Anvisningar för installatören 

Allmänna anvisningar 

• Säkerställ när emballagematerialet avlägsnats från apparaten och dess tillbehör att 
apparaten inte är skadad. Om du misstänker en skada får du inte använda den och 
måste omedelbart kontakta en auktoriserad serviceperson eller kvalificerad 
tekniker. 

• Säkerställ att inga brännbara eller lättantändliga material såsom gardiner, olja, 
tyger, etc. som kan fatta eld finns i närheten. 

• Bänkskivan och möblerna som omger apparaten måste var tillverkade av material 
som motstår hög temperaturer.  

• Apparaten får inte installeras omedelbart över en diskmaskin, ett kylskåp, frysskåp, 
en tvättmaskin eller klädtork. 

• Apparaten kan placeras nära andra möbler under förutsättning att, i området där 
apparaten placeras, möblernas höjd inte överstiger spisens. 

 Installation av spisen  
 

• Om köksmöbeln är högre än spisen måste möbeln vara på minst 10 cm avstånd 
från apparaten för att säkerställa luftcirkulation. 

• Det måste finnas minst 2 cm fritt utrymme i baksidan av  apparaten för luftcirkulation. 

• Om en spiskåpa eller ett överskåp ska installeras över apparaten måste 
säkerhetsavståndet mellan spishällen och överskåpet/spiskåpan vara enligt 
nedanstående tabell. 
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 Elektrisk anslutning och säkerhet  

 VARNING: Denna apparats elektriska anslutning måste utföras av en 
auktoriserad serviceperson eller kvalificerad elektriker enlig anvisningarna i denna 
bruksanvisning och i överensstämmelse med gällande lokala bestämmelser. 

  APPARATEN MÅSTE VARA JORDAD. 

• Kontrollera före anslutningen till kraftförsörjningen att apparatens spänning (anges 
på apparatens typskylt) överensstämmer med nätspänningen på 
användningsplatsen och att nätspänningskretsen kan leverera apparatens 
märkeffekt (anges också på typskylten). 

• Var god säkerställ att isolerade kablar används i installationen. Felaktig anslutning 
kan skada din apparat. Om nätsladden är skadad och behöver bytas måste detta 
utföras av kvalificerad personal. 

• Använd inte adaptrar, grenuttag och/eller förlängningssladdar. 

• Nätsladden ska hållas borta från apparatens heta delar och får inte böjas eller 
klämmas. Sladden kan annars skadas och förorsaka en kortslutning. 

• Om apparaten inte ansluts till kraftförsörjningen med en stickkontakt måste en 
flerpolig frånskiljare (med minst 3 mm kontaktavstånd) användas för att tillmötesgå 
säkerhetsbestämmelserna. 

• Apparaten är konstruerad för en elkraftförsörjning av 220 – 240 VAC. Om din 
elkraftförsörjning avviker, var god kontakta den auktoriserade servicepersonalen 
eller en kvalificerad elektriker. 

• Kraftförsörjningskabeln (H05VV-F) måste vara lång nog att kunna anslutas till 
apparaten. 

• Den avsäkrade strömbrytaren måste vara lätt åtkomlig när apparaten har installerats. 

• Säkerställ att alla anslutningar är ordentligt fastdragna. 

• Fäst kraftförsörjningskabeln i dragavlastningen och stäng sedan kåpan. 

• Inkopplingsplinten är placerad på inkopplingslådan. 
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• Apparaten kan förses med en speciell stickkontakt (Perilex eller Norplug). Om så 
erfordras ska den bytas till speciell reservdel. 

• Använd 16A /400 V 5-polig för Perilex-kontakt och 25 A/250 V för Norplug. Dessa 
kontakter kan endast användas i vissa länder. 

 

 Att justera fötterna  

Din produkt står på fyra justerbara fötter. För säker 
användning är det viktigt att din apparat är säker och 
balanserad. Säkerställ att apparaten är nivellerad före 
kokning. Vrid fötterna moturs för att öka apparatens höjd. 
Vrid fötterna medurs för att minska apparatens höjd. 

