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NL EIEREN
GEBRUIK UW MAGNETRON NIET  
om hele eieren te ver-
warmen (met of zon-
der schaal) want deze 
kunnen ontploffen, zelfs nadat 
het verwarmen in de magnetron 
is afgelopen.
DIT APPARAAT KAN GEBRUIKT WORDEN  
door kinderen van 8 jaar en ou-
der en door personen met be-
perkte lichamelijke, zintuiglijke of 
verstandelijke vermogens of ge-
brek aan ervaring en kennis, mits 
ze onder toezicht  staan van of in-
structies hebben gekregen over 
hoe het apparaat op een veilige 
manier gebruikt moet worden 
en ze de gevaren van verkeerd 
gebruik begrijpen. 
KINDEREN MOGEN NIET SPELEN  met 
het apparaat. 
GEBRUIK, REINIGING EN ONDERHOUD 
 mogen niet worden uitgevoerd 
door kinderen, tenzij ze 8 jaar of 
ouder zijn en er toezicht aanwe-
zig is.

VERWARM OF GEBRUIK GEEN ONTVLAM-
BARE MATERIALEN  in of bij de oven. 
De dampen kunnen brandge-
vaar of explosie veroorzaken.
GEBRUIK UW MAGNETRON NIET  om 
textiel, papier, kruiden, hout, 
bloemen, fruit of andere brand-
bare materialen te drogen. Daar-
door kan brand ontstaan.
ALS MATERIAAL BINNEN OF BUITEN DE 
OVEN IN BRAND VLIEGT OF ALS ER ROOK-
ONTWIKKELING IS,  laat de ovendeur 
dan dicht en schakel de oven uit. 
Trek de stekker uit het stopcon-
tact of sluit de stroom af via de 
zekering of stroomonderbreker.
LAAT VOEDSEL NIET TE LANG KOKEN.  
Daardoor kan brand ontstaan.
LAAT DE OVEN NIET ONBEWAAKT ACH-
TER,  vooral niet wanneer er pa-
pier, plastic of andere brandbare 
materialen bij het koken worden 
gebruikt. Papier kan verschroei-
en of vlam vatten en sommige 
kunststoffen kunnen smelten bij 
het opwarmen van voedsel.
GEBRUIK GEEN  bijtende chemicali-
en of gassen in dit apparaat. Dit 
type oven is specifiek ontwor-
pen om voedsel op te warmen of 
te bereiden. De oven is niet ont-
worpen voor industrieel gebruik 
of gebruik in laboratoria.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

LEES DEZE AANWIJZINGEN ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR ZE VOOR 
RAADPLEGING IN DE TOEKOMST
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

ALS HET NETSNOER VERVANGEN MOET 
WORDEN,  moet dat gebeuren met 
een origineel exemplaar, dat ver-
krijgbaar is via onze klantenser-
vice. Het netsnoer mag uitslui-
tend door een bevoegde 
onderhoudsmonteur 
worden vervangen.

ONDERHOUDSWERKZAAM-
HEDEN MOGEN UITSLUITEND 
DOOR EEN BEVOEGDE ONDER-
HOUDSMONTEUR WORDEN UIT-
GEVOERD.  Het is gevaarlijk 
voor ongetrainde per-
sonen om onderhouds-
werkzaamheden of reparaties 
uit te voeren waarbij bescherm-
kappen moeten worden verwij-
derd die bescherming bieden 
tegen blootstelling aan de ener-
gie van microgolven.

VERWIJDER GEEN BESCHERMKAPPEN.
DE DEURAFDICHTINGEN EN HET GEBIED 
ER OMHEEN  moeten regelmatig 
gecontroleerd worden op be-
schadigingen. In geval van be-
schadiging mag het apparaat 
niet worden gebruikt voordat 
het is gerepareerd door een be-
voegde onderhoudsmonteur.

HET APPARAAT EN DE TOEGANKELIJKE 
ONDERDELEN KUNNEN HEET  worden 
tijdens het gebruik. 

WEES VOORZICHTIG  dat u de 
verwarmingselementen niet 
aanraakt. 

KINDEREN JONGER DAN 8 JAAR 
 moeten uit de buurt van het 
apparaat worden gehouden, 
tenzij er voortdurend toezicht is.

GEBRUIK UW 
MAGNETRON NIET  voor 
het verwarmen 
van gerechten in 
luchtdicht verpakte 
houders. Door de toename van 
de druk kunnen deze bij het 
openen schade veroorzaken of 
ontploffen.

