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Indstilling af ur på mit ILVEs komfur

Eksempel: kl. 12.00 Tryk samtidig på knapperne
eller

og

. Hold knapperne. Tryk på

til den aktuelle tid i timer og minutter ses i displayet. Efter 5 sekunder holder

kolonet op med at blinke. Ovnen er klar til brug.

Indstilling af minutur på mit ILVEs komfur

Eksempel: Minuturet skal indstilles til 10 min. De starter minuturet ved at trykke på
Hold knappen. Indstil tiden ved at trykke på

og

.

. Når den indstillede tid er nået, vil

der lyde et enkelt bip. Med korte mellemrum kommer der et enkelt bip. Minutur er vist med
på uret. Til at se hvor langt tid er tilbage på minutur, tryk på knappen
den indstillede tid er nået, og der lyde et enkelt bip, tryk på
det enkelt bip kan ændres ved at tryk på

igen. Når

til at stop det bip. Lyde af

når minutur bipper. Der er 3 ledige toner.

Vælg den ønskede tone som vil være din tone fremover.

Valg af ovnfunktion

De kan ændre ovnfunktion ved at dreje på

Ovnen har følgende funktioner:

Automatisk start og stop af ovnen

Eksempel: Klokken er 17.00 Ovnen skal automatisk starte med at tilberede en ret. Retten
skal tilberedes ved varmluft 175˚C i 30 min. Retten skal være færdig kl. 18.00 1. Start
ovnen. Tryk på

2. Vælg tilberedningstid ved at tryk på

3. Tryk på

4. Vælg tid

stoptid. Tryk på

. Slip knappen. 5. Vælg ovnfunktion

og ovntemperaturen.

Ovnen er nu indstillet på at starte automatisk. Når klokken er 17:30 starter ovnen
automatisk på varmluft 175˚C. Når den indstillede tilberedningstid er slut, vil der lyde et
enkelt bip og ovnen vil slukke. Med korte mellemrum kommer der et enkelt bip som en
oplysning om at maden er færdig. Når ovnen er slukket blinker ovnsymbolet, dette
forsvinder først når De trykker på knap

. Husk at tage forbehold for ovnens

opvarmningstid når De indstiller tilberednings-tiden.

Lidt gode råd

Et nyt køkken eller badeværelse er en god investering og skal naturligvis holde i mange år.
Med originalt tilbehør og den rigtige pleje får du glæde af ILVE produkternes lange levetid.
Dine nye hvidevarer er fremstillet af de bedste materialer. Alle hvidevarer er testet og
godkendt og lever op til de strengeste internationale krav, men selv de bedste materialer skal
behandles på rette vis, så derfor bør følgende overholdes.

Daglig rengøring

Den daglige rengøring kan normalt klares med almindelig opvaskemiddel i rent vand. HUSK
altid at eftertørre med en ren tør klud for at fjerne de sidste fugt- og fedtrester. Det er
meget vigtigt, da overfladen ellers bliver skjoldet af kalkplatter fra vandet.

Rigtig pleje til overflader i rustfrit stål

Du kan rengøre ILVEs produkter og kvalitetsoverflader professionelt og grundigt med
plejemidler til rustfrit stål. Rustfrit stål er hovedmaterialet i mange kvalitetsprodukter fra
ILVE. Det sikrer høj kvalitet og lang levetid på komfurer, kogesektioner, emhætter, køleskabe
og mange andre produkter. Det anbefales at bruge særlige rengøringsmidler til rustfrit stål
for at opretholde kvaliteten på materialet. Alle rengøringsmidler er optimale til ILVEs
produkter.

Rigtig pleje til lakerede og malede flader

Til disse overflader anbefales mildere rengøringsmidler som sæbespåner eller tilsvarende.
Følg også her doseringsforskrifterne på emballagen og tør efter med en ren tør klud. Til
malede flader må ikke anvendes ammoniakholdige rengøringsmidler, da ammoniak får
maling til at gulne. Skulle der opstå behov for smøring, må der kun anvendes syrefri
smøremidler.