 
Apparaten kan höjas 30 mm genom att justera fötterna. 
Apparaten är tung varför vi rekommenderar att minst 2 
personer lyfter den. Släpa aldrig apparaten. 

 
 
 
 

 Anti-lutningssats  

2 
 
 
 
 
 

3 
 

Plugg (1 st.) 
   

 
Dokumentpåsen innehåller en anti-lutningssats. Fäst anti-lutningsvinkeln (1) löst på 
väggen med skruven (2) och pluggen (3) enligt måtten i nedanstående figur och 
tabell. Justera anti-lutningsvinkelns höjd så att den är i linje med slitsen på spisen och 
dra fast skruven. Skjut apparaten mot väggen så att anti-lutningsvinkeln förs in i 
slitsen på apparaten. 

1 

Anti-lutningsvinkel (1 st.) 
(att fästa på väggen) 

Skruv 1 (st.) 
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PRODUKTENS DIMENSIONER  
(Bredd x Djup x Höjd) (cm) 

A (mm) B (mm) 

60x50x90 247,5 112 

60x50x85 247,5 64 

A 

Vägg 

B 

Anti-lutnings-
vinkel 
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 PRODUKTENS EGENSKAPER  
 

 

 Viktigt: Specifikationerna för produkten varierar, och din apparats utseende kan 
avvika från nedanstående figurer. 

 
 Komponentförteckning  

 

1. Spishäll 
2. Kontrollpanel 
3. Ugnsluckans handtag 
4. Ugnslucka 
5. Justerbara fötter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kontrollpanel  
 

 
 

6. Ugnens funktionsvred 
7. Ugnens termostatvred 
8. Hällens funktionsvred 

1 

2 

 
3 

4 

5 
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PRODUKTENS HANDHAVANDE  
 

 

 

Hällens funktionsvred 

 Den keramiska kokplattans funktionsvred  
 

Den keramiska kokplattan styrs med ett vred med 6 lägen. 
 

Den keramiska kokplattan kontrolleras genom att vrida funktionsvredet till önskad 
inställning. Intill varje funktionsvred finns en symbol som visar vilken platta som styrs 
med vredet. Till-/Frånlampan på kontrollpanelen visar om någon av de keramiska 
kokplattorna används. 

 

 

Vredets läge Funktion 

0 Frånläge 

1 Varmhållningsläge 

2-3 Värmningsläge med låg värme 

4-5-6 Koknings- och rostningläge 
 

Viktigt: Vredens rotationsriktning kan avvika enligt produktspecifikationen. 
 

Dubbla och ovala kokplattor (om tillämpligt) 
 

De dubbla och ovala kokplattorna har två värmezoner. Vrid vredet till läge  för att 
aktivera den yttre zonen i en dubbel/oval kokplatta. Båda yttre zonerna slås till. 

 
Vrid vredet till läge ”Från” för att avaktivera den yttre zonen i en dubbel/oval kokplatta. 
Båda yttre zonerna stängs av. 

 
Restvärmeindikator (om tillämpligt) 

 
Efter användning av kokplattan kvarstår värme som kallas restvärme i det 
vitrokeramiska glaset. Om restvärmenivån är högre än 60 °C kommer 
restvärmeindikatorn för den kokzon vars temperatur är högre än denna temperatur att 
lysa. 
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Kullrig 
kastrull-
botten 

Liten 
diameter 

Kastrullen 
felpalcerad 

Om kraftförsörjningen till hällen avbryts när restvärmeindikatorn lyser kommer 
varningslampan att blinka när kraften återkommer. Displayen blinkar tills restvärmen 
har sjunkit eller en av kokzonerna aktiveras. 

 
 Råd och tips  

 Viktigt: När keramiska kokplattor används med högre värmeinställning kan de 
uppvärma områdena komma att slås till och från. Detta görs med en 
säkerhetsanordning som förhindrar att glaset överhettas. Till- och frånslagningen vid 
kokning med höga temperaturer är helt normalt, skadar inte hällen och förlänger 
koktiderna minimalt. 