W A A R S C H U W I N G !
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VLOEISTOFFEN
BIJVOORBEELD DRANKEN 
OF WATER.   Oververhit-
ting van vloeistof bo-
ven het kookpunt kan 
optreden zonder dat u de vloei-
stof ziet borrelen. Als gevolg 
hiervan kan de hete vloeistof 
plotseling overkoken.
Om dit te voorkomen, kunt u het 
beste als volgt te werk gaan:
1.  Vermijd het gebruik van pot-

ten of flessen met rechte zij-
kanten en een nauwe hals.

2.  Roer de vloeistof om voordat 
u de pot of fles in de oven zet 
en laat het lepeltje erin staan.

3.  Laat de vloeistof na het opwar-
men even staan en roer op-
nieuw voordat u de pot of fles 
voorzichtig uit de oven haalt.

VOORZICHTIG
RAADPLEEG ALTIJD  een magnetron-
kookboek voor informatie. Voor-
al wanneer u voedsel bereidt of 
opwarmt dat alcohol bevat.
WANNEER U BABYVOEDING   in 
een zuigfles of pot-
je in de magnetron 
opgewarmd hebt, moet u het al-
tijd doorroeren en de temperatuur 
controleren voordat u het serveert. 
Zo zorgt u ervoor dat de warmte 
gelijkmatig wordt verdeeld zodat 
er geen kans is op brandwonden.
Let erop dat u het deksel en de 
speen vóór het opwarmen ver-
wijdert!

ALGEMEEN
DIT APPARAAT IS UITSLUITEND BEDOELD 
VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK!  
DIT APPARAAT IS BEDOELD  voor ge-
bruik als inbouwapparaat. Niet 
gebruiken als vrijstaand apparaat.
DIT APPARAAT IS BEDOELD  om voed-
sel en dranken op te warmen. Dro-
gen van voedsel of kleding en op-
warmen van verwarmingskussens, 
slippers, sponzen, vochtige doeken 
en soortgelijke kan verwondingen, 
ontsteking of brand veroorzaken.
ZET DE MAGNETRONFUNCTIE NOOIT AAN  
zonder dat er voedsel in de oven 
staat. Als u dat doet, is er grote 
kans op schade aan het apparaat.
ALS U WILT OEFENEN MET HET GEBRUIK 
VAN  de oven, zet er dan een glas 
water in. Het water absorbeert 
dan de microgolfenergie en de 
oven raakt niet beschadigd.
GEBRUIK DE OVENRUIMTE NIET  als op-
slagruimte.
VERWIJDER SLUITSTRIPS WAAR EEN METAAL-
DRAAD INZIT  van een papie-
ren of plastic zak voordat u 
de zak in de oven plaatst.
FRITUREN
GEBRUIK UW MAGNETRON NIET  
om te frituren, om-
dat u de tempera-
tuur van de olie niet kunt regelen.
GEBRUIK PANNENLAPPEN OF OVENHAND-
SCHOENEN  om u na het koken niet 
te branden aan schalen, of on-
derdelen van de oven.

VLOEISTOFFENEN

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
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CONTROLEER OF DE SPANNING   op het ty-
peplaatje overeenstemt met de 
netspanning in uw woning.
LAAT DE BESCHERM-
PLAATJES VOOR AAN-
ZUIGOPENINGEN  die 
zich aan de zijkant 
in het ovengedeel-
te bevinden, op 
hun plaats zitten. Deze zorgen 
ervoor dat er geen vet en voed-
seldeeltjes in de invoerkanalen 
van de magnetron terecht ko-
men.

HET APPARAAT MONTEREN

HOUD U AAN DE MEEGELEVERDE  afzonderlijke 
montage-instructies voor het installeren 
van het apparaat.

VOORDAT U DE OVEN AANSLUIT

INSTALLATIE

ZORG ERVOOR  dat het ovengedeel-
te leeg is vóór de montage. 
CONTROLEER DAT HET APPARAAT NIET 
BESCHADIGD IS.  Controleer of de 
ovendeur goed sluit en of de af-
dichtstrip tussen de deur en de 
oven niet beschadigd is. Maak 
de oven leeg en reinig de bin-
nenkant met een zachte, vochti-
ge doek.
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GEBRUIK HET APPARAAT NIET  als het 
netsnoer beschadigd is, als het 
apparaat niet goed werkt of als 
het beschadigd of gevallen is. 
Dompel het netsnoer niet on-
der in water. Houd het snoer uit 
de buurt van warme oppervlak-
ken. Dit kan leiden tot elektri-
sche schokken, brand of andere 
ongevallen.

