
 
 

Fritstående  komfur  
Brugs- & Installationsmanual 

 

 
 

Opmærksomhed! 

DETTE APPARAT SKAL MONTERES I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE 

FORSKRIFTER OG MÅ KUN ANVENDES ET STED MED GOD VENTILATION. LÆS 

INSTRUKTIONERNE, FØR DU INSTALLERE ELLER BRUGER DETTE APPARAT. 

 

DENNE MANUAL KAN VÆRE GÆLDENDE FOR FLERE MODELLER OG DERFOR KAN DER 

VÆRE NÆVNT AFSNIT DER IKKE ER GÆLDENDE FOR DIT PRODUKT. 
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1- Vigtige advarsler  

1. Dette apparat er designet til hjemmet som fritstående møbel. 

2. Efter fjernelse af emballage, sørg da for at kontrollere, om der er nogen skade på apparatet. Hvis 

der er skader, må du aldrig forsøge at bruge apparatet. Kontakt straks din autoriserede forhandler. 

Emballagematerialerne kan være farlig mht. børn, sådanne materialer skal indsamles straks og 

placeres et ste børn ikke har adgang til disse.   

3. Dette apparat er fremstillet i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne. Forkert brug vil 

skade mennesker og apparat. 

4. Apparatet og dets tilgængelige dele bliver varme under brug. Der skal udvises forsigtighed 

for at undgå berøring af varmeelementer. Børn under 8 år skal holdes væk, medmindre de 

løbende overvåges. 

5. Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt personer med reducerede fysiske, 

sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller 

instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde, og forstået 

de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må 

ikke foretages af børn, medmindre de er ældre end 8 år og overvåges. 

6. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Lad dem aldrig lege 

med apparatet. 

7. Opbevar apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn under 8 år.  

13. Dette apparat er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern timer eller 

fjernbetjeningssystem. 

14. Sørg for, at apparatet er slukket, før lampen udskiftes, for at undgå risiko for elektrisk stød. 
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15. Metalliske genstande som knive, gafler, skeer og låg må ikke placeres på overfladen, da de kan 

blive varme. Opbevar ikke genstande på kogezonerne. 

16. Automatiseret madlavning på en kogeplade med fedt eller olie kan være farlig og resultere i 

brand. Forsøg aldrig at slukke en brand med vand; sluk for apparatet og afdæk derefter flammen 

med et låg eller et brandtæppe. 

17. Før du begynder at bruge apparatet, skal du holde gardiner, tyl, papir eller brændbare 

materialer væk fra apparatet. Opbevar ikke brændbare eller brændbare ting i eller på    

apparatet. 

18. Din ovn vil være meget varm under drift og i en kort periode efter betjent; rør ikke varme 

elementer og lad ej børn røre dem heller. 

19. Dette apparat er kun til madlavning. Det må ikke anvendes til andre formål, for eksempel 

rumopvarmning. Alle vores apparater er kun til husholdningsbrug, ikke til erhvervsbrug. 

20. Opmærksomhed! Dette apparat skal monteres i overensstemmelse med gældende forskrifter 

og må kun anvendes i en godt ventileret placering. 
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21. Hæld ikke vand på komfuret, når apparatets overflade stadig er varm. Forårsaget damp kan 

forårsage forbrændinger og pludselige temperaturudveksling kan forårsage skader på overfladen af 

apparatet. 

22. Langvarig intensiv brug af apparatet kan kræve yderligere ventilation, eksempelvis mekanisk 

ventilation hvis dette er tilgængelig eller åbning af døre/vinduer. 

23. Brug ikke ovnen i nærheden af badeværelse eller brusebad og i et rum med badekar eller 

bruser.  

24. Forsigtig: glaslågene kan splintres, når de opvarmes. Sluk for produktet, før du lukker låget.  

25. I modeller, der har digital timer, skal uret indstilles korrekt for at komfuret kan fungere. 

26. Hvis forsyningskablet bliver defekt, skal det erstattes af en autoriseret service teknikker. 

27. Når ovnen er varm, må du aldrig røre ved ovnglasset med hånden eller røre ved hjælp af et 

værktøj.  

28. Det er ikke egnet til at betjene både nedre og øvre brændere samtidigt. Den nedre brænder 

er designet til madlavning og øvre brænder er designet til stegning. 

29. Forsigtighed! Berør ikke varme dele med bare hænder og hold børn godt overvåget. 

30. Hvis overfladen er revnet, skal du slukke for apparatet for at undgå risiko for elektrisk stød. 
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2 -  Installation af ovnen  

Elektrisk tilslutning og sikkerhed 

1. Vær opmærksom på minimumskrav iht. sikkerheden. 

2. Strømforsyningsspændingen på produktet er 220-240V eller 230V/400V for 3 faser. 

3. Der skal bruges minimum 16 amp. 

4. Produktet skal tilsluttes jordforbindelse. Producenten dækker ikke eventuelle skader/tab hvis 

dette ikke overholdes. 

5. Hold strømkablet væk fra de varme områder, lad det ikke røre ved apparatet. Placér ej kablet 

mod skarpe kanter, da det kan tage skade. 

 

3 -  Montering af benene    

For at montere komfurets ben; 

1. Benene fastgøres fra bunden af produktet som vist i figur 1. Gevind er centreret på disse 

drejebænke for at skrue benene på (figur 2). Montér benene endeligt ved at skrue dem på 

gevindet (figur 3). 

