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GEBRUIK DEZE FUNCTIE  voor het snel opwarmen van 

voedsel dat veel water bevat zoals heldere soepen, 

ko�  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 ingedrukt zal de tijd met 30 secon-

den verlengd worden. U kunt de tijd veranderen 

door aan de afstelknop te draaien om de tijd hoger/

lager in te stellen nadat de functie is gestart.

q DRAAI AAN DE AFSTELKNOP  voor het instellen van het 

uur wanneer het linker cijfer (uur) knippert.

w DRUK OP DE START-KNOP voor het instellen van de uren.

e DRAAI AAN DE AFSTELKNOP  voor het instellen van de minuut 

wanneer de twee rechter cijfers (minuten) knipperen. 

r DRUK OP DE START-KNOP  voor het instellen van de minuten.

DE KLOK IS INGESTELD  en werkt.
ALS U TIJDENS UW INSTELLING op de Stop-knop drukt, zal de 
instelling   afgesloten worden en de modus stand-by 
geopend worden waarbij alleen punten weergegeven 
worden.
OPMERKING: Indien de huidige klokinstelling niet 
voltooid wordt vóór de instelmodus onderbreking 
van de klok (1 minuut), zal het naar de modus stand-
by gaan waarbij alleen punten weergegeven worden.

GEBRUIK DEZE FUNCTIE  om snel een mooi bruin korstje 

te geven aan het gerecht.

q DRUK OP DE GRILL-TOETS. 

w DRAAI AAN DE AFSTELKNOP  voor het in-

stellen van de bereidingstijd.

e DRUK OP DE JET START-KNOP. 

TIJDENS DE BEREIDINGSTIJD is het mogelijk  om de bereiding-

stijd aan te passen door aan de afstelknop te draaien.

CONTROLEER VOORDAT U MET GRILLEN BEGINT OF HET 

KOOKGEREI  dat u gebruikt hittebestendig is en ge-

schikt is voor de oven.

GEBRUIK GEEN PLASTIC  kookgerei bij het grillen. Dit 

smelt. Kookgerei van hout of papier is evenmin 

geschikt.
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GRILL

GT 290

GEBRUIK DEZE FUNCTIE VOOR  het opwarmen en bere-
iden van pizza's en andere deegproducten. Het is 
tevens geschikt voor het bakken van eieren en spek, 

worstjes, hamburgers, 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 (afzonderlijk verkri-

jgbaar accessoire) om de hete crisp-

plaat 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-KNOP. 

w DRAAI AAN DE AFSTELKNOP  voor het instellen van de 

bereidingstijd.

e DRUK OP DE START-KNOP. 

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

wordt gebruikt. 
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.

GEBRUIK ALLEEN DE  bijgeleverde crispplaat bij 

deze functie. Andere verkrijgbare 

crispplaten zullen bij gebruik niet 

het juiste resultaat geven.
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CRISP
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JET START

KLOK

ALLEEN MAGNETRONFUNCTIE

VERMOGEN AANBEVOLEN GEBRUIK:

JET 
(700 W)

OPWARMEN VAN DRANKEN,  water, heldere 

soepen, ko�  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.

  90 W IJS ZACHT  laten worden.

SNELLE REFERENTIEGIDS
BEDIENINGSPANEEL

DE BEREIDING ONDERBREKEN OF 

STOPPEN
DE BEREIDING ONDERBREKEN:
DE BEREIDING KAN WORDEN ONDERBROKEN  om het voedsel te con-
troleren, om te draaien of om te roeren, door de deur te 

openen. De instelling blijft 10 minuten lang gehandhaafd.
VERDERGAAN MET DE BEREIDING:
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 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, is de ven-
tilator, draaischijf en het ovenlampje aan voordat er op de 
STOP-toets wordt gedrukt. Dit is normaal.
ER KLINKT GEDURENDE 10 MINUTEN  om de minuut een piepsig-
naal wanneer de bereiding voltooid is. Druk 
op de STOP-toets of open de deur om het 
signaal uit te schakelen.

OPMERKING:  de oven houdt de instellingen slechts 60 sec-
onden vast als de deur geopend en vervolgens gesloten 

wordt nadat de bereiding voltooid is.

BEREIDEN EN OPWARMEN MET 

DE MAGNETRON

GEBRUIK DEZE FUNCTIE  voor normale bereidingen en het op-
warmen van bijvoorbeeld groenten, vis, aardappelen en 
vlees.

q DRUK HERHAALDELIJK OP DE VERMOGEN-KNOP  voor het in-

stellen van het vermogen.

w DRAAI AAN DE AFSTELKNOP  voor het instellen van de 

bereidingstijd.

e DRUK OP DE JET START-KNOP. 

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 bereidingstijd met 30 sec-
onden verlengd. U kunt de tijd ook omhoog of omlaag ve-
randeren door aan de afstelknop te draaien. 

