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MIKROVÅGSENERGI 
BRUKSANVISNING



 

 
För att du ska få ut så mycket som möjligt av din nya inbyggda 
mikrovågsugn är det lämpligt att du läser igenom denna 
bruksanvisning innan du tar apparaten i bruk. Var speciellt 
uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna.  Vi rekommenderar 
också att du sparer bruksanvisningen så att du kan använda 
den som referens senare. 
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FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT UNDVIKA 

EXPONERING FÖR MIKROVÅGSENERGI 
 

(a)    Försök inte att använda den här ugnen med luckan öppen 
eftersom det kan leda till skadlig exponering för 
mikrovågsenergi. Det är viktigt att inte ta sönder eller mixtra 
med säkerhetslåsen. 

 

(b)    Placera inte något föremål mellan ugnens framsida och luckan 
eller låt jord eller rester av rengöringsmedel ansamlas  på 
tätningsytor. 

 

(c)    VARNING: Om luckan eller luckans tätningar skadas får ugnen 
inte användas förrän den har reparerats av en behörig person. 

 
 
 

TILLÄGG 
Om apparaten inte hålls i gott skick kan dess yta  brytas ned och 
påverka apparatens livslängd och leda till en farlig situation.

Specifikationer 
 

Modell: 

Märkspänning: 230V~50Hz 

Ineffekt (mikrovågsugn): 1250W 

Uteffekt (mikrovågsugn):  

Ingångsström (grill) 1000W 

   Kapacitet: 2 L 

Glasplattans diameter:  

Yttermått:  X X  

Nettovikt: Approx. 15kg 
 
 

 

FMI020X

595 388mm
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VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 
 

För att minska risken för brand, elektriska stötar, personskador 
eller exponering för mikrovågsenergi när du använder 
apparaten, följ dessa grundläggande försiktighetsåtgärder: 
1.  Varning:  Vätskor och andra livsmedel får inte värmas upp i 

slutna behållare eftersom de riskerar att explodera. 
2. Varning: Det är farligt för någon annan än en kompetent 

person att utföra service eller reparationer som innebär 
avlägsnande av höljet som skyddar mot exponering för 
mikrovågsenergi. 

3. Denna maskin kan användas av barn från 8 år och uppåt och 
av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk 
förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de har 
fått handledning eller instruktioner angående användningen 
av maskinen på ett säkert sätt och förstår de risker som 
detta medför. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring 
och användarunderhåll bör inte utföras av barn såvida de 
inte är äldre än 8 år och övervakas. 

4. Håll apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn under 
8 år. 

5. Använd endast redskap som är lämpliga för användning i 
mikrovågsugnar. 

6. Ugnen bör rengöras regelbundet och eventuella matrester 
tas bort. 

7.  Läs och följ de specifika: ”FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR 
ATT UNDVIKA EXPONERING FÖR MIKROVÅGSENERGI”. 

8. Vid uppvärmning av mat i plast- eller pappersbehållare,  håll 
ett öga på ugnen på grund av risken för antändning.
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9. Om rök avges, stäng av eller koppla ur apparaten och håll 
luckan stängd för att kväva eventuella lågor. 

10.Koka inte mat för länge. 
11. Använd inte ugnsutrymmet för förvaring. 
Förvara inte föremål såsom bröd, kakor etc. inuti ugnen. 
12. Ta bort påsförslutare och metallhandtag från behållare/ 

påsar i papper eller plast innan de placeras i ugnen. 
13. Installera eller placera ugnen endast i enlighet med 

installationsanvisningarna. 
14. Ägg med skal och hela hårdkokta ägg bör inte värmas i 

mikrovågsugnen eftersom de kan explodera, även efter att 
mikrovågsvärmningen har avslutats. 

15. Denna apparat är avsedd att användas i hushåll och 
liknande användningsområden såsom: 
- personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer; 
- av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer; 
- bondgårdar; 
- pensionat och liknande miljöer. 

16. Om elsladden är skadad, måste den bytas ut av tillverkaren, 
dess serviceagent eller en liknande kvalificerad person för 
att undvika fara. 

