
 
 

 

 

Miniovn 30 liter 
Brugervejledning 

 

 

 

                            

Model TO-30A-2 / Varenr. 11145 

1800 W 

 
 

 

Læs denne vejledning grundigt igennem inden ibrugtagning og gem den til senere brug 



 
 

 

 

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger 

Når man bruger elektriske apparater, skal man altid følge almindelige forholdsregler, som inkluderer følgende: 

1. Læs alle instruktioner. 

2. Rør ikke ved varme overflader. Vær opmærksom på at overfladen kan blive varm, når den er i brug 

3. Hold børn under opsyn, når apparatet benyttes i nærheden af disse. 

4. For at undgå elektrisk stød, må man ikke nedsænke apparatet, ledning eller stik i vand eller andre væsker. 

5. Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten og lad den ikke berøre varme overflader. 

6. Benyt ikke ovnen, hvis der er skader på ledning eller stik, hvis den har haft funktionsfejl eller på andre måder 

er skadet. Indlevér ovnen på at autoriseret værksted for at udbedre fejl. 

7. Stil ikke apparatet på eller i nærheden af varm gas, varmeplader eller i en opvarmet ovn eller mikroovn. 

8. Vær sikker på der er mindst 10 cm luft omkring alle sider af ovnen, for at sikre korrekt luftcirkulation. 

9. Træk altid stikke ud af kontakten, når apparatet ikke er i brug eller når det skal rengøres. Lad altid ovnen køle 

helt ned, inden der udskiftes tilbehør eller når den skal rengøres. 

10. Sluk altid for ovnen, inden stikket trækkes ud. Bemærk: Træk altid i stikproppen og ikke i ledningen. 

11. Flyt aldrig på ovnen, hvis den er varm efter brug eller indeholder madvarer. 

12. Tildæk ikke krummebakken eller andre dele af ovnen med stanniol, da dette kan forårsage overophedning. 

13. Vær ekstra forsigtig når du flytter bakker eller ved bortskaffelse af varmt fedt eller andre varme væsker. 

14. Rengør aldrig ovnen med metalskuresvampe. Brug kun milde rengøringsmidler og en hårdt opvredet, blød 

klud eller svamp. 

15. Efterlad aldrig ovnen uden opsyn, når den er i brug. 

16. Overdimensionerede fødevarer eller metalredskaber må ikke indsættes i apparatet da der kan opstå brand 

eller fare for elektrisk stød. 

 

17. Stil aldrig brandbare væsker ovenpå eller ved siden af apparatet når det er i brug. 

18. Brug altid kun beholdere eller fade, der er godkendt af producenten til brug i ovn. Det samme gælder ved 

brug af redskaber under madlavningen, f.eks. paletknive. 

19. Put ikke følgende materialer i apparatet: Pap, plastik, papir eller lignende.  

20. Benyt altid grydelapper eller anden beskyttelse, når indhold flyttes fra den varme ovn. 

21. Brug din almindelige sunde fornuft, når ovnen benyttes. 

22. Denne ovn er kun beregnet til brug i private husholdninger. 

 

 



 
 

 

 

Liste over komponenter og tilbehør 

 

 

1. Termostatvælger.  

2. Funktionsvælger. 

3. Timer. 

4. Kontrollys. 

5. Bageplade. 

6. Rist. 

7. Gribetang til rist og plader. 

8. Krummebakke. 

 

Funktionsvælger 

                                  

1.   Slukket/OFF.                                                         

2.   Overvarme. 

3.   Undervarme. 

4.   Over- og undervarme. 

5.   Undervarme og konvention/varmluft. 

6.   Over- og undervarme med konvention/varmluft. 

 



 
 

 

 

Inden ibrugtagning 

➢ Vær sikker på der er rigelig ventilation omkring ovnen (min. 10 cm til alle sider). 

➢ Vær sikker på at ovnen er helt tør, inden den tages i brug. 

➢ Sæt altid ovnen på en varmebestandig overflade. 

➢ Vær opmærksom på, at ovnens ben kan lave mærker på overfladen den er placeret på. Skulle det ske kan 

disse fjernes med en fugtig klud. 

➢ Placér plade, bakke og rist i ovnen og tænd ovnen på over- og under varme på højeste temperatur i 15 

minutter for at rense ovnen helt.  