 VARNING: 

• Använd aldrig hällen utan kokkärl på kokzonen. 

• Använd endast kokkärl med plan och tillräckligt tjock botten. 

• Säkerställ att kokkärlets botten är torr innan det placeras på hällen. 

• Det är viktigt att kokkärlet står mitt i kokzonen när zonen är aktiverad. 

• För att spara energi ska du aldrig använda ett kokkärl med annan diameter än den 
använda kokplattans. 

 
 
 
 

 
    

 
 
 

• Använd inte kokkärl med skrovlig botten eftersom dessa kan repa glaskeramikens 
yta. 

• Täck om möjligt alltid kokkärlen med lock. 

• Temperaturen på åtkomliga delar kan vara hög när apparaten används. Håll barn 
och djur väl borta från kokhällen under användning och tills den har kallnat helt. 

• Om du finner en spricka i kokhällen måste hällen omedelbart stängas av och bytas 
av auktoriserade servicepersonal 
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 Ugnens styrning  

Ugnens funktionsvred 

Vrid vredet till symbolen för önskad kokfunktion. Se avsnittet ”Ugnsfunktioner” 
angående detaljer om de olika funktionerna. 

 
Ugnens termostatvred 

 
Vrid detta vred till önskad temperatur när du valt en kokfunktion. Ugnstermostatens 
lampa tänds när termostaten arbetar för att värma ugnen eller hålla den inställda 
temperaturen. 

 
Ugnsfunktioner 

 
* Funktionerna för din ugn är följände: 

 

 Undervärmesfunktion  
Ugnens nedre del värms upp. Placera inte maten 
som ska värmas upp direkt på botten av ugnen. Vi 
rekommenderar att du använder denna funktion som 

ett alternativ till matlagning på spisen. Lämpar sig även för 
matlagningens slutskede och för att hålla maten varm. 

 
 

Övervärmesfunktion  
Ugnens övre del värms upp. Vi rekommenderar t.ex. 
för uppvärmning av mat. Funktionen kan också 
användas för matlagningens slutskede, t.ex. för att 

ge ytan färg. 
 

 
Statisk kokfunktion: Ugnens termostat och 
varningslampa tänds, och de övre och undre 
värmeelementen börjar arbeta. Den statiska 
kokfunktionen alstrar värme och säkerställer att 
matvarorna kokas jämnt. Den är idealisk för 

bakelser, kakor, bakad pasta, lasagne och pizza. Förvärmning av 
ugnen i 10 minuter rekommenderas, och kokning med denna 
funktion bör endast ske på en hylla i taget. 

 

 Fläktfunktion: (konvektion + övre/undre värme) 

Ugnens termostat och varningslampa anslutna och 
det övre och nedre elementet samt fläkten börjar 
fungera. Den här funktionen lämpar sig mycket bra 
för bakning. Ugnens övre och nedre element och  
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fläkten tillagar maten. Fläkten får luften att cirkulera och ger maten en lätt grillad 
effekt. Ugnen bör förvärmas under 10 minuter. Funktionen med fläkt och nedre 
element är idealisk när man gräddar till exempel pizza jämnt och snabbt. Fläkten 
fördelar värmen jämnt i ugnen och det nedre elementet tillagar maten. 

 

 

 
 

Koktagell Statisk kokfunktion Undre-övre-fläkt 

 
Rätter 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Smördeg 1 - 2 170-190 35-45 1 - 2 170-190 25-35 

Tårta 1 - 2 170-190 30-40 1 - 2 - 3 150-170 25-35 

Småkakor 1 - 2 170-190 30-40 1 - 2 - 3 150-170 25-35 

Vattniga matvaror 
2 175-200 40-50 2 175-200 40-50 

Kyckling 1 - 2 200 45-60 1 - 2 200 45-60 
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Djup ugnsplåt  
 

Den djupa ugnsplåten används vid kokning av stuvningar. 
 