ALS HET NETSNOER TE KORT IS,  
laat dan door een gekwalifi-
ceerde elektricien of onder-
houdsmonteur een stop-
contact dicht bij het appa-
raat aanleggen.

DIT APPARAAT MOET  worden geaard.  
De fabrikant kan niet aanspra-
kelijk gesteld worden voor let-
sel aan personen of dieren noch 
voor materiële schade als het ap-
paraat niet is geaard.

U KUNT DE OVEN ALLEEN INSCHAKELEN  
als de deur stevig gesloten is.

NA HET AANSLUITEN

De fabrikanten zijn niet aan-
sprakelijk voor eventuele 
problemen die veroorzaakt 
zijn doordat de gebruiker 
deze aanwijzingen niet in 
acht heeft genomen.

DE VOEDINGSKABEL  moet lang ge-
noeg zijn om het apparaat, na-
dat dit is ingebouwd in het meu-
bel, te kunnen aansluiten op het 
stopcontact van de netvoeding.
OM DE INSTALLATIE  conform de gel-
dende veiligheidsnormen te la-
ten zijn is er een meerpolige 
schakelaar nodig met een mini-
mum afstand van 3 mm tussen 
de contacten.
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ACCESSOIRES

ALGEMEEN

ALS EEN METAALHOUDEND VOORWERP  in aanraking 
komt met de binnenkant van de oven, terwijl 
de oven werkt, kunnen er vonken overschieten 
die de oven zouden kunnen beschadigen.

PLATEAUDRAGER
GEBRUIK ALTIJD DE PLATEAUDRAGER  als 
steun onder het glazen draaipla-
teau. Plaats nooit andere voorwer-
pen op de plateaudrager. � Plaats de plateaudrager in de oven.

GLAZEN DRAAIPLATEAU
GEBRUIK HET GLAZEN DRAAIPLATEAU  bij alle toepas-
singen. Het vangt spetters, sap-
pen en kruimels op waardoor 
de ovenruimte anders vuil zou 
worden. � Plaats het glazen draaiplateau op de pla-

teaudrager.

CONTROLEER VOOR GEBRUIK OF HET KOOKGEREI DAT U 
GEBRUIKT  geschikt is voor de 
oven en microgolven 
doorlaat.

ZORG ERVOOR DAT VOEDSEL EN KOOKGEREI  niet in aan-
raking komen met de binnenkant van de mag-
netronoven. 
Dat is vooral belangrijk bij accessoires van 
metaal of met metalen delen.

CONTROLEER ALTIJD  of het draaiplateau vrij kan 
draaien voordat u de oven start.

CRISPHANDGREEP
GEBRUIK DE MEEGELEVERDE SPECIALE 
CRISPHANDGREEP  om de hete crispplaat 
uit de oven te halen.

CRISPPLAAT
PLAATS HET VOEDSEL DIRECT OP DE CRISPPLAAT.  
Gebruik altijd het gla-
zen draaiplateau als steun 
wanneer u de crispplaat 
gebruikt.
ZET GEEN KEUKENGEREI  op de crispplaat 
omdat deze snel erg heet wordt en 
het voorwerp dan waarschijnlijk zou bescha-
digen.
DE CRISPPLAAT  kan voor gebruik voorverwarmd 
worden (max. 3 min.). Gebruik altijd de crisp-
functie bij het voorverwarmen van de crisp-
plaat.

ER ZIJN VERSCHILLENDE  accessoires verkrijgbaar. 
Let erop, voordat u deze koopt, dat zij geschikt 
zijn voor magnetrongebruik.

STARTBEVEILIGING / TOETSVERGRENDELING
DEZE BEVEILIGING WORDT AUTOMATISCH GEACTIVEERD, 
ÉÉN MINUUT NADAT  de oven naar “stand-by” 
is gegaan. (De oven is “stand-by” als 
de 24-uursklok wordt weergegeven 
of (als de klok niet is ingesteld) als het 
display leeg is).

ALS DE DEUR GEOPEND EN GESLOTEN WORDT , bijvoor-
beeld om er voedsel in te zetten, wordt de vei-
ligheidsvergrendeling uitgeschakeld. Anders 
verschijnt op het display “DOOR”.
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DE BEREIDING ONDERBREKEN OF STOPPEN
DE BEREIDING ONDERBREKEN:
DE BEREIDING KAN WORDEN ON-
DERBROKEN  om het voedsel te 
controleren, om te draaien of 
door te roeren, door de deur 
te openen. De instelling blijft 
10 minuten lang gehandhaafd.

