Kære kunde
Ovndøren har en børnesikring, som forhindrer, at børn kan åbne døren. Apparatet leveres fra
producenten med børnesikringen slået til. Børnesikringen betjenes som vist herunder.
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Kjære kunde.
Stekeovnen er utstyrt med et barnelåssystem på døren. Ovnen leveres av produsenten med
aktiv dørlås. Dørlåsens posisjon kan endres ifølge skjemaet nedenfor.

Kjære kunde.
Stekeovnen er utstyrt med et barnelåssystem på døren. Ovnen leveres av produsenten med
aktiv dørlås. Dørlåsens posisjon kan endres ifølge skjemaet nedenfor.

Slå børnesikringen til — drej mod uret, indtil du hører et KLIK.
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er nu slået fra midlertidigt, og du kan åbne døren. Børnesikringen slås til igen, når du lukker
døren.
Deaktivering av låssystemet - vri til høyre til du kjenner motstand, døren kan åpnes.
Låssystemet aktiveres igjen når døren blir lukket.
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Bästa kund!
Ugnsluckan har ett barnlås som hindrar att barn kan öppna luckan. När produkten levereras från
tillverkaren är barnlåset aktiverat. Nedan visas hur du går tillväga för att låsa upp barnlåset.
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Hyvä asiakas
Uuninluukussa on lapsilukko, joka estää lapsia avaamasta luukkua. Valmistaja toimittaa laitteen
niin, että lapsilukko on käytössä. Lapsilukkoa voidaan käyttää alla kuvatulla tavalla.
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Aktivera barnlåsfunktionen — vrid moturs tills du hör ett KLICK.
Ota lapsilukko käyttöön — käännä vastapäivään, kunnes kuulet NAPSAHDUKSEN.
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att du kan öppna luckan. Barnlåsfunktionen är fortfarande aktiverad och luckan låses när du
stänger den.
Vapauta lapsilukko tilapäisesti — käännä myötäpäivään, kunnes tuntuu vastusta. Lukko
vapautuu tilapäisesti, ja voit avata luukun. Kun suljet luukun, lapsilukko tulee uudelleen
käyttöön.
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napsahduksen.
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