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1. VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 
Känn igen denna symbol som ett SÄKERHETS-meddelande

Vid användning av elektrisk utrustning måste grundläggande säkerhetsföreskrifter iakttagas för 
att minska risk för brännskada, elektrisk stöt, brand eller personskada.

1. Läs alla instruktioner innan du använder enheten.
2. LÄS OCH IAKTTAG de specifika “FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDERFÖR ATT UNDVIKA EVENTUELL 

EXPONERINGFÖR STORA MÄNGDER MIKROVÅGSENERGI” på nästa sida.
3. Denna utrustning MÅSTE JORDAS. Får endast anslutas tillkorrekt JORDAT uttag. Se “JORDNING-

SANVISNINGAR” på sidan 7.
4. Denna ugn får ENDAST installeras eller placeras i enlighet med installationsföreskrifterna i denna 

handbok.
5. Vätskor eller andra livsmedel får INTE VÄRMAS i förseglade behållare eftersom de kan explodera.
6. Ägg med skal och hela hårdkokta ägg ska INTE VÄRMAS i mikrovågsugnar eftersom de kan explode-

ra även efter att mikrovågsuppvärmningen är slut.
7. Denna ugn får ENDAST användas i enlighet med avsedd användning enligt beskrivningen i denna 

handbok. Använd ej frätande kemikalier eller ångor i denna ugn. Denna typ av ugn är särskilt utfor-
mad för att värma upp, tillaga eller torka mat. Den är ej avsedd för industriellt eller laboratoriebruk.

8. Denna apparat är INTE avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sen-
sorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller 
instruktioner om användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

9. BARN BÖR FÖRSIKTAS för att säkerställa det de spelar INTE med apparaten.
10. Underlåtenhet att hålla ugnen i rent skick kan leda till försämring av ytan som kan påverka appara-

tens livslängd och eventuellt leda till en farlig situation.
11. Läs anvisningarna för rengöring av ugnsluckan på sidorna 24-25 i handboken.
12. Värm INTE nappflaskor i ugnen. Burkar för barnmat ska vara öppna vid uppvärmning och innehållet 

ska röras om om eller skakas före konsumtion för att undvika brännskador.
13. ANVÄND EJ denna ugn om den har en skadad sladd eller stickkontakt, om den ej fungerar ordentligt 

eller om utrustningen har skadats eller tappats.
14. Denna utrustning, inklusive elsladd, får ENDAST servas av behörig servicepersonal. Särskilda verk-

tyg krävs för service av ugnen. Kontakta närmaste auktoriserade servicecenter för undersökning, 
reparation och justering.

15. TÄCK EJ ÖVER eller blockera filter eller andra öppningar i ugnen.
16. FÖRVARA EJ denna ugn utomhus. ANVÄND EJ denna produkt i närheten av vatten - till exempel en 

köksbänk, i fuktiga källarutrymmen eller i närheten av en simbassäng eller liknande.
17. SÄNK EJ NED sladd eller stickkontakt i vatten.
18. Håll sladden BORTA från UPPHETTADE ytor.
19. LÅT EJ sladden hänga över kanten på ett bord eller en bänk.
20. Endast avsedd för kommersiellt bruk.
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1.1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT UNDVIKAEVENTUELL EXPONERING 
FÖR STORA MÄNGDER MIKROVÅGSENERGI

A. FÖRSÖK INTE använda denna ugn med luckan öppen eftersom detta kan leda till skadlig exponering 
för mikrovågsenergi. Det är viktigt att inte bryta eller förstöra säkerhetslåsen.

B. PLACERA EJ något objekt mellan ugnens framsida och ugnsluckan så att smuts eller rengöringsmedel 
kan ansamlas på tätningsytorna.

C. ANVÄND EJ ugnen om den är skadad. Det är särskilt viktigt att ugnsluckan kan stängas ordentligt och 
att inga skador finns på:
1. ugnsluckan (böjd)
2. gångjärn och lås (sönder eller lösa)
3. ugnsluckans tätningar och tätningsytor.

D. Ugnen skall ej justeras eller repareras av någon annan än behörig servicepersonal.

SPARA DESSA ANVISNINGAR!



6 |

16.10.2019Metos Xpress IQ MRX

1.2. Allmänna varningar
VARNING!
För att undvika risk för brand inuti ugnen:
a. TILLAGA EJ mat för länge. Passa ugnen noga om papper, plast eller andra brännbara föremålplaceras  
inuti ugnen för att underlätta tillagning.
b. Ta bort eventuella metalliska förslutare från pappers- eller plastpåsar innan dessa placeras i ugnen.
c. Om material inuti ugnen skulle fatta eld, håll ugnsluckan STÄNGD, stäng av ugnen och dra ur sladden 
eller stäng av strömmen vid manöverbrytare eller proppskåp.
d. ANVÄND EJ ugnen som förvaringsplats. LÄMNA EJ pappersprodukter, matberedningskärl eller mat i 
ugnen då den ej är i bruk.

VARNING!
Vätskor såsom vatten, kaffe eller te kan upphettas över kokpunktenutan att det syns att de kokar på grund 
av vätskans ytspänning. Det syns inte alltid att det bubblar eller kokar när behållaren tas ur mikrovågsug-
nen. DETTA KAN INNEBÄRA ATT MYCKET VARMA VÄTSKOR PLÖTSLIGT KOKAR ÖVER DÅ EN SKED 
ELLER ETT REDSKAP STOPPAS I VÄTSKAN. Minska risken för personskada genom att:
i) Värm ej upp vätskan för mycket.
ii) Rör om vätskan både innan och under tiden den värms upp.
iii) Använd inte raka kärl med smal hals vid uppvärmning.
iv) Låt behållaren stå kvar i ugnen en stund efter vätskan värmts upp.
v) Var försiktig då en sked eller ett redskap sätts ner i vätskan.

VAR FÖRSIKTIG!
Undvik person- eller egendomsskada:
1. Använd inte ugnen för fritering. Fettet kan överhettas och vara farligt att hantera.
2. Koka eller värm inte upp ägg i skal eller med en obruten äggula med mikrovågsenergi. Tryck kan bildas 

och ägget explodera. Stick hål på äggulan med en gaffel eller en kniv före tillagning.
3. Stick hål på skinnet på potatis, tomater och liknande produkter före tillagning i mikrovågsugn. Om 

skinnet är genomstucket kommer ångan att släppas ut jämnt fördelad.
4. Kör inte ugnen utan att det finns någon mat i den.
5. Använd endast popcorn i förpackningar som är utformade och märkta för att användas i mikrovågsugn. 

Tillagningstiden varierar beroende på ugnens effekt. Fortsätt inte uppvärmningen efter det popcornen 
har slutat att poppa. Popcornen kommer att brännas. Lämna inte ugnen obevakad under tillagning.

6. Använd ej vanliga ugnstermometrar i ugnen. De flesta ugnstermometrar innehåller kvicksilver vilket 
kan orsaka en ljusbåge, funktionsfel eller skada på ugnen.