ALS U NIET VERDER WILT GAAN:
HAAL HET VOEDSEL UIT DE OVEN,  sluit de 
deur en druk op de STOP toets.

OM DE BEREIDING VERDER TE LATEN GAAN:
SLUIT DE DEUR  en druk EENMAAL op 
de starttoets. De bereiding wordt 
hervat vanaf het punt waarop deze 
is onderbroken. 
DOOR DE STARTTOETS  TWEEMAAL in te drukken, 
verlengt u de tijd met 30 seconden.

ER KLINKT EEN PIEPSIGNAAL,  één- of 
tweemaal per minuut, 10 minu-
ten lang, wanneer de bereiding 
voltooid is Druk op de stoptoets 
of open de deur om het signaal 
uit te schakelen.
OPMERKING:  de oven houdt de instellingen 
slechts 60 seconden vast als de deur geopend 
en vervolgens gesloten wordt nadat de berei-
ding voltooid is.

AFKOELEN

ALS EEN FUNCTIE KLAAR IS,  kan de oven een afkoel-
procedure uitvoeren. Dit is normaal. 
Na deze procedure wordt de oven automatisch 
uitgeschakeld. 

DE AFKOELPROCEDURE  kan zonder schadelijke ge-
volgen voor de oven worden onderbroken 
door de deur te openen.

OPENEN VAN DE DEUR

DRUK OP DE TOETS OM DE DEUR OPEN TE DOEN.
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KOOKWEKKER

GEBRUIK DEZE FUNCTIE  als u een kook-
wekker nodig hebt om de tijd pre-
cies bij te houden, zoals voor het 
koken van eieren en pasta of voor 
het laten rijzen van deeg.

q DRUK OP DE +/- TOETSEN  om de benodigde tijd in te stellen.

w DRUK DE VERMOGENTOETS  meerdere malen in om het vermogen 
op 0 W in te stellen.

e DRUK OP DE STARTTOETS.

KLOK

HET DISPLAY IS LEEG WANNEER HET APPA-
RAAT VOOR HET EERST WORDT AANGESLO-
TEN  en na een stroomstoring. Als 
de klok niet wordt ingesteld, blijft 
het display leeg totdat de berei-
dingstijd wordt ingesteld.

q DRUK OP DE STOPTOETS  (3 seconden) totdat het 
linkercijfer (uren) knippert.

w  DRUK OP DE +/- TOETSEN  om de uren in te stellen.

e DRUK OP DE STARTTOETS.  (De twee cijfers rechts (minuten) knipperen).

r  DRUK OP DE +/- TOETSEN  om de minuten in te stellen.

t DRUK NOGMAALS OP DE STARTTOETS. 
DE KLOK IS INGESTELD  en werkt.

OPMERKING: 
LAAT DE DEUR OPEN TERWIJL U DE KLOK INSTELT.  Dit geeft u tien minuten 
de tijd om de klok in te stellen. Anders moet elke stap binnen 
60 seconden worden uitgevoerd.

U HOORT U EEN GELUIDSSIGNAAL  wanneer de ingestelde tijd verstreken is.

qw

q etwr

e
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ALLEEN MICROGOLVEN

VERMOGEN AANBEVOLEN GEBRUIK:

750 W

OPWARMEN VAN DRANKEN,  water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een 
hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, moet u een lager 
vermogen kiezen. 
Bereiden  van vis, vlees, groenten enz.

500 W VOORZICHTIG BEREIDEN VAN  b.v. eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergerechten en voor het 
afmaken van stoofschotels.

350 W LATEN SUDDEREN VAN STOOFSCHOTELS,  smelten van boter.

160 W ONTDOOIEN.  Zacht laten worden van boter, kaas en ijs.

0 W INSTELLEN  van de tijd om het voedsel te laten staan (alleen bij gebruik van de 
kookwekker).

NL

BEREIDEN EN OPWARMEN MET DE MICROGOLVEN

GEBRUIK DEZE FUNCTIE  voor norma-
le bereidingen en het opwarmen 
van bijvoorbeeld groenten, vis, 
aardappelen en vlees.

