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Läs först och främst denna användarmanualen!

Bästa kund,
Tack för att du valt en Beko enhet. Vi hoppas du får de bästa resultaten av din 
produkt, som har tillverkats med hög kvalitet och avancerad teknik. Läs därför 
hela denna användarmanual och hela den bifogade dokumentationen noggrant 
innan du använder produkten och bevara den för framtida konsultation. Om du 
överlämnar produkten till någon annan, låt den medföljas av användarmanualen. 
Följ alla varningar och informationer i användarmanualen.
Kom ihåg att denna användarmanual gäller även för flera andra modeller. Skillnader 
mellan modellerna kommer att anges i denna manualen.

Förklaring av symboler
Genom denna manual används följande symboler:

Viktig information eller råd för 
användningen.

Varning för farliga situationer  
vad gäller liv och egendom.

Varning för elchock.

Varning för brandrisk.

Varning för varma ytor.

Arçelik A.Ș. 
Karaağaç caddesi No: 2-6

34445 Sütlüce/lstanbul/TURKEY
Tillverkad i TURKIET

Denna produkt har tillverkats med användning av den senaste tekniken under miljövänliga villkor
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Detta avsnitt innehåller 
säkerhetsinstruktioner som 
kommer att bidra till att skydda 
mot risker för personskador eller 
egendomsskador. Underlåtenhet 
att följa dessa instruktioner 
kommer att ogiltiggöra garantin.
Allmän säkerhet
●   Denna enhet kan användas av 

barn från 8 års ålder och över 
samt av personer med nedsatt 
fysisk, sensorisk eller mental 
förmåga eller utan erfarenhet 
och kunskap, om de övervakas 
eller har instruerats beträffande 
användningen av enheten på 
ett säkert sätt och förstår de 
medföljande riskerna. Barn 
får inte leka med apparaten. 
Rengöring och underhåll 
får inte utföras av barn utan 
övervakning.

●   Installations-och 
reparationsprocedurer ska 
alltid utföras av Auktoriserad 
Servicetjänst. Tillverkaren hålls 
inte ansvarig för skador som 
har sitt ursprung i procedurer, 
utförda av ej auktoriserade 
personer, vilket även kan 
ogiltiggöra garantin. Läs 
instruktionerna noggrant före 
användningen.

1   Viktiga instruktioner och varningar beträffande säkerhet och miljö

●   Använd inte produkten om den  
är defekt eller uppvisar synliga 
skador.

●   Försäkra dig att produktens 
funktionsknappar är avstängda 
efter varje användning.

Elektrisk säkerhet
●   Om ett fel på produkten 

uppkommer, ska den inte 
användas om den inte reparerats 
av en Auktoriserad Servicetjänst. 
Det finns risk för elchock!

●   Anslut produkten endast till 
ett jordat uttag/linje med 
spänning och skydd enligt 
uppgifterna i ”Tekniska 
specifikationer”. Låt utföra 
jordanslutningen av en 
kvalificerad tekniker, vid 
användning av produkten 
med eller utan transformator. 
Vårt företag kommer inte 
att hållas ansvarigt för några 
fel som uppstår på grund av 
att produkten inte jordats i 
enlighet med lokala föreskrifter.

●  Tvätta aldrig produkten genom 
att spruta eller hälla vatten på 
den! Det finns risk för elchock!

●   Produkten ska kopplas 
bort under installation, 
underhåll, rengöring och 
reparationsprocedurer.
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●   Om produktens kraftkabel 
är skadad ska den bytas 
ut av tillverkaren, dennes 
servicetjänst eller på liknande 
sätt kvalificerade personer för att 
undvika risker.

●   Enheten ska installeras på 
så sätt att den kan kopplas 
bort helt från elnätet. 
Bortkopplingen ska vara försedd 
med en brytare, inbyggd i 
elinstallationen, i enlighet med 
byggnadsföreskrifter.

●  Ugnens bakre yta blir varm 
under användningen. 

 Försäkra dig att elanslutningen 
inte kommer i kontakt med 
den bakre ytan; annars kan 
anslutningarna skadas.

● Kläm inte nätkabeln mellan 
ugnsluckan och strukturen och 
låt den inte passera på varma 
ytor. Annars ka kabelns isolering 
smälta och orsaka en brand som 
resultat av kortslutningen.