Placera plåten på valfri nivå och skjut in den helt i 
ugnsskåpet. 

 
 
 
 

Grillgaller  
 
 

Grillgallret används vid grillning och kokning av matvaror i 
andra behållare. 

 
 
 
 

 
Placering av ugnsplåt  
 
Skjut in ugnsplåtarna eller gallret i ugnen på de formade 
konsolerna (i mellanrummen). Kontrollera att plåtarna 
sitter ordentligt på plats och inte kan glida ut igen. 

 VARNING: Stäng av enheten och låt den svalna 

  innan rengöring. 
 
 
 

Rengöringsskrapa för keramikhäll  
 

Använd inte vassa metallföremål för rengöring av hällen. 
Rengöringsspatel är ett hjälpmedel som utvecklats för att 
man ska kunna avlägsna envis smuts på ett säkert sätt. 
 

  Obs.! Kom ihåg att alltid dra spatelns skydd på plats 
 så att det mycket vassa rengöringsbladet täcks av skyddet.
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Grund ugnsplåt  
 

Den grunda ugnsplåten används vid bakning av bakverks 
såsom mördegsbottnar mm. 

 
Placera plåten på valfri nivå och skjut in den helt i 
ugnsskåpet. 

 
 
 
 

Barnlås  
 

För att öppna ugnsluckan måste först barnlåset lyftas 
och föras åt höger. Dra sedan ugnsluckan mot dig och 
släpp barnlåset. Luckan stängs genom att trycka lätt på 
den. 

Barnlås 



SE -21- 

 

 

 

 VARNING: Stäng av apparaten och låt den kallna före rengöring. 
 

Allmänna anvisningar  
 

• Kontrollera att rengöringsmaterialen är lämpliga och rekommenderas av tillverkaren 
innan du använder dem på din apparat. 

• Använd rengöringsmedel i pasta- eller flytande form och som inte innehåller 
partiklar. Använd inte frätande (korrosiva) pastor, slipande rengöringspulver, grov 
stålull eller hårda verktyg eftersom de kan skada spisens ytor. 

•   Använd inte rengöringsmedel som innehåller partiklar eftersom de kan repa 
glaset, emaljerade och/eller målade delar på din apparat. 

• Torka omedelbart eventuellt spillt rengöringsmedel för att undvika skador. 
  

•  Använd inte ångrengörare vid rengöring av apparaten. 
 

Rengöring av ugnsskåpet  
 

• Ugnsskåp med emaljerade ytor rengörs bäst när ugnen 
är varm. 

• Torka ytorna med en mjuk trasa som fuktats med 
diskmedelslösning efter varje användning. Torka sedan 
av ytorna med en våt trasa och torka torrt. 

• Du kan då och då behöva använda ett flytande 
rengöringsmaterial för att helt rengöra ugnsskåpet. 

 

Rengöring av keramiskt glas  
 

Keramiskt glas kan uppbära tunga köksredskap men kan spricka vid ett slag från ett 
vasst föremål. 

 VARNING: Keramikhällar – om ytan är sprucken ska apparaten stängas av och 
service tillkallas för att undvika elchock. 

 
• Använd rengöringsmedel i pasta- eller flytande form vid rengöring av vitrokeramiskt 

glas, och skölj sedan och torka helt torrt med en mjuk trasa. 

•   Använd inte rengöringsmaterial som är avsett för stål eftersom de kan skada 
glaset. 

• Spill socker eller söta matvaror måste omedelbart avlägsnas när glaset har kallnat. 

• Damm på ytan måste torkas bort med en våt trasa. 

• Färgändringar i det keramiska glaset påverkar inte keramikens struktur eller 
varaktighet och beror inte på en ändring i materialet. 