NADAT HET BEREIDINGSPROCES GESTART IS:  
Kunt u de bereidingstijd eenvoudig met stappen van 30 seconden verlen-
gen door op de Starttoets te drukken. Bij elke druk op de toets wordt de 
bereidingstijd 30 seconden langer. U kunt de kooktijd ook verlengen of 
verkorten door de +/- toetsen in te drukken. 
OOK HET VERMOGEN KAN WORDEN GEWIJZIGD, DOOR OP DE VERMOGENTOETS  te drukken. 
Bij de eerste druk zal het actuele vermogen verschijnen. Druk meerdere 
keren op de vermogentoets om het vermogen te veranderen.

VERMOGEN

q DRUK OP DE +/- TOETSEN  om de tijd in te stellen.

w DRUK DE VERMOGENTOETS  meerdere malen in om het vermogen in te stellen.

e DRUK OP DE STARTTOETS.

q ew
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GEBRUIK DEZE FUNCTIE  voor het snel 
opwarmen van voedsel dat veel 
water bevat zoals heldere soe-
pen, koffie of thee.

JET START

q DRUK OP DE STARTTOETS. 

DEZE FUNCTIE START AUTOMATISCH  met het maximale magnetronvermo-
gen en een bereidingstijd van 30 seconden. Elke keer dat de toets 
nogmaals wordt ingedrukt, wordt de tijd met 30 seconden verlengd. 
U kunt de kooktijd ook verlengen of verkorten door de +/- toetsen 
in te drukken nadat de functie is gestart.

HANDMATIG ONTDOOIEN

VOLG DE WERKWIJZE  voor “Bereiden en opwarmen 
met de magnetron” en kies vermogensniveau 
160 W wanneer u handmatig ontdooit.

CONTROLEER EN INSPECTEER HET VOEDSEL REGELMATIG.  
Ervaring zal u leren hoeveel tijd nodig is voor 
verschillende hoeveelheden.

DRAAI EEN GROOT STUK VLEES  halverwege het ont-
dooien om.

BEVROREN VOEDSEL IN EEN PLASTIC ZAK,  plastic fo-
lie of kartonnen verpakking kan rechtstreeks 
in de oven geplaatst worden als de ver-
pakking maar geen metalen delen bevat 
(b.v. metalen bindstrips).

DE VORM VAN DE VERPAKKING  heeft invloed 
op de ontdooitijd. Een plat pakje ont-
dooit sneller dan een dik blok.

MAAK STUKKEN LOS VAN ELKAAR  wanneer ze begin-
nen te ontdooien. 
Afzonderlijke plakken ontdooien sneller.

SCHERM UITSTEKENDE GEDEELTEN VAN 
VOEDSEL  af met stukjes alumini-
umfolie wanneer ze warm 
beginnen te worden (b.v. 
kippenpoten en vleugel-
tjes).

GEKOOKT VOEDSEL, STOOFSCHOTELS EN VLEES-
SAUZEN  ontdooien beter als ze halverwe-

ge de ontdooitijd omgeroerd worden.

BIJ ONTDOOIEN  is het beter te stoppen kort 
voordat het voedsel geheel ontdooid is; 

het ontdooien wordt dan voltooid terwijl u het 
voedsel even laat staan.

ALS U HET VOEDSEL NA HET ONTDOOIEN EVEN LAAT STAAN 
WORDT HET RESULTAAT ALTIJD BETER,  
omdat de temperatuur dan 
gelijkmatig door het voed-
sel verdeeld wordt.

q
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GERECHT TIPS

VLEES  (100 g - 2,0 kg) Gehakt, koteletten, biefstuk of braadvlees.
DRAAI HET VOEDSEL OM  als de oven dit aangeeft.

GEVOGELTE   (100 g - 2,0 kg) Hele kip, stukken of filets.
DRAAI HET VOEDSEL OM  als de oven dit aangeeft.

VIS   (100 g - 2,0 kg) Heel, moten of filets.
DRAAI HET VOEDSEL OM  als de oven dit aangeeft.

VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABEL   wordt genoemd of als het gewicht lager of hoger is dan het 
aanbevolen gewicht, moet u de procedure voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" 
aanhouden en 160 W kiezen bij ontdooien.

NL

JET DEFROST
DEZE FUNCTIE DIENT UITSLUITEND TE 
WORDEN GEBRUIKT  als het nettoge-
wicht tussen 100 g en 2 kg ligt.
PLAATS HET VOEDSEL  altijd op het 
glazen draaiplateau.q DRUK OP DE JET DEFROST-TOETS.

w STEL MET DE + / - TOETSEN  het gewicht van het voedsel in.

e DRUK OP DE STARTTOETS. 

