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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

EIEREN
GEBRUIK UW MAGNETRON  niet 
om hele eieren te ko-
ken of op te warmen, 
met of zonder schaal, 
want ze kunnen ontploffen zelfs 
nadat de magnetron niet meer 
verwarmt.

KINDEREN VANAF 8 JAAR EN PERSO-
NEN MET VERMINDERDE FYSIEKE, SENSO-
RISCHE OF MENTALE VERMOGENS OF GE-
BREK AAN ERVARING EN KENNIS, MOGEN 
DIT APPARAAT GEBRUIKEN  indien ze 
onder toezicht staan  of instruc-
ties hebben ontvangen over het 
gebruik van het apparaat en de 
mogelijke gevaren ervan begrij-
pen. 

LAAT KINDEREN NIET  met het appa-
raat spelen. 

ALLEEN KINDEREN VANAF 8 JAAR EN ON-
DER TOEZICHT MOGEN HET APPARAAT GE-
BRUIKEN,  reinigen of het onder-
houd ervan uitvoeren .

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. 
Brandgevaar.

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. 
Verwijder de stekker uit het stop-
contact of schakel de stroom uit 
via de zekering of de elektrici-
teitskast.

LAAT HET VOEDSEL NIET OVERGAAR 
WORDEN.  Brandgevaar.

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 verkolen of 
branden en sommige soorten 
plastic kunnen smelten wanneer 
ze worden gebruikt om voedsel 
op te warmen.

GEBRUIK GEEN  bijtende chemicali-
en of gassen in dit apparaat. 
Dit type oven is specifiek ont-
worpen om voedsel op te war-
men of te bereiden. De oven is 
niet ontworpen voor industrieel 
gebruik of gebruik in laboratoria.

LEES DEZE NAUWGEZET DOOR EN BEWAAR ZE VOOR LATER
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
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HET APPARAAT EN DE TOEGANKELIJKE 
ONDERDELEN KUNNEN HEET  worden 
tijdens het gebruik.

WEES VOORZICHTIG  dat u de 
verwarmingselementen niet 
aanraakt.

HOUD KINDEREN TOT 8 JAAR ZONDER 
CONSTANT TOEZICHT  uit de buurt 
van het apparaat.

GEBRUIK UW 
MAGNETRON  niet voor 
het verwarmen 
van materiaal in 
luchtdicht verzegelde schalen. 
De druk verhoogt, wat schade 
kan veroorzaken bij het openen 
of kan ontploffen.

ALS DE STROOMKABEL VERVANGEN 
MOET WORDEN,  moet dat gebeuren 
met een origineel exemplaar, 
dat verkrijgbaar is via 
onze klantenservice. 
De stroomkabel 
mag uitsluitend 
door een bevoegde 
onderhoudsmonteur 
worden vervangen.

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN 
MOGEN UITSLUITEND 
DOOR EEN BEVOEGDE 
ONDERHOUDSMONTEUR WORDEN 
UITGEVOERD.  Voor iemand 
zonder specifieke training 
is het gevaarlijk om 
onderhoudswerkzaamheden 
of reparaties uit te voeren 
waarbij beschermkappen 
verwijderd moeten worden 
die bescherming bieden tegen 
blootstelling aan de energie van 
microgolven.

VERWIJDER GEEN BESCHERMKAPPEN.
DE DEURAFDICHTINGEN EN HET GEBIED 
EROMHEEN  moeten regelmatig 
gecontroleerd worden op 
beschadigingen. In geval van 
beschadiging mag het apparaat 
niet worden gebruikt voordat 
het is gerepareerd door een 
erkende onderhoudsmonteur.

W A A R S C H U W I N G !
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VLOEISTOFFEN
BIJVOORBEELD DRAN-
KEN OF WATER.  Vloeistof-
fen kunnen oververhit-
ten tot boven het kook-
punt zonder zichtbaar te borrelen. 
Daardoor kunnen hete vloeistoffen 
plots overkoken. Doe het volgende 
om dat te voorkomen:
1.  Vermijd het gebruik van rech-

te potten of flessen met nau-
we halzen.

2.  Roer de vloeistof om alvorens 
de houder in de oven te zet-
ten en laat het lepeltje erin 
staan.

3.  Laat de vloeistof na het op-
warmen even staan, roer op-
nieuw en haal de houder 
voorzichtig uit de oven.

VOORZICHTIG
RAADPLEEG ALTIJD  een magnetron-
kookboek, in het bijzonder bij 
het bereiden of opwarmen van 
voedsel waarin alcohol zit.

WANNEER U BABYVOEDING  
of vloeistoffen in een zuigfles of pot-
je in de magnetron verwarmt, 
moet u het voedsel altijd 
doorroeren en de tem-
peratuur controle-
ren 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  om inge-
bouwd te worden. Gebruik het 
niet 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.
HET APPARAAT MAG NIET GEBRUIKT WOR-
DEN  zonder voedsel in de ovenruimte. 
Hierdoor kan het apparaat bescha-
digd raken.
PLAATS EEN GLAS WATER IN DE OVEN ALS 
U DEZE WILT TESTEN . Het water ab-
sorbeert de microgolfenergie en 
de oven raakt niet beschadigd.
GEBRUIK DE OVENRUIMTE  niet als op-
bergruimte.
VERWIJDER SLUITSTRIPS  met 
metaaldraad van papie-
ren of plastic zakken voor-
dat u de zakken in de oven 
plaatst.
FRITUREN
GEBRUIK UW MAGNETRON  niet om 
te frituren, daar u de 
temperatuur van de 
olie niet kunt regelen.
GEBRUIK OVENLAPPEN OF OVENWANTEN  
om brandwonden te voorkomen 
wanneer u in aanraking komt met 
reservoirs, onderdelen van de oven 
en de pan/ovenschotel na de be-
reiding.

