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Alvorens te beginnen met het gebruiken van de oven, eerst 
zorgvuldig 
deze gebruiksaanwijzing doorlezen en bewaar deze zorgvuldig. 
 

Hierdoor kunnen fouten vermeden en de beste resultaten bereikt 

worden. 

 

 

 

 

 



BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR DE VEILIGHEID 

1）Deze oven is ontworpen voor het ontdooien, verwarmen en bereiden van 

etenswaren binnen de huishoudelijke sfeer. De oven dient niet voor andere 
doeleinden gebruikt te worden, noch dienen er veranderingen op aangebracht te 
worden. 
 
2) Alvorens de oven aan te sluiten op het electriciteitsnet, dient men na te gaan dat 
de ovendeur perfect sluit; te controleren dat de metalen structuur niet ontwricht is en 
dat de scharnieren en de haken niet loszitten. 
Indiende genoemde onderdelen beschadigd zijn, moet de magnetronoven niet 
gebruikt worden voordat een vakbekwaam technicus (opgeleid door de fabrikant of 
door zijn Assistentie Service) de reparatie uitgevoerd heeft. 
 
3) Niet proberen om de oven te laten functioneren met de ovendeur open, door het 
beveiligingssysteem te ontwrichten. 
 
4) De oven niet aanzetten indien voorwerpen van welke aard dan ook vastzitten 
tussen de voorkant van de oven en de ovendeur. De binnenkant van de ovendeur 
(E) altijd goed schoonhouden, door een vochtige doek te gebruiken en niet-
schurende schoonmaakmiddelen. Voorkomen dat er vuil ofetensresten vast gaan 
zitten tussen de voorkant van de oven en de ovendeur (fig.1) 
 
5) Als de ovendeur open is, houdt u rekening met het volgende: 
• Oefen geen overdreven druk uit met te zware objecten, en trek de handgreep niet 
naar beneden toe, waardoor het apparaat kan kantelen. 
• Plaats bovenop de open ovendeur geen hete pannen of schotels (die vb. net uit de 
oven komen). 
 
6) De oven niet aanzetten indien het electriciteitssnoer of de stekker beschadigd zijn 
(gevaar voor electrische schokken). 
 
7) Regulering, reparatie en vervanging van het electriciteitssnoer dienen uitsluitend 
door door de fabrikant opgeleid personeel uitgevoerd te worden of rechtstreeks door 
de Assistentie Service (fig. 3). Eventuele reparaties uitgevoerd door niet 
vakbekwaam personeel kunnen gevaar opleveren. 
 
8) Indien er rook uit de oven komt, veroorzaakt door voedsel dat in de oven vlam 
gevat heeft, DE DEUR NIET OPENEN: het apparaat onmiddellijk afzetten of de 
stekker uit het stopcontact halen. 
 
9) Zonder het nodige toezicht zou het gebruik van dit apparaat door kinderen of 
onkundigen niet moeten worden toegestaan 
 
10)Om oververhitting te voorkomen, met het daaruit voortvloeiende gevaar voor 
vlamvatten, is het raadzaam de oven in de gaten te houden indien deze functioneert 
met voedingswaren in hun "wegwerp" verpakking van plastic, papier of ander 
brandbaar materiaal, of gedurende het verwarmen van kleine hoeveelheden 
voedsel. 



11) Houd er rekening mee dat de wanden van de oven tijdens het gebruik warm 
worden. Raak de elektrische weerstand binnen in de oven niet aan. 
 
12) Tijdens het opwarmen van vloeistoffen (water, koffie, melk, enz.) is het mogelijk 
dat door het effect van het verlaat bereiken van het kookpunt, de inhoud 
onverwachts begint te koken en overstroomt, waardoor brandwonden kunnen 
worden veroorzaakt. Om dit te voorkomen, is het noodzakelijk een plastic lepeltje, 
dat tegen hoge temperaturen bestand is, of een glazen staafje (fig. 4) in de vloeistof 
te plaatsen voordat de vloeistof verwarmd wordt. 
 
13) Geen likeuren met een hoog alcoholpercentage opwarmen, ook geen grote 
hoeveelheden olie. Deze vloeistoffen zouden vlam kunnen vatten! 
 
14) Na het verwarmen van voedsel voor baby's (in flessen of potjes), ALTIJD eerst 
de temperatuur controleren voordat u het voedsel consumeert, om verbrandingen te 
voorkomen 
 
15) Dit apparaat nooit buiten opbergen of gebruiken. 
 