●  Alla ingrepp på elektriska 
apparater och system får utföras 
endast av kvalificerad och 
auktoriserad personal.

● I händelse av skador, stäng av 
produkten och koppla bort den 
från nätet. För att göra detta 
inaktivera hushållssäkringen.

● Försäkra dig att säkringens 
ström överensstämmer med 
produkten.

Produktsäkerheten
● Denna apparat och de 

tillgängliga delarna blir 
varma under användningen. 
Var försiktig att inte röra vid 
elementen som blir varma. Barn 
under 8 års ålder ska hållas på 
avstånd om de inte övervakas 
ständigt.

●   Använd inte produkten om ditt 
omdöme eller koordination 
äventyras genom bruk av alkohol 
och/eller droger.

●  Var försiktig vid användning av 
alkoholhaltiga drycker i dina 
rätter. Alkohol avdunstar vid 
höga temperaturer och kan 
orsaka eldsvåda eftersom den 
kan antändas när den kommer i 
kontakt med heta ytor.

●   Placera inte brännbara material 
nära produkten eftersom 
dess sidor kan bli varma vid 
användningen.

● Apparaten blir varm under 
användningen. Du måste vara 
uppmärksam att inte röra vid 
elementen som värms upp inuti 
ugnen.

● Håll alla ventilationsöppningar 
fria från hinder.

● Värm inte upp slutna 
konservburkar och glasburkar i 
ugnen. Trycket som kan bildas i 
behållaren/burken kan göra att 
de exploderar.
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●  Placera inte plåtar för 
matlagning i ugnen 
eller aluminiumpapper 
direkt på ugnens botten. 
Ackumuleringen av värme kan 
skada ugnens botten.

●  Använd inte abrasiva 
rengöringsmedel eller hårda 
metallskrapor för att rengöra 
ugnsluckan eftersom dessa kan 
skada ytan och repa glaset.

●  Använd inte ångrengörare för 
att rengöra apparaten eftersom 
detta kan orsaka elchock.

●  Korrekt införande av gallret 
och plåtarna. Det är viktigt att 
föra in gallret och/eller plåten 
i sidoracken på korrekt sätt. Låt 
gallret och/eller plåten glida på 
sidoracken och kontrollera att 
de är stabila innan du placerar 
rätterna på dem (se bilden 
nedan)

●  Använd inte produkten om 
framluckans glas är avlägsnat 
eller skadat.

●  Använd alltid värmeresistenta 
handskar när du placerar eller 
tar ut tallrikarna i/ur den varma 
ugnen.

● Försäkra dig att apparaten är 
avstängd innan du byter ut 
lampan för att undvika risk för 
elchock.

För apparatens brandsäkerhet:
● Försäkra dig att kontakten är 

lämplig för uttaget och att den 
inte orsakar gnistor.

● Använd inte skadade, 
skurna kablar eller 
förlängningssladdar: använd 
endast originalkabeln.

● Försäkra dig att det inte finns 
vätska eller fukt på uttaget när 
den ansluts till apparaten.

Förutsedd användning
●  Denna produkt är utformad 

för hushållsanvändning. 
Kommersiell användning är inte 
tillåten.

●  Denna apparat är avsedd 
endast för matlagning. Den 
får inte användas för andra 
avsikter, till exempel för att 
värma upp miljön

●  Tillverkaren är inte ansvarig för 
skador som har sitt ursprung 
i felaktig användning eller 
hantering.

●  Ugnen kan användas för att tina 
upp, laga till i ugn, steka och laga 
till livsmedlen med grillen.

Säkerhet för barn
● Åtkomliga delar kan bli mycket 

varma under användningen. 
Små barn ska hållas på avstånd.

● Förpackningsmaterialen 
är farliga för barn. Håll 
förpackningsmaterialen utom 
räckhåll för barn. Vänligen 
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bortskaffa alla delar av 
förpackningen i enlighet med 
miljöskyddsföreskrifter.

● Elektriska produkter är farliga 
för barn. Håll barn på avstånd 
från produkten när den är i 
drift och låt dem inte leka med 
produkten.

● Placera inte några föremål som 
barn kan sträcka sig efter, ovanför 
apparaten.

● När luckan är öppen, placera inte 
tunga föremål på den och låt 
inte barn sätta sig på den. Den 
kan tippa och dess gångjärn kan 
skadas.