VVLLOOEEISTOFFENN

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN



77

NL

CONTROLEER OF DE SPANNING   op het 
typeplaatje overeenstemt met 
de spanning in uw woning.

VERWIJDER GEEN BE-
SCHERMINGSPLAAT-
JES VOOR AANZUIGOPE-
NINGEN  die zich aan 
de zijkant in het 
ovengedeelte be-
vinden. Deze zorgen ervoor dat 
er geen vet en voedseldeeltjes in 
de invoerkanalen van de magne-
tron terecht komen.

LET EROP  dat de ovenruimte leeg 
is voordat u de oven installeert. 

LET EROP DAT HET APPARAAT NIET IS BE-
SCHADIGD.  Controleer of de oven-
deur goed sluit en of de interne 
deurafdichting niet beschadigd 
is. Maak de oven leeg en reinig 
de binnenkant met een zachte, 
vochtige doek.

GEBRUIK HET APPARAAT NIET  als de 
stroomkabel of de stekker be-
schadigd is, als het apparaat niet 
goed werkt of als het beschadigd 
of gevallen is. Dompel de stroom-
kabel of de stekker niet onder 
in water. Houd het snoer uit de 
buurt van hete oppervlakken. Ri-
sico op elektrische schokken, 
brand of andere ongevallen.

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

DE STROOMKABEL  van het apparaat 
moet lang genoeg zijn om het 
apparaat vanuit de inbouwposi-
tie in het meubel te kunnen aan-
sluiten op het stopcontact van 
de netvoeding.
OM ERVOOR TE ZORGEN DAT DE INSTAL-
LATIE  voldoet aan de geldende 
veiligheidsvoorschriften is er een 
omnipolaire schakelaar met een 
afstand van minstens 3 mm.

INSTALLATIE

C h t G

HET APPARAAT INSTALLEREN

VOLG DE MEEGELEVERDE  afzonderlijke monta-
ge-instructies voor het installeren van het 
apparaat.

VOOR HET AANSLUITEN
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DIT APPARAAT MOET  worden geaard.  
De fabrikant aanvaardt geen ver-
antwoordelijkheid voor letsel 
bij personen of dieren of scha-
de aan voorwerpen die het ge-
volg is van het niet naleven van 
deze eis.

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

NA HET AANSLUITEN

De fabrikanten zijn niet aanspra-
kelijk voor eventuele problemen 
die worden veroorzaakt doordat 
de gebruiker deze instructies niet 
in acht heeft genomen.

BESCHRIJVING VAN HET PANEEL

Functie 
symbolen

STOP/PAUZE 
toets

ON/OFF
toets

POWER
toets

START 
toets

TERUG
toets

INSTEL
knop

KLOK 
toets

Digitaal 
display

Power
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TOETSENVERGRENDELING / 
VEILIGHEIDSVERGRENDELING

DE FUNCTIE TOETSENVERGRENDELING WORDT 
INGESCHAKELD  als u de TERUG-toets in-
gedrukt houdt (ongeveer 5 secon-
den) totdat een sleutel in plaats van de cijfers 
wordt weergegeven.

De sleutel verdwijnt na 3 se-
conden en op het display 
wordt het vorige scherm 
weergegeven.

Om de toetsenvergrendeling te de-
blokkeren drukt u de TERUG-toets 
5 seconden lang in.

DE DEUR MOET WORDEN GEOPEND EN GESLOTEN  om er 
bijvoorbeeld voedsel in te zetten, voordat de 
veiligheidsvergrendeling wordt uitgeschakeld. 
Anders verschijnt op het display “door“.

GLAZEN DRAAIPLATEAU
GEBRUIK HET GLAZEN DRAAIPLATEAU  
bij alle toepassingen. Het vangt 
spatten, sappen en kruimels op 
die anders de ovenruimte zou-
den bevuilen.

 � Plaats het glazen draaiplateau op de pla-
teaudrager.

ROOSTER
GEBRUIK HET ROOSTER  met Grill of 
Grill Combi.

CRISPHANDGREEP
GEBRUIK DE MEEGELEVERDE SPECIA-
LE CRISPHANDGREEP  om de hete crisp-
plaat uit de oven te halen.

CRISPPLAAT
ZET HET VOEDSEL RECHTSTREEKS OP DE CRISPPLAAT.  
Gebruik altijd het glazen 
draaiplateau als steun wan-
neer u de crispplaat ge-
bruikt.

ZET GEEN KEUKENGEREI  op de crispplaat 
omdat deze snel zeer heet wordt, en het voor-
werp dan waarschijnlijk zou beschadigen.

DE CRISPPLAAT  mag vóór gebruik worden voorver-
warmd (max. 3 min.). Gebruik altijd de crispfunc-
tie bij het voorverwarmen van de crispplaat.

ALGEMEEN
ER ZIJN  verschillende accessoires verkrijgbaar. 
Overtuig u er vóór de aankoop van dat deze 
geschikt zijn voor gebruik in de magnetron.

CONTROLEER OF HET KEUKENGEREI DAT U GEBRUIKT  mi-
crogolfbestendig is en test 
het even snel in de mag-
netron alvorens het te ge-
bruiken bij het koken.

ZORG ERVOOR DAT VOEDSEL EN/OF ACCESSOIRES  niet in 
aanraking komen met de binnenkant van de 
magnetronoven. 
Dat is vooral belangrijk bij accessoires van 
metaal of met metalen delen.