16) Het apparaat is niet ontworpen om te werken met een externe timer of een 
systeem van externe controle. 
 
17) Gebruik de oven niet als een container. Laat geen voedingswaren zoals brood, 
koekjes in de oven. 
 
18) Buiten bereik van water en vochtige plaatsen houden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TECHNISCHE GEGEVENS 
 
Afmetingen binnenkant (BxHxD)370x245x350 
Netto inhoud van de oven 30 lt. 
Gewicht (ongeveer) 26,5 kg. 
Diameter draaischijf 30,5 cm 
Ovenlampje 25 W 
Voor verdere gegevens, het plaatje met gegevens 
raadplegen van het omlijsting bevestigd is. 
Dit apparaat is conform de EEG voorschriften 
89/336 en 92/31 aangaande de 
Electromagnetische Verenigbaarheid 
 
 
 
INSTALLATIE EN ELECTRISCHE AANSLUITING 
 

1. De binnenkant schoonmaken met een vochtige, zachte doek. 
2. De voordeur en andere toebehoren moet worden gereinigd, indien nodig met 

water en zeep. 
3. Dit elecktrisch apparaat moet worden ............. In geval van kortsluiting 

vermindert het risico van een elecktrische schok. Dit apparaat is geleverd met 
een draad voorzien van een geaarde stekker. De stekker moet worden 
aangesloten aan een stopcontact. Contacteer een elecktricien in geval u de 
instructies niet heeft begrepen. In het geval waar nodig is om een 
verlengdraad te gebruiken, gebruik dan alleen die met de 3 biopolaire 
uitgangen. 

 
Het netsnoer dat is meegeleverd met de oven is bewust kort om het struikelen of 
trekken aan de stekker te voorkomen. 
Risico‟s die kunnen voorkomen bij een lange stekker: 
1) De maximale spanning op de draad moet minstens gelijk zijn aan de spanning 
van het apparaat. 
2) De verlengdraad moet 3 uitgangen hebben met “mise a terre” 
3) De lange draad mag niet hangen aan het aanrecht of op de tafel en moet ver van 
de deur verwijderd zijn om te voorkomen dat kinderen er aan te trekken. 
  
GEVAAR 
Gevaar voor elecktrische schok. 
Het aanraken van interne onderdelen kan leiden tot aanzienlijke schade of de dood. 
Het apparaat nooit uit elkaar halen. 
 
OPGEPAST 
Gevaar voor elecktrische schok. 
Verkeerd gebruik van de stekker kan een elecktrische schok veroorzaken. 
Niet aansluiten aan een elektronische verbinding zolang het apparaat niet correct is 
geïnstalleerd met de stekker. 
 
Om het risico van de schade bij personen te verminderen, de stekker steeds 
aarden. 



DE REINIGING 
Zorg ervoor dat de oven aangesloten is. 
1. Na gebruik moet het binnenste van de oven worden gereinigd met een vochtig 
doek. 
2. Reinig de accesoires correct met water en zeep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KEUKENGEREI 
OPGEPAST 
Risico op schade bij personen 
Het is gevaarlijk om reparaties uit te voeren of bekleding voorzien voor de 
bescherming bloot te stellen aan de energie van de microgolfoven te verwijderen. 
Raadpleeg de instructies van de paragraaf “Materiaal dat gebruikt mag worden in de 
oven of die moeten worden vermeden in de oven. Sommige niet-metalen 
keukengerei kan niet worden gebruikt in de microgolf-oven. In geval van twijfel, is het 
mogelijk om de voorwerpen uit te proberen in de volgende procedure. 
Keukengerei test: 
1. Vul een kom dat geschikt is voor de microgolf-oven met een kop met koud water 
(250ml) en zet het voorwerp in kwestie erin. 
2. Kook op maximale temperatuur gedurende 1 minuut. 
3. Raak het voorwerp voorzichtig aan. Als het heet is, gebruik het dan niet voor 
koken of bakken in de microgolf-oven. 
4. Nooit de kooktijd van 1 minuut overschrijden. 
 