17. Förvara inte eller använd apparaten utomhus. 
18. Använd inte ugnen nära vatten, i en fuktig källare eller nära 

en simbassäng. 
19. Temperaturen på åtkomliga ytor kan vara hög när apparaten 

är i drift. Ytorna kan bli varma under användning. Håll 
sladden borta från uppvärmda ytor och täck inte ventilerna 
på ugnen.
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20. Låt inte sladden hänga över en bordskant eller arbetsyta. 
21. Underlåtenhet att hålla ugnen i ett rent skick kan leda till 

försämring av ytan som kan påverka apparatens livslängd 
negativt och eventuellt leda till en farlig situation. 

22. Innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar bör röras om 
eller skakas och temperaturen kontrolleras före konsumtion 
för att undvika brännskador. 

23. Uppvärmning av drycker i mikrovågsugn kan 
leda till försenad kokning, och därför måste man vara försiktig 

vid hantering av behållaren. 
24. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer 

(inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk 
förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida 
de inte har fått handledning eller instruktioner angående 
användningen av apparaten av en person som ansvarar för 
deras säkerhet. 

25. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med 
apparaten. 

26. Apparaterna är inte avsedda att drivas med hjälp av en 
extern timer eller ett separat fjärrkontrollssystem. 

27. Åtkomliga delar kan bli varma under användning. Små barn 
ska hållas borta. 

28. Ångtvätt får inte användas. 
29. Apparaten blir varm under användning. Försiktighet bör 

vidtas för att undvika att röra värmeelementen inne i 
ugnen. 

30. Använd endast temperaturgivare som rekommenderas 
för denna ugn. (För ugnar försedda med en möjlighet att 
använda en temperaturgivare.)
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31. VARNING: Apparaten och dess tillgängliga delar blir varma 
under användning. Försiktighet bör vidtas för att undvika 
att röra värmeelementen. Barn under 8 år bör hållas på 
avstånd om de inte övervakas ständigt. 

32. Mikrovågsugnen måste användas med den dekorativa 
luckan öppen. (För ugnar med dekorativ lucka.) 

33. Den bakre ytan av apparaten ska placeras mot en vägg. 
34. Mikrovågsugnen får inte placeras i ett skåp. 
35. Mikrovågsugnen är avsedd för uppvärmning av mat och 

dryck. Torkning av mat eller kläder och uppvärmning av 
värmekuddar, tofflor, svampar, fuktig trasa och liknande 
kan leda till risk för personskador, antändning eller brand. 

 
 
 
 
 
 

LÄS NOGA OCH FÖRVARA  FÖR FRAMTIDA 

REFERENS
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Att minska risken för personskada 
Jordningsinstallation

FARA 
Risk för elektrisk stöt Röra några 
av de inre komponenterna kan 
orsaka allvarlig personskada eller 
dödsfall. Ta inte isär apparaten. 

 

 
 

VARNING 
Risk för elektrisk stöt Felaktig 
användning av jordning kan leda 
till i elektriska stötar. Anslut inte 
till ett eluttag förrän apparaten 
är korrekt installerad och jordad. 

 

Apparaten måste jordas. 
I händelse av en elektrisk 
kortslutning minskar jordning 
risken för elektriska stötar 
genom att tillhandahålla en 
avledningsledning för den 
elektriska strömmen. 

 

Apparaten är utrustad med en 
sladd med en jordledning och 
en jordad stickkontakt. 
Stickkontakten måste kopplas 
in till ett uttag som är korrekt 
installerat och jordat. 

 

Konsultera en kvalificerad 
elektriker eller servicetekniker 
om jordningsinstruktionerna 
inte är helt klara eller om tvivel 
råder om apparaten är ordentligt 
jordad. 
Om det är nödvändigt att 
använda en förlängningssladd, 
använd endast 3-tråd 
förlängningssladd. 
 
 
1.   En kort elkabel tillhandahålls 

för att minska de risker som 
kan uppstå med en längre 
sladd, t.ex. man trasslar in 
sig i eller snubblar över den. 

2.  Om du använder en lång 
sladd eller förlängningssladd:

1)   Strömklassificeringen 
av sladden eller 
förlängningssladden 
bör vara minst lika 
stor som apparatens 
strömlklassificering. 

2) Förlängningssladden måste 
vara en jordad 3-trådssladd. 

