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

q DRUK OP DE JET START-KNOP. 

DEZE FUNCTIE START AUTOMATISCH  met een maximaal 
magnetronvermogen en een bereidingstijd van 30 
seconden. Elke keer dat de toets nogmaals wordt inge-
drukt, zal de tijd met 30 seconden verlengd worden. 
U kunt de tijd veranderen door op de +/- knop te 
drukken om de tijd hoger/lager in te stellen nadat 
de functie is gestart.
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JET START

BEVROREN VOEDSEL:  
ALS HET GEWICHT LAGER OF HOGER IS DAN HET AANBEV-
OLEN GEWICHT:  Volg de procedure voor “Bere-
iden en opwarmen met de magnetron” en 
kies 160 W tijdens het ontdooien.
ALS HET VOEDSEL EEN HOGERE TEMPERATUUR HEEFT  dan 
diepvriestemperatuur 
 (-18°C), moet een lager voedselgewicht 
worden gekozen.
ALS HET VOEDSEL EEN LAGERE TEMPERATUUR HEEFT 
 dan diepvriestemperatuur (-18°C),  moet een hoger 
voedselgewicht worden gekozen.

GEBRUIK DEZE FUNCTIE  voor het ontdooien van vlees, gevogelte, vis. Jet Defrost dient uitsluitend te worden ge-
bruikt als het nettogewicht tussen 100 g - 1,5 kg ligt.
PLAATS HET VOEDSEL  altijd op het glazen draaiplateau.

q DRUK OP DE JET DEFROST-KNOP.

w DRUK OP DE +/- KNOP om het gewicht van het 

voedsel in te stellen.

e DRUK OP DE JET START-KNOP. 

HALVERWEGE HET ONTDOOIEN  stopt de oven en wordt 
TURN FOOD (voedsel omdraaien) weergegeven.

 � Open de deur.
 � Draai het voedsel om.
 � Sluit de deur en start opnieuw 

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.
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JET DEFROST

SNELLE REFERENTIEGIDS
BEDIENINGSPANEEL

MICROWAVE-KNOP (MAG-
NETRON)

Gebruiken om het gew-
enste vermogen van de 
magnetron in te stellen. 

DE BEREIDING ONDERBREKEN OF STOPPEN
DE BEREIDING ONDERBREKEN:
DE BEREIDING KAN WORDEN ONDERBROKEN  om het voedsel 
te controleren, om te draaien of om te roeren, door 
de deur te openen. De instelling blijft 5 minuten 
lang gehandhaafd.
VERDERGAAN MET DE BEREIDING:
SLUIT DE DEUR  en druk EENMAAL op de start-
toets. De bereiding wordt hervat vanaf het 
punt waarop deze is onderbroken. 
DRUK  TWEEMAAL op de starttoets  om de tijd 30 sec-
onden te verlengen.
ALS U NIET VERDER WILT GAAN:
HAAL HET VOEDSEL UIT DE OVEN,  sluit de deur en 
druk op de stoptoets.
OPMERKING: Als de bereiding is voltooid, 
brandt het ovenlampje voordat er op de STOP-toets 
wordt gedrukt. Dit is normaal.
ER KLINKT GEDURENDE 5 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 instellin-
gen slechts 60 seconden vast als de deur geopend 
en vervolgens gesloten wordt nadat de bereiding 
voltooid is.

GRILLKNOP

Gebruiken om de grill-
functie te selecteren.

CLOCK BUTTON 
Use to set the 24-hour clock.

STOPKNOP

Drukken om enige van 
de ovenfuncties te 
stoppen of te resetten. GRILLCOMBI-KNOP

Gebruiken om de grillcombi-
functie te selecteren.

-/+-KNOP

Gebruiken om de bereidingstijd of het gewicht 
van het gerecht te verhogen/verlagen.

CRISP-KNOP (KNAPPERIG)

Gebruiken om de knap-
perig-functie te selecteren.

BEREIDEN EN OPWARMEN MET DE MAGNETRON

MEMO-KNOP (GEHEUGEN)

Gebruiken om de opgeslagen favo-
riete instelling op te roepen.