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL 

Rengöring  
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Färgändringar i keramiskt glas kan ske till följd av flera orsaker: 
 

1.  Spillda matvaror har inte avlägsnats från ytan. 

2.  Användning av olämpliga kokkärl på hällen och som eroderar ytan. 

3.  Användning av olämpliga rengöringsmaterial. 

Rengöring av glasdelar  
 

• Rengör glasdelarna på din apparat regelbundet. 

• Använd ett glasrengöringsmedel på glasdelarnas in- och utsidor, och skölj och torka 
dem därefter noga med en torr trasa. 

Rengöring av emaljerade delar  
 

• Rengör de emaljerade delarna på din apparat regelbundet. 

• Torka de emaljerade delarna med en mjuk trasa som fuktats med 
diskmedelslösning. Torka sedan av ytorna med en våt trasa och torka torrt. 

• Tvätta inte de emaljerade ytorna när de fortfarande är heta. 

• Låt inte vinäger, kaffe, mjölk, salt, vatten, citron- eller tomatjuice finnas kvar på 
emaljen under en längre dit. 

Rengöring av rostfria ståldelar (om tillämpligt)  
 

• Rengör delarna av rostfritt stål på din apparat regelbundet. 

• Torka de rostfria ståldelarna med en mjuk trasa som fuktats med diskmedelslösning. 
Torka därefter torrt med en torr trasa. 

• Tvätta inte de rostfria ståldelarna när de fortfarande är heta. 

• Låt inte vinäger, kaffe, mjölk, salt, vatten, citron- eller tomatjuice finnas kvar på 
det rostfria stålet under en längre dit. 

Att avlägsna inre glasen  
 

Innan du rengör glasen i ugnsluckan måste det inre glaset avlägsnas som visas: 
 

1 

A 
x 

B 

2 

B 

y 

3 

x 

C 
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1. Skjut glaset i riktning B och frigör det sedan från fästvinkeln (x). Dra ut glaset i 
riktning A. 

 
Att återmontera inre glaset: 

 
2. Skjut glaset mot och under fästvinkeln (y) i  
riktning B. 

 
3. För in glaset under fästvinkeln (x) i riktning C. 

 Om ugnsluckan har tre glas kan det tredje glaset avlägsnas på samma sätt som det 
andra glaset. 

 
Att avlägsna ugnsluckan  

 
Innan du rengör glasen i ugnsluckan måste det inre glaset avlägsnas som visas: 

4. Öppna ugnsluckan. 

5.  Öppna spärrhaken (a) helt (med hjälp av en skruvmejsel). 

6. Stäng luckan tills den nästa når helt stängt läge och lyft luckan mot dig. 

1 2 

a 

3 
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Underhåll  
VARNING: Underhållet av denna apparat ska utföras av en auktoriserad 
serviceperson eller kvalificerad tekniker. 

Att byta lampan i ugnsskåpet  

 VARNING: Stäng av apparaten och låt den kallna före rengöring. 
  

 
• Avlägsna glaslinsen och ta därefter ut lampan. 

• Sätt i den nya lampan (motstår 300 °C) (230 V, 15 - 25 W, Typ E14). 

• Montera tillbaka glaslinsen varefter ugnen är klar för användning. 

 Lampan är speciellt konstruerad för användning i matlagningsapparater. Den är 
inte lämplig för belysning i rum. 
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FELSÖKNING OCH TRANSPORT 

 Felsökning  

 Om du fortfarande har problem med din apparat sedan du kontrollerat den med 
ledning av nedanstående tabell, var god kontakta en auktoriserad serviceperson eller 
kvalificerad tekniker. 

 

Problem Möjlig orsak Åtgärd 

 
Hällen eller 
kokzonerna kan inte 
slås till. 

 
• Kraftförsörjningen 

saknas. 

• Kontrollera säkringen i 
apparatens krets. 

• Kontrollera att det inte är 
strömavbrott genom att prova 
andra apparater. 

 
Ugnen startar inte. 

 
• Elkraften är avstängd. 

• Kontrollera att elkraften är 
närvarande. Kontrollera också att 
andra köksapparater arbetar. 