3) Den långa sladden bör 
placeras så att den inte 
hänger över arbetsbänken 
eller bordet där barn kan dra 
i den eller snubbla över den 
oavsiktligt.
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RENGÖRING 
Var noga med att koppla bort apparaten från nätet. 
1.   Rengör ugnsutrymmet efter att ha använt den med en lätt 

fuktad trasa. 
2.  Rengör tillbehören på vanligt sätt i tvålvatten. 
3.  Luckan och tätning samt angränsande  delar måste rengöras 

noggrant med en fuktig trasa när de är smutsiga. 
4.  Använd inte starka frätande rengöringsmedel eller vassa 

metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glas eftersom de kan 
repa ytan, vilket kan leda till att glaset spricker. 

5.  Rengöringstips---för lättare rengöring av ugnsutrymmets väggar 
som maten kan vidröra: Placera en halv citron i en skål, tillsätt 
300 ml (1/2 pint) vatten och värm upp på 100% mikrovågseffekt 
i 10 minuter. Eftertorka ugnen med en mjuk, torr trasa. 

 

KÖKSREDSKAP 
FÖRSIKTIGHET 
Risk för personskada 
Det är farligt för någon annan 
än en kompetent person att 
utföra service eller reparationer 
som innebär avlägsnande 
av höljet som skyddar mot 
exponering för mikrovågsenergi. 

 
 
 
 
 
Se anvisningarna om "Material som kan 
användas i mikrovågsugn eller undvikas 
i mikrovågsugn." Det kan finnas vissa 
icke-metalliska kärl som inte är säkra 
att använda i mikrovågsugnen. Om du 
är osäker kan du testa kärlet i fråga 
genom att följa proceduren nedan. 
 
Test av kärl: 
1. Fyll en mikrovågssäker behållare 

med en kopp kallt vatten (250 ml) 
tillsammans  med kärlet i fråga. 

2.   Koka på högsta effekt i 1 minut. 
3.   Ta försiktigt på kärlet. Om det 

tomma kärlet är varmt bör det inte 
användas i mikrovågsugnen. 

4.   Överstig inte 1 minut.
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Material som du kan använda i mikrovågsugnen 
Köksredskap                         Anmärkningar      
Kärl för halstring                   Följ tillverkarens instruktioner. Kärlets botten måste vara minst 3/16 

tum (5 mm) ovanför glasplattan. Felaktig användning kan leda till att 
glasplattan går sönder. 

Matservis                              Endast om den kan användas i mikrovågsugn. Följ tillverkarens 
instruktioner. Använd inte skadat eller sprucket gods. 

Glasburkar                            Ta alltid bort locket. Använd endast för lätt uppvärmning av mat. De 
flesta glasburkar är inte värmetålig och kan gå sönder. 

Glas Endast värmetåligt ugnsglas. Kontrollera att det inte finns 
utsmyckningar i metall. Använd inte skadat eller sprucket gods. 

Påsar för ugnsmatlagning   Följ tillverkarens instruktioner. Stäng in med försegling i metall. Gör 
hål så att ångan kan komma ut.

Papperstallrikar och 
koppar 

Använd endast för kortvarig matlagning/uppvärmning. Lämna inte 
ugnen utan uppsikt under matlagningen.

Hushållspapper  Använd för att täcka över mat under återuppvärmning och absorbera 
fett. Använd under uppsikt endast för en kortsiktig matlagning. 

Bakplåts papper                   Använd för att täcka över för att förhindra stänk eller en förpackning 
för ångkokning. 

Plast  Endast om den kan användas i mikrovågsugn. Följ tillverkarens 
instruktioner. Bör märkas "Kan användas i mikrovågsugn". Vissa 
plastbehållare  mjuknar när maten inuti blir varm. Gör skåror eller 
hål i kokpåsar och tätt slutna plastpåsar enligt anvisningarna på 
förpackningen. 

Plastfolie                              Endast om den kan användas i mikrovågsugn. Använd för att täcka 
mat under tillagningen för att behålla fukt. Låt inte plastfolien röra 
maten. 

Termometrar                         Endast om den kan användas i mikrovågsugn (kött- och 
godistermometrar). 