JET START-KNOP

Gebruiken om het berei-
dingsproces te starten of 
de functie ‘Jet start’ te se-
lecteren.

JET DEFROST-KNOP (JET ONTDOOIEN)

Gebruiken om de functie ‘Jet 
Defrost’ (Jet ontdooien) te se-
lecteren.

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

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 berei-
dingstijd met 30 seconden verlengd. U kunt de tijd 
ook omhoog of omlaag veran-
deren door op de +/- knop te 
drukken. 

q DRUK OP DE VERMOGEN-TOETS  om het vermogen in 
te stellen.

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

e DRUK OP DE JET START-KNOP. 

ALLEEN MAGNETRONFUNCTIE
VERMOGEN AANBEVOLEN GEBRUIK:

JET 
(700 W)

OPWARMEN VAN DRANKEN,  water, heldere 
soepen, koffi  e, thee of ander voedsel 
met een hoog watergehalte. Wanneer 
het voedsel eieren of room bevat, moet 
u een lager niveau kiezen.

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

350 W LATEN SUDDEREN VAN STOOFSCHOTELS,  smelten 
van boter.

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

DIGITAL DISPLAY  
The display includes a 24-hour clock and 
indicator symbols.

KINDERSLOT/AANRAAKSLOT
DEZE AUTOMATISCHE BEVEILIGING WORDT 2 MINUUT 
NADAT  de oven teruggekeerd is in "stand-by" 
geactiveerd.  In deze modus zijn de deur 
en de aanraakknop vergrendeld.
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“(deur).

TECHNISCHE SPECIFICATIES

VOEDINGSSPANNING 230 V/50 HZ

NOMINAAL INGANGSVERMOGEN 1500 W

ZEKERING 10 A (UK 13 A)

UITGANGSVERMOGEN MAGNETRON 700 W

GRILL 650 W

AFMETINGEN BUITENKANT (HXBXD) 360 X 392 X 350

AFMETINGEN BINNENKANT (HXBXD) 149 X 290 X 290
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ALS U DE KLOK VAN HET DISPLAY WENST TE VERWIJDEREN  als 
deze eenmaal is ingesteld, dan drukt u opnieuw 
3 seconden op de kloktoets en vervolgens op de 
stoptoets.
VOOR HET OPNIEUW INSTELLEN VAN DE KLOK  volgt u de 
bovengenoemde procedure.
OPMERKING: LAAT DE DEUR OPEN TERWIJL U DE KLOK INSTELT. 
 Dit geeft u 5 minuten de tijd om de klok in te 
stellen. Anders moet elke stap binnen 60 seconden 
worden uitgevoerd.

GEBRUIK DEZE FUNCTIE  als u een kookwekker nodig 
heeft om de tijd precies bij te houden, zoals voor 
het koken van eieren en pasta of voor het laten 
rijzen van deeg enz.

q DRUK OP DE KLOKTOETS.
w DRUK OP DE +/- KNOP OM DE te meten TIJD IN TE 

STELLEN.

e DRUK OP DE JET START-KNOP.

KNIPPERENDE DUBBELE PUNTEN  geven aan dat de timer 
loopt.

ALS U EENMAAL OP DE KLOKTOETS DRUKT,  verschijnt de rester-
ende tijd van de timer. Deze blijft 3 seconden zichtbaar 
en vervolgens keert de bereidingstijd terug (als u op dat 
moment bezig bent met een bereiding).

OM DE KOOKWEKKER TE STOPPEN  wanneer deze op de 
achtergrond van een andere functie in werking is, 
moet u eerst de kookwekker naar de voorgrond 
halen door op de kloktoets te drukken en vervol-
gens stoppen door nog een keer op de kloktoets te 
drukken.

q DRUK OP DE KLOKTOETS  (3 seconden) totdat het 

linkercijfer (uur) knippert.

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

e DRUK NOGMAALS OP DE KLOKTOETS.  (De twee rech-

tersegmenten (minuten) knipperen).

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

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

WANNEER DE INGESTELDE TIJD VERSTREKEN IS,  hoort u een 
geluidssignaal.