Bortskaffande av de uttjänta 
produkterna i enlighet med 
WEEE direktivet och med 
avfallshantering:
 

Denna produkt överensstämmer 
med EU WEEE Direktivet  (2012/19/
EU). Denna produkt har en 
klassificeringssymbol för avfall från 
elektrisk och elektronisk utrustning 
(WEEE).
Denna produkten har tillverkats 
med delar av hög kvalitet, som 
kan återanvändas och som är 
lämpliga för återvinning. Bortskaffa 
inte den uttjänta produkten med 
normalt hushållsavfall eller andra 
avfall vid slutet av dess livstid. 
Ta det till ett uppsamlingscenter 
för återvinning av elektrisk och 

elektronisk utrustning. Vänligen 
konsultera din lokala myndighet 
för att få information om dessa 
uppsamlingscentraler.
Överensstämmelse  
med RoHS Direktivet: 
Produkten du köpt 
överensstämmer med EU 
RoHS Direktivet (2011/65/EU). 
Den innehåller inte skadliga 
och förbjudna material, 
som specificeras i Direktivet. 
Förpackningsinformation
●   Förpackningsmaterialen 

är farliga för barn. Förvara 
förpackningsmaterialen 
på en säker plats, utom 
räckhåll för barn. Produktens 
förpackningsmaterial är 
tillverkade av återvinningsbara 
material. Bortskaffa dem på 
korrekt sätt och dela upp 
dem enligt instruktionerna 
för återvinningsbara 
material. Bortskaffa dem inte 
tillsammans med normalt 
hushållsavfall.

Bortskaffande  
av uttjänta produkter
● Bevara produktens ursprungliga 

låsa och transportera den i 
denna. Följ instruktionerna 
på lådan. Om du inte har 
kvar originallådan, förpacka 
produkten i bubbelplast eller 
tjock kartong och tejpa den 
ordentligt.
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● För att undvika att metallgallret 
och plåten inuti ugnen skadar 
ugnsluckan, placera en 
pappremsa inuti luckan så att 
den inriktas med brickornas läge. 
Fäst ugnsluckan vid sidväggarna 
med tejp.

● Använd inte luckan eller 
handtaget för att lyfta eller flytta 
produkten.

Placera inte föremål i 
apparaten och flytta den i 
vertikalt läge

Kontrollera din produkts 
allmänna utseende och 
kontrollera för eventuella 
skador som kan ha inträffat 
under transporten.
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2   Allmänna informationer

Översikt

1 Kontrollpanel 5 Lucka

2 Metallhylla 6 Lampa

3 Plåt 7 Övre värmeelement

4 Handtag 8 Hyllornas positioner

1 Funktionsvred

2 Termostatvred

3 Termostatlampa
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Förpackningens innehåll
De medföljande tillbehören kan skifta 
beroende på modell av produkten. 
Det kan hända att inte alla tillbehör 
som beskrivs i användarmanualen 
medföljer den inköpta produkten.

1. Användarmanual
2. Ugnsbricka
 Används för tårtor, frysta livsmedel och 

stora stekar.

Tekniska specifikationer
Spänning/frekvens 220-240 V ~ 50 Hz
Total strömförbrukning 2,4 kW
Säkring min 16 A
Kabeltyp/tvärsnitt H05V2V2FG 3 x 1.5 mm
Kabelns längd max. 2 m
Utvändiga dimensioner (höjd/bredd/djup) 595 mm/594 mm/567 mm
Installations dimensioner (höjd/bredd/djup) **590 o 600 mm/560 mm/min. 550 mm
Huvudugn Konventionell ugn
Intern lampa 15/25 W

# Grundläggande informationer: Informationerna på de elektriska ugnarnas elskylt tillhandahålls i enlighet 
med standarden EN 60350-1 / IEC 60350-1. Dessa värden fastställs vid villkor för standardbelastning med 
funktion nedre-övre värmeelement eller uppvärmning med fläkt (om närvarande).

 Energiklassen fastställs enligt prioritetskriterierna nedan, beroende på närvaron eller inte av de relativa 
funktionerna hos produkten. 1-Matlagning med eko-fläkt, 2-Långsamt turbo matlagning, 3-Turbo 
matlagning 4-nedre/övre uppvärmning med fläkt, 5-övre och nedre uppvärmning.