Vaxpapper                             Använd för att täcka över för att förhindra stänk och behålla fukt. 
 

Material som ska undvikas i mikrovågsugn 
Köksredskap                         Anmärkningar 
Aluminiumbricka                 Kan orsaka gnistbildning. Placera maten på ett fat som kan användas 

i mikrovågsugn.
Matkartong med 
metallhandtag 

Kan orsaka gnistbildning. Placera maten på ett fat som kan användas 
i mikrovågsugn.

Metallredskap eller redskap Metall skyddar maten från mikrovågor. Metallutsmyckning kan
utsmyckade i metall orsaka gnistbildning.
Påsförslutare i metall           Kan orsaka gnistbildning och brand i ugnen. 
Papperspåsar                        Kan orsaka brand i ugnen. 
Plastskum                             Plastskum kan smälta eller förorena vätskan inuti när den utsätts för 

hög temperatur. 
Trä                                        Trä torkar ut när den används i mikrovågsugnen och kan gå sönder 

eller spricka.
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Glass tray 1 
Turntable ring assembly 1 
Instruction Manual 1 

 

STÄLLA IN UGNEN 
Namn på ugnens delar och tillbehör 
Ta bort ugnen och allt material från kartongen och ugnsutrymmet. Ugnen levereras med 
följande tillbehör: 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Grillgaller (får endast användas 
i grillfunktion och placeras på 
glasplattan) 

 
A) Kontrollpanel 
B) Rullstöd 
C) Glasplattans 

ringanordning 
D) Glasplatta 
E) Fönster 
F) Lucka 
G) Säkerhetsspärrsystem

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

F

G

A

C BE D
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Installation av glasplattan
Nav (undersidan) 

Glasplatta 

Rullstöd 

Glasplattans ringanordning 

a. Placera aldrig glasplattan upp och ner. 
Glasplattan bör kunna rotera fritt. 

b. Både glasplattan och rullstödet måste alltid 
användas under tillagning. 

c. All mat och matbehållare placeras alltid på 
glasplattan för matlagning. 

d. Om glasplattan eller rullstödet spricker 
eller går sönder, kontakta din närmaste 
auktoriserade servicecenter.
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DRIFTSANVISNING 
Mikrovågsugnen använder modern elektronisk styrning för att justera 
tillagningsparametrar för att bättre uppfylla dina behov vid matlagning. 

 
1. Klockinställning 
När mikrovågsugnen slås på kommer den att visa "0:00", och summern ringer en gång. 

1) Tryck på "  " en gång. "00:00" visas. 

 
2) Vrid "      " för att justera timsiffrorna. Tiden bör vara mellan 0--23 (24 timmar). 

 
3) Tryck på "  "  och  minutsiffran  blinkar;  

 
4) Vrid "     " för att justera minutsiffrorna. Tiden bör vara mellan 0--59. 

5) Tryck på " " för att avsluta klockinställningen. ":" blinkar. 

Obs:    1) Om klockan inte är inställd, skulle den inte fungera när strömmen är på. 
2) Vid klockinställningen, om du trycker på "  " kommer ugnen att 

automatiskt återgå till föregående status. 
 

2. Kökstimer 

 

1)

 

Tryck

 

på

 

" "

 

två

 

gånger,

 

och

 

skärmen

 

visar

 

00:00.

 
 

(2) Vrid "     " för att ange rätt tid. (Den längsta tillagningstiden är 95 minuter.) 
 

3) Tryck på "  "  för  att  bekräfta  inställningen.  
4) är koktiden är nådd ringer summern 5 gånger. 

Om klockan ställs in (24-timmarssystem ), kommer skärmen att visa aktuell tid. 

Obs: Koktiden skiljer sig från 24-timmarssystemet. Kökstimern är en timer. 

 
3. Matlagning i mikrovågsugn 
Tryck en gång på " " och skärmen visar "P100". Tryck på 

" " upprepade gånger eller vrid "     " för att välja den effekt du vill ha, 

och "P100", "P80" "P50", "P30" eller "P10" visas för varje tryck. Tryck på "

 
"

 för att bekräfta och vrid       för att ställa in tillagningstiden från 0:05 till 

95:00. Tryck på “ ”  igen  för  att  börja  tillagningen. 
Exempel: Om du vill använda 80% mikrovågseffekt för att koka i 20 minuter, kan du 

använda ugnen enligt följande steg. 
 