Ingen värme eller 
ugnen värms inte 
upp. 

• Ugnens 
temperaturkontroll är 
felinställd. 

• Ugnsluckan står 
öppen. 

 
• Kontrollera att ugnens 

temperaturvred är korrekt inställt. 

 
 
 
Kokningen är ojämn 
i ugnen. 

 
 
 
• Ugnshyllona är 

felplacerade. 

• Kontrollera de rekommenderade 
temperaturerna och hyllornas 
placering. 

• Öppna inte ugnsluckan ofta om 
du inte måste vända matvarorna. 
Om du öppnar luckan ofta 
kommer temperaturen i skåpet 
att vara lägre vilket kan påverka 
kokresultatet. 

 
Lampan i ugnen (om 
tillämpligt) tänds inte. 

• Lampan är defekt. 
• Elkraften är 

bortkopplad eller 
avstängd. 

• Byt lampan enligt anvisningarna. 
• Säkerställ att elkraften är 

tillslagen på eluttaget. 

 
Fläkten i ugnen (om 
tillämpligt) för oljud. 

 
• Hyllorna i ugnen 

vibrerar. 

• Kontrollera att spisen är 
nivellerad. 

• Kontrollera att hyllorna och 
kokkärlen är i kontakt med 
ugnsskåpets inre vägg. 
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 Transport  

 
Om du behöver transportera produkten bör du använda originalemballaget. 
Uppmärksamma transportmärkningen på emballaget. Tejpa fast alla lösa delar på 
produkten för att förhindra skador på produkten under transporten. 

 
Om du inte har kvar originalemballaget bör du tillverka en låda så att apparaten, 
speciellt de yttre ytorna, är skyddade mot extern åverkan. 
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 TEKNISKA SPECIFIKATIONER  
 

Märke  
 

 
  

Modell  HKLK503F 

Typ av ugn  ELEKTRISK 

Vikt kg 39(+/-2) 

Energieffektivitetsindex – konventionellt  118,4 

Energieffektivitetsindex – fläktforcerat  103,9 

Energiklass  A 

Energiförbrukning (elektricitet) – konventionellt kWh/cykel 0,80 

Energiförbrukning (elektricitet) – fläktforcerat kWh/cykel 0,79 

Antal skåp  1 

Värmekälla  ELEKTRISK 

Volym l 50 

Denna ugn överensstämmer med EN 60350-1   
   
Energispartips 

 
Ugn 
- Koka om möjligt flera rätter samtidigt. 

 
- Håll förvärmningstiden kort. 

 
- Förläng inte koktiden. 

 
- Glöm inte att stänga av ugnen efter avslutad kokning. 

 
- Öppna inte ugnsluckan under pågående kokning. 
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Märke  
 

 
 

Modell  HKLK503F 

Typ av spishäll  Elektrisk 

Antal kokzoner  4 

Uppvärmningsteknologi – 1  Strålning 

Storlek – 1 cm Ø14,5 

Energiförbrukning – 1 Wh/kg 192,0 

Uppvärmningsteknologi – 2  Strålning 

Storlek – 2 cm Ø14,5 

Energiförbrukning – 2 Wh/kg 192,0 

Uppvärmningsteknologi – 3  Strålning 

Storlek – 3 cm Ø18,0 

Energiförbrukning – 3 Wh/kg 192,0 

Uppvärmningsteknologi – 4  Strålning 

Storlek – 4 cm Ø18,0 

Energiförbrukning – 4 Wh/kg 192,0 

Spishällens energiförbrukning Wh/kg 192,0 

Denna spishäll överensstämmer med EN 
60350-2 

  

   
Energispartips 

 
Spishäll 
- Använd kokkärl med plan botten.    

 
- Använd kokkärl av passande storlek. 

 
- Använd kokkärl med lock. 

 
- Minimera mängden vätska eller fett. 

 
- Sänk värmen när vätskan börjar koka. 
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