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F ÖNSTER

IN D U KT ION S H Ä L L

SÅ FUNGERAR
DINA FÖNSTER

SÅ FUNGERAR
DIN INDUKTIONSHÄLL

ÖPPNING

BESKRIVNING AV HÄLL

1. Tryck in knapparna i över och underkant handtag.
2. Vrid handtaget 180 grader för att kunna öppna fönstret,
fortfarande med knapparna intryckta.
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VÄDRINGSLÄGE

1. Induktionskokzon
2. Kontrollpanel

Vrid handtaget 90 grader för vädringsläge med
knapparna intryckta.

Obs!

Vid stängning: skall också då knapparna tryckas in!
De långsmala fönstren (H:6dmxB12dm) har bara vädringsläge!

VISNING AV
VÄRMELÄGET
SKÖTSELRÅD:
Vi rekommenderar rengörning med vatten och handiskmedel. Glas ska
rengöras med rengörningsutrustning som är fria från grus och skräp. Använd
mjuka verktyg såsom gummiskrapor eller tygtrasor och eftertorka noga.

BESKRIVNING AV KONTROLLPANEL

Använd touch-kontrollerna för att välja åtgärd.
Displayerna, indikatorerna och ljudsignalerna
markerar vilka funktioner som är aktiverade.
Funktion

Kommentar

1.

PÅ/AV

För att aktivera & avaktivera hällen

2.

Lås/Barnlås

För att låsa/låsa upp kontrollpanelen

3.

-

För att välja kokzon

4.

Värmelägedisplay

För att visa det inställda värmeläget

5.

-

För inställning av värmeläge

INDUKTIONSHÄL L

SÄTTA PÅ OCH STÄNGA AV
Tryck på på/av-knappen i 1 sekund för att sätta på eller stänga av hällen.
Funktionen stänger av hällen automatiskt om:
• Alla kokzoner är avstängda.
• Du inte ställer in värmeläge efter hällen har aktiverats.
• Du spiller något eller sätter något på kontrollpanelen längre än 10 sekunder.
• Hällen blir för het.

RÅD OCH TIPS
Kokkärlsmaterial:
• Fungerar: gjutjärn, stål, emaljerat stål, rostfritt stål, botten med flera lager
(märkt som lämpligt av tillverkaren)
• Fungerar ej: aluminium, koppar, mässing, glas, keramik, porslin

LJUD UNDER ANVÄNDNING
Dessa ljud är normala och innebär inte att det är något fel:
• Knackande ljud (kokkärlet är tillverkat av olika material).
• Visslande ljud.
• Surrande: kan bero på hög effektnivå.
• Klickande: kan bero på elektriska omkopplingar.
• Susande: kan bero på att fläkten är igång

SKÖTSEL OCH RENGÖRING
• Rengör hällen efter varje användningstillfälle.
• Använd alltid kokkärl med ren botten.
• Använd ett särskilt rengöringsmedel för hällens yta och en speciell
skrapa för glaset.
• Ta omedelbart bort: smält plast, plastfolie och mat med socker. I annat
fall kan denna typ av smuts skada hällen.
• Ta bort när hällen svalnat tillräckligt: kalkringar, vattenringar, fettstänk.

KY L OC H F RY S

SÅ FUNGERAR
DIN KYL OCH FRYS

K YL OCH FRYS

ANVÄNDNING
Slå på:
1. På kylens baksida finns en stickkontakt som redan sitter i eluttaget.
2. Vrid temperaturreglaget medurs till 3 alternativt 4.
Stäng av:

BRA N D L A RM

SÅ FUNGERAR
DITT BRANDLARM

1. Stäng av kyl och frys genom att vrida temperaturreglaget moturs till läge 0.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING
• Kyl och frys måste rengöras med jämna mellanrum
• Rengör kylens/frysens insida och alla tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
• Gör rent dörrtätningarna regelbundet och torka dem rena från smuts
• Rengör kondensorn och kompressorn (om de går att komma åt) på produktens
baksida med en borste. Detta förbättrar produktens prestanda och bidrar till en
lägre energiförbrukning.

RÅD OCH TIPS
Normala driftljud
• Ett gurglande och bubblande ljud hörs från slingorna när köldmedlet pumpas runt.
• Ett surrande eller pulserande ljud hörs från kompressorn när köldmedlet
pumpas runt.
• Ett plötsligt knackande ljud kan också förekomma.
Tips för energibesparing
• Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen längre än absolut nödvändigt.
• Se till att varm mat kyls ner innan den ställs in i kyl eller frys eftersom det
påverkar temperaturen.