 
 
 

P
P
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1) Tryck på " " en gång och skärmen visar "P100". 
 

2) Tryck på " " en gång till eller vrid "      " för att välja 80% 
 

mikrovågseffekt. 

3) Tryck på " "  för  att  bekräfta,  och  skärmen  visar
 

"P
 

80".
 

 4) Vrid "      " att justera tillagningstiden tills ugnen visar "20:00". 

5) Tryck på "  " för att börja tillagningen. 

OBS! Antalet steg för justering av tiden är följande:
 

0---1 min 
1---5 min 
5---10 min 
10---30 min 
30---95 min 

 
: 5 sekunder 
: 10 sekunder 
: 30 sekunder 
: 1 minut 
: 5 minuter

 
Effektdiagram för mikrovågsugn 

 

Tryck En gång Två gånger Tre gånger Fyra gånger Fem gånger 
Mikrovågseffekt 100% 80% 50% 30% 10% 

 
4. Grill eller Kombi. Matlagning 
Tryck på " " och skärmen kommer att visa "P100" . Tryck på " "

 upprepade gånger eller vrid "     " för att välja den effekt du önskar, och "G", "C-1", 

"C-2", visas för varje tryck. Tryck på " " för 

att bekräfta och vrid "     " för att ställa in tillagningstiden från 0:05 till 95:00.  Tryck 

på " " igen för att börja tillagningen. 

  

Exempel: Om du vill använda grilleffekten för att tillaga mat i 10 minuter, kan du 
använda ugnen enligt följande steg. 

 
1) Tryck på " " en gång, skärmen visar "P100". 

2) Tryck på "  "  för  att  bekräfta.  
 

3) Vrid "     " för att justera tillagningstiden tills ugnen visar "10:00". 
 

4) Tryck på " " för att börja laga mat. 
 

Obs!  Om ugnen låter två gånger efter halva grilltiden är det normalt. För att få en 
bättre grilleffekt på maten, bör du vända den, stänga luckan och trycka sedan på 
" " för att fortsätta laga mat. Utan åtgärder kommer 

ugnen fortsätta att jobba.

P

P

P P

P
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a steg 5. Matlagning i fler
Högst två steg kan ställas in. Om ett steg är upptining  kommer det att placeras i det 
första steget automatiskt. Summern ringer en gång efter varje steg och nästa steg 
börjar. Obs: Auto-menyn och förvärmning kan inte anges som en av flera etapper. 
Till exempel: om du vill tina upp mat i 5 minuter och sedan tillaga den med 80% 
mikrovågseffekt i 7 minuter. Stegen är följande: 
1)  Tryck på "  " två gånger, på skärmen visas "dEF2". 

 
2) Vrid "      " för att justera upptiningstiden till 5 minuter; 

 
3) Tryck på "  "en gång. 

 
4) Vrid "     " för att välja 80% mikrovågseffekt tills "P80" visas; 

 
5) Tryck på "  " för att bekräfta. 

 
6) Vrid "     " för att justera tillagningstiden till 7 minuter. 

 
7) Tryck på "  " för att börja tillagningen. 

 
 
 
 

matlagning 6. Snabb 
1)  100) I vänteläget  tryck på "  " för att laga mat med 30% 

effektnivå i 30 sekunder. Varje tryck på samma knapp kan öka tiden med 30 sekunder. 
Den maximala tillagningstiden är 95 minuter. 

2) Under lägena mikrovåg, grill, varmluft och kombination kan ett tryck på 
" " öka 30 sekunder. 

Obs: denna funktion fungerar inte vid upptining, flera steg och automatisk meny  

 
  

mikrovågsugn 7. Snabb matlagning i 

I vänteläge vrid "     " till vänster för att välja matlagningstiden direkt och tryck på 

knappen " "  för  att  laga  mat  med  100%  mikrovågseffekt.  
Detta program kan ställas in som den första etappen för etappvis.

