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SikkerhedSinStruktioner 

•   Læs venligst instruktionerne nøje og behold dem.
•   Brug dette apparat udelukkende som beskrevet i instruktionerne.
•   Dette apparat er ikke egnet for personer (inklusive børn) med reduceret fysisk, sensorisk eller mental 

kapacitet, eller mangel på erfaring og viden, medmindre de har fået tilladelse eller instruktion omkring 
brug af apparatet, af en person med ansvar for deres sikkerhed.

•   Børn skal instrueres i ikke at lege med apparatet.
•   Reparationer skal udelukkende laves af en kvalificeret elektriker. Prøv aldrig at reparere apparatet selv.

SikkerhedSinStruktioner  -  elektricitet og varme

•    Før brug skal du være sikker på, at hovedspændingen er den samme som indikeret på apparatets 
typeskilt.

• Sørg for at du altid bruger en stikkontakt med jordforbindelse til at tilslutte apparatet. 
• Fjern altid stikket fra kontakten, når apparatet ikke er i brug.
• Fjern stikket fra stikkontakten ved at trække i stikket, ikke i strømkablet.
• Tjek apparatets strømkabel jævnligt for at sikre, at det ikke er beskadiget. Brug ikke apparatet hvis  
 strømkablet er beskadiget. Et beskadiget strømkabel skal erstattes af en kvalificeret reparatør. 
• Når en forlængning er i brug, skal du altid sikre dig, at kablet er rullet helt ud.
• Brug udelukkende en godkendt forlængerledning.
• Visse dele af apparatet kan blive varmt. Rør ikke disse dele for at undgå i at blive brændt.
• For at forhindre risikoen i at blive brændt, skal apparatet bruge plads, for at tillade det at frigøre   
 varmen. Sørg for, at der er nok plads omkring, og at det ikke er i kontakt med brændbart materiale.  
 Tildæk ikke apparatet. Sørg også for at ventilationen ikke er dækket eller blokeret. 
• Brug aldrig apparatet, når det er tæt på brandbart materialer.
• Vær sikker på, at apparatet, strømledning og stikket ikke er i kontakt med varme ting som fx en varm  
 kogeplade eller en flamme.
• Vær sikker på, at apparatet, strømledningen og stikket ikke er i kontakt med vand.

SikkerhedSinStruktioner   -  Ved brug

• Brug aldrig apparatet udenfor.
• Brug aldrig apparatet i et fugtigt rum.
• Placer apparatet på en flad, stabil overflade.
• Vær sikker på, at dine hænder er tørre, før du rører apparat, strømledning eller stik. 
• Sluk apparatet eller fjern stikket fra stikkontakten, hvis der sker en fejl ved brug, før du gør apparatet  
 rent, tilpasser eller fjerner tilbehør eller opbevarer apparatet efter brug.
• Forlad aldrig apparatet ude af syne mens det er i brug.
• Flyt aldrig apparatet mens det er tændt og stadig varmt. Sluk apparatet og vent til det har kølet ned, 
 før du fjerner det.
• Vær sikker på, at der er nok plads omkring apparatet (mindst 10 cm), såvel som over apparatet   
 (mindst 30 cm).
• Ovnens glaslåge bliver varm, når den er i brug. Brug derfor altid håndtaget til at åbne og lukke døren.
• Brug redskab/grydelap til at fjerne bagepladen eller grillen fra den varme ovn.
• Placer ikke følgende ting ovenpå apparatet: Pap, plastik, papir, lys eller brandfarlige objekter.
• Placer ikke tunge objekter på ovnlågen, når den er åben.
• Fjern forsigtigt bagepladen når den indeholder varme væsker eller fedt.
• Undgå at vand kommer i kontakt med ovnlågen under eller kort efter brug. Dette kan ødelægge   
 glasset. 
• Placer ikke apparatet tæt på gas eller andre varmekilder, heller ikke ved en elektrisk ventilator. 
 Det kan have en negativ effekt på apparatets temperaturkontrol.
• Tag ikke apparatet op, hvis det falder ned i vand. Fjern stikket fra stikkontakten og brug ikke apparatet  
 mere.
• Rens apparartet grundigt efter brug (se “Rengøring og vedligeholdelse”).
• Sæt aldrig apparatet, strømkablet eller stikket i vand eller andet flydende.
• Dette apparat må ikke bruges med en ekstern timer eller en fjernbetjening.

     Visse dele af apparatet kan blive varmt. 
   Rør ikke disse dele for at undgå i at blive brændt.
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Betjening   -  generel

Grillovnen er kun beregnet til hjemmebrug,  
ikke til professionel brug. 