7. Använd ej metallartiklar i ugnen.
8. Använd aldrig papper, plast eller andra brännbara material som ej är avsedda för matlagning.
9. Vid matlagning med papper, plast eller andra brännbara material skall respektive tillverkares rekom-

mendationer gällande produktanvändning iakttagas.
10. Använd ej hushållspapper som innehåller nylon eller andra syntetiska fibrer. Upphettade syntetiska 

material kan smälta och leda till att papperet antänds.
11. Hetta ej upp förseglade behållare eller plastpåsar i ugnen. Mat eller vätska kan expandera plötsligt, 

vilket kan leda till att behållaren eller påsen brister. Stick hål på eller öppna behållaren eller påsen före 
uppvärmning.

12. För att undvika felfunktion på pacemaker, tala med din läkare eller pacemakertillverkare om eventuell 
inverkan av mikrovågsenergi.

13. En auktoriserad serviceperson MÅSTE inspektera utrustningen årligen. Anteckna samtliga inspektio-
ner och reparationer för eventuellt framtida bruk.

14. Rengör ugnen regelbundet och avlägsna eventuella matrester.
15. Håll ugnen ren så att ytan inte förstörs. Om ugnen inte rengörs tillräckligt ofta kan livslängden påver-

kas och risk för olyckshändelse uppstå.

SPARA DESSA ANVISNINGAR
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2. Jordning och installation

2.1. Jordningsanvisningar
Ugnen MÅSTE jordas. Jordning minskar risken för elektriska 
stötar genom att ge strömmen en flyktväg via en jordningskabel 
om kortslutning uppstår. Denna ugn är försedd med en jordad sladd och stickkontakt. Kontakten måste 
sättas i ett korrekt installerat och jordat vägguttag.

Kontakta behörig elektriker ellerserviceperson, om du inte till fullo förstår jordningsanvisningarna eller 
om du är tveksam om utrustningen är korrekt jordad.

Använd inte förlängningssladd. Låt en behörig elektriker installera ett lämpligt uttag om sladden är för 
kort. Denna ugn skall kopplas till ett separat jordat uttag med kapacitet enligt produktspecifikationerna 
(finns på Amanas wavelink webbsida). Om mikrovågsugnen delar en krets med annan utrustning kan 
följden bli längre tillagningstid och att säkringar går.

Externt ekvipotentiellt jorduttag (endast export)
Utrustningen har en sekundär jordanslutning.
Anslutningen ger en extern jordning som används förutom jordningsstiftet på stickkontakten. 
Anslutningen är placerad på baksidan av ugnen och är märkt med följandesymbol.

3. Installation

STEG 1 - Packa upp ugnen
• Kontrollera så att det inte finns bucklor i ugnsluckan eller inuti 
ugnen.
• Rapportera omgående bucklor och skador till inköpsstället.
Försök inte använda ugnen om den är skadad.
• Avlägsna allt material ur ugnen.
• Vänta några timmar med att ansluta ugnen till nätet om den har 
förvarats i ett mycket kallt utrymme.
• Jos aiot ohjelmoida Ethernetin kautta, poista muovi työnnä pistoke 
uunin oikeasta takaosasta. Käytä varovasti pihdit tarvittaessa.

STEG 2 - Placering av ugnen
• Rekommenderat djup på bordsytan är 71 cm.
• Placera ej ugnen bredvid eller ovanför en värmekälla, till exempel en pizzaugn eller frityrkokare. Detta 
kan medföra att ugnen inte fungerar ordentligt och kan förkorta de elektriska komponenternas livslängd.
• Blockera inte och täck ej över ugnsfiltret. Se till att det går att komma åt för rengöring.
• Installera ugnen på ett jämnt underlag i bänkhöjd.
• Vägguttaget bör vara placerat så att kontakten är åtkomlig då ugnen är på plats.

STEG 3 - Installera stekplattan
• Installera ungens stekplatta
1. Ugnskammaren måste vara svalt att röra vid.
2. Placera stekplattan i ugnen med den böjda kanten mot framsidan av kaviteten.

Värm inte mat direkt på ugnsbottnet.

VARNING
 

För att undvika risk för elektriska stötar
eller dödsfall måste denna utrustning

vara jordad och stickkontakten får ej ändras.

 

VARNING
 

Fara på grund av tung vikt
Använd två eller flera personer för att flytta och installera ugnen.
Underlåtenhet att göra detta kan leda till rygg eller annan skada.
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3.1. Utrymme runt ugnen

A) Tillåt minst 5 cm fritt utrymme runt ugnens översida. 
Korrekt luftflöde runt ugnen kyler elektriska komponenter.
Vid begränsat luftflöde kanske ugnen inte fungerar korrekt 
och livslängden för elektriska delar reduceras.

B) Det finns inget krav på fritt utrymme för ugnenss baksi-
da.

C) Tillåt minst 1,3 cm fritt utrymme runt ugnens sidor.

D) Installera ugnen så att ugnsbottnet är minst 91,5 cm 
ovanför golvet.
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4. Tillagningstips
1. Metallbehållare kan användas i ARX & MRX-ugnar med en maximal höjd ända up till 38 mm. Olika 

typer av metall leder värme vid olika hastigheter. Aluminium värmer snabbare än rostfritt stål. Undvik 
att använda silikonpannor och tillbehör.

2. Stage cooking hjälper till att bibehålla kvaliteten på frysta och delikata livsmedel. Efterbehandling av 
bakverk med 0% mikrovågsugn och fläkt är ett utmärkt sätt att få tillagad brunning och krispning utan 
överkokning.

3. Dra fördel av tillbehören:
• Cook Plate Shelf Accessory (CP10): Hjälper till att bryna och gör bröd och pizzor knapriga. 
• Non-Stick Basket (SB10S, TB10S, MB10S): Hjälper till att bryna och gör maten knaprig. Underlättar 

också rengöringen. Perfekt för panerade produkter som kycklingfingrar, pommes frites, mozzarellapin-
nar, jalapeno poppers. (SB10S, TB10S, MB10S har fast botten)

• Pizza Stone (ST10R): Hjälper till att ge knaprighet och brun yta för bröd och pizzor.
• Panini Grill Accessory Accessory (RGR10): Hjälp att lägga till grillmärken till produkterna.
• Oven Paddle (PA10, PA10R): Verktyg för att ta bort smörgåsar och pizzor från kombinerade ugnar 

ARX och MRX. PA10R-paddel utformad för att förvaras på undersidan av ARX- och MRX-ugnarna med 
LG10-Leg Kit (köps separat).

• Non-Stick Liner Kit (TL10R): Underlättar rengöring och skyddar ugnsdelar.
• Leg Kit (LG10): Lyfter ugnen 102 cm.
• Oven Back Cover (BC10R): Färgkompatibel bakomslag som täcker avståndsdelar, nätsladd, ventiler 

och etiketter. Tillåter en öppen plattform, ”frontmonterad”.
• Stacking Cart (SC10R): Korg för snyggt montering av 2 ugnar, ugn på egen hylla, med tillbehörshylla 

nedan.
• Tillbehör för topphylla (TS10R): Tillbehörslåda med sidor ovanpå ugnen för installation. Tillåter an-

vändaren att lagra och använda ugnsmälta, korgar etc.
• Keramiskt kärl: Perfekt för livsmedel som behöver förvaras, till exempel mat som är färdiga att servera, 

skära grönsaker för soppor (Finns från hyllan))
4. Den vanligaste ugnstemperaturen är 270 º C. Sänk ugnens temperatur om produkten kokas under en 

längre tid.
5. Line pannor med pergamentpapper för enkel borttagning av mat efter uppvärmning och rengöring.
6. Muffinsbehållare (6 koppar) fungerar bra för individuella kakor och brownies.
7. Spraya med kokspray före tillagning för enkel borttagning av maten efter uppvärmning.
8. Frekvent rengöring förhindrar onödig uppbyggnad av smuts som kan påverka ugns prestanda.
9. Använd ett rengöringsmedel som ACP Oven Cleaner CL10W och ACP Oven Shield Protectant PR10W  

eller någon annan rengöringsprodukt som INTE innehåller ammoniak, fosfater, klor, natriumhydroxid 
eller kaliumhydroxid eftersom de kan skada kritiska ugnsdelar och kan upphäva garantin på dessa de-
lar. För bästa resultat, använd icke-fästande teflonskydd och byt ut när du stöter på överdrivet skalning 
eller slitage.