SLÅ PÅ:
Beskrivning av anläggningen
I samtliga lägenheter och rum sitter det ett centralt anslutet brandlarm som
kontrolleras från huvudcentralen i hus D. Brandlarmet är kopplat så att du som
hyresgäst inte behöver kontrollera dess funktion, ej heller byta batteri el utföra dylikt
underhåll. Enheterna får EJ kopplas ur eller på annat sätt förändras så att larmets
funktion påverkas.
VIKTIGT!
Om brand har uppstått måste räddningstjänsten larmas genom att ringa 112.
Om en brand skulle uppstå så gäller rutinen rädda, varna, larma, släck.
Det finns larmknappar monterade i entrén och vid dörren till trapphuset på alla
våningsplan. De knapparna startar samtliga larmdon i fastigheten men man måste
själv ringa 112 för att larma räddningstjänsten.

BADRUM

U GN

LÄCKUT

SÅ FUNGERAR
DIN UGN

Om vatten droppar eller rinner ut ur detta rör: FELANMÄL omedelbart!

PRODUKTBESKRIVNING

Finns i alla badrum i skarven mellan golvmatta och kakelvägg!

UGN

UGNSFUNKTIONER

U GN

ANVÄNDNING
• Ugnen är endast avsedd för matlagning och får inte användas för några andra
ändamål, t ex. för rumsuppvärmning.
• Lämna inte ugnen utan uppsikt under användning.
• Stäng av produkten efter varje användningsområde.
• Var försiktig när du öppnar ugnsluckan medan ugnen är igång. Het luft kan
strömma ut.
• För att förhindra skada eller missfärgning inuti ugnen:
- Sätt inte eldfasta formar eller andra föremål direkt på ugnens botten.
- Lägg inte aluminiumfolie direkt på ugnens botten.
- Ställ inte hett vatten direkt i ugnen.
- Låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå kvar i produkten efter att tillagningen är klar.
• Ha alltid ugnsluckan stängd under matlagning

SKÖTSEL OCH RENGÖRING
• Se till att ugnen har svalnat och är avstängd före underhåll.
• Rengör ugnen regelbundet för att hålla den i gott skick.
• Kvarblivet fett eller mat i ugnen kan orsaka brand.
• Rengör ugnen med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel
och inte produkter som kan repa eller förstöra ugnen så som skursvampar, ’
lösningsmedel eller metallföremål.

MICROVÅGSUGN

SÅ FUNGERAR
DIN MICROVÅGSUGN
PRODUKTBESKRIVNING

M IC ROVÅ GS U GN

HUR SÄTTER JAG PÅ OCH AV MIKROVÅGSUGNEN?
Sätta på:
1. Vrid på effektknappen för att välja effekt
2. Vrid timerknappen för att ställa in timern. Detta sätter på mikrovågsugnen
automatiskt. Om du vill ställa in timern på mindre än 2 minuter, ställ först in timern
på mer än 2 minuter och vrid därefter tillbaka timern till önskad tid.
Mikrovågsugnen börjar tillaga automatiskt när effektnivån och tid ställts in och
luckan stängts. Låt inte mikrovågsugnen vara på om den är tom! Håll uppsikt på
mikron under användning.
Stänga av:
1. Vänta tills mikrovågsugnen stängs av automatiskt när timerknappen nått läget 0.
2. Vrid timerknappen till läget 0.
3. Öppna luckan. Mikrovågsugnen stannar automatiskt. Stäng luckan för att fortsätta
tillagningen. Använd detta alternativ för att titta till din mat.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING
• Rengör mikrovågsugnen efter varje användningstillfälle. På så sätt får du lättare

EFFEKTINSTÄLLNINGSTABELL

bort smuts och det bränner inte fast.
• Torka av framsidan med en mjuk trasa och varmt vatten och diskmedel.
• Ta bort envist smuts med ett speciellt rengöringsmedel.
• Rengör alla delar med jämna mellanrum och låt dem torka.
• Koka ett glas vatten vid full mikrovågseffekt i 2 till 3 minuter för att mjuka upp det
hårda och ta bort rester.

VATTENAVSTÄNG NING

VAT T EN L Å S

STÄNG AV VATTNET
I LÄGENHETEN

UNDERHÅLL AV
VATTENLÅS
OBS! Det är mycket viktigt att låset stängs korrekt, när låset återplacerats

UNDER DISKBÄNKEN...

så är det bra att kontrollera så att det inte läcker.

HANDFAT/DISKBÄNK
Vrid det lilla plastvredet på
kopplingen 90 grader för att
stänga vattnet.
De sitter under diskbänken…

...OCH I BADRUMMET

DUSCH
Vrid det lilla plastvredet på
kopplingen 90 grader för att
stänga vattnet.

Pilla bort lock utan att skada
mattan, ta ur låset och gör rent.