**    Se Installation, sidan 11.

De tekniska specificeringarna kan 
ändras utan förvarning för att 
förbättra produktens kvalitet.

Figurerna i denna manualen är 
schematiska och det kan hända att 
de inte överensstämmer exakt med 
produkten.

   

Värden som anges på produktens 
etiketter eller i den medföljande 
dokumentationen erhålls i 
laboratoriemiljö enligt de relativa 
standarderna. Beroende på 
produktens driftsvillkor och miljö, kan 
dessa värden variera.

Man rekommenderar att inte använda 
plåtar och galler i direkt kontakt med 
livsmedlen

3.  Metallhylla
 Används för att steka och för att placera 

livsmedel att laga till i ugnen, att steka 
eller rätter att laga till i kastrull på önskat 
galler.
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Produkten ska installeras av en kvalificerad 
person i enlighet med gällande föreskrifter.
Annars kommer garantin inte att gälla. 
Tillverkaren hålls inte ansvarig för skador 
som har sitt ursprung i procedurer, utförda 
av ej auktoriserade personer, vilket även 
kan ogiltiggöra garantin.

Förberedelsen av positionen och 
elinstallationen av produkten ligger på 
kundens ansvar.

FARA:
Produkten ska installeras i enlighet med 
lokala förskrifter beträffande gas och/eller 
elektricitet.

FARA:
Före installationen, kontrollera visuellt 
om produkten uppvisar defekter. Om så 
är fallet, installera den inte.
Skadade produkter medför risker för 
säkerheten.

Före installationen
Apparaten är avsedd för att installeras i 
köksutrymmen som finns tillgängliga i 
handeln.

3   Installation

Det är nödvändigt att placera en 
säkerhetsanordningen mellan apparaten 
och kökets väggar och inredning.
Se figuren (värden i mm).
•  Ytor, syntetiska laminat och etiketter ska 

vara värmeresistenta (100 °C minimum).
• Köksutrymmena ska ha jämn nivå och 

vara väl fästa.
• Om det finns en låda under ugnen 

måste en hylla installeras mellan ugnen 
och lådan.

• Transportera apparaten med hjälp av 
minst två personer. 

Installera inte apparaten intill ett 
kylskåp eller en frys. Värmen som 
alstras av apparaten medför ökad 
energiförbrukning av kylenheterna.

Använd inte luckan och/eller 
handtaget för att bära eller flytta 
produkten

Om produkten är försedd med 
metallhandtag, skjut handtagen 
bakåt i sidväggarna efter att ha flyttat 
produkten.
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* min
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Installation och anslutning
● Enheten kan installeras och anslutas 

endast i enlighet med lagstadgade 
föreskrifter för installation.

Elanslutning 
Anslut produkten till ett jordat uttag/
linje, skyddat av en säkring med 
lämplig kapacitet, som anges i tabellen 

”Tekniska specificeringar”. Låt utföra 
jordanslutningen av en kvalificerad 
tekniker, vid användning av produkten 
med eller utan transformator. Vårt företag 
kommer inte att ansvara för skador 
som har sitt ursprung i användning av 
produkten utan en jordad installation i 
enlighet med lokala föreskrifter.

*  min.
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FARA:
Apparaten får anslutas till elnätet endast 
av en auktoriserad och kvalificerad 
person. Apparatens garantiperiod startar 
endast efter korrekt installation.
Tillverkaren kommer inte att hållas 
ansvarig för skador, som har sitt ursprung 
i procedurer utförda av ej auktoriserade 
personer.

FARA:
Matningskabeln får inte klämmas, böjas 
eller blockeras och får inte komma i 
kontakt med apparatens varma delar.
En skadad matningskabel ska bytas 
ut av en kvalificerad elektriker. Annars 
finns risk för elchock, kortslutning 
eller brand!

● Anslutningen ska vara i 
överensstämmelse med nationella 
föreskrifter.

● Data beträffande nätmatningen ska 
överensstämma med de data som 
anges på typskylten. Öppna framluckan 
för att se typskylten.

● Enhetens matningskabel ska 
överensstämma med värdena i tabellen 
”Tekniska specifikationer”.

FARA:
Innan du påbörjar den elektriska 
installationen, koppla bort produkten 
från elnätet.
Det finns risk för elchock!