10. Föremålen kommer att vara heta när tillagningen är klar. Använd grytvantar, tång eller pizzaspade för 
att säkert ta bort föremål från ugnen.
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4.1. När kan Stage Cooking funktionen användas
Med Stage Cooking kan du använda upp till fyra olika tillagningsprogram eller steg som ska användas i 
följd utan upprepad inmatning från användaren. Stage Cooking kan ställas in så att den först avfrostar 
maten, tillagar den och håller maten varm tills den serveras.

OBS: Tillagningstiden kan vara max 99:99 (100 minuter och 39 sekunder).
T.EX.:
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1. Dörrhandtag
Ergonomiskt utformad för använding med en hand.

2. Enhetens serienummer
Finnas på insidan av luckan och bakom ugnen.

3. Luftfilter
Ugnen har 3 magnetiska luftfilter. Två placerade på ugns nedre sidor 
och en under dörren.

4. Pekskärm
Displayen har ett användargränssnitt. Används för tidsinmatning, 
programmering och ugnsdrift.

5. ON / OFF-knapp
Använd för att slå på och av ugnen.

6. USB-port / skyddskåpa
Ugnen är utrustad med en USB-dataport. Använd med
standard USB-minnen.

7. Ethernet-portti
Ugnen är utrustad med Ethernet-port. Använda standard Ethernet-
kablar.

8. Kokplatta (CP10)
Ugnen är utrustad med en avtagbar kokplatta som
hjälper till att bryna och knäcka bröd, pizzor och mer.

9. Nödåterställningsknapp
Ugnen är utrustad med en nödåterställningsknapp som 
gör det möjligt för användare att snabbt och enkelt starta 
om ugnen - utan att komma åt strömkällan.

Hur man kommer åt återställningsknappen:
a. Ta bort det främre magnetiska luftfiltret.
b. Nå genom det långa vänster luftintagshålet och tryck 
uppåt på knappen för att återställa ugnen

5. Egenskaper
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6. Menybeskrivningar på pekpanelen

MENYSKÄRM
• Bläddra uppåt och nedåt för att välja mellan olika kategorier

ÄNDRA TEMPERATUR
• Ändra ugnens aktuella temperatur

MANUELLT RECEPT
• Ange receptet manuellt

ÄNDRA RECEPT
• Ändra receptets innehåll

FLYTTA RECPET
• Flytta / omorganisera enskilda programmerade recept

HANTERA MAPPAR
• Lägg till eller redigera receptmappar

HANTERA MELLANBLAD
• Lägg till eller redigera receptmellanblad

NÄTVERK
• Anslut ungen till Wi-Fi-nätverk

LADDA FILER
• Överför en menyfil till ugnen via USB-flashenhet

ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR
• Ändra en mängd olika användaralternativ som knappsignal, temperatur etc.
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7. Peksärmenikonernas beskrivningar

STRÖMEN PÅ IKONEN
• PTryck på för att värma ugnen. (Fläkten fortsätter att gå om temperaturen är över 95 ° C).

MENYIKON
• Tryck för att öppna en menyskärm för manuell redigering av recept, ändring av användaralternativ etc.

HEMIKONEN
• Tryck för att återgå till hemskärmen.

IKONEN FÖR ATT ANGE TID
• Indikerar tidsinmatningskolumnen i manuell tillagning.

IKONEN FÖR ATT ANGE MIKROVÅGSEFFEKTEN
• Anger kolumnen för mikrovågseffektsinmatning i manuell tilllagning.

IKONEN FÖR ATT ANGE FLÄKTENS EFFEKT
• Anger fläktens inmatningsfält i manuell tillagning.

SPARA IKONEN
• Tryck för att spara ett manuellt programmerat recept och återgå till huvudmenyn.

GRÖN BOCKMARKÖRS IKONEN
• Tryck på för att börja tillagning efter manuellt inmatning av ett recept. Tryck för att spara ändringar.

BAKÅT IKONEN
• Tryck för att återgå till föregående skärm.

FRAMMÅT IKONEN
• Tryck för att gå till nästa skärm.

RADERA IKONEN
• Tryck på för att ta bort menyartikel, mapp eller nätverk.

 PAUS IKONEN
• Tryck för att pausa en tillagningsprocess

STOP IKONEN
• Tryck för att avbryta tillagningscykeln. Tryck för att stoppa och återgå till huvudmenyn.

NY MAPP IKONEN
• Tryck för att skapa en ny mapp.

MAPPIKONERNA
• Används för att organisera programmerade recept. Kan anpassas med färg, ikon eller bild Exempel: 

Pizzamapp - ostpizza, pepperonipizza etc.

MELLANBLADSIKONERNA
• Används för att organisera programmerade recept. Exempel: Morgonmeny och eftermiddagsmeny..

PROGRAMMERADE RECEPT IKONEN
• Tryck för att starta tilllagningsprogrammet för önskat recept. 
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8. Ugnens allmänna funktioner

8.1. Ugnsstart, förvärmning
Förvärmningen av denna ugn kan ställas in mellan 95 ° C och 270 ° C.

Ugnen måste vara påslagen. (“Standby mode” visas på cirka 30 sekunder.)

Tryck på den gröna “Power” -ikonen

Ugnens förvärmningstemperatur visas på displayen.

För att stoppa förvärmningen, tryck på strömbrytaren igen eller tryck på den blå menyikonen för 
att öppna huvudmenyn och användarinställningarna.

8.2. Stäng av ugnen

I slutet av dagen, stäng av ugnen och tryck på den gröna “Power” -ikonen på skärmen. Ugnen 
börjar svalna.

Ugnsfläkten fortsätter att gå för att kyla ner ugnen.

”Cooling down” displayen kommer att visas och visas tills ug-
nens temperatur sjunker under 95 ° C. 

FÖRSIKTIGHET: För att förhindra skador på konvektionsmotorn, stäng av strömmen genom att 
koppla ur enheten eller stänga av huvudströmbrytaren tills fläkten har stannat.

8.3. Tillagningsmetoder och programmering
• Tillagning med förprogrammerade menyalternativ
• Manuell tillagning och ugnsprogrammering
• Recept och menyskapande via ACP-programmeringsapplikation
• USB-programmering
• Wi-Fi-programmering
• Ethernet-programmering
Det är möjligt att lägga till och organisera receptinformation genom att skapa nya recept, mappar och 
flikar. Se följande sidor för mer information.