ALS METAALHOUDENDE ACCESSOIRES  in aanraking ko-
men met de binnenkant van de oven, terwijl 
de oven werkt, kunnen er vonken overschieten 
die de oven zouden kunnen beschadigen.

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

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.

ACCESSOIRES
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OM DE BEREIDING VERDER TE LATEN GAAN NADAT EEN 
FUNCTIE IS BEËINDIGD:  
WANNEER END WORDT WEERGEGEVEN,  kunt u de be-
reidingstijd met 30 seconden verlengen door op 
de starttoets te drukken. Telkens als op de toets 
wordt gedrukt, worden 30 seconden toege-
voegd aan de bereidingstijd.

ER KLINKT GEDURENDE 10 MINUTEN  om de 
minuut een piepsignaal 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.

OM DE BEREIDING TE ONDERBREKEN:
DOOR DE DEUR TE OPENEN KAN DE BEREIDING WORDEN 
ONDERBROKEN  om het voedsel te controleren, om 
te draaien of door te roeren. De instelling blijft 
10 minuten lang gehandhaafd.

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. 
DRUK  TWEEMAAL op de starttoets om de tijd 
met 30 seconden te verlengen.

VOEDSEL ROEREN OF OMDRAAIEN 
(ALLEEN 6TH SENSE FUNCTIES)

AAN/UIT

OPMERKING: IN DE MODUS SNEL ONTDOOIEN WERKT 
DE OVEN NA 2 MINUTEN AUTOMATISCH VERDER  als het 
voedsel niet is omgedraaid. In dit geval zal het 
ontdooien wel langer duren.

WANNEER HET APPARAAT WORDT UITGESCHAKELD,  wer-
ken de toetsen en de instelknop niet (uitge-
zonderd de starttoets). De 24-uurs klok wordt 
weergegeven.

OPMERKING: BIJ DE BESCHRIJVINGEN IN DEZE GEBRUIKS-
AANWIJZING  wordt ervan uitgegaan dat de oven 
ingeschakeld is.

BIJ SOMMIGE AUTOMATISCHE 6TH SENSE FUNCTIES  kan 
de oven stoppen (afhankelijk van het gekozen 
programma en de voedselcategorie) en kan 
de aanwijzing VOEDSEL OMDRAAIEN (TURN 
FOOD) verschijnen.
Om de bereiding verder te laten gaan:

 � Open de deur.
 � Draai het voedsel om.
 � Sluit de deur en start de oven weer door de 

starttoets in te drukken.

ZET HET APPARAAT AAN OF UIT  door een hal-
ve seconde lang op de On/Off toets te 
drukken.

WANNEER HET APPARAAT WORDT INGESCHAKELD,  func-
tioneren alle toetsen en knoppen normaal en 
wordt de 24-uurs klok niet weergegeven.

STANDBY MODUS

Wanneer het apparaat is Standby staat, wordt 
alleen de 24-uursklok gedempt weergegeven. 
Draai aan de draaiknop of druk op een toets 
om de Standby modus te verlaten.

WANNEER DE GEBRUIKER OP DE STOPTOETS DRUKT  of 
wanneer hij het product een tijd lang niet ge-
bruikt, wordt de oven in de Standby modus 
gezet.

OMOMOMOM DDDDEEE E BEBEBEBEREREREREIDIDIDIDINININGGG VEVEVERDRDRDERER TTE LATEN GAAN NTE ONDERBREKENEN::

ptoets s offofof 

DE BEREIDING STOPPEN / ONDERBREKEN / 
VERDER TE LATEN GAAN
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VOEDSELCATEGORIEËN (ALLEEN 6TH SENSE FUNCTIES)

WANNEER U DE 6TH SENSE FUNCTIES GEBRUIKT,  dient de oven 
te weten welke voedselcategorie hij moet gebrui-
ken om goede resultaten te bereiken. Wanneer u 
met de instelknop een voedselcategorie selecteert, 
verschijnen het cijfer en het symbool van de voed-
selcategorie op het display.

DE VOEDSELCATEGORIEËN  worden opgesomd in de 
tabellen voor elke 6th Sense functie.

DE LEIDRAAD VAN DE VOEDSELCATEGORIEËN  van de 
oven geeft aan welke voedselcategorie wordt 
gebruikt in de functies die met voedselcatego-
rieën werken.

NEER U D

 

VOEDSEL

Vlees (100 g - 2.0 kg)

Gevogelte (100 g -

VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABELLEN VOORKOMT  of 
als het gewicht lager of hoger is dan het aan-
bevolen gewicht, moet u de werkwijze aan-
houden voor "Bereiden en opwarmen met de 
magnetron".

6th SENSE
Opwarmen

Kant-en-klare 
maaltijd

Diepvries
maaltijd

Bevroren 
lasagne Soep Dranken

6th SENSE
Bereiden

Gepofte 
aardappelen

Verse 
groenten

Diepvries
groenten

Groenten 
uit blik Popcorn

6th SENSE
Crisp

Frites Pizza, 
dunne bodem Panpizza Kippenvleugels / 

kipnuggets Vissticks
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ALS EEN FUNCTIE VOLTOOID IS,  kan de oven een af-
koelprocedure uitvoeren. Dat is normaal en op 
het display staat “Cool On” (afkoelen aan).
Na deze procedure wordt de oven automatisch 
uitgeschakeld.

DRUK OP DE TERUG-TOETS  als u de 
24-uursklok tijdelijk wilt zien terwijl 
"Cool On" wordt weergegeven.