2. Du kan balancere ovnen ved at dreje på benene og vælge højden. 
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 4 - Tekniske specifikationer  

Før du foretager tilslutningerne af apparatet: 

Læs brugsanvisningen til apparatet omhyggeligt, før du begynder at bruge apparatet. I denne 

brugermanual, er der vigtige oplysninger om sikkerhed, brugen af apparatet, og vedligeholdelse.  
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FIGUR 1  FIGUR 2      FIGUR 3 



 

 

  

Funktioner af kogepladen 

 
165mm zone 1200W 

200mm zone 1800W 

 
 

 

 

Specifikationer 60x60 komfur 

Udvendig bredde 600 mm 

Ydre dybde 600 mm 

Udvendig højde (uden fødder) 840 mm 

Indvendig bredde 750 mm 

Indvendig dybde 425 mm 

Indvendig højde 350 mm 

Ovnvolumen brutto 62 lt. 

Lyskildeeffekt 15 W 

Turbo Fan 26 W 

Øverste varmeelement 
1100 W 

I taljen 
1300 W 

Turbo-kraftvarme element 1800 W 

Grill-kraftvarme element 1800 W 

Forsyningsspænding 220-400V, AC 50-60 Hz 
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5-Beskrivelse af BETJENINGS panelerne  

 
 

  

140 mm zone 

 
180 mm zone 

 
140 mm zone 

180 mm  

  

Termostat 
 

Turbo fan 

 

Bund varme 

 
Top varm 

Top & Bund varme 

 
Top & Bund varme + varmluft 

 
 
Varmluft 

 
Spiddet 
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6-Beskrivelse af apparatet  

 

 

1 Dørhåndtag 

2 Glas ovnlåge 

3 Betjeningspanel til ovnen 

4 Betjeningspanel til 
kogepladen 

5 Betjeningspanel 

6 Komfur Top plade 

7 
140mm zone 

8 180mm zone 

9 
Varme indikator 

10 140mm zone 

11 180mm zone 

12 Side panel 

13 Turbo Fan 
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7-Betjening af kogepladen 

Drejeknapperne 

1. Du betjener kogepladen med drejeknapperne på betjeningspanelet på komfuret. Du kan dreje på 

disse for at regulere styrken på zonerne for at opnå det ønskede niveau. 

2. Der anbefales for at opnå en god madlavnings resultat med kogepladen, at kogegrej skal have så 

tyk og flad bund som muligt. 

3. Bunden af pander og kogezoner skal have samme størrelse som zonerne, hvis det er muligt. 

Placer altid låg på pander.   Placer altid kogegrej på kogezonen, før den tændes. Sluk for koge 

zonerne, før tilberedningen er færdig, for at drage fordel  af  rest  varmen. 

4. Drej knappen mod uret for at begynde at betjene den enkelte zone. 

5. Ved positionen "0" bliver alle ringene slukket. 

6. Når kogepladen bruges, kan nogle dele blive varme, selv når du slukker for kontakterne, kan 

delene stadig være varme; børn skal holdes væk og overvåges på alle tidspunkter.  

7. Zonerne på kogepladen må ikke berøres når advarselsindikatoren lyser. Indikatoren lyser 

konstant når zonen er for varm og risikabel til berøring. 
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8-Betjening af ovnen  

1. Når ovnen betjenes første gang, vil en lugt blive spredt ud, som er en naturlig proces, da ovnens 

varmeelementer bliver brugt for første gang. Der anbefales at starte ovnen uden noget i og bruge 

den i ca. 45 minutter for at komme af med denne lugt. Der skal drejes på begge drejeknapper, 

hvor ovnfunktion og temperatur skal vælges for at kunne få ovnen til at starte og køre.  

2. Brug drejeknapperne for at tænde ovnen på det ønskede program, samt den ønskede temperatur i 

ovnen. 

3. I den tid, hvor tilberedningen udføres i ovnen, bør ovnlåget ikke åbnes hyppigt. Ellers kan 

cirkulation af varmen være ubalanceret, og resultaterne kan ændre sig. 
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Elektrisk tilslutningsboks 
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9 -Vedligeholdelse og rengøring  

1. Frakobl stikket, som forsyner ovnen med strøm fra stikkontakten. 

2. Rengør aldrig den indvendige del, panel, låg, bakker og alle andre dele af ovnen med værktøj som; hård 

børste eller kniv. Brug ikke slibemidler, skrabere og rengøringsmidler. 

3. Brug ikke udstyr der kan forårsage ridser eller ødelægge det keramiske glas. 
4. Efter rengøring af de indvendige dele af ovnen med en sæbe klud skylles den og tørres derefter 

grundigt med en blød klud. 

5. Rengør glasfladerne med særlige rengøringsmidler til glas. 

6. Brug aldrig brændbare stoffer som syre, fortynder og benzin, når du rengør ovnen. 

7. Rengør ikke ovnen med damp renser. 

8. Vask ikke nogen del af ovnen i opvaskemaskinen. 

9. For at rense den forreste glas låg af ovnen; Fjern fastgørelses skiver, der fastgør det indvendige glas ved 

hjælp af en skruetrækker. Rengør og skyl det grundigt. Efter tørring placeres pakningen korrekt, og 

glasset genindsættes. 

10. Mens ovnen er i drift eller kort tid efter den begynder at fungere, er den meget varm. Du skal undgå 

at røre varmeelementer. 

11. Rengør spildt væske fra låget, før du åbner det øvre låg på ovnen.  

 

HVIS OVNEN IKKE FUNGERER 

12. Kontroller at komfuret får strøm. 

13. Kontroller det elektriske netværk. 

14. Tjek venligst sikringen. 

15. Kontroller strømforsyningens ledning for at se eventuelle skade problemer. 

16. Hvis ikke problemet kan løses, kontakt venligst en autoriseret service. 

15 