Anslutning av matningskabeln
1. Om det inte är möjligt att koppla bort 

samtliga poler i strömförsörjningen, ska 
en frånkopplingsenhet med mins 3 mm 
kontaktavstånd (säkringar säkerhetsbrytare, 
kontaktorer) anslutas och samtliga 
poler på denna frånkopplingsenhet 
ska ligga nära (inte ovanför) produkten i 
enlighet med IEE direktiven. Underlåtenhet 
att följa denna instruktion kan orsaka 

 driftsfel och ogiltiggöra produktens garanti.
Ytterligare skydd genom en restströms-
brytare rekommenderas.
Om en kabel medföljer apparaten:

KOPPLINGSDOSA

BRUN

GRÖN/GUL

BLÅ

MATNINGS-
KABEL

2.  För enfas-anslutning,  
anslut kablarna enligt nedan:

● Brun/svart kabel = L (Fas)
● Blå/grå = N (Neutral)
● Grön/gul kabel = (E)   (jordkabel)
Installation av enheten
1.  Låt ugnen glida in i utrymmet, rikta 

in och säkra, medan du samtidigt 
kontrollerar att matningskabeln inte är 
brusten och/eller klämd.

 
Säkra ugnen med 2 skruvar som visas.

Slutlig kontroll
1. För in matningskabeln och slå på 

enhetens säkring.
2. Funktionskontroll.
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Råd för energibesparing
Följande informationer bidrar till att använda 
apparaten på ett ekologiskt sätt och spara 
energi:
● Använd lock med mörk färg 

och emaljerade, eftersom 
värmeöverföringen är bättre.

● När du lagar till livsmedel, utför 
förvärmning, om detta rekommenderas 
i användarmanualen eller i 
tillagningsinstruktionerna.

● Öppna inte ugnsluckan ofta, under 
tillagningen.

● Försök att laga till mer än en rätt åt 
gången i ugnen, om möjligt. Du kan 
ställa två kokkärl på metallgallret.

● Laga till mer än en rätt i följd efter 
varandra. Ugnen är redan varm.

● Du kan spara energi genom att 
slå av ugnen några minuter före 
tillagningstidens slut. Öppna inte 
ugnsluckan.

● Tina upp frysta livsmedel före 
tillagningen.

Första användning
Första rengöring av produkten

Ytan kan skadas på grund av 
vissa rengöringsmedel eller 
rengöringsmaterial. Använd inte 
aggressiva rengöringsmedel, 
rengöringspulver/krämer eller 
vassa föremål under rengöringen.

1. Avlägsna alla förpackningsmaterial.
2. Rengör produktens ytor med en fuktig 

trasa eller svamp och torka med en duk.

4   Föreberedelse
Första uppvärmning
Värm upp produkten i ungefär 30 minuter 
och stäng sedan av den. På så sätt bränns 
de överflödiga resterna eller skikten av 
produkten ock avlägsnas.

VARNING
De heta ytorna orsakar brännskador!
Produkten kan bli varm under 
användningen. Rör aldrig vid varma 
brännare, ugnens insida, värmeelement, 
etc. Håll barn på avstånd. 
Använd alltid värmeresistenta handskar 
när du placerar eller tar ut tallrikarna i/ur 
den varma ugnen.

Elektrisk ugn
1. Dra ut alla plåtar för tillagning i ugn och 

metallgallret ur ugnen.
2. Stäng ugnsluckan.
3. Välj läge Static.
4. Välj grillens högsta effekt; se Hur man 

använder den elektriska ugnen, sidan 16.
5. Använd ugnen i ungefär 30 minuter.
6. Slå av ugnen; se Hur man använder den 

elektriska ugnen, sidan 16

Under den första funktionen, är 
det under några timmar möjligt att 
lukt och rök avges. Detta är ganska 
normalt. Försäkra dig att miljön är väl 
genomluftad för att avlägsna rök och 
lukt. Undvik att direkt inandas röken 
och lukten som avges.
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Allmänna informationer om 
tillagning i ugn, stekning 

VARNING
De heta ytorna orsakar brännskador! 
Produkten kan bli varm under 
användningen. Rör aldrig vid de 
varma brännarna, ugnens insida, 
värmeelement, etc.
Håll barnen på avstånd.
Använd alltid värmeresistenta handskar 
när du placerar eller tar ut tallrikarna i/
ur den varma ugnen.