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

AFKOELEN

q DRUK OP DE KLOKTOETS (EEN HALVE SECONDE).  (De twee cijfers links (uren) knipperen).

w DRAAI DE INSTELKNOP   om de uren in te stellen.

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

r DRAAI DE INSTELKNOP  om de minuten in te stellen.

t DRUK NOGMAALS OP DE INSTELKNOP  om de wijziging te bevestigen.

DE KLOK IS INGESTELD EN IN WERKING.

KLOK INSTELLEN

WANNEER HET APPARAAT VOOR HET EERST 
WORDT AANGESLOTEN,  wordt u ge-
vraagd de tijd in te stellen.

NA STROOMUITVAL GAAT  de klok knip-
peren en moet deze opnieuw in-
gesteld worden.

Power
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VERMOGENNIVEAU

ALLEEN MAGNETRONFUNCTIE

POWER AANBEVOLEN GEBRUIK:

1000 W OPWARMEN VAN DRANKEN,  water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een hoog wa-
tergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, moet u een lager vermogen kiezen.

800 W BEREIDING VAN  groenten, vlees etc.

650 W BEREIDING VAN  vis.

500 W VOORZICHTIG BEREIDEN VAN  bijv. eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergerechten en voor het afma-
ken van stoofschotels.

350 W LATEN SUDDEREN VAN STOOFSCHOTELS,  smelten van boter en chocola.

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

90 W IJS  zacht laten worden

0 W ALLEEN BIJ GEBRUIK  van de kookwekker.

BEREIDEN EN OPWARMEN MET 
DE MAGNETRON

Schakel de magnetron in door op de   toets te drukken en ga als volgt te werk:

q DRAAI DE INSTELKNOP  naar de magnetronfunctie.

w DRUK OP DE INSTELKNOP   om uw keuze te bevestigen.

e DRAAI DE INSTELKNOP  om het magnetronvermogen in te stellen.

r  DRUK OP DE INSTELKNOP  om uw keuze te bevestigen.

t DRAAI DE INSTELKNOP  om de bereidingstijd in te stellen.

y DRUK OP DE STARTTOETS OF OP DE INSTELKNOP.

ALS HET BEREIDINGSPROCES EENMAAL GESTART IS:  
Kunt u de bereidingstijd eenvoudig met stappen van 30 seconden verlengen door 
op de starttoets te drukken. Bij elke druk op de toets wordt de tijd met 30 secon-
den verlengd. U kunt de bereidingstijd ook verlengen of verkorten door aan de 
instelknop te draaien.
TIJDENS DE BEREIDING  kunt u de bereidingstijd en/of het magnetronvermogen wijzigen.

<= door op de betreffende toets te drukken: =>

GEBRUIK DEZE FUNCTIE  voor normale 
bereidingen en het opwarmen van 
bijvoorbeeld groenten, vis, aard-
appelen en vlees.

Power

Power
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q  OPEN DE DEUR  en zet het gerecht in de oven. Sluit de deur.

w  DRUK OP DE STARTTOETS OM AUTOMATISCH TE STARTEN  met maxi-
maal magnetronvermogen (900 W) en een bereidingstijd 
van 30 seconden. Telkens als op de toets wordt gedrukt, zal 
de tijd met 30 seconden verlengd worden.

SNELSTART

GEBRUIK DEZE FUNCTIE  voor het snel 
opwarmen van voedsel dat veel 
water bevat zoals heldere soepen, 
koffie of thee.

Power

U KUNT DE BEREIDINGSTIJD OOK VERLENGEN OF VERKORTEN DOOR DE INSTEL-
KNOP  te draaien, nadat de functie is gestart.

OPMERKING:
DEZE FUNCTIE IS ALLEEN BESCHIKBAAR  als de oven is uitgeschakeld of 
in standby staat terwijl de multifunctionele knop op de magne-
tronstand staat.
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VOLG DE WERKWIJZE  voor "Bereiden en opwarmen 
met de magnetron" en kies vermogen 160 W 
wanneer u handmatig ontdooit.

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

HANDMATIG ONTDOOIEN

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

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

het ontdooien omroert.

WANNEER U ONTDOOIT  is het beter het 
voedsel iets bevroren te laten en het 

voedsel even te laten staan om het ont-
dooiproces te voltooien.

ALS U HET VOEDSEL NA HET ONTDOOIEN EVEN LAAT STAAN 
WORDT HET RESULTAAT ALTIJD BETER  aangezien de 
temperatuur gelijkmatiger door het voedsel 
verdeeld wordt.

BEVROREN VOEDSEL IN PLASTIC ZAKJES,  plastic folie 
of verpakkingen van karton kan rechtstreeks 
in de oven geplaatst worden wanneer de 
verpakking geen metalen delen bevat 
(b.v. metalen bindstrips).

DE VORM VAN DE VERPAKKING  is van invloed 
op de ontdooitijd. Dunne verpakkin-
gen ontdooien sneller dan hoge verpak-
kingen.

HAAL DE STUKKEN  uit elkaar wanneer ze begin-
nen te ontdooien. 
Afzonderlijke plakken ontdooien sneller.

SCHERM UITSTEKENDE GEDEELTEN VAN VOEDSEL  af met 
stukjes aluminiumfolie wanneer ze 
warm beginnen te worden (bijv. 
kippenpoten en vleugeltjes).
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SNEL ONTDOOIEN

Schakel de magnetron in door op de   toets te drukken en ga als volgt te werk:

q DRAAI DE INSTELKNOP  naar de Snel Ontdooien-functie.

w  DRUK OP DE INSTELKNOP  om uw keuze te bevestigen.

e DRAAI DE INSTELKNOP  om de voedselcategorie te selecteren.

r  DRUK OP DE INSTELKNOP  om uw keuze te bevestigen.

t  DRAAI DE INSTELKNOP  om het gewicht in te stellen.

y DRUK OP DE STARTTOETS.