HALVERWEGE HET ONTDOOIEN  stopt de oven en wordt het verzoek 
TURN FOOD weergegeven. � Open de deur. � Draai het voedsel om. � Sluit de deur en start de oven weer door de Starttoets in 

te drukken.
OPMERKING:  de oven gaat automatisch verder na 2 min. als het voedsel 
niet wordt omgedraaid. In dit geval zal het ontdooien langer duren.

VOOR DEZE FUNCTIE MOET  het nettoge-
wicht van het voedsel bekend zijn. 
De oven berekent dan automa-
tisch de benodigde tijd om het gekozen pro-
gramma uit te voeren.
ALS HET GEWICHT LAGER OF HOGER IS DAN HET AANBEVO-
LEN GEWICHT:  Volg de werkwijze voor “Bereiden 
en opwarmen met de magnetron” en kies 
160 W voor ontdooien.

ALS HET VOEDSEL WARMER IS  dan diepvrie-
stemperatuur (-18°C),  kiest u een lager 
voedselgewicht.
ALS HET VOEDSEL KOUDER IS  dan diepvries-
temperatuur (-18°C),  kiest u een hoger 
voedselgewicht.

GEWICHT: BEVROREN VOEDSEL: 

q ew
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GRILL
GEBRUIK DEZE FUNCTIE  om een 
bruin korstje te geven aan ge-
rechten.

q DRUK OP DE GRILLTOETS.

w DRUK OP DE +/- TOETSEN  om de bereidingstijd in te stellen

e DRUK OP DE STARTTOETS. 

LAAT DE OVENDEUR NIET TE LANG OPEN  wanneer de grill in werking is; hier-
door daalt de temperatuur.
OPMERKING:
DOOR TIJDENS DE BEREIDING OP DE GRILLTOETS   te drukken, gaat het grillele-
ment aan en uit. De timer gaat door met aftellen van de kooktijd 
wanneer het grillelement is uitgeschakeld.

CONTROLEER VOORDAT U MET GRILLEN BEGINT OF HET KOOKGEREI  dat u gebruikt 
hittebestendig en ovenvast is.

GEBRUIK GEEN PLASTIC KOOKGEREI  bij het grillen. Dit smelt. Kookgerei van 
hout of papier is ook niet geschikt.

q ew
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COMBI-GRILL

VERMOGEN AANBEVOLEN GEBRUIK:

350 - 500 W BEREIDEN VAN  gevogelte, lasagne en groenten

160 - 350 W BEREIDEN VAN  vis en bevroren gegratineerde schotels

160 W BEREIDEN VAN  vlees

0 W ALLEEN EEN BRUIN KORSTJE GEVEN  tijdens de bereiding

NL

COMBI-GRILL
GEBRUIK DEZE FUNCTIE OM  gerechten 
als gegratineerde schotels, lasag-
na, gevogelte en aardappelen uit 
de oven te bereiden.

q DRUK OP DE GRILLTOETS.

w DRUK OP DE VERMOGENTOETS  om het magnetronvermogen in te 
stellen.

e STEL MET DE +/- TOETSEN  de bereidingstijd in.

r DRUK OP DE STARTTOETS. 

TIJDENS DE WERKING  kunt u het grillelement in- en uitschakelen door 
op de grilltoets te drukken. 
HET MAX. MOGELIJKE VERMOGENNIVEAU VAN DE MAGNETRON  bij gebruik 
van de grill is begrensd door een fabrieksinstelling.
Het is mogelijk de magnetronfunctie uit te schakelen door het 
magnetronvermogen te verlagen tot 0 W. Als 0 W bereikt wordt, 
schakelt de oven over naar de modus Alleen grill.

VERMOGEN 

q rew
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CRISP

MET DEZE FUNCTIE  kunt u pizza’s 
en andere broodachtige ge-
rechten bereiden en opwar-
men. 
Het werkt ook goed voor 
het bakken van spek, eieren, 
worstjes, hamburgers enz.

LET EROP  dat de crispplaat goed in het midden van het glazen draaipla-
teau is geplaatst.

GEBRUIK OVENHANDSCHOENEN  
of de meegeleverde speciale crisphandgreep 
om de hete crispplaat uit de oven te nemen.

LET EROP DAT U DE PLAAT  onder het grillelement niet aanraakt.

ZET DE HETE CRISPPLAAT NIET  op een oppervlak dat kwetsbaar is voor warmte.

DE OVEN EN DE CRISPPLAAT  worden zeer heet wanneer u deze functie gebruikt.

q DRUK OP DE CRISP-TOETS.

w DRUK OP DE +/- TOETSEN  om de bereidingstijd in te stellen

e DRUK OP DE STARTTOETS. 