KINDERSLOT
DEZE AUTOMATISCHE BEVEILIGING WORDT 1 MINUUT 
NADAT  de oven teruggekeerd is in "stand-

by" geactiveerd. In deze modus zal de deur 

vergrendeld zijn.
DE DEUR MOET WORDEN GEOPEND EN GESLOTEN  om er bi-

jvoorbeeld voedsel in te zetten, voordat de 

veiligheidsvergrendeling wordt uitgeschakeld. 

Anders verschijnt op het display “DOOR“..

WANNEER HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER AANGESLOTEN WORDT  
of na een stroomstoring, zal het automatisch naar de 
modus klok instellen gaan.

AAN/UIT-KNOP  
Gebruiken om het gewen-

ste vermogen van de mag-

netron in te stellen.

STOP-KNOP   
Indrukken om enige van de oven-

functies te stoppen of te resetten. 

JET-ONTDOOIEN

Gebruiken voor het selecteren van 

de functie Jet Ontdooien en het se-

lecteren van het soort te ontdooi-

en voedsel.

AFSTELKNOP 
Gebruiken voor het instellen van 

de kooktijd of het gewicht.

STEAM-KNOP (STOOM)

Gebruiken om de stoomfunctie en 

de voedingsklasse te selecteren.

GRILL-KNOP 
Gebruiken om de grillfunctie te 

selecteren.

JET START-KNOP   
Gebruiken voor het starten van het 

kookproces of het oproepen van 

de functie Jet Start.

DIGITALE WEERGAVE  
De weergave bevat een 24-uurs 

klok en indicatiesymbolen.

FORCED AIR-TOETS  
Gebruik deze toets om de he-

teluchtfunctie te selecteren en 

om de gewenste temperatuur in 

te stellen. 

CRISP-KNOP (KNAPPERIG) 
Gebruiken om de knapperig-func-

tie te selecteren.
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VOEDINGSKLASSE HOEVEELHEID TIPS

q VLEES 100G - 2KG

Gehakt, karbonades, 

biefstukken of braad-

stukken.

w GEVOGELTE 100G - 2,5KG
Hele kip, stukken of 

! let.

e VIS 100G - 1,5KG Heel, moten of ! let.

r GROENTE 100G - 1,5KG
Gemengde groente, 

erwten, broccoli, enz.

t BROOD 100G - 1KG
Brood, bolletjes of 

broodjes.

VOOR VOEDSEL DAT NIET VERMELD WORDT IN DEZE TABEL   en 
indien het gewicht lager of hoger is dan het aanbev-
olen gewicht, dient u de procedure te volgen voor 
“Koken en opwarmen met de magnetron” en dient u 
160 W te kiezen bij het ontdooien.

VOEDINGSSPANNING 230 V/50 HZ

NOMINAAL INGANGSVERMOGEN 2050 W

AFMETINGEN BUITENKANT 
(HXBXD)

299 X 521 X 490

AFMETINGEN BINNENKANT 
(HXBXD)

200 X 326 X 320

GT 290

STEAM (STOMEN)
GEBRUIK DEZE FUNCTIE VOOR    voedsel als groenten en vis.
GEBRUIK ALTIJD DE BIJGELEVERDE STOOMPAN    wanneer u deze functie 

gebruikt.

q DRUK MEERDERE MALEN OP DE STEAM-TOETS  om de 

voedingsgroep te selecteren. (zie de tabel)

w DRAAI DE INSTELKNOP  om het ge-

wicht van het voedsel in te stellen.

e DRUK OP DE STARTTOETS. 

SCHENK  100 ml (1 dl) water in de onderkant 

van de stomer.

PLAATS  het voedsel op het stoomrooster.

DOE  het deksel erop.Ê

Ð
Ð

q AARDAPPELEN / KNOLGROENTEN  150 G - 500 G GEBRUIK EVEN GROTE STUKKEN.  
Snijd de groente in even grote stukken.
Laat 1-2 minuten staan na de bereiding.w

GROENTEN 
(bloemkool en broccoli)

150 G - 500 G

e
BEVROREN 
GROENTEN  

150 G - 500 G LAAT  1-2 minuten staan.

r VISFILETS 150 G - 500 G
VERDEEL DE FILETS GELIJKMATIG   over het stoomrooster. Leg dunne stukken 
over elkaar heen. Laat 1-2 minuten staan na de bereiding.

t KIPFILETS 150 G - 500 G

VERDEEL ONGEVEER EVEN GROTE STUKKEN FILETS gelijkmatig over het 
stoomrooster.  Als u bevroren kipfilets gebruikt, zorg er dan voor 
dat ze goed zijn ontdooid alvorens ze te stomen.
Laat 3-5 minuten staan na de bereiding.

y FRUIT 150 G - 500 G

SNIJD HET FRUIT IN GELIJKE STUKKEN.
Programmeer een lager gewicht als het fruit erg rijp is om over-
koken te voorkomen. 
Laat 2-3 minuten staan na de bereiding.

DE STOMER IS  uitsluitend ontworpen  om te 

worden gebruikt bij de magnetronfunctie!