Ladda ner och se exempelmenyer, besök acpsolutions.com/ovenprogramming
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8.4. Första användningen

8.4.1. Ange användarens inställningar

Det finns flera alternativ du kan ändra för att anpassa drift av ugnen för ditt företag. För att komma åt och 
redigera användaralternativ, se sidan 27 och sidan 28.

Ställ in tid och datum enligt din lokala tid. Denna ugn har en datalogg som används för att diagnostisera 
och felsöka störningar. Exakt datum och tid är viktigt för dataloggen.

9. Förprogrammerade menyer
Hemskärmen på ugnen visar receptalternativ. Bläddra uppåt och nedåt med fingret för att navigera igen-
om på skärmmenyer och recept. När ugnen har förvärmts visas menyn. Turbougnarna levereras förpro-
grammerad med flera menyalternativ för att förenkla tillagningen.

Obs: Se nästa sida för inställningar för varje förprogrammerad menypost..

9.1. Standardförprogrammerade menyalternativ:
1.  Breakfast Casserole
2.  Breakfast Sandwich
3.  Omelet
4.  Tuna Melt
5.  Crab Cakes
6.  Pizza
7.  Reuben Panini
8.  Muffuletta Panini
9.  Fish Tacos
10.  Salmon
11.  Roasted Vegetables
12.  Baked Potato
13.  Ice Cream Sandwich
14.  Grilled Pineapple
15.  Chicken Wings
16.  Fries
17.  Shrimp

9.2. Tillagning med förprogrammerade menyalternativ
1. När ugnen har förvärmts till önskad temperatur, öppna ugnsluckan, sätt mat i ugnen och stäng luckan
2. Bläddra för att välja önskad matvara från menyn och tryck på matvaran du vill tillaga. Tillagningscykeln 

börjar och skärmen visar återstående tillagningstid.

OBS: Om Förvärmningsvarning ”Preheat Warning” är aktiverat (anpassad an-
vändarinställning, se sidan 23), och förvärmningstemperaturen skiljer sig från 
standard förvärmningstemperaturen, styrningen avbryter tillagningscykeln.
För att garantera att ugnen når önskad temperatur innan tillagningscykeln påbör-
jas aktiverar du ”Förvärmningsvarning” i användaralternativ.

3. I slutet av tillagningscykeln piper ugnen och visar animering. Använd ugnsvant 
och / eller paddel för att försiktigt ta bort maten från ugnen.
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10. Förprogrammerad menyalternativ
Ugnen är förprogrammerad med flera menyalternativ för att förenkla tillagningen. Du kan använda dessa 
objekt som grund för att utveckla nya menyalternativ.

FÖRKORTNINGARNAS BETYDELSE
MW = Mikrovågsenergi
FLÄKT = Konvektionsenergi

RECEPT & UGNSTEMPERATUR INSTÄLLNING FÖR 2000W INSTÄLLNING FÖR 1000W

BREAKFAST CASSEROLE
Temperatur: 270°C

NNIIVVÅÅ       TTIIDD MW FFLLÄÄKKTT
1     1:00   50%   0% 
2    0:40   40%   40%  

NNIIVVÅÅ      TTIIDD MW FFLLÄÄKKTT
1     2:45   50%   10% 

BREAKFAST SANDWICH
Temperatur: 270°C

NNIIVVÅÅ      TTIIDD MW FFLLÄÄKKTT
1     0:50   60%   10%  

NNIIVVÅÅ        TTIIDD MW FFLLÄÄKKTT
1     0:55   60%   0%  

OMELET
Temperatur: 270°C

NNIIVVÅÅ      TTIIDD MW FFLLÄÄKKTT
1     1:00   60%   0% 
2    0:50   50%   10%  

NNIIVVÅÅ        TTIIDD MW FFLLÄÄKKTT
1     2:10   60%   0% 

TUNA MELT
Temperatur: 270°C

NNIIVVÅÅ      TTIIDD MW FFLLÄÄKKTT
1     0:20   60%   0% 
2    0:10   40%   10%  

NNIIVVÅÅ              TTIIDD MW FFLLÄÄKKTT
1     0:45   60%   10% 

CRAB CAKES
Temperatur: 270°C

NNIIVVÅÅ    TTIIDD MW FFLLÄÄKKTT
1     0:40   90%   10% 
2    0:25   60%   40% 
3    0:10   100%   100%  

NNIIVVÅÅ        TTIIDD MW FFLLÄÄKKTT
1     1:30   90%   10% 
2    0:15   60%   50% 

PIZZA
Temperatur: 270°C

NNIIVVÅÅ        TTIIDD MW FFLLÄÄKKTT
1     2:00   40%   0% 
2    0:20   60%   30% 
3    0:10   70%   30% 
4   0:20   0%   60% 