 

Brug af ovnen 

➢ Drej termostaten med uret til den ønskede temperatur mellem 100°C to 230°C. 

➢ Drej funktionsknappen til ønskede position. 

➢ Drej timeren med uret til den ønskede tilberedningstid mellem 5 og 60 minutter. Kontrollyset vil lyse, så 

længe ovn er tændt. 

➢ Når tilberedningstiden er slut, vil timeren ringe, og ovnen slukke automatisk. 

 

Efter brug 

➢ Sluk ovnen og lad den køle ned. 

➢ Sæt funktionsknappen på OFF-positionen. 

➢ Træk stikket ud af kontakten. 

 

Vedligeholdelse og rengøring 

➢ Træk stikket ud og lad ovnen køle helt ned inden den rengøres. 

➢ Sænk aldrig ovnen i vand eller andre væsker, da det kan forårsage uoprettelige skader på de elektriske 

komponenter. Alle overflader kan vaskes af med en fugtig klud. Brug kun milde rengøringsmidler. Ved 

uhensigtsmæssig rengøring af ovnen, bortfalder reklamationsretten. 

➢ Brug aldrig slibende rengøringsmidler eller skarpe redskaber til rengøring af apparatet. 

➢ Rengør ovnen indeni med en fugtig klud. 

➢ For nemmere rengøring af krummebakken, kan denne fjernes ved at trække den ud – det gøres foran på 

ovnen under lågen. 

➢ Rens bageplade og risten efter brug med varmt vand med blød svamp eller klud. Brug aldrig slibende- eller 

opløsningsmidler på hverken rist eller plade.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Den medfølgende gribetang hjælper dig med sikkert at løfte og fjerne rist eller plade, når de er varme. Hold tangen 

som vist nedenfor så den får et fast greb om det varme objekt. Sørg for et sikkert greb inden noget varmt flyttes. 

Placér gribetangen over den høje del af plade eller rist og skub håndtaget ned og løft ud.     

     

          

                       

Advarsler 

• Dette apparat kan bruges af børn i alderen fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske 

eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået instruktion om brugen af apparatet på 

en sikker måde og forstår, hvilke risici der er ved brug af ovnen. Der bør altid være en voksen, ansvarlig 

person til stede, når ovnen benyttes. 

• Lad aldrig børn lege med ovnen. 

• Rengøring og vedligeholdelse af ovnen må ikke foretages af børn, medmindre de er under opsyn. 

• Hold ovnen og dens ledning utilgængeligt for børn under 8 år. 

• Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. 

• Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller dennes serviceværksted eller en 

tilsvarende kvalificeret fagmand. 

• Hvis der observeres en skade på ledningen, så sluk ovnen med det samme for at undgå stød.  

 

 

På grund af den konstante udvikling af vores produkt funktionalitet og design, Forbeholder vi os retten til at foretage 

ændringer i produktet uden forudgående varsel. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Specifikationer 

• Effekt: 1800 W. 

• Spænding: 230V 50 Hz. 

• Kapacitet: 30 liter. 

• Mål: H. 32 x B. 50 x D. 40 cm. 

• Varmeresistent glaslåge. 

• Justérbar temperatur: 80 – 230°. 

• Timer: Op til 60 minutter. 

• Model: TO-30A-2. 

 

Reklamation 

 

Der ydes to års garanti på dette produkt. Vær opmærksom på, at reklamationsretten bortfalder ved uhensigtsmæssig 

brug af ovnen eller hvis man selv har forsøgt at reparere ovnen. Kontakt Harald Nyborg A/S ved reklamation på 

denne ovn. 

 

Når ovnen er udtjent (WEEE) 

 

 

Dette symbol viser, at maskinen ikke må bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Maskinen skal 

afleveres på en genbrugsstation, når den er udtjent. På den måde hjælper du med at beskytte miljøet bedst muligt. 

Oplysninger om genbrugspladser som tager imod elektroniske og elektriske produkter kan fås ved henvendelse på 

kommunen. 

 

 

Produceret for: 

Harald Nyborg A/S 

Gl. Højmevej 30 

DK-5250 Odense SV → Der tages forbehold for trykfejl. 

 

 