GEBRUIK DEZE FUNCTIE  voor het ont-
dooien van vlees, gevogelte, vis, 
groenten en brood.
Snel ontdooien mag alleen ge-
bruikt worden als het netto ge-
wicht tussen 100 g en 2,5 kg ligt.

PLAATS HET VOEDSEL ALTIJD  op het gla-
zen draaiplateau.

Power

HALVERWEGE HET ONTDOOIPROCES  stopt de oven en 
wordt het verzoek “voedsel omdraaien" (turn) 
weergegeven. � Open de deur. � Draai het voedsel om. � Sluit de deur en start de oven weer door de 

starttoets in te drukken.

OPMERKING:  Als het voedsel niet wordt omge-
draaid, gaat de oven na 2 minuten automa-
tisch door. In dit geval zal het ontdooien lan-
ger duren.
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GEWICHT:
VOOR DEZE FUNCTIE MOET  het nettogewicht van het voedsel bekend 
zijn. De oven berekent dan automatisch de benodigde tijd om 
het gekozen programma uit te voeren.
ALS HET GEWICHT LAGER OF HOGER IS DAN HET AANBEVOLEN GEWICHT:  Volg 
de werkwijze voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" 
en kies 160 W voor ontdooien.

BEVROREN VOEDSEL:
ALS HET VOEDSEL EEN HOGERE TEMPERATUUR HEEFT  dan de diepvriestem-
peratuur (-18°C),  moet een lager voedselgewicht worden geko-
zen.
ALS HET VOEDSEL EEN LAGERE TEMPERATUUR HEEFT  dan de diepvriestem-
peratuur (-18°C),  moet een hoger voedselgewicht worden geko-
zen.

GERECHT ADVIEZEN

q VLEES  (100 g - 2,0 kg) GEHAKT,  koteletten, biefstuk of braadvlees.

w GEVOGELTE   (100 g - 2,5 kg) HELE KIP,  stukken of filets.

e VIS   (100 g - 1,5 kg) HEEL,  moten of filets.

r GROENTEN   (100 g - 1,5 kg) GEMENGDE GROENTEN,  doperwten, broccoli enz.

t BROOD   (100 g - 1,0 kg) HEEL BROOD,  broodjes of kadetjes.

VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABEL WORDT GENOEMD  of als het gewicht lager of hoger is dan het aan-
bevolen gewicht, moet u de procedure voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" aan-
houden en 160 W kiezen bij ontdooien.

SNEL ONTDOOIEN
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GRILLEN

Schakel de magnetron in door op de   toets te drukken en ga als volgt te werk:

q DRAAI DE INSTELKNOP  naar de grillfunctie.

w DRUK OP DE INSTELKNOP  om uw keuze te bevestigen.

e DRAAI DE INSTELKNOP  om de bereidingstijd in te stellen.

r DRUK OP DE STARTTOETS.

GEBRUIK DEZE FUNCTIE OM  snel een 
bruin korstje te geven aan gerech-
ten op het rooster.

LEG VOEDSEL  op het rooster. Draai het voedsel tijdens de berei-
ding om.

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

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

Power
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GRILL COMBI

Schakel de magnetron in door op de   toets te drukken en ga als volgt te werk:

q DRAAI DE INSTELKNOP  naar de Grill Combi functie.

w  DRUK OP DE INSTELKNOP  om uw keuze te bevestigen.

e  DRAAI DE INSTELKNOP  om het magnetronvermogen in te stellen.

r DRUK OP DE INSTELKNOP  om uw keuze te bevestigen.

t  DRAAI DE INSTELKNOP  om de bereidingstijd in te stellen.

y DRUK OP DE STARTTOETS.

ALS HET BEREIDINGSPROCES EENMAAL GESTART IS:  
Kunt u de bereidingstijd eenvoudig met stappen van 30 seconden verlengen door 
op de starttoets te drukken. Bij elke druk op de toets wordt de tijd met 30 se-
conden verlengd. U kunt de bereidingstijd ook verlengen of verkorten door 
aan de instelknop te draaien.
TIJDENS DE BEREIDING  kunt u de bereidingstijd en/of het magnetronvermogen wijzigen.

<= door op de betreffende toets te drukken: =>

HET MAXIMAAL MOGELIJKE  magnetronvermogen bij gebruik van de Grill Combi is in 
de fabriek ingesteld.
PLAATS HET GERECHT  op het rooster of op het glazen draaiplateau.

GEBRUIK DEZE FUNCTIE  voor het berei-
den van gerechten als lasagne, vis 
en gegratineerde aardappelen.

Power

Power

GRILL COMBI

POWER: AANBEVOLEN GEBRUIK:

650 W BEREIDEN VAN GROENTEN EN GRATINS

350 - 500 W BEREIDEN VAN GEVOGELTE EN LASAGNA

160 - 350 W BEREIDEN VAN VIS EN BEVROREN GRATINS

160 W BEREIDEN VAN VLEES

90 W FRUITGRATINS

0 W ALLEEN EEN BRUIN KORSTJE GEVEN TIJDENS DE BEREIDING
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CRISP

Schakel de magnetron in door op de   toets te drukken en ga als volgt te werk:

q  DRAAI DE INSTELKNOP  naar de crispfunctie.

w  DRUK OP DE INSTELKNOP  om uw keuze te bevestigen.

e  DRAAI DE INSTELKNOP  om de bereidingstijd in te stellen.

r DRUK OP DE STARTTOETS.