P
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Auto-meny 

 

Menu Weight Display

A-2

A-3

A-5

A-4

A-6

A-8

200 g
400 g
250 g
350 g
450 g
200 g
300 g
400 g

200 g
400 g
600 g
250 g
350 g
450 g

50 g
100 g

A-1

A-7

200
400
250
350
450
200
300
400
50
100
200
400
600
250
350
450

1
2
3
50

100

PIZZA

KÖTT

GRÖNSAKER

PASTA

POTATIS

FISK

DRYCK

POPCORN

50g ( med 450 ml kallt vatten)
100g (with water 800 ml kallt vatten)

1 kopp (120 ml)

2 koppar (240 ml)

3 koppar (360 ml)
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Auto-meny 8. 
 

1) I vänteläge, vrid "     " till höger att välja önskad funktion, och "A-1", "A-2", "A-3"... 

"A-8" kommer att visas. 
2)   Tryck på " " för att bekräfta vald meny. 

 
3)   Vrid "     " för att välja vikten på menyn och "g"-indikatorn tänds. 

 
4)    Tryck på " " för att börja tillagningen. 

 
 

Upptining enligt vikt 9.   
 

 1)    Tryck på "   " en gång, på skärmen visas "dEF1".   

2)   Vrid "     " för att välja matens vikt. Samtidigt tänds "g", 

Vikten bör vara 100-2000 g. 
3)   Tryck på knappen "  " för att börja upptiningen. 

 
 
 

tid 10. Upptining enligt 
 

 1)    Tryck på "   " två gånger, på skärmen visas "dEF2".   

2)   Vrid "     " för att välja tillagningstiden. Den maximala tillagningstiden är 95 

minuter. 
3)   Tryck på knappen " " för att börja upptiningen. 

 
 
 
11. Frågefunktion 
(1)   Under matlagning tryck på " " för att kontrollera den aktuella 

tiden. 
(2)  När mikrovågsugnen är igång, tryck på " ",   eller 

"VARMLUFT" och nuvarande effekt kommer att visas i 2-3 sekunder.

 

P

12. Spärrfunktion för barn 
Spärr: I vänteläge, tryck på " "  i  tre  sekunder . Ett  långt  pipljud  anger  att 
barnspärren sätts igång och "     " indikatorn tänds. Skärmen visar aktuell tid eller  
Avsluta spärrläge: I spärrat läge, tryck på " "  i  tre  sekunder.  Ett  långt 
pipljud anger att barnspärren har låsts upp och "     " indikatorn slocknar. 
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Felsökning 
 

Normal 
 
 
Mikrovågsugnen stör TV- 
mottagningen 

Radio- och TV-mottagning kan störas när 
mikrovågsugnen är igång. Den liknar störningen 
av små elektriska apparater, såsom mixer, 
dammsugare och elektrisk fläkt. 
Det är normalt. 

 
Svag ugnslampa Vid matlagning på låg effekt kan ugnslampan bli 

svag. Det är normalt. 
 
Ånga samlas på luckan, varmluft 
ur ventilerna 

Vid matlagning kan ånga komma från mat. De 
mesta kommer ut från ventilerna. Men en 
mängd ånga kan ackumuleras på sval plats som 
ugnsluckan. Det är normalt. 

Ugnen sattes igång av misstag 
utan någon mat i den. 

Det är förbjudet att köra enheten utan någon mat 
inuti. Det är mycket farligt. 

 

Problem Möjlig orsak Åtgärd 
 
 
 
 
 

kan inte startas. 

(1) Nätkabeln är inte 
ordentligt ansluten. 

Koppla ur den. Koppla in den igen 
efter 10 sekunder. 

 
(2) Säkringen har gått eller 

brytaren fungerar. 

Byt ut säkringen eller återställ 
kretsbrytaren (repareras av 
professionell personal på vårt 
företag) 

 
(3) problem med uttaget. Test uttaget med andra elektriska 

apparater. 
Ugnen värmer 
inte. 

 
(4) Luckan är inte stängd. 

 
Stäng luckan ordentligt. 

 
 

Enligt avfall från elektriska och elektroniska produkter  (WEEE), bör 
e-avfall samlas in separat och bearbetas. Om du någon gång i framtiden 

behöver kassera denna produkt släng inte den tillsammans med 

hushållsavfall. Lämna denna produkt till WEEE-insamlingspunkter där 

sådana finns.
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