HET IS NIET MOGELIJK  om het vermogenniveau te veranderen of om de 
grill in en uit te schakelen terwijl de crispfunctie wordt gebruikt. 

GEBRUIK ALLEEN DE  bijgeleverde crispplaat bij deze 
functie. Andere verkrijgbare crispplaten zullen bij 
gebruik niet het juiste resultaat geven.

DE OVEN WERKT AUTOMATISCH  met microgolven en grill om de crispplaat 
te verhitten. Daardoor komt de crispplaat zeer snel op temperatuur 
zodat hij het voedsel bruin en krokant kan gaan maken.

q

ew
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ONDERHOUD EN REINIGING

NORMAAL GESPROKEN IS SCHOONMAKEN  
de enige vorm van onderhoud 
die nodig is. 

GESCHIKT VOOR DE VAATWASMACHINE:

PLATEAUDRAGER.

GLAZEN DRAAIPLATEAU.

CRISPHANDGREEP.

ALS DE OVEN  niet goed wordt 
schoongehouden, kan het ovenop-
pervlak aangetast worden, waar-
door de levensduur van het appa-
raat verkort kan worden en moge-
lijk gevaarlijke situaties ontstaan.

GEBRUIK GEEN SCHUURSPONSJES, 
SCHUURMIDDELEN,  sponsjes van 
staalwol, ruwe doeken 
e.d.; deze kunnen het be-
dieningspaneel en het op-
pervlak van de binnen- en buitenkant van de 
oven beschadigen. Gebruik een spons met 
een mild schoonmaakmiddel of een stuk 
keukenrol met glasreiniger. Spuit het glasrei-
nigingsmiddel op het keukenpapier.
SPUIT HET NIET  direct op de oven.

VERWIJDER REGELMATIG,  vooral als er voed-
sel gemorst is, het draaiplateau en 
de plateaudrager en maak de bo-
dem van de magnetron schoon.

DEZE OVEN IS ONTWORPEN  om met het draaipla-
teau te worden gebruikt.

GEBRUIK DE MAGNETRON NIET  wanneer het 
draaiplateau eruit genomen is om het 
schoon te maken.

GEBRUIK EEN MILD SCHOONMAAKMIDDEL,  water en 
een zachte doek om de ovenruimte, voor- en 
achterkant van de deur en de deursponning 
schoon te maken.

ZORG ERVOOR DAT ER GEEN VET-  of voedselres-
ten in de deursponning achterblijven.

GEBRUIK GEEN SCHOONMAAKAP-
PARATEN DIE MET STOOM WERKEN  
om de magnetron schoon te 
maken.

LUCHTJES IN DE OVEN KUNT U VERWIJDEREN DOOR  een 
kopje water met wat citroensap op het draai-
plateau te plaatsen en dit enkele minuten te la-
ten koken.

IN GEVAL VAN HARDNEKKIGE  vlekken laat u geduren-
de 2 of 3 minuten een kopje water in de oven 
koken. Vuil laat zich door de stoomvorming 
makkelijker verwijderen.

ZORGVULDIG REINIGEN:
DE CRISPPLAAT  moet worden afge-
wassen in water met een 
mild afwasmiddel. Sterk ver-
vuilde delen kunnen wor-
den schoongemaakt met een 
schuursponsje en een mild schoonmaakmid-
del.
LAAT DE CRISPPLAAT ALTIJD  afkoelen voordat u 
deze schoonmaakt.

DOMPEL DE CRISPPLAAT NIET  onder in water 
en spoel de crispplaat niet af wanneer 
deze heet is. Door snelle afkoeling kan 
de crispplaat beschadigen.
GEBRUIK GEEN STAALWOLLEN SPONSJES.  Deze 
kunnen krassen veroorzaken op het op-
pervlak.

HET GRILLELEMENT  hoeft niet gereinigd te worden 
omdat de intense hitte vetspatten afbrandt, 
maar het plafond van de oven moet wel regel-
matig gereinigd worden. Dit doet u met warm 
water, reinigingsmiddel en een spons. Als de 
grill niet regelmatig wordt gebruikt, moet deze 
10 minuten per maand worden ingeschakeld 
om spatten af te branden.
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STORINGEN OPSPOREN
ALS DE OVEN NIET WERKT,  bel dan pas de klanten-
service als u gecontroleerd heeft of: � Het draaiplateau en de drager  van het 

draaiplateau op hun plaats zitten. � De stekker  goed in het stopcontact zit. � De deur  goed gesloten is. � De zekeringen  in orde zijn en er stroom is. � De oven  voldoende ventilatie heeft. � Wacht 10 minuten en probeer dan de oven 
opnieuw te laten werken. � Open en sluit  de deur voordat u het op-
nieuw probeert.