NNIIVVÅÅ    TTIIDD MW FFLLÄÄKKTT
1     2:00   80%   0% 
2    1:00   40%   0% 
3    0:10   100%   30% 

REUBEN PANINI
Temperatur: 270°C

NNIIVVÅÅ      TTIIDD MW FFLLÄÄKKTT
1     0:40   60%   10%  

NNIIVVÅÅ        TTIIDD MW FFLLÄÄKKTT
1     1:00   60%   10%  

MUFFULETTA PANINI
Temperatur: 270°C

NNIIVVÅÅ      TTIIDD MW FFLLÄÄKKTT
1     0:40   50%   50% 
2    0:05   80%   80%  

NNIIVVÅÅ            TTIIDD MW FFLLÄÄKKTT
1     1:00   60%   50% 

FISH TACOS
Temperatur: 270°C

NNIIVVÅÅ            TTIIDD MW FFLLÄÄKKTT
1     1:30   50%   30%    

NNIIVVÅÅ    TTIIDD MW FFLLÄÄKKTT
1     2:10   50%   30%    

SALMON
Temperatur: 270°C

NNIIVVÅÅ      TTIIDD MW FFLLÄÄKKTT
1     1:55   40%   20% 
2    0:10   100%   20%  

NNIIVVÅÅ        TTIIDD MW FFLLÄÄKKTT
1     2:30   50%   20% 
2    0:10   100%   20%  

ROASTED VEGETABLES
Temperatur: 270°C NNIIVVÅÅ      TTIIDD MW FFLLÄÄKKTT

1    1:30  10 0%   100% 
NNIIVVÅÅ            TTIIDD MW FFLLÄÄKKTT
1    2:00  10 0%   100% 

BAKED POTATO
Temperatur: 270°C

NNIIVVÅÅ        TTIIDD MW FFLLÄÄKKTT
1      0:55   100%   10% 
2    2:00   80%   0% 
3    2:00   60%   10%  

NNIIVVÅÅ        TTIIDD MW FFLLÄÄKKTT
1      5:00   100%   10% 
2    2:45   80%   10% 

ICE CREAM SANDWICH
Temperatur: 270°C

NNIIVVÅÅ      TTIIDD MW FFLLÄÄKKTT
1     0:35   30%   20%  

NNIIVVÅÅ            TTIIDD MW FFLLÄÄKKTT
1     0:35   50%   40%  

GRILLED PINEAPPLE
Temperatur: 270°C

NNIIVVÅÅ      TTIIDD MW FFLLÄÄKKTT
1     1:00   80%   40%  

NNIIVVÅÅ        TTIIDD MW FFLLÄÄKKTT
1     1:00   80%   40%  

CHICKEN WINGS
Temperatur: 270°C

NNIIVVÅÅ    TTIIDD MW FFLLÄÄKKTT
1     1:15   100%   0% 
2   1:15   80%   10% 

NNIIVVÅÅ        TTIIDD MW FFLLÄÄKKTT
1     2:00   100%   0% 
2   2:00   100%   10% 

FRIES
Temperatur: 270°C

NNIIVVÅÅ              TTIIDD MW FFLLÄÄKKTT
1    1:00   100%   100% 

NNIIVVÅÅ        TTIIDD MW FFLLÄÄKKTT
1    1:30   100%   80% 

SHRIMP
Temperatur: 270°C

NNIIVVÅÅ      TTIIDD MW FFLLÄÄKKTT
1     1:05   30%   60% 

NNIIVVÅÅ          TTIIDD MW FFLLÄÄKKTT
1     1:05   60%   60% 

Preprogrammed Menu Items
Ugnen är förprogrammerad med flera menyalternativ för att förenkla tillagningen. Du kan 
använda dessa objekt som grund för att utveckla nya menyalternativ.
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11. Manual cooking
OBS Manuell tillagning ”Manual cooking” måste vara ibruk i användarinställningarna (se sidan 
22 och 23).

Använd manuell tillagning när en viss angiven tid och tillagningseffektnivåer önskas. Det är mycket an-
vändbart när du experimenterar med nya livsmedel. Maximal tillagningstid är 99:99 (100 minuter och 13 
sekunder). Mikrovågseffekt och fläkt kan ställas in på effektnivåer mellan 0-100%..

OBS: Du kan också skada och ändra recept genom att använda 
ACP Programming applikationen.

1. Efter att ugnen har förvärmt, tryck på blåa menyikonen.  
OBS: För att garantera att ugnen når önskad temperatur innan 
användaren startar tillagningsprogrammet  aktivera ”Förvärms 
varning” i användarinställningarna. 

2. Tryck på ”Manual recipe” inställningen.

3. För att ändra tillagningstemperatur för recept, tryck på 
temperaturikonen till vänster och mata in ny temperatur. 
Två ofta använda temperaturer visas som snabb val.  
 Tryck på grön bock efter att en temperatur har matats in.

4. För steg 1 anger du tillagningstiden genom att trycka på 
tidsinmatningsrutan. En sifferknapp visas. Ange önskad 
tillagningstid. Tryck på “OK” -ikonen.

5. Välj önskad mikrovågseffekt genom att trycka på mikrovågseffekts inmatningsrutan. Välj mellan  0% 
- 100%.

6. Välj önskad fläkthastighet genom att trycka på fläkthastighetsinmatningsrutan. Välj mellan 0% - 100%.

7. Upprepa steg 4-6 för varje tillagningssteg, om mer än ett tillagningssteg är nödvändigt.   
OBS: För att spara utan att tillaga tryck först på sparaikonen. Följ instruktionerna på nästa sida.

8. Öppna ugnsluckan och sätt mat i ugnen. Peka grönt markera ikonen för att börja laga mat. När kokcy-
keln är klar, öppna dörren och använd ugnsvant och / eller paddel för att försiktigt ta bort maten.

9. Displayen återgår till skärmen för manuell inmatning. Se instruktioner på nästa sida för att spara och 
redigera menyalternativ från manuell cook.
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12. Manuell programmering

12.1. Spara menyartkiel i Manual Cook läget:
1. Tallenna asetukset ja luo menukohde koskettamalla sinistä tallennuskuvaketta
2. Valitse taustaväri ja -kuvake tai mukautettua kuvaa valikkokohtaan. Voit siirtyä seuraavaan näyttöön 

koskettamalla oikeaa nuolikuvaketta.
3. Nimeä resepti ja valitse vihreä valintamerkki tallentaaksesi.
4. Voit järjestellä valikkokohtia uudelleen koskettamalla, pitämällä painettuna ja vetämällä niitä. Suorita 

tämä vaihe koskettamalla vihreää vahvistusmerkkiä ja tallenna menukohde.

12.2. Manuellt redigera en befintlig menyalternativ:
1. Tryck på den blå menyikonen längst ner på skärmen.
2. Tryck på alternativet ”Edit Recipe”.
3. Tryck på önskat recept som ska redigeras. Programmet 

kommer att uppmana dig till den manuella redigeringss-
kärmen, där du kan ändra tillagningsinställningarna. 
För att radera menyalternativet tryck på det oranga skrä-
pkorgsikonen. Tryck på den gröna bocken för att bekräfta, 
eller tryck på ”X” för att avsluta.

4. OBS: Hoppa över detta steg om du inte vill laga något. Öppna ugnsluckan och placera maten i ugnen. 
Peka grönt markera ikonen för att börja laga mat med det reviderade menyalternativet inställningar. 
Displayen återgår till skärmen för manuell inmatning i slutet av tillagningsprogrammet.

5. Tryck på högerpilikonen för att spara alla ändringar som gjorts i tillagningsinställningarna och gå till 
nästa skärm.

6. Välj, om så önskas, en annan bakgrundsfärg. Tryck på högerpilen för att välja en bild på nästa skärm. 
Tryck på högerpilen igen för att gå till nästa skärm.

7. Ändra namnet på receptet, om så önskas. Tryck på grön bock för att spara menyalternativet..

12.3. Flytta recept manuellt
1. Tryck på den blå menyikonen längst ner på skärmen.
2. Tryck på alternativet ”Move Recipe.
3. Tryck, håll och dra recept till olika platser på skärmen     

Flytta ett recept till en mapp: Tryck, håll och dra receptet till folder.    
Flytta ett recept ur en mapp: Tryck, håll och dra receptet till toppen av skärmen.
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13. Manuell organisation: Mappar

13.1. Skapa en receptmapp manuellt
 OBS: Det går också att skapa mappar med hjälp av ACP Programming applikationen.
1. Tryck på den blå menyikonen längst ner på skärmen.

2. Tryck på alternativet ”Hantera mappar” på menyskärmen.
3. För att skapa en ny mapp trycker du på den grå mappiko-

nen längst ner på skärmen.

4. Välj en bakgrundsfärg och ikon eller en bild som du vill 
anpassa mappen. Tryck på högerpilikonen.

5. Namnge mappen och tryck på den gröna bocken för att spara.

6. Bekräfta att din nya mapp visas på huvudmenyn. Tryck på den gröna markeringsikonen igen för att 
spara den nya mappen.

13.2. Redigera en befintlig mapp manuellt 
OBS: Det går också att skapa mappar med hjälp av ACP Programming applikationen

1. Tryck på den blå menyikonen längst ner på skärmen.

2. Tryck på alternativet ”Hantera mappar” på menyskärmen

3. Tryck på önskad mapp som ska redigeras.   
Så här tar du bort mappen: Tryck på den orange skräpi-
konen. Tryck på kryssmarkeringen för att bekräfta borttag-
ningen. Eller tryck på ”X” för att avsluta.

4. Välj, om så önskas, en annan bild, ikon eller färg för mappen. Tryck på högerpilikonen för att gå till 
nästa skärm.

5. Ändra namnet på receptet, om så önskas. Tryck på gröna markeringsikonen för att spara ändringarna.