GEBRUIK VAN DE STOMER  in elke andere functie kan schade veroorza-
ken. 
CONTROLEER ALTIJD  OF het draaiplateau vrij kan draaien voordat u 
de oven start.
PLAATS  de stoompan altijd op het glazen draaiplateau. 

GEBRUIK HEM NOOIT met een andere functie. 

BEVROREN VOEDSEL:  
ALS HET GEWICHT LAGER OF HOGER IS DAN HET AANBEVOLEN 
GEWICHT:  Volg de procedure voor “Bereiden en opwar-
men met de magnetron” en kies 160 W tijdens het 
ontdooien.
ALS HET VOEDSEL EEN HOGERE TEMPERATUUR HEEFT  dan diepvri-
estemperatuur (-18°C),  moet een lager voedselgewicht 
worden gekozen.
ALS HET VOEDSEL EEN LAGERE TEMPERATUUR HEEFT  dan diepvr-
iestemperatuur (-18°C),  moet een hoger voedselge-
wicht worden gekozen.

GEBRUIK DEZE FUNCTIE  voor het ontdooien van vlees, gevogelte, vis, groente en brood. JET Ontdooien dient 

alleen gebruikt te worden bij een nettogewicht tussen 100g-2,5kg.

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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tt icht t 100g-2,5kg

JET-ONTDOOIEN

 W 1 0 8 5 7 4 2 0

PLAATS HET VOEDSEL  altijd op het glazen draaiplateau.

q DRUK OP HERHAALDELIJK DE JET DEFROST-KNOP  voor 

het selecteren van de voedingsklasse.

w DRAAI AAN DE AFSTELKNOP  voor het instellen van het 

gewicht van het voedsel.

e DRUK OP DE JET START-KNOP. 
HALVERWEGE HET ONTDOOIEN  stopt de 

oven en wordt VOEDSEL OMDRAAIEN aangegeven.

 � Open de deur.

 � Draai het voedsel om.

 � Sluit de deur en start opnieuw door 

de starttoets in te drukken.

SNELLE REFERENTIEGIDS 

GEBRUIK DEZE FUNCTIE VOOR HET bakken van taarten, gebakjes, biscuits, meringues, broodjes in blik en bevroren 

broodjes.

GEBRUIK DE CRISPPLAAT als een bakplaat wanneer u kleine baksels maakt, zoals koekjes en gebakjes.           

PLAATS ALTIJD de taartschotel en crispplaat op het lage rooster wanneer u kookt in de Forced Air. 

ZORG DAT HET KOOKGEREI  dat u gebruikt, geschikt is voor de oven wanneer u deze functie gebruikt.

q DRUK herhaaldelijk op de knop Forced Air om de voorkeurstemperatuur in te stellen. 

w DRAAI AAN DE AFSTELKNOP  voor het instellen van de bereidingstijd.

e DRUK OP DE START-KNOP. 
GEBRUIK HET LAGE ROOSTER om er voedsel op te plaatsen zodat de lucht goed kan circuleren rond het voedsel. 

ZODRA HET OPWARMINGSPROCES IS GESTART, kan de temperatuur gemakkelijk worden aangepast door op de knop 

Forced air te drukken.

bakken van taarten gebakjes biscuits meringues, brood

FORCED AIR

VERWARM DE OVEN ALTIJD VOORAF voordat u voedsel in de oven legt.

VOEDSEL TEMPERATUUR & TIJD TIPS

q
BISCUITGEBAK (LICHT) 
600 – 700G BESLAG

175°, 35 – 40 MINUTEN GEBRUIK DE ringvormige taartschotel.

w
BISCUITGEBAK (ZWAAR)
700 – 800G BESLAG

175°, 40 – 45 MINUTEN GEBRUIK DE ringvormige taartschotel.

e GEBAKJES, 8 – 10 STUKS 175°, 22 – 25 MINUTEN
GEBRUIK kleine papieren vormpjes en 

plaats ze op de crispplaat.

r KOEKJES, 8 – 10 STUKS 175°, 16 – 18 MINUTEN GEBRUIK DE crispplaat als bakplaat.

t MERINGUES, 12 - 15 STUKS 125°, 50 – 55 MINUTEN
GEBRUIK een ingevette crispplaat of dek 

de plaat af met bakpapier.

y BROODJES IN BLIK, 4 - 6 STUKS 200°, 12 – 14 MINUTEN GEBRUIK DE crispplaat als bakplaat.

u
VOORGEBAKKEN VACUÜM VERPAKTE 
BROODJES, 2 - 4 STUKS

200°, 10 – 12 MINUTEN GEBRUIK DE crispplaat als bakplaat.

i BEVROREN BROODJES, 2 - 4 STUKS 175°, 9 – 11 MINUTEN GEBRUIK DE crispplaat als bakplaat.

VOOR EEN GOED BAKRESULTAAT mag u de deur niet open voordat de bereidingstijd is verstreken. Wanneer de bere-

idingstijd voorbij is, moet u de oven laten afkoelen voordat u met de volgende bereiding start.

VO 230 V/50 H

TECHNISCHE SPECIFICATIES


