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RENGJØRING AV OVNENS GLASSVINDU OG DØR

INNBYGNINGSOVN
Installasjonsanvisning

gass

SKIFTE AV OVNsLAMPE
Skru først av ovnen og påse at DEN er kald.
1) Sørg for at ovnen er frakoblet strømforsyningen.
2) Fjern lampeholderens glassdeksel. (Benytt gjerne
gummihanske, for lettere å kunne skru ut glassdekselet)
3) Fjern lampen og skift ut med en lampe som er resistent mot høye temperaturer (300’C) og som har
følgende kjennetegn: Spenning 230 V / Wattforbruk
15 W / Type E14
4) Sett på plass glassdekselet og koble ovnen til strømforyningen.

Hyttetorget AS
Kullerød Nord 13b, 3242 Sandefjord. (Ved Torp Flyplass) Tlf. 33 42 01 00.

VENTILASJON RUNDT OVNEN

Når ovnen er på, slippes varm luft gjennom ventilene
med hjelp av ventilasjonsviften. Denne ventilasjonen
er påkrevd for at brenneren skal fungere ordentlig i
ovnen og gi gode stekeresultater.

Dersom ovnen skal installeres i “Saga innbyggingsskap for stekeovn”, skal ovnen plasseres på 4 stk,
2 cm klosser – en i hvert hjørne. Dette for å lage en
glipe som sørger for lufttilførsel.

Oppstart og bruk

vENTILASJON ved tradisjonell innbygging
IKKE sperr ventilene da dette kan resultere i dårlig forbrenning og mulighet for skader på ovnen. Bruk av
gassovn resulterer i produksjon av varme og fuktighet i
rommet som det blir installert i. Påse derfor at kjøkkenet
er godt ventilert.

Første gangen du benytter ovnen varmes den med
døren lukket ved maks temperatur i 45 minutter.
Påse at rommet er godt ventilert før ovnen slås av
og ovndøren åpnes. Apparatet vil trolig produsere en

Det skal også bores luftehull i møbelets side, lengst
bakerst, for utlufting. Ca. Ø 50 cm hull på hver side,
mot øverste hylle i bakkant.
Ventilasjonen vil bli sikret ved hjelp av en 230 V innebygget vifte i ovnen. Dersom du kun har 12 V tilgang,
må det benyttes en omformer på 140 W.
(Varenr. 690016)

noe ubehagelig duft som forårsakes av at beskyttende
produksjonsrester brennes bort under produksjonsprosedyren.

Bruk av brenner og grillbrenner
Gassovnens brennere oppe (grill) og nede kan kun
benyttes hver for seg. Dersom du ønsker å benytte
en av disse trykker du først på bryteren og venter 5
sekunder for å renske ut luft fra rørene. Deretter kan
du antenne brenneren med hjelp av det automatiske
tenningssystemet (valgfritt) eller ved hjelp av fyrstikker.

Selv om du ikke benytter Saga innbyggingskap, må
det sørges for ventilasjon i front og i bakkant. I og
med at dette er en gassovn med flamme, er det viktig
med lufttilførsel via lufteventil.

Straks brenneren er påtent må du fortsette å holde
knappen i omtrent 10 til 15 sekunder for at flammens
magnetsikringssystem skal fungere. Etter at brenneren
har vært tent i ett minutt kan du lukke ovndøren.
OBS! Hold alltid ovndøren åpen under grilling.

Bruk av varmeskjoldet
INNBYGGINGSMÅL
GASSTILKOBLING
Screw fixing holes

580 mm

Når gass skal tilkobles både ovn og gasstopp skal
dette gjøres via to gasslanger (maks 1,5 m). Gass-
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For å kunne installere ovnen under benk eller i en kjøkkenenhet må man benytte disse innbyggingsmålene.

slangene forenes til en gasslange eller til ett gassrør
via T-stykke (Varenr. 6142016).

Et varmeskjold (Bilde 1) er konstruert for å beskytte
kontrollpanelet og knappene når ovnen er i grillmodus.

3) Det er viktig å holde døren åpen når man benytter
grillfunksjonen.

1) Plasser varmeskjoldet under kontrollpanelet ved å
åpne ovnens frontdør (Bilde 2)

4) V armeskjoldet vil bidra til en optimal stekeytelse
samtidig som det beskytter kontrollpanelet og
knappene.

2) Før de to festesløyfene på varmeskjoldet inn i de
to spaltene under kontrollpanelet, deretter sikres de
mellom ovnen og den indre døren ved å lukke døren
forsiktig (Bilde 3).

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
YTRE BREDDE
YTRE DYBDE
YTRE HØYDE
INDRE BREDDE
INDRE DYBDE
INDRE HØYDE

595 mm
610 mm
595 mm
460 mm
400 mm
350 mm

OVNVOLUM
LAMPEENERGI
OVNBRENNER
GRILLBRENNER
VENTILASJONSVIFTE
FORSYNINGSSPENNING

64 L
15 W
2000 W
1400 W
22 W
230 V, 50 Hz

Bilde 1

Bilde 2

Bilde 3

VARMESKJOLDET BLIR GLOVARMT UNDER BRUK –
FORSØK ALDRI Å FJERNE DET BARE MED HENDENE LIKE ETTER BRUK.