6. Tryck på den gröna markeringsikonen en gång till för att spara den reviderade mappen.
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14. Manuell arrangemang: Flik

14.1. Skapa en receptflik manuellt
OBS: Det går också att skapa mappar med hjälp av ACP Programming applikationen.

1. Tryck på den blå menyikonen längst ner på skärmen.

2. Tryck på ”Handle Tabs” i menyn.

3. Tryck på ”Add Tab” för att lägga till fliken.

4. En ny flik visas.

5. Tryck på Hem-ikonen för att återgå till Hem-skärmen.

14.2. Redigera manuellt ett befintligt receptflikar
OBS: Det går också att skapa mappar med hjälp av ACP Programming applikationen.

1. Tryck på den blå menyikonen längst ner på skärmen.

2. Tryck på alternativet ”Manage tabs” på menyskärmen.

3. Tryck på önskad flik som ska redigeras.

Ändra bilden på fliken: Tryck på alternativet ”Välj ikon”. Välj en bild. Tryck på den gröna markeringsikonen. 
Lägg till text på fliken: Tryck på alternativet “Ange text på fliken”. Ange önskad text. Tryck på den gröna 
bocken för att spara. 
Flytta fliken: Tryck på alternativet “Flytta flik höger” eller “Flytta flik till vänster”. 
Radera fliken: Tryck på alternativet “Radera flik”.

4. När ändringar har gjorts trycker du på hemikonen för att spara och återgå till huvudmenyn.
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15. Manuell organisation: Flikar

15.1. Skapa manuellt receptflikar
OBS: Det går också att skapa receptflikar med hjälp av ACP Programmeringsapplikationen.

1. Tryck på den blå menyikonen längst ner på skärmen.

2. Tryck på alternativet ”Manage Tabs” på menyskärmern.

3. Tryck på alternativet ”Add Tab”.

4. En ny flik visas på längst upp på skärmern.

5. Tryck på hemikonen för att återgå till huvudmenyn.

15.2. Redigera manuellt en befintlig receptflik
OBS: Du kan också redigera flikar med ACP-programmeringsapplikationen.

1. Tryck på den blå menyikonen längst ner på skärmen.

2. Tryck på alternativet ”Manage tabs” på menyskärmen.

3. Tryck på önskad flik som ska redigeras.

Ändra bilden på fliken: Tryck på ”Select Icon” alternativet. Välj bild. Tryck på gröna bock markeringen.

Lägg till text på fliken: Tryck på ”Enter Text on Tab” -alternativet. Ange önskad text. Tryck på den gröna 
bocken för att spara.

Flytta fliken: Tryck på “Move Tab Right” eller “Move Tab Left” alternativen.

Radera fliken: Tryck på ”Delte Tab” alternativet.

4. När ändringar har gjorts trycker du på hemikonen för att spara och återgå till huvudmenyn.
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16. Ugnens programmering: USB-minne
OBS: Att ladda upp en ny fil kommer att skriva över befintliga 
objekt på ugnen. För att säkerställa att objekt inte går förlora-
de, säkerhetskopiera filer först genom att exportera dem till 
USB-minnet.

16.1. Exportera menyn via USB-minne
1. Tryck på den blå menyikonen längst ner på skärmen.

2. Rulla nedåt och tryck på ”Load File”

3. Sätt i USB-minnet i USB-porten när du uppmanas

4. Om du uppmanas väljer du ”Export files. Skärmen ”Co-
pying Files” visas. Ta inte bort USB-minnet innan skärmen 
”Success” visas.

5. När filen har kopierats trycker du på ikonen ”Home” för att 
återgå till huvudmenyn. Ta bort USB-minnet. Inställningar 
och menyalternativ laddas ner till en USB-minnet och är 
redo att öppnas och delas i ACP-programmeringsapplika-
tionen.

16.2. Öppna menyn i ACP-programmeringsapplikationen
OBS: För mer detaljerade instruktioner, se ACP-programmets användarhandbok online.

1. Sätt in USB-minnet i USB-porten på datorn.
2. Öppna ACP-programmeringsapplikationen.
3. Välj ”File” och sedan ”Open”. Navigera till USB-minnet.Välj menyfilen och öppna.

16.3. Importera menyn via USB-minnet
1. Tryck på den blå menyikonen längst ner på skärmen.
2. Rulla ner och tryck på alternativet “Load File”.       

VARNING: Ladda upp en ny fil kommer att skriva över befintliga objekt på ugnen. För att säkerställa 
att objekt inte går förlorade, först säkerhetskopiera filer genom att exportera till USB-enhet.

3. Sätt in USB-minnet i USB-porten när du blir ombedd-
4. Tryck på önskad fil som ska laddas upp.
5. När filen har laddats upp trycker du på ”Home” -ikonen för att återgå till huvudmenyn. Inställningar och 

menyalternativ kommer nu att laddas och redo att användas.
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17. Ugnens programmering: Wi-Fi och Ethernet

17.1. Anslut ugnen till ett nätverk:
1. Tryck på den blå menyikonen längst ner på skärmen.
2. Tryck på alternativet ”Network”.
3. Anslut till nätverk med ditt val av Ethernet eller Wifi:
Anslut med Wi-Fi:
• Tryck på ”On” för att aktivera Wi-Fi.
• Välj önskat Wi-Fi-nätverk. Ange nätverkslösenordet. Om 

nätverket inte visas omedelbart kan du söka efter ett Wi-
Fi-nätverk genom att trycka på ”Search”-knappen.

Anslut med Ethernet:
• Se till att Ethernet-kabeln är ansluten till baksidan av ug-

nen och vägguttaget. Använd vid behov en tång för att 
försiktigt ta bort plastkontakten från Ethernet-porten på 
höger baksida av ugnen. Sätt i Ethernet-kabeln.

17.2. Anslut datorn till ugnen via Wi-Fi / Ethernet:
1. Anslut datorn till samma nätverk och ange lösenord.
2. En IP-adress visas på ugnens kontroll när den har anslu-

tits till nätverket. Öppna en webbläsarflik på datorn och 
skriv in IP-adressen exakt som den visas på ugnsskär-
men.

3. Ange din inloggningsinformation:

4. Ugnen och datorn är nu anslutna.

17.3. Överföra receptinformation via Wi-Fi / Ethernet:
1. Klicka på om du har anslutit datorn till ugnen och loggat 

in på fliken ”Upload Recipes”i webbläsarfliken. Varning: 
Överför en ny fil kommer att skriva över befintliga objekt 
på ugnen. För att säkerställa att objekt inte går förlorade, 
säkerhetskopiera filerna först genom att exportera dem 
till USB-enheten.

2. Ladda upp menyfilen genom att följa anvisningarna på 
webbsidan. Tryck på den gröna bocken.

3. När filen har laddats upp kommer ett meddelande att vi-
sas som säger ”Upload Successful!” Recepten importe-
ras när ugnen går i standbyläge.

4. Tryck på hemikonen och sedan på den gröna strömiko-
nen för att sätta ugnen i vänteläge. Ugnen börjar svalna. 
Tryck på den röda stoppikonen för att återgå till startskär-
men. Menyalternativ och inställningar kommer att laddas 
upp och redo att användas.
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18. Skötsel och rengöring
Följ rekommendationerna nedan och på följande sida för 
korrekt underhåll av ARX- och MRX-ugnar.
Användningen av kaustiska rengöringsprodukter eller 
sådana som innehåller ammoniak, fosfater, klor, natrium 
eller kaliumhydroxid (lut) kan skadliga ugnsdelar. Använd 
inte rengöringssystem av vattentyp. Användning av ej 
godkända rengöringsmedel upphäver garantin.