MET DEZE FUNCTIE  kunt u pizza's en 
andere deegwaren bereiden en 
opwarmen. Het werkt ook goed 
voor het bakken van spek, eieren, 
worstjes, hamburgers enz.

erPower

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

VERZEKER U ERVAN  dat de crispplaat goed in het midden 
van het glazen draaiplateau is geplaatst.

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

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

LET EROP DAT U  het grillelement niet aanraakt.

GEBRUIK OVENHANDSCHOENEN  of de bijgeleverde speciale crisphand-
greep om de hete crispplaat uit de oven te halen.

GEBRUIK ALLEEN  de bijgeleverde crispplaat bij deze functie.
Andere verkrijgbare crispplaten zullen bij gebruik 
van deze functie niet het juiste resultaat geven.
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GERECHT ADVIEZEN

q BORD MET ETEN  (250 g - 500 g)

AFGEDEKT VERWARMEN.
VOOR PERFECTE RESULTATEN  bereidt u het voedsel vol-
gens de aanbevelingen op de volgende pagina.

w DIEPVRIESMAALTIJD   

 (250 g - 500 g)

VOLG DE AANWIJZINGEN OP DE VERPAKKING,  o.a. ventilatie, 
doorprikken, etc..

e  DIEPVRIESLASAGNE  

 (250 g - 500 g)
AFGEDEKT OPWARMEN  Draai zo nodig om.

r  SOEP   (200g - 800 g)
ONAFGEDEKT OPWARMEN  in afzonderlijke kommen of 
in één grote kom.

t DRANK   (100 g - 500 g) ONAFGEDEKT VERWARMEN.

VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABEL WORDT GENOEMD  of dat minder of meer weegt dan het aanbevolen 
gewicht, moet u de procedure voor “Bereiden en opwarmen met de magnetron” volgen.

Schakel de magnetron in door op de   toets te drukken en ga als volgt te werk:

q DRAAI DE INSTELKNOP  naar de 6th Sense functie.

w  DRUK OP DE INSTELKNOP  om uw keuze te bevestigen.

e DRAAI DE INSTELKNOP  naar de 6th Sense Opwarmen functie.

r  DRUK OP DE INSTELKNOP  om uw keuze te bevestigen.

t  DRAAI DE INSTELKNOP  om de voedselcategorie te selecteren.

y  DRUK OP DE INSTELKNOP  om uw keuze te bevestigen.

u DRAAI DE INSTELKNOP  om het gewicht in te stellen.

i  DRUK OP DE STARTTOETS.

GEBRUIK DEZE FUNCTIE  voor het op-
warmen van kant-en-klaar voed-
sel, zowel diepvries, gekoeld of op 
kamertemperatuur.
ZET HET VOEDSEL  op een magnetron-
bestendig, ovenvast bord of schaal.

Power

6TH SENSE OPWARMEN
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GEBRUIK ALTIJD HET BIJGELEVERDE DEKSEL  bij deze 
functie (alleen voor het verwarmen van soe-
pen is dit deksel niet nodig).

ALS HET VOEDSEL ZODANIG VERPAKT IS dat het 
al afgedekt is, moet de verpakking op 
2-3 plaatsen worden ingesneden om 

de druk te laten ontsnappen tijdens het 
verwarmen.

PLASTIC FOLIE  moet ingesne-
den of ingeprikt worden 
met een vork om de druk af 
te laten en zo het openbar-
sten te voorkomen, omdat 
zich tijdens het verhitten 
stoom vormt.

WANNEER U EEN MAALTIJD IN DE KOELKAST BEWAART  of op 
een bord om te worden verwarmd, legt u het dik-

kere voedsel aan de bui-
tenkant en het dunne-
re in het midden.

LEG DUNNE PLAKJES VLEES  boven op elkaar of laat 
ze elkaar overlappen.

DIKKERE PLAKKEN , bijvoorbeeld gehaktbrood en 
worst, moeten dicht bij elkaar worden gelegd.

HET RESULTAAT IS ALTIJD BETER 
NADAT U HET VOEDSEL 1 À 2 
MINUTEN HEEFT LATEN STAAN .

OMROEREN TIJDENS VERWARMEN 
TIJDENS HET VERWARMINGSPROCES  kan de oven stop-
pen (afhankelijk van het programma) en u vra-
gen het voedsel om te roeren (STIR).

 � Open de deur.
 � Roer het voedsel om.
 � Sluit de deur en start de oven weer door de 

starttoets in te drukken.

OPMERKING:  Als het voedsel niet wordt omge-
roerd, gaat de oven na 1 minuten automa-
tisch door. In dat geval zal het verwarmen lan-
ger duren.

GGEBRUIK ALTIJD HET BIJGELEVERDE DEKJD IN DE KOELKAST BEWAART of opNEER U EEN deze

6TH SENSE OPWARMEN
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GERECHT ADVIEZEN

q GEPOFTE AARDAPPELEN 

 (200 g - 1,0 kg)

PRIK DE AARDAPPELEN IN  en doe ze in een ovenvas-
te en magnetronbestendige schaal. Draai de 
aardappelen om wanneer de oven een piep-
toon geeft. Houd er rekening mee dat de oven, 
de schaal en het voedsel heet zijn.

w VERSE GROENTEN   (200 g - 800 g)

SNIJD DE GROENTEN  in stukken van gelijke groot-
te. Voeg 2 tot 4 eetlepels water toe en dek de 
groenten af. Omroeren wanneer de oven een 
pieptoon geeft.

e  BEVROREN GROENTEN   (200g - 800g)
AFGEDEKT BEREIDEN.  Omroeren wanneer de oven 
een pieptoon geeft.

r  GROENTEN UIT BLIK   (200 g - 600 g)
GIET HET  meeste groentenat af en bereid de 
groenten in een magnetronbestendige schaal 
met deksel.

t  POPCORN   (100 g)
BEREID SLECHTS ÉÉN ZAK PER KEER.  Wanneer u meer 
popcorn nodig hebt, bereid de zakken dan één 
voor één.

VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABEL WORDT GENOEMD  of dat minder of meer weegt dan het aanbevolen 
gewicht, moet u de procedure voor “Bereiden en opwarmen met de magnetron” volgen.

Schakel de magnetron in door op de   toets te drukken en ga als volgt te werk:

q DRAAI DE INSTELKNOP  naar de 6th Sense functie.

w  DRUK OP DE INSTELKNOP  om uw keuze te bevestigen.

e DRAAI DE INSTELKNOP  naar de 6th Sense Bereiding functie.

r  DRUK OP DE INSTELKNOP  om uw keuze te bevestigen.

t  DRAAI DE INSTELKNOP  om de voedselcategorie te selecteren.

y  DRUK OP DE INSTELKNOP  om uw keuze te bevestigen.

u  DRAAI DE INSTELKNOP  om het gewicht in te stellen.

i DRUK OP DE STARTTOETS.

GEBRUIK DEZE FUNCTIE  UITSLUITEND 
om voedsel te bereiden. 6th Sense 
Bereiden kan alleen gebruikt wor-
den voor voedsel van de hieronder 
opgesomde categorieën.

Power

6TH SENSE BEREIDEN

PLASTIC FOLIE  moet ingesneden of in-
geprikt worden met een vork om de 
druk af te laten en zo het openbarsten 
te voorkomen, omdat zich tijdens het 
verhitten stoom vormt.
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GERECHT ADVIEZEN

q  FRITES  (200 g - 500 g)
VERDEEL DE FRITES  gelijkmatig over de crispplaat. In-
dien gewenst bestrooien met zout.

w  PIZZA, DUNNE BODEM   

 (200 g - 500 g)
VOOR PIZZA'S MET EEN DUNNE BODEM.

e PANPIZZA   (200 g - 800 g) VOOR PIZZA'S MET EEN DIKKE BODEM.

r KIPPENVLEUGELS / 

 KIPNUGGETS   (200 g - 500 g)
VOOR KIPNUGGETS,  de crispplaat bestrijken met olie.

t  VISSTICKS   (200 g - 500 g)

LEG DE VISSTICKS IN HET APPARAAT  met voldoende 
ruimte ertussen. Draai het voedsel om  wanneer 
dit wordt gevraagd.

VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABEL WORDT GENOEMD  of dat minder of meer weegt dan het aanbevolen 
gewicht, moet u de procedure voor “Bereiden en opwarmen met de magnetron” volgen.

Schakel de magnetron in door op de   toets te drukken en ga als volgt te werk:

q DRAAI DE INSTELKNOP  naar de 6th Sense functie.

w  DRUK OP DE INSTELKNOP  om uw keuze te bevestigen.

e  DRAAI DE INSTELKNOP  naar de 6th Sense Crisp functie.

r  DRUK OP DE INSTELKNOP  om uw keuze te bevestigen.

t  DRAAI DE INSTELKNOP  om de voedselcategorie te selecteren.

y  DRUK OP DE INSTELKNOP  om uw keuze te bevestigen.

u  DRAAI DE INSTELKNOP  om het gewicht in te stellen.

i DRUK OP DE STARTTOETS.

GEBRUIK DEZE FUNCTIE UITSLUITEND 
OM VOEDSEL  krokant te maken. 
6th Sense Crisp kan alleen gebruikt 
worden voor voedsel van de hier-
onder opgesomde categorieën.

LEG HET VOEDSEL  op de crispplaat.

Power

6TH SENSE CRISP
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ZORGVULDIG REINIGEN:
DE CRISPPLAAT  moet wor-
den afgewassen in water 
met een mild afwasmiddel. 
Sterk vervuilde delen kun-
nen worden schoongemaakt met een schuur-
sponsje en een mild schoonmaakmiddel.

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 STAALWOL.  Deze kunnen kras-
sen veroorzaken op het oppervlak.

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 binnenwanden, voor- 
en achterkant van de deur en de deurspon-
ning schoon te maken.

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

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

U HEEFT GEEN LAST VAN LUCHTJES ALS U REGELMATIG EEN 
KOPJE WATER MET WAT CITROENSAP  op het draaipla-
teau plaatst en dit enkele minuten laat koken.

GEBRUIK GEEN 
STOOMREINIGERS  om de mag-
netron schoon te maken.

HET GRILLELEMENT  hoeft niet gereinigd te worden 
omdat de intense hitte vetspatten afbrandt, 
maar het vlak eronder moet wel regelmatig 
gereinigd worden. Dit doet u met warm water, 
reinigingsmiddel en een spons. Als de grill niet 
regelmatig gebruikt, moet u hem elke maand 
10 minuten laten draaien.

NORMAAL GESPROKEN IS SCHOONMAKEN  
de enige vorm van onderhoud 
die nodig is.
ALS DE OVEN  niet goed wordt 
schoongehouden, kan dit tot 
aantasting van het ovenopper-
vlak leiden, hetgeen de levens-
duur van het apparaat kan ver-
korten en mogelijk tot gevaarlijke 
situaties kan leiden.

