
Leiðbeiningar
Electrolux EEB-4231POX ofn 

Yfirlitsmynd
1. Stjórnborð   7. Hitaelement
2. Valrofi fyrir kerfi  8. Ljós
3. Gaumljós / straumljós  9. Blástursvifta
4. Klukka   10. Plötuberar
5. Hitastillir   11. Plötuhæð
6. Ljós fyrir hita

Tíminn stilltur og undirbúningur
Áður en þú byrjar að nota ofninn þarf að stilla tímann. 
Klukkan á skjánum blikkar þegar ofninn er settur í samband, 
ef rafmagnið rofnar eða ef tíminn hefur ekki verið stilltur. 

Ýttu á + eða - til að velja réttan tíma. Eftir u.þ.b. 5 sekúndur, 
hættir klukkan að blikka og sýnir tímann sem þú stilltir. 

Forhitaðu ofninn til að brenna í burtu fitu á elementum og 
stilla á undir- og yfirhita á mesta hita í klukkutíma, grill á 
mesta hita í 15 mínútur og blástur á mesta hita í 15 mínútur.
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Ofnljós
Ljósið í ofninum er kveikt án þess að nein 
eldun eigi sér stað. Hentar til þrífa ofninn.

Undir- og yfirhiti 
Hentar til að baka eða steikja mat á einni 
hæð. 

Sér yfirhiti
Hentar til að fá skorpu á brauðið og annars 
baksturs. Gott til að fullelda/klára steikingu. 

Sér undirhiti
Til að fá stökkan botn á kökur og til að 
halda mat heitum fyrir framreiðslu. 

Grill
Tilvalið til að grilla jafnháa skammta og 
rista brauð. 

Tvöfalt grill
Hentar stærri jafnháum skömmtum og til að 
rista brauð. 

Turbo grill (grill og blástur)
Til að grilla og steikja stærri kjötstykki, 
kjúkling með beini. Jafnframt gratínering. 

Heitur blástur eða affrysting
Allt að 3 hæðir samtímis. Hafðu hitastigð 
20-40°C lægra en hefðb.undir- og yfirhita. 

Pizzakerfi
Til að brúna að ofan og fá stökkan botn. 
Stilltu 20-40°C lægra en hefðb. undir-/yfirh.  
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Eiginleikar klukkunnar
Klukkan hefur þrjá takka
 Mínus til að breyta tímanum 
 Klukka til að breyta klukkustillingum
 Plús til að breyta tímanum

Klukkan hefur eftirfarandi aðgerðir

 
 Tími dags (C) - stilla, breyta eða skoða tíma dags. 
 Mínútuúr (A) - til að stilla niðurtalningu tíma með 
 hringingu í lokin. Þessi aðgerð hefur engin áhrif á  
 aðra starfsemi/virkni ofnsins. 
 Lengd (A) - til að stilla eldunartíma. 
 Endir (A) - lok eldunartíma - slekkur á ofninum.

Hægt er að nota aðgerðirnar lengd      og endir      á sama 
tíma til að ákveða hve lengi ofninn á að vera í gangi og 
hvenær slökknar á honum. Þannig getur þú stillt hann fram í 
tímann með því að velja fyrst lengd      og loks endir     .

Til að stilla allar klukkuaðgerðir
Fyrir lengd      og endir     , þarf að forstilla ofninn á kerfi og 
hitastig. Þetta er ekki nauðsynlegt ef nota á mínútuúrið      .

1. Ýttu á miðjutakkann      þangað til sú klukkuaðgerð sem 
nota á blikkar. 
2. Ýttu á + eða - til að velja nauðsynlegan tíma. 
Klukkuaðgerðin hefur verið valin og lýsir með viðkomandi 
tákni á skjánum.
3. Þegar tíminn endar blikkar klukkuaðgerðin og hljóðmerki 
heyrist.
4. Slökktu á ofninum og stilltu kerfavalrofann og hitastillir í 
núllstöðu.  

Til að ógilda klukkuaðgerðir
1. Ýttu á miðjutakkann      þangað til sú klukkuaðgerð sem 
nota á blikkar. 
2. Ýttu á og haltu inni - (mínus). 
Klukkuaðgerðin hefur verið gerð óvirk eftir nokkrar sekúndur. 

 

Viðhald og þrif
Þrífðu framhlið ofnsins með rökum klút og mildu sápuvatni. 
Ofninn á að þrífa að innan eftir hverja notkun. Notaðu ofn-
hreinsi fyrir innbrenndar matarleifar. Aldrei má nota odd-
hvassa eða hrjúfa hluti til að þrífa glerjunginn s.s. stálull, né 
heldur sterk leysiefni önnur en sérstaka ofnhreinsa. 

Hægt er að fjarlægja plötuberana til að auðvelda þrif. Taktu 
föstum tökum í miðju plötuberans og kipptu honum úr, fyrst 
að framan verðu, og svo að aftanverðu. Settu þá aftur í götin í 
öfugri röð.  

Hægt er að losa hurðina frá og skilja hana að, til þess að 
auðvelda þrif og þrífa innra gler og milligler.

Opnaðu hurðina alveg niður og lyftu krækju á löminni upp 
eins og myndin hér að neðan sýnir. Lyftu þvínæst hurðinni 
upp og dragðu hana úr mótstykkinu fyrir lömina. 

Til að losa glerið er hurðinni komið fyrir á mjúku undirlagi eftir 
að hafa verið losuð frá ofninum. 

Lyftu glerfestingum á báðum hliðum varlega í 90° gráður til að 
komast að glerjunum. Þegar þrifum er lokið er allt sett saman 
í öfugri röð. Gættu þess að glerin sitji rétt í.   
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