ZO KUNT U VOORKOMEN  dat u onnodig belt, waar 
kosten aan verbonden zijn. 
Als u de klantenservice belt, dient u het se-
rienummer en het typenummer van de oven 
door te geven (zie het serviceplaatje). Raad-
pleeg het garantieboekje voor nadere infor-
matie.

ALS HET NETSNOER MOET WORDEN VERVAN-
GEN , moet dat gebeuren 
met een origineel exem-
plaar, dat verkrijgbaar is via 
onze klantenservice. Het 
netsnoer mag uitsluitend 
door een bevoegde on-
derhoudsmonteur worden 
vervangen.

ONDERHOUD MAG UITSLUITEND 
DOOR EEN BEVOEGDE ONDER-
HOUDSMONTEUR WORDEN UIT-
GEVOERD.  Voor iemand zon-
der specifieke training is het 
gevaarlijk om onderhouds-
werkzaamheden of reparaties uit te voe-
ren; daarbij moeten beschermkappen ver-
wijderd worden die bescherming bieden 
tegen blootstelling aan de energie van mi-
crogolven.
VERWIJDER DE BESCHERMKAPPEN NIET.

MILIEUTIPS

DE VERPAKKING  kan volledig worden 
gerecycled, zoals wordt aange-
geven door het recycling-
symbool. Houd u aan plaat-
selijke voorschriften voor af-
valverwerking. Houd verpak-
kingsmateriaal (plastic zakken, poly-
styreen enz.) buiten het bereik van kinderen.
DIT APPARAAT  is voorzien van het merkteken vol-
gens de Europese richtlijn 2002/96/EC inzake 
Afgedankte Elektrische en Elektronische Ap-
paraten (WEEE). Door ervoor te zorgen dat dit 
product op de juiste manier als afval wordt 
verwerkt, helpt u mogelijk negatieve gevolgen 
voor het milieu en de menselijke gezondheid 
te voorkomen die anders zouden kunnen wor-
den veroorzaakt door onjuist wegwerpen van 
dit product.

HET SYMBOOL  op het pro-
duct of op de bijbehoren-
de documentatie geeft aan 
dat dit apparaat niet als huis-
houdelijk afval mag worden 
behandeld. In plaats daarvan 
moet het worden afgegeven 
bij een verzamelpunt voor re-
cycling van elektrische en 
elektronische apparaten. 
WEGWERPEN  moet worden 
gedaan in overeenstem-
ming met plaatselijke mili-
euvoorschriften voor afvalverwerking.
VOOR NADERE INFORMATIE  over de behandeling, te-
rugwinning en recycling van dit product wordt 
u verzocht contact op te nemen met het ge-
meentekantoor in uw woonplaats, uw afval-
ophaaldienst of de winkel waar u het product 
heeft aangeschaft.
SNIJD DE VOEDINGSKABEL VAN HET APPARAAT DOOR  
voordat u het apparaat afdankt, zodat het on-
bruikbaar wordt.
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TEST HOEVEELHEID GESCHATTE TIJDSDUUR VERMOGEN OVENSCHAAL

12.3.1 750 G 10 MIN 750 W  PYREX 3.220

12.3.2 475 G 5½ MIN 750 W  PYREX 3.827

12.3.3 900 G 15 MIN 750 W  PYREX 3.838

13.3 500 G 2 MIN 40 SEC JET DEFROST

NETSPANNING 230 V/50 HZ

NOMINAAL INGANGSVERMOGEN 1900 W 

ZEKERING 10 A 

UITGANGSVERMOGEN MAGNETRON 750 W

H X B X D

AFMETINGEN BUITENKANT (HXBXD) 382 X 595 X 320

AFMETINGEN BINNENKANT (HXBXD) 187 X 370 X 290

TECHNISCHE SPECIFICATIES

NL

IN OVEREENSTEMMING MET IEC 60705.
DE INTERNATIONALE ELEKTROTECHNISCHE COMMISSIE  heeft een norm ontworpen voor het vergelijkend 
testen van verwarmingsprestaties van verschillende magnetronovens. Voor deze oven adviseren 
wij het volgende:

GEGEVENS VOOR HET TESTEN VAN DE VERWARMINGSPRESTATIES