Rekommenderade rengöringsartiklar:
Fuktig handuk, skurplatta av plast, ACP Oven Cleaner (Item 
CL10 (US), Item CL10W (EU)), ACP Oven Shield Oven Pro-
tectant (Item SH10 (US), Item PR10W (EU)),mild  diskme-
del, gummihandskar, skyddsglasögon, mikrofiberduk.

Innan du börja använda en ny ugn för första gången:
När ugnen är ren spruta på fuktig handduk med ACP-Oven 
Shield (SH10) och torka av alla inre ytor. Låt Oven Shield 
verka. Slå på ugnen och förvärm för att börja tillaga mat.

18.1. Bästa praxis
• Rengör ugnen dagligen
• Använd skyddshandskar och skyddsglasögon när du rengör ugnen.
• Använd alltid de rekommenderade rengöringsmedlen: fuktig handduk, slipdyna, ACP-Oven Cleaner 

(CL10) och ACP-Oven Shield Protectant (SH10).
• Låt ugnen och verktygen svalna innan rengöring
• Ta bort maten från ugnen i slutet av programmet. Använd endast tillbehör av hög kvalitet som tål höga 

temperaturer och är säkra att använda i mikrovågsugn.
• Tvätta ugnsplattan med varmt tvålvatten och lufttorka.
• Placera kärlen i mitten av ugnen på gejdrarna, men vidrör inte sidorna på ugnen.

UNDVIK FÖLJANDE:

• Använd INTE frätande rengöringsmedel eller sådana som innehåller ammoniak, fosfater, klor, natrium 
eller kaliumhydroxid (lut).

• Använd INTE högtryckstvättar för rengöring.
• Spraya INTE rengöringslösningen i hålen.
• Använd INTE slipande slipkuddar för att rengöra hålrummet i taket eller den röda tätningen i hålrum-

men.
• Värm INTE mat med plastfolie.
• Använd INTE ugnen tom i mikrovågsläge.

Använd skyddshandskar och skyddsglasö-
gon när du rengör ugnen.

Förhindra brännskador, hantera redskap, 
tillbehör och dörrar försiktigt.
Låt ugnen, redskapen och tillbehör svalna 
innan rengöring. Ugnen, redskapen och 
tillbehör blir heta under drift

Underlåtenhet att hålla ugnen i rent skick 
kan leda till försämring av ytan som kan 
påverka apparatens livslängd och eventu-
ellt leda till en farlig situation.

VARNING
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18.2. Daglig rengöring

1. Förbered ugnen

Tryck på PÅ / AV-knappen för att stänga av ugnen. Fläkten går några minuter för att 
låta ugnen svalna snabbare. Låt ugnens temperatur sjunka till rumstemperatur innan 
rengöring.
OBS: För att påskynda ugnens kylningstid ska du placera magasinet med is i ugnen 

efter att du har stängt av den.

När ugnen har svalnat tar du bort bakplåten och andra tillbehör från ugnskammaren.

2. Rengör insidan av ugnen

FÖR UGNAR MED NON-STICK LINERS

1. Rengör insidan av ugnen med en varm, fuktig, ren handduk. Skölj handduken och torra den. 
Upprepa 2-3 gånger för att ta bort eventuella kvarvarande partiklar från ugnen.

2. FÖR SEGT SMUTS, använd ACP-Oven Cleaner (CL10) medlet. Använd gummihandskar och 
skyddsglasögon. Spraya ACP-Oven Cleaner (CL10) på ugnsluckan och kammaren. Undvik att 
spruta i ugnens ventileringsöppningarna. Låt medlet verka i 2 minuter.
OBS! Spraya INTE rengöringsmedel i ventilationsöppningarna.

b. TORKA UGNS INTERIÖR. Torka av ugns insida med en fuktig handduk.
Skölj sedan handduken och torka den. Upprepa 2-3 gånger för att ta bort kvarvarande Oven 
Cleaner och partiklar från ugnen.

UGN UTAN NON-STICK LINER
1. Använda gummihandskar och skyddsglasögon.
2. RENGÖR UGNENS INTERIÖR: Spruta ACP-Oven Cleaner (CL10) på ugnsluckan och i ugns-
kammaren.
Spraya INTE rengöringsmedel i ventilationsöppningarna

Låt rengöringsmedlet verka i 2 minuter.
a. Rengör metalldelarna och insidan av dörrarna med en gnidningskudde.
b. Rengör ugnkammarens takskydd med en fuktig trasa och spray med rengöringsmedel och 
applicera med ett lämpligt tryck på skyddsytan.
c. Rengör det perforerade området med en fuktig trasa och rengöringsmedel.

3. Torka av interiören i dörren. Torka av ugns insida, skölj handduken och dra åt torrt. Upprepa 2-3 
gånger för att rengöra eventuella kvarvarande partiklar från ugnsytorna.

4. ANVÄND OVEN SHIELD. När ugnen är ren, spraya ett tunt lager av ACP-Oven Shield (SH10) 
på alla inre ytor. Låt det verka.
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3. RENGÖR TILLBEHÖREN

1.Rengör bakplåten: Låt bakplåten svalna innan rengöring,
a. Rengör bakplåten med ett flytande diskmedel som Dawn® och använd en svamp som inte gnider eller 
mjuk borste.
b. SEGA MATRESTER: Blötlägg bakplåten i varmt tvålvatten i 10 minuter. Efter blötläggning ska kokad 
mat tas bort. Underhåll med Bar Keeper’s Friend® Cleaner och gummisvamp av plast. Skölj noggrant..

Använd inte lutbaserade rengöringsmedel (som natriumhydroxid) eftersom de försämrar alumi-
niumytor.

2. För andra tillbehör, se instruktionerna i originalpaketet

4. RENGÖR UTSIDAN AV UGNEN
1. RENGÖR DÖRRENS UTSIDA och andra ytor med en ren trasa, svamp eller nylonyta. 
med milt tvättmedel och varm vattenlösning.
2. RENGÖR PEKSKÄRMEN med en torr eller fuktig mikrofiberduk.

Använd INTE Windex eller andra hårda kemikalier. Spraya INTE vätska på skärmen.

18.3. Rengöring varje vecka

1. RENGÖR FILTRENA

1. Ta bort alla tre magnetiska luftfilter som finns på ugns framsida och sidor.
VARNING: Använd INTE ugnen om luftfiltren inte är installerade.

2. Tvätta filtren med ett milt tvättmedel med varmt vatten.
3. Skölj och torka noggrant.
4. Placera de rena filtren på ugns framsida och sidor..
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19. Användarinställningar
Du kan anpassa ett antal ugnsfunktioner som passar ditt företag. Tabellen på sidan 28 visar dessa alter-
nativ; fabriksinställningen är i fetstil..

19.1. Redigera dina användarinställningar:
1. Tryck på den blå menyknappen längst ner på skärmen.
2. Bläddra ner och välj ”User Options”.
3. Använd den här menyn för att ändra ugnsinställningarna. 

Tryck på ikonen för vänsterpilen för att återgå till menyn 
efter ändringen.

OBS Du kan också ändra användarinställningarna med ACP-
programmeringsapplikationen.