1. Kabinet
2. Afstandsstykke
3. Strømkabel og stik
4. Ventilations slots
5. Temperatur knap 
6. Programtast (over og/eller undervarme)
7. Timer knap 
8. On/Off indikator lys
9. Varmeelementer
10. Enhed for tilslutning af roterende drejespyd 
11. Dørhåndtag
12. Dør
13. Grillspyd
14. Klemme til grillspyd
15. Pandegreb til drejespyd 
16. Håndtag til at aftage  
 bageplade/grillrist med
17. Bageplade
18. Grill
               
           Figur 1 
Betjening   -  Før ibrugtagning

1. Fjern indpakningen. 
2. Rens al tilbehør for at fjerne eventuelle rester fra produktionsprocessen 
 (se “Rengøring og vedligeholdelse). Tør dem grundigt.
3. Tænd over- og undervarmeelementerne i 15 minutter på højeste temperatur med døren åben.  
 Dette vil fjerne enhver indpakningslugt fra apparatet. 

  Apparatet kan udsende lidt røg og en karakteristisk lugt, når du tænder den for første gang. 
Dette er normalt og vil hurtigt stoppe. Vær sikker på, at apparatet har tilstrækkelig ventilation. 

grillrist
Du kan bruge grillristen til mad, der skal varmes og grilles. 
Sørg for at maden ikke kan falde igennem grillristen. 
Grillen kan også bruges til opvarmning og grille 
med både over- og under varme. 

Bageplade
Anvend bagepladen, hvor der er brug for, at udnytte 
undervarmen. Bagepladen bliver varmet op. 

1. Undervarme
2. Overvarme
3. Over og undervarme
3. Grillspyd
4. Varmluftsfunktion 
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Betjening - Forvarmning 

Det er ikke nødvendigt at forvarme ovnen. Dog kan du i visse tilfælde opnå et bedre resultat, hvis ovnen er 
forvarmet, for eksempel til kød, der skal steges til medium, og når du bager en kage.

Kartoffelret Bageplade eller grill niveau b 220 grader Top/bund 30 min

Ovnstegte 
pommesfrites

Bageplade niveau b 200 grader Top/bund 10 min

Kylling Bageplade niveau a
Kylling på drejespyd

200 grader Top/bund 60 min

Pizza (færdigkøbt) Grillrist niveau b 230 grader Top/bund 7 min

Pizza (med 
hjemmelavet dej)

Bageplade niveau b 200 grader Bund 20 min

Tærter Bageplade niveau a 200 grader Top 40 min

Æblepie Grillrist niveau b 230 grader Top/bund 25 min

Kage Grillrist niveau  a eller b 200 grader Top 40 min

Småkager Bageplade niveau b 170 grader Top 20 min
 
Bagetider for udvalgte retter.
Vær venligst opmærksom på, at disse tider kan variere og afhænger af kvantitet, kvalitet og personlig præference. Hvis 
der er bageinstruktioner på madindpakningen, råder vi dig til at følge disse, for at opnå det bedste resultat. 

Betjening - Bagning

1. Åben ovndøren (12)
2. Placer bagepladen (17) med maden på den ønskede højde i rillerne i ovnen.
3. Luk ovndøren.
4. Brug temperaturreguleringsknappen (5) til at sætte den ønskede temperatur. 
5. Drej programvælgeren (6) til ønskede indstilling. 
6. Brug timerknappen (7) til at sætte bagetiden. Mængden af tid der kræves, afhænger af type og   
 mængde af mad. On/Off indikatoren (8) vil blive tændt. 
7. Bag maden indtil det er færdigt. Ovnen slukker selv automatisk og et signal vil lyde når bagetiden er  
 overstået. On/Off indikatoren vil gå ud.

  Hvis maden er klar, men bagetiden ikke er overstået, kan du slukke ovnen ved at dreje 
programvælgeren til ‘OFF’. Timeren vil fortsætte, men ovnen vil ikke længere varme. 

8. Brug ovnhandsker/grydelapper.
9. Åben ovndøren. Pas på: Døren er varm!
10. Brug håndtag til at fjerne bagepladen fra ovnen.
11. Luk ovndøren.
12. Fjern maden fra bagepladen (17) og læg det 
 på en tallerken. Pas på - maden er varm!
13. Når du er færdig, drej programvælgeren til ‘OFF’  
 og fjern stikket (3) fra stikkontakten. 