FARA:
Var försiktig när du öppnar ugnsluckan 
eftersom ånga kan släppas ut.
Den utsläppta ångan kan bränna 
händer, ansikte och/eller ögonen.

Råd för tillagning i ugn
● Använd fat i metall med lämplig antistick 

beklädnad eller aluminiumbehållare 
eller värmebeständiga silikonformar.

● Använd gallrets utrymme på bästa sätt.
● Placera ugnsformen mitt på gallret.
● Välj korrekt läge för gallret innan du slår 

på ugnen eller grillen. Skifta inte gallrets 
position när ugnen är varm.

● Håll ugnsluckan stängd.
● Låt inte metallgallret röra vid ugnens 

bakre vägg. Låt metallgallret glida 
mot rackens framdel och placera det 
med hjälp av luckan för att erhålla bra 
prestanda från grillen.

Råd för stek
● Behandla kyckling och kalkon hela, stora 

köttstycken med dressing som citronsaft 
och svartpeppar före tillagningen 
förbättrar prestandan vid tillagningen.

● Det krävs ungefär ytterligare15-30 
minuter för att steka kött med ben 

5   Hur man använder ugnen
gentemot tillagningen av benfri 
köttstek med samma dimensioner.

● Varje centimeter av köttets tjocklek 
kräver ungefär 4-5 minuters tillagning.

● Lämna köttet i ugnen i ungefär 
10 minuter efter tillagningstiden. 
Köttsaften fördelas bättre på hela 
steken och rinner inte ut när du skär 
köttet.

● Fisk ska placeras på mittracken 
eller på den nedre racken på ett 
värmebeständigt fat.

Hur man använder den 
elektriska ugnen
Välj temperatur och funktionsläge

1     Funktionsvred
2     Termostatvred
1. Ställ Temperaturvredet (temperatur) på 

önskad temperatur.
2. Ställ funktionsvredet på önskat 

driftsläge.
» Ugnen värms upp till inställd 
temperatur och bibehåller denna. Under 
uppvärmningen förblir indikationslampan 
för temperaturen tänd. 
Avstängning av den elektriska ugnen 
För funktionsvredet och temperaturvredet 
(temperatur) till läge off (övre).
Funktionsläge
Sekvensen av funktionslägena som visas 
här kan vara annorlunda på din enhet.

Övre och nedre uppvärmning
Den övre och nedre 
uppvärmningen används. 
Livsmedlen värms upp samtidigt 
uppifrån och nedifrån. Detta är 
lämpligt, t ex för tårtor, bakverk 
eller pajer och livsmedel i kastrull 
och i ugnsformar. Tillagning med 
endast en plåt.
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Övre uppvärmning Endast övervärmen i funktion. Detta är 
lämpligt, t ex för bakverk med glasserad 
yta och livsmedel som du vill bryna på 
ovansidan.

Bottom heating (nedre uppvärmning) 
Endast undervärmen är i funktion. 
Detta är lämpligt för pizza och 
efterföljande bryning av livsmedlens 
undersida.

Fat Nummer 
tillagningsnivå

Placering av gallret Temperatur (0C) Tillagningstid 
(ungefär i min.)

**Bakverk på plåt En nivå 3 175 25 ... 30

**Bakverk i form En nivå 2 175 40 ... 50

**Bakverk i papper En nivå 3 175 25 ... 30

**Sockerkaka En nivå 3 200 5 ... 10

**Småkakor En nivå 3 175 25 ... 30

**Jäst deg En nivå 2 200 30 ... 40

**Smördeg En nivå 2 200 25 ... 35

**Jästa bakverk En nivå 2 200 35 ... 45

**Lasagne En nivå 2-3 200 30 ... 40

**Pizza En nivå 2 200... 220 15 ... 20
Biff (hel)/ Stek En nivå 2 25min. 250/max, 

sedan 180... 190 100 ... 120

Lammlägg 
(i kastrull)

En nivå 2 25min, 220 sedan 
190 70 ... 90

Stekt kyckling En nivå 2 15 min. 250/max, 
sedan 190 55 ... 65

Kalkon (5.5 kg) En nivå 1 15 min. 250/max, 
sedan 190 150 ... 210

Fisk En nivå 3 200 20 ... 30

Tabell och tillagningstider

Tiderna i detta diagrammet ska anses 
vara en vägledning. Tidena kan variera 
på grund av livsmedlens temperatur, 
tjocklek, typ och personlig smak 
beträffande tillagningen.