GEBRUIK GEEN METALEN 
SCHUURSPONSJES, AGRESSIE-
VE SCHUURMIDDELEN,  staal-
wol, ruwe doeken enz. 
die het bedieningspaneel en de binnen- en 
buitenkant van de oven kunnen bescha-
digen. Gebruik een spons met een mild 
schoonmaakmiddel of een stuk keukenrol 
met glasreiniger. Spuit het glasreinigings-
middel op het keukenpapier.
SPUIT HET NIET  direct op de oven.

VERWIJDER REGELMATIG,  vooral als u gemorst 
heeft, het draaiplateau en de plateau-
drager en maak de bodem van de 
magnetron goed schoon.

DEZE OVEN IS ONTWORPEN  om met 
het draaiplateau te worden ge-
bruikt.

GESCHIKT VOOR DE VAATWASMACHINE:

PLATEAUDRAGER.

GLAZEN DRAAIPLATEAU.

CRISPHANDGREEP.

ROOSTER.

GGEGEGEBRBRBRUIUIKK DEDE MMAAGNETRON NIET  wROKEN IS SCHOOONNMMAAKKEENN

ZOZOZORGRGRGVUVULDLDIGIG RREIEINIGEN:E VAATWASMAMACHCHININE:E:

ONDERHOUD EN REINIGING

ONDERHOUD EN REINIGING
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OPSPOREN VAN STORINGEN

ALS DE STROOMKABEL VERVANGEN MOET WOR-
DEN,  moet dat gebeuren met een origi-
neel exemplaar, dat ver-
krijgbaar is via onze klan-
tenservice. De stroomka-
bel mag uitsluitend door 
een bevoegde onderhoud-
smonteur worden vervan-
gen.

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN 
MOGEN UITSLUITEND DOOR EEN BE-
VOEGDE ONDERHOUDSMONTEUR 
WORDEN UITGEVOERD.  Voor ie-
mand zonder specifieke trai-
ning is het gevaarlijk om 
onderhoudswerkzaamhe-
den of reparaties uit te voeren waarbij be-
schermkappen verwijderd moeten worden 
die bescherming bieden tegen blootstel-
ling aan de energie van microgolven.
VERWIJDER GEEN BESCHERMKAPPEN.

ALS DE OVEN NIET WERKT,  controleer dan, voordat 
u de Klantenservice belt, of:

 � het draaiplateau en de plateaudrager op 
hun plaats zitten,

 � 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.
 � Koppel de oven los van de netvoeding. 

Wacht 10 minuten, koppel dan terug aan 
en probeer opnieuw.

DIT VOORKOMT  dat u onnodig opbelt, waarvoor 
kosten in rekening worden gebracht.
Als u de klantenservice belt, dient u het serie-
nummer en het typenummer van de oven door 
te geven (zie het serviceplaatje). Raadpleeg het 
garantieboekje voor nadere informatie.

GEGEVENS VOOR HET TESTEN VAN 
DE VERWARMINGSPRESTATIES

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

TEST HOEVEELHEID

GESCHATTE 
TIJDSDUUR VERMOGENNIVEAU HOUDER

12.3.1 1000 G 12 - 13 MIN 650 W  PYREX 3.227

12.3.2 475 G 5½ MIN 650 W  PYREX 3.827

12.3.3 900 G 13 - 14 MIN 750 W  PYREX 3.838

13,3 500 G 10 MINUTEN 160 W

TECHNISCHE SPECIFICATIES

VOEDINGSSPANNING 230 V/50 Hz

NOMINAAL INGANGSVERMOGEN 2300 W

ZEKERING 10 A

UITGANGSVERMOGEN MAGNETRON 1000 W

GRILL 800 W

AFMETINGEN BUITENKANT (HXBXD) 385 x 595 x 468

AFMETINGEN BINNENKANT (HXBXD) 200 x 405 x 380
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HET SYMBOOL  op het appa-
raat, of op de documen-
ten die bij het apparaat ge-
leverd worden, geeft aan dat 
dit apparaat niet mag worden 
behandeld als huishoudelijk 
afval. In plaats daarvan dient 
het ingeleverd te worden bij 
een speciaal inzamelpunt 
voor de recycling van elektri-
sche en elektronische ap-
paratuur. 

AFDANKEN  moet worden uitgevoerd in overeen-
stemming met plaatselijke milieuvoorschriften 
voor afvalverwerking.

VOOR NADERE INFORMATIE  over behandeling, te-
rugwinning en recycling van dit apparaat kunt 
u contact opnemen met de betreffende in-
stantie in uw woonplaats, uw vuilnisophaal-
dienst of de winkel waar u het apparaat hebt 
gekocht.

SNIJD DE VOEDINGSKABEL VAN HET APPARAAT DOOR 
VOORDAT U HET AFDANKT,  zodat het onbruikbaar 
wordt.

HHET SYMBOOL op het appa-DE VERPAKKING  kan volledig wor-
den gerecycled, zoals wordt 
aangegeven door het recy-
cling-symbool. Voor de ver-
werking dienen de plaatselij-
ke voorschriften te worden na-
geleefd. Houd verpakkingsmate-
riaal (plastic zakken, polystyreen enz.) buiten 
het bereik van kinderen.

DIT APPARAAT  is voorzien van het merkteken vol-
gens de Europese Richtlijn 2012/19/EU inzake 
Afgedankte Elektrische en Elektronische Ap-
paratuur (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit 
apparaat op de juiste manier als afval wordt 
verwerkt, helpt u mogelijke schadelijke gevol-
gen voor het milieu en de volksgezondheid te 
voorkomen, die veroorzaakt zouden kunnen 
worden door onjuiste verwerking van dit ap-
paraat als afval.

MILIEUTIPS