        Figur 2 – Sådan udtages bagepladen
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Betjening - grill 

Du kan bruge grillfunktionen til at give fisk, fjerkræ og ovnretter en gylden brun overflade. 
.
1. Åben ovndøren (12).
2. Placer bagepladen (13) i den nederste rist i ovnen. Bagepladen vil samle saft og fedt mens der grilles  
 og forhindre saften, og fedtet i at ramme det nederste varme element (19 a, b, c).
3. Placer grillen med maden i midten eller ovnristen i ovnen.
4. Lad ovndøren være lidt på klem, så luften kan cirkulere.
5. Brug temperaturreguleringsknappen (5) for at sætte den ønskede temperatur. 
6. Drej programvælgeren (6) til den ønskede indstilling.  
7. Brug timerknappen(7) til at sætte grilltiden. Mængden af tid afhænger af type og mængde af maden.  
 On/Off indikatoren (8) vil blive tændt. 
8. Grill maden indtil det er færdigt. Ovnen slukker automatisk og et signal vil lyde, når grilltiden er gået.  
 On/Off indikatoren slukker.

  Hvis maden er klar, men grilltiden ikke er gået, kan du slukke grillen ved at dreje programvælgeren til 
‘OFF’. Timeren vil fortsætte, men grillen vil ikke længere være tændt.

 
9. Brug ovnhandsker/grydelapper.
10. Åben ovndøren. Pas på! Døren er varm.
11. Brug håndtaget til at fjerne grillen med maden fra ovnen.
12. Tag maden væk fra grillen og læg det på en tallerken. 
 Pas på! Maden er varm.
13. Brug håndtaget til at fjerne bagepladen fra ovnen. 
 Pas på! Saft og fedt på bagepladen er varmt!
14. Luk ovndøren.
15. Når du er færdig med at grille, drej program
 -vælgeren til ‘OFF’ og fjern stikket fra stikkontakten. 

                  Figur 3 – Sådan udtages grillristen

Betjening – Sådan bruges grillspyddet 

Du kan bruge grillspyddet (13) til at grillet kød og fjerkræ, til en lækker brun overflade.

1. Åben ovndøren.
2. Placer bagepladen på den nederste rist i ovnen. Bagepladen vil samle saft og fedt, mens der grilles og  
 forhindre det i at komme på det nederste varme element.
3. Fjern klemmen (14) fra den runde ende af grillspyddet.
4. Spid kødet eller fjerkræet, der skal grilles på den runde ende af grillspyddet. 
 Vær sikker på, at grillspyddet er sat ind igennem midten af kødet eller fjerkræet.
5. Brug klemmen til at sikre kødet eller fjerkræet til grillspyddet.
6. Placer grillspyddet med kødet eller fjerkræet i ovnen. Indsæt
 den runde del af grillspyddet i drive sleeve (10). 
 Placer den lige ende af grillspyddet på støtten.

  Vær sikker på, at kødet eller fjerkræet ikke rører det 
 øverste varme element, når det drejer.
 
7. Lad ovndøren være lidt på klem, så luften kan cirkulere.
8. Brug temperaturreguleringsknappen til at sætte den ønskede temperatur.

                       Figur 4 – Tilpasning af grillspyddet
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 9.  Drej  programvælgeren til indstillingen: . Når du bruger grillspyddet, vil vi anbefale dig kun at bruge  
 den øverste varme, fordi det nederste varmeelement er dækket af bagepladen, hvilket fanger fedtet og  
 derfor ikke har nogen effekt.
10. Brug ’timer’ knappen til at indstille grilltiden. Mængden af tid der kræves, afhænger af type og mængde  
 af mad. On/Off indikatoren vil blive tændt.
11. Grill kødet eller fjerkræet indtil det er færdigt. Ovnen vil slukkes automatisk og et signal vil lyde når grill  
 tiden er gået. On/Off indikatoren vil slukke.

  Hvis kødet eller fjerkræet er færdigt, men grilltiden ikke er gået, kan du slukke ovnen ved at dreje 
programvælgeren til ‘OFF’. Timeren vil fortsætte, men ovnen vil ikke længere varme.  
 

12. Brug ovnhandsker/grydelapper.
13. Åben ovndøren. Pas på! Døren er varm.
14. Brug håndtaget til at fjerne grillspyddet
 med kødet eller fjerkræet og læg det på en tallerken.
15. Luk ovndøren.
16. Fjern klemmen fra den runde ende af grillspyddet. 
 Pas på! Grillspyddet og kødet eller fjerkræet er varmt.
17. Brug håndtaget til at fjerne bagepladen fra ovnen.
 Pas på! Saft og fedt fra bagepladen er varm!
18. Når du er færdig, drej programvælgeren til ‘OFF’ 
 og fjern stikket fra stikkontakten.
                     Figur 5 – Udtagning af grillspyddet

rengØring og VedLigehoLdeLSe 

Rengør appararet hver gang efter brug.