OBS:Inställning av förvärmning i användarinställningarna 
ställer ugnen till att värmas till en specifik temperatur varje 
gång den slås på.

©2018 ACP, Inc.
Cedar Rapids, IA 52404 Page 22 of 24

User Options 
There are several options you can change to customize the operation of the 
oven for your business. The table on page 23 shows these options;  
the factory setting is shown in bold type.

Access and Modify User Options: 
1. Touch the blue menu icon at the bottom of the screen.
2. Scroll down and touch to select “User Options.”
3. Use this menu to modify oven settings. 

Touch the left arrow to return to the menu after making each change.
Note:  You may also make user options changes using the ACP 
Programming Application�

Note:  Programming the preheat temperature in the user options menu will 
set the oven to heat to a certain temperature each time it is powered on

TILLÅT MANUAL COOK

Allow Manual Cook alternativet måst vara aktiverat
för att visa alternativet Allow Manual Save.

CLEAN FILTER PÅMINNELSE

När meddelandet "Clean Filter" visas ska du rengöra luftfilter 
noggrant. Rengöring av luftfilter stänger inte av meddelandet. 
Meddelandet slutar automatiskt visas efter 24 timmar.

a. Kontrollera "Filter Cleaned" rutan för att bekräfta rengöring.
b. Välj "Dismiss" för att stänga pop-up fönstret.
OBS: Om "Filter Cleaned" rutan är markerad återställs påminnelsetiden.

Den nödvändiga rengöringsfrekvensen för luftfiltren beror på mikrovågsugnen och 
miljöförhållandena. När frekvensen är inställd ställer du in användarinställningen till 
rätt tidsram.
Luftfilter och ventiler bör rengöras regelbundet för att förhindra att ugnen 
överhettas. Se sidan 24 för rengöringsinstruktioner.

PIN KOD

Om du aktiverar PIN-koden väljer du en fyrsiffriga PIN-kod. PIN-koden måste 
vara aktiverad innan en kvalificerad servicetekniker kan gå in i serviceläget.

FÖRVÄRMNINGSVARNING

För att aktivera ugnen att nå önskad temperatur innan du startar tillagningsprogrammet, 
aktivera förvärmningsvarning i användarinställningarna. Aktivera den här inställningen när du 
använder ett recept som har en annan starttemperatur än standardvärmetemperaturen.

DATUM OCH TID

Denna ugn lagrar dataloggen, inklusive datum och tid. Denna information 
används för att diagnostisera och felsöka. Exakt datum och tid är viktigt för 
dataloggen.
1. Välj TIME. Välj format(12 HR eller 24 HR). Ange lokaltid.
2. Tryck på vänsterpilen för att återgå.
3. Välj DATE. Välj format (MM/DDYYY eller DD/MM/YYYY).

Ange aktuell dag.
4. Tryck på vänsterpilen för att återgå.

2
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20. Standardanvändarinställning
Tabellen nedan visar standardanvändaralternativen; fabriksinställningen för varje modell visas med 
fetstil.

Användarinställning ARX / MRX, 60Hz ARX & MRX, 50HZ

Språk Engelska, kinesiska (mandarin),
japanska, koreanska, ryska, tyska,
franska, italienska, polska, danska, 
grekiska, latin, svenska, portugisiska, 
spanska, thailändska, lao, holländska, 
vietnamesiska, arabiska, ukrainska, filip-
pinska, norska, hindi, bengali

Engelska, kinesiska (mandarin), japans-
ka, koreanska, ryska, tyska, franska, 
italienska, polska, danska, grekiska, latin, 
svenska, portugisiska, spanska, thai-
ländska, lao, holländska, vietnamesiska, 
arabiska, ukrainska, filippinska, norska, 
hindi, bengali

Tid
*tiden anges i timmar och minuter

*12 Timmar
*24 Timmar

*12 Timmar
*24 Timmar

Datum
*datumet angets i dag, månad och år

*MM / DD / YYYY
*DD / MM / YYYY

*MM / DD / YYYY
*DD / MM / YYYY

Temperaturenhet Celsius
Fahrenheit

Celsius
Fahrenheit

Förvärmningens temperatur
* 200°F - 520°F (93°C - 270°C)

520°F ( 270°C ) 270°C ( 520°F )

Tangentbordets aktivering 30 sekunder
60 sekunder
2 minuter

30 sekunder
60 sekunder
2 minuter

Ljusstyrka Low
Med
High

Low
Med
High

Tangentljud On
Off

On
Off

Ljudvolym Low
Medium
High

Low
Medium
High

Ljudssignal vid slutet av programmet Tre ljudsignaler (en gång)
Tre ljudsignlare (Upprepande)
Kontinuerlig tills dörren öppnas

Tre ljudsignaler (en gång)
Tre ljudsignlare (Upprepande)
Kontinuerlig tills dörren öppnas

Tillåt Manual Cook On
Off

On
Off

Tillåt Manual Save (Manuell sparing) On
Off

On
Off

PIN Kod
*bör vara fyrsifrig PIN

*On
Off

*On
Off

Vid dörröppning Nollställer timern
Avbryter Cook-programmet

Nollställer timern
Avbryter Cook-programmet

Påminnelse av filterrengörin g 7 dagars mellanrum
30 dagars mellanrum
90 dagars mellanrum
Off

7 dagars mellanrum
30 dagars mellanrum
90 dagars mellanrum
Off

Förvärmingsvarning On
Off

On
Off

Automatisk avstängning 2 timmar
4 timmar
8 timmar
Off

2 timmar
4 timmar
8 timmar
Off
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21. Innan du ringer efter service
VARNING!
För att undvika elektriska stötar som kan orsaka allvarlig personskada eller död, ta inte bort ytterhöljet vid 
någon tidpunkt. Endast en auktoriserad servicen ska ta bort ytterhöljet.
Detta är en klass A-produkt. I en hemmiljö kan denna produkt orsaka radiostörningar, i vilket fall använda-
ren kan behöva vidta lämpliga åtgärder.

PROBLEM MÖJLIG ORSAK

Ugnen fungerar inte Bekräfta att ugnen är ansluten.
Bekräfta att ugnen är ansluten till en jordad krets.
Kontrollera säkringen eller brytaren.

Ugnen fungerar tidvis Kontrollera luftfilteret och luftuttagen.

Om ugnen inte reagerar på tangenttryck Se till att ugnen är förvärmd. Öppna och stäng dörren, tryck på tangen-
terna igen.

Ugnsfläkten slår på medan ugnen inte är det
förvärmning eller tillagning pågår

Normal funktion

När ugnen avstängs är skärmen fortfarande på Normal funktion

”Clean Filter” visas i skärmen Detta är normalt och kommer att visas i 24 timmar

Ugnens skärm har frusit Ugnsskärmen måste nollas.
Modeller utan reset-knapp:
Koppla ur ugnen. Vänta 5 sekunder. Anslut igen.
Modeller utrustade med återställningsknapp:
a. Ta bort det främre magnetiska luftfiltret.
b. Nå genom det vänster luftintagshål och tryck uppåt på knappen för 
att återställa ugnen.

”G0” felmeddelande på skärmen Den maximala ugntemperaturen har överskridits.
När ugnen har svalnat trycker du på den röda återställningsknappen i 
apparatens nedre högra hörn.
Om “G0” -felet fortfarande visas eller dyker upp igen, kontakta din åter-
försäljare.
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