GEBRUIK DEZE FUNCTIE  om snel een mooi bruin 
korstje te geven aan het gerecht.

q DRUK OP DE GRILL-TOETS. 
w DRUK OP DE +/- KNOP om de bereidingstijd in te 

stellen.

e DRUK OP DE JET START-KNOP. 

TIJDENS DE BEREIDINGSTIJD is het mogelijk om de 
bereidingstijd aan te passen door op de +/- knop te 
drukken.

CONTROLEER VOORDAT U MET GRILLEN BEGINT OF HET KOOKGEREI  dat u gebruikt hittebestendig is en geschikt is 
voor de oven.

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

GEBRUIK DEZE FUNCTIE OM  gegratineerde gerechten, 
lasagne, gevogelte en gebakken aardappelen te 
bereiden.

q DRUK OP DE COMBI-TOETS  om het vermogen in te 
stelle. 

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

e DRUK OP DE JET START-KNOP.  
TIJDENS DE BEREIDINGSTIJD KAN HET MW-vermogen op 
elk moment worden veranderd door op de 'Com-
bi'-knop te drukken. En het is mogelijk om de bere-
idingstijd te veranderen door op de +/- knop te 
drukken.

COMBI-GRILL
VERMOGEN AANBEVOLEN GEBRUIK:

350 - 500 W BEREIDEN VAN  gevogelte en lasagne

160 - 350 W BEREIDEN VAN  vis en bevroren gegrati-
neerde gerechten

160 W BEREIDEN VAN  vlees

   0 W ALLEEN EEN BRUIN KORSTJE GEVEN  tijdens 
de bereiding

GEBRUIK DEZE FUNCTIE om quiches, pizza's en andere deegproducten te breiden. Ook ideaal voor het braden van 
vlees, vis en het bakken van spek, eieren, aardappelen, enz.

VERZEKER  u ervan dat de crispplaat goed in het 
midden van het glazen draaiplateau is gep-
laatst.

GEBRUIK OVENHANDSCHOENEN  
  of de meegeleverde speciale cri-
sphandgreep om de hete crispplaat uit de 
oven te nemen.

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

PLAATS DE HETE CRISPPLAAT NIET  op een oppervlak 
dat gevoelig is voor warmte.

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

q DRUK OP DE CRISP-TOETS. 

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

e DRUK OP DE JET START-KNOP. 

HET IS NIET MOGELIJK   om het vermogenniveau te veran-
deren 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.

TIJDENS DE BEREIDINGSTIJD is het mogelijk om de bere-
idingstijd aan te passen door op de +/- knop te 
drukken.
DE OVEN WERKT AUTOMATISCH  met magnetron en grill 
om de crispplaat op te warmen. Daardoor komt de 
crispplaat zeer snel op temperatuur en wordt het 
voedsel bruin en krokant.
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DE GEHEUGENFUNCTIE BIEDT u een eenvoudige manier om een voorkeursinstelling snel op te roepen.
HET PRINCIPE VAN DE GEHEUGENFUNCTIE bestaat uit het opslaan van elke instelling die op dat moment wordt 
weergegeven.

EEN OPGESLAGEN INSTELLING GEBRUIKEN: 

q DRUK OP DE MEMO-KNOP. 

w DRUK OP DE JET START-KNOP. 

EEN INSTELLING OPSLAAN: 

q SELECTEER een willekeurige functie. 

w PROGRAMMEER uw instellingen. 

e HOU DE GEHEUGENKNOP gedurende 3 secon-

den INGEDRUKT totdat er een akoestisch sig-
naal klinkt. De instelling wordt nu opgesla-
gen. U kunt het geheugen zo vaak als u wilt 
opnieuw programmeren.

ALS DE TOEPASSING wordt aangesloten of na een 
stroomstoring, zal uw geheugenfunctie 1 minuut 
op vol magnetronvermogen hebben opgeslagen 
als standaardinstelling. 

n eenvoudige manier om een voorkeursinstelling sne

GEHEUGEN

EBRUIK DEZE FUNCTIE alls u een kkookkw kekkker nodig

KOOKWEKKER

q DRUK OP DE KLOKTOETS ((3 seco dnden) totdat het

KLOK
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GRILL
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COMBI-GRILL
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