1.  Fjern stikket fra stikkontakten og lad apparatet køle helt ned.
2.  Brug varmt vand med lidt opvaskemiddel til at rengøre bagepladen, grillen, grillspyddet og removal  
 tool.Rens med meget vand og tør dem helt.
3.  Brug en vaskeklud til at rengøre ovnens yder- og inderside samt døren. Tør dem helt.
4.  Placer alle ting i ovnen igen. 

 • Vær sikker på at stikket er fjernet fra stikkontakten, før du rengører apparatet.
 • Brug aldrig ætsende rengøringsmidler eller skarpe objekter (såsom knive eller hårde børster)
  til at rengøre apparatet.
 • Læg aldrig apparatet, strømkablet eller stikket i vand eller andet flydende.

teknisk information 

Type:  AGL35
Effekt:  1400 - 1650W
Volt:  220-240V ~ 50Hz

MiLjØet

 • Læg indpakningsmateriale, såsom plastik og bokse i de rigtige affaldscontainere.
 • Når dette produkt når enden af dets brugsliv, skal du ikke smide det i en skraldespand; aflever  
  det til genbrug for elektronisk udstyr. Se venligst på symbolerne på produktet, brugsinstruktionerne  
  eller indpakningen. 
 • Materialerne kan genbruges som indikeret. Din hjælp til genbrug eller andre måder at bruge   
  gammelt elektronisk udstyr på, vil bidrage som en vigtig del til at beskytte miljøet.
 • Kontakt din kommune for adressen på rette opsamlingspunkt i dit kvarter. 
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garantiBeSteMMeLSer

Importøren garanterer apparatet mod defekter lavet af produktionsvirksomheden og/eller materielle skader 
60 måneder fra købsdatoen, på følgende betingelser:

1.  Ingen omkostninger vil blive opkrævet for udgifter til arbejdskraft eller materialer i garantiperioden.  
 Enhver reparation lavet i garantiperioden forlænger ikke garantiperioden.
2.  Importøren bliver automatisk ejer af enhver defekt del, som han erstatter eller et defekt apparat 
 (hvis appararatet skal erstattes).
3.  Alle klager der stilles under garantien, skal være ledsaget af den originale kvittering fra salget. 
4.  Klager under garantien skal sendes til forhandleren, hvor apparatet var købt eller til importøren. 
5.  Garantien gælder for den første køber og kan ikke videregives.
6.  Garantien dækker ikke skader forårsaget af: 
 a. Uheld, forkert brug, slid eller forsømmelse.
 b. Defekt installation og/eller brug som overtræder den fremherskende lovlige, tekniske 
  eller sikkerhedsregulationer.
 c. Forbindelse til en hovedspænding udover den spænding der er specificeret på brugsvejledningen.
 d. Uautoriserede ændringer.
 e. Reparationer lavet af udefrakommende. 
 f. Skødesløs transport uden fornuftig indpakningsmaterialer eller beskyttelse.
7.  Ingen klager kan gives under denne garanti for:
 a. Tab sket gennem transport.
 b. Fjernelse eller ændring af apparatets serie nummer.
8.  Garantien dækker ikke strømledninger, lamper eller glas dele.
9. Ingen klager kan gives under denne garanti for skader, andet end reparationer eller erstatning af   
 defekte dele. Importøren kan aldrig holdes ansvarlig for noget tab eller skader eller andre   
 konsekvenser, direkte eller indirekte fra apparatet givet af importøren.
10. I tilfælde af klager under garantien, kan du kontakte din forhandler hvor apparatatet er købt. Bestron  
 giver dig også mulighed for at sende apparatet direkte til vores serviceafdeling. Send ikke apparatet  
 uden at kontakte os først. Pakken kan blive afvist og eventuelle omkostninger vil vær for din regning.  
 Venligst kontakt serviceafdelingen, og de vil fortælle dig, hvordan du skal pakke og sende apparatet.
11. Dette apparat er ikke egnet til professionel brug. 

kundeSerVice

Kontakt venligst BESTRON serviceafdeling, hvis der skulle opstå en fejl:

BESTRON NEDERLAND BV 
Bestron Service
Moeskampweg 20 
NL-5222 AW  ’s-Hertogenbosch 

Tel: +31 (0) 73 - 623 11 21
Fax: +31 (0) 73 - 621 23 96

Email: info@bestron.com
www.bestron.com 

ce - oVerenSSteMMeLSeSerkLæring

Dette produkt opfylder de væsentlige krav 
i følgende EU-sikkerhedsdirektiver 

•  EMC direktiv 2004/108/EC
•  Lavspændingsdirektiv  2006/95/EC

        R. Neyman / Kvaliteskontrol