Tillagning i ugn och stek

Ugnens första rack är den nedre.

(**) I tillagning som kräver förvärmning, 
förvärm före tillagningen tills termostatens 
indikationslampa släcks.
Råd för tillagning av bakverk i ugn
● Om bakverket är alltför torrt, öka

temperaturen med ungefär 10 och
minska tillagningstiden.

● Om bakverket är fuktigt, använd mindre
vätska eller sänk temperaturen med 10°C.

● Om bakverket är för mörkt, placera det på
en lägre rack, sänk temperaturen och öka
tillagningstiden.

● Om den är väl tillagad inuti men klibbig
på utsidan, använd mindre vätska, sänk
temperaturen och öka tillagningstiden.

Råd för bakning av deg i ugnen
● Om degen är för torr, öka temperaturen med 

ungefär 10 och minska tillagningstiden.
Mjuka upp lagren av deg med en kräm
gjord på mjölk, olja, ägg och yoghurt.

● Om det tar för lång tid att baka degen
i ugnen, var uppmärksam att degens
tjocklek inte överskrider plåtens djup.

● Om degens ovansida blir brun medan
undersidan inte är bakad, försäkra dig
att mängden kräm som använts för
degen inte är överflödig på dennas
botten. Försök att sprida ut krämen
jämnt mellan skikten och på dessa för
en jämn tillagning.
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Baka degen enligt tillvägagångssätt 
och temperatur i tillagningstabellen. 
Om undersidan inte är tillräckligt 
bakad, använd en lägre nivå nästa 
gång.

Råd för tillagning av grönsaker
● Om grönsaksrätten torkar och blir för torr, 

laga till den i en panna med lock istället 
för på plåten. Stängda kärl bibehåller 
rättens safter.

● Om en grönsaksrätt inte bakas, koka först 
grönsakerna eller förbered dem först 
som livsmedel på burk och placera dem i 
ugnen.
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Allmänna informationer
Produktens livstid kommer att utökas och 
möjliga problem kommer att reduceras om 
produkten rengörs vid regelbundna intervaller.

FARA:
Koppla bort produkten från nätlinjen 
innan du påbörjar underhålls-och 
rengöringsingrepp. 
Det finns risk för elchock!

FARA:
Tillåt produkten att svalna innan du 
rengör den.
De heta ytorna kan orsaka brännskador!

● Rengör apparaten fullständigt 
efter varje användning. På detta 
sättet är det möjligt att avlägsna 
matlagningsresterna enklare och på så 
sätt undvika att de bränner vid nästa 
gång apparaten används.

● Inga särskilda rengöringsmedel krävs för 
att rengöra produkten. Använd varmt 
vatten med diskmedel, en mjuk trasa 
eller svamp för att rengöra produkten 
och torka den med en torr trasa.

● Försäkra dig alltid att överdriven vätska 
torkas av ordentligt efter rengöringen 
och att allt spill torkas upp omedelbart.

● Använd inte rengöringsmedel som 
innehåller syra eller klor, för att rengöra 
ytorna och handtagen i rostfritt stål. 
Använd en mjuk trasa med ett flytande 
rengöringsmedel (inte abrasivt) för att 
torka av dessa delar med uppmärksamhet 
att torka i samma riktning.

Ytan kan skadas på grund av 
vissa rengöringsmedel eller 
rengöringsmaterial. Använd inte 
aggressiva rengöringsmedel, 
rengöringspulver/krämer eller vassa 
föremål under rengöringen.

Använd inte ångrengörare för att 
rengöra apparaten eftersom detta kan 
orsaka elchock

6   Underhåll och skötsel

Rengöring av kontrollpanelen
Rengör kontrollpanelen och vreden med en 
fuktig trasa och torka. 

Avlägsna inte knappar/vred för 
att rengöra kontrollpanelen. 
Kontrollpanelen kan skadas!

Rengöring av ugnen
Rengör ugnsluckan
För att rengöra ugnsluckan, använd varmt 
vatten med flytande diskmedel, en mjuk trasa 
eller en svamp för att rengöra apparaten och 
torka med en torr duk.

Använd inte mycket abrasiva 
rengöringsmedel eller vassa metallskrapor 
för rengöring av ugnsluckan. Dessa kan 
repa ytan och förstöra glaset

Avlägsnande av ugnsluckan.
1. Öppna framluckan (1).
2. Öppna klämmorna på gångjärnets 

utrymme (2) på höger och vänster sida 
på framluckan genom att trycka dem 
nedåt som visas på bilden.

1 Framlucka
2 Gångjärn
3 Ugn
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3. Flytta framluckan till hälften.
4. Avlägsna framluckan genom att dra den 

uppåt och dra ut den från höger och 
vänster gångjärn.

Punkterna som utförts under 
proceduren för avlägsnandet ska 
utföras i omvänd ordning för att 
installera luckan. Glöm inte att stänga 
klämmorna på gångjärnets utrymme 
när du återinstallerar luckan.

Utbyte av ugnslampan 

FARA:
Innan du ersätter ugnslampa, försäkra 
dig att apparaten är bortkopplad från 
elnätet för att undvika risk förelchock.
De heta ytorna kan orsaka brännskador!

Ugnslampan är en elektrisk speciell 
glödlampa som kan tåla upp till 300 °C. 
Se Tekniska specificeringar, sidan 10 för 
detaljer. Ugnslamporna kan köpas hos 
den auktoriserde service tjänsten.

Lampornas position kan vara 
annorlunda än figuren.

 

Lamporna som används på denna 
apparaten är inte lämpliga för belysning 
av hushållsmiljöer. Avsikten med denna 
lampan är att hjälpa användaren att 
kontrollera livsmedlen.

Lamporna som används på denna 
apparaten ska motstå extrema fysiska 
förhållanden, som temperaturer över 
50 °C.

Om ugnen är utrustad med en rund lampa:
1. Koppla bort apparaten från nätet.
2. Vrid glaslocket medurs för att avlägsna 

det.

 
3. Avlägsna ugnslampan genom att vrida 

den moturs och ersätt den med en ny. 
4.  Installera glaslocket.
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7   Felsökning och åtgärdande

Ugnen avger ånga under användningen.
●  Det rör sig om normal ånga som bildas under användningen. >>> Det är inte ett fel.

Apparaten avger metalliska ljud under uppvärmning och avkylning.
●  När metalldelarna värms upp, kan de utvidgas och ge upphov till ljud. >>> Det är 

inte et fel.

Apparaten fungerar inte.
●  Närsäkringen har gått sönder eller har blockerats. >>> Kontrollera säkringarna i 

säkringsboxen. Om nödvändigt, byt ut dem eller återinställ dem.
●  Apparaten är inte ansluten till uttaget (jordning).>>> Kontrollera att kontakten är 

ansluten.

Ugnens belysning fungerar inte.
●  Ugnslampan är defekt. >>> Byt ut ugnslampan.
●  Matningen är avbruten. >>> Kontrollera om det finns matning. Kontrollera säkringarna i 

säkringsboxen. Om nödvändigt, byt ut dem eller återinställ dem.

Ugnen värmer inte.
●  Funktion och/eller temperatur är inte inställda. >>> Ställ in funktion och temperatur med 

vred/funktionsknapp och/eller temperatur.
●  Matningen är avbruten. >>> Kontrollera om det finns matning. Kontrollera säkringarna i 

säkringsboxen. Om nödvändigt, byt ut dem eller återinställ dem.

Konsultera den auktoriserade service 
tjänsten eller återförsäljaren där du 
köpt apparaten om du inte lyckas 
lösa problemet trots att lösningarna i 
detta avsnitt tillämpats.
Försök aldrig att själv reparera en 
defekt apparat.







Please read this user manual first! 

Dear Customer, 
Thank you for purchasing this Beko product. We hope that you get the best results from your product 
which has been manufactured with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read 
this entire user manual and all other accompanying documents carefully before using the product and 
keep it as a reference for future use. If you handover the product to someone else, give the user manual 
as well. Follow all warnings and information in the user manual. 
Remember that this user manual is also applicable for several other models. Differences between models 
will be identified in the manual. 
Explanation of symbols 

Throughout this user manual the following symbols are used: 

� Important information or useful hints 
I about usage. 

�'. ..... 

IA\ 

IAiK 

CE 

Warning of hazardous situations with 
regard to life and property. 

Warning of electric shock. 

Warning of risk of fire. 

Warning of hot surfaces. 

Ar�elik A.�. 
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