Materiaal dat mag worden gebruikt in de microgolf-ovens. 
DE INSTALATIE VAN DE MAGNETRON 
Namen van de onderdelen en accesoires van de oven. 
Haal de ovenverpakking en de accesoires van de oven uit de doos. 
1 Draaitafel 
1 Gebruiksaanwijzing 
1 Sluiting voor de draaitafel 

   
 
 
1. Paneel       6. Scharnieren 
2. Grill        7. Sluiting van draaitafel 
3. Lamp       8. Ondersteuning korte grill 
4. Het niveau       9. Middelmatig-grote grill 
5. Glazen deur      10. Draaiplateau 



Installatie van het draaiplateau 
 
          Onderdeel 
 
 
 
Geëmailleerd draaischotel                       
 
 
 

    As draaitafel 
 
 
a. Plaats nooit de geëmailleerde draaischotel omgekeerd. De draaiplaat mag niet 
vast staan.  
b. Tijdens het gebruik van het toestel moet de geëmailleerde draaischotel steeds op 
zijn as geplaatst worden.  
c. Het voedsel moet steeds op de geëmailleerde draaischotel geplaatst worden.  
d. Contacteer een servicecentrum indien de geëmailleerde draaiplaat zou barsten of 
breken. 
 
Belangrijke informatie bij het installeren 
• Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik 
• Respecteer de gebruiksinstructies en houd er rekening mee dat het wordt 
aanbevolen om dit apparaat te laten installeren door een professionele technicus. 
• Het apparaat wordt geleverd met een stekker en moet worden correct aangesloten 
aan een aardstekker. 
• Alleen een erkend elecktricien kan de stekker en de kabels installeren. Als de 
stekker niet toegankelijk is na de installatie, dient een multipolaire 
onderbrekingsvoorziening aanwezig te zijn naast de installatie met een isolatie-
afstand van minstens 3mm. 
• Maak geen gebruik van adapters,multistekkers of verlengdraden. Overbelasting 
kan leiden tot brandgevaar. 
 
 
 
 
Tijdens het gebruik van het toestel kan de oppervlakte 
binnenin de magnetron heet zijn.      
 
 
• Opgelet! Demonteer het apparaat niet. Het aanraken van de interne onderdelen 
kan leiden tot ernstige letsels of de dood. 
• Zet de magnetron op een vlak oppervlak. 
• Controleer of er voldoende lucht is om het apparaat te ventileren. Laat minstens 
10cm ruimte over achter en langs de kanten. 
• Verboden om de ventilatie te dekken 
• Plaats het apparaat ver van een warmtebron. 
• Radio of televisie kan invloed hebben op het gebruik van de microgolf-oven. 
 



 
Houd of draag het apparaat niet bij de deurklink. De deurklink kan het gewicht van 
de magnetron niet houden en kan stuk gaan. 
1. Duw de magnetron in de ................. Controleer als het goed gecentreerd staat. 
2. Open de deur en stel de magnetron vast met de bijgeleverde vijzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Installatie van de draaischotel 
 

1. De as bepaling 
 

 
 
Het instellen van plateauhoek 
 

 
 

2. Plaats het dienblad op de as en pas het voorzichtig aan 
 

 
 
 
 



De werking 

 
Bedieningspaneel en kenmerken 
 

 
 
1) Besturing 
2) Knop voor het gewicht 
3) Knop voor snelle verwarming 
4) Aan/uit knop 
5) Knop voor temperatuur/Automenu 
6) Knop voor het uur 
7) Start/pause knop 
8) Selectieknop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.gebruiksinstructies 
Deze magnetron maakt gebruik van een moderne elecktronische regelaar om de 
kook parameters toe te voegen voor een beter kook resultaat.  
Instellen van de klok 
Sluit de magnetron aan, dan ziet u op het scherm “0.00” en de oven zal 1 keer 
afgaan. 

1) Draai de regelaar"  "om het juiste uur in te stellen (tussen 00:00 en 
23:59) 
 

2) Na het instellen van het juiste uur, drukt u op “  “. Het uur is ingesteld. 
Houd rekening met :  

1.  als u het uur wilt veranderen, moet u “  “ ingedrukt houden gedurende 3 
seconden. Het huidige uur zal verdwijnen en vervolgens gaat de tijd 

knipperen. Draai de regelaar”  “ om het nieuwe uur in te stellen en druk 

op “  “ om de hantering te bevestigen. 

2. Als u het uur niet wilt zien op het scherm, druk dan even op “  “ . Het uur 

zal verdwijnen. Druk opnieuw op “  “ , dan zal het uur weer tevoorschijn 
komen op het scherm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.Bereidingen in de magnetron 

1) Druk op “  “ om het apparaat in werking te zetten. “01:00” staat afgebeeld op de 
programmer en de symbolen komen te voorschijn. Als er geen verandering is na 
10sec., zal het aangegeven vermogen automatisch worden bevestigd. 

2) draai de regelaar “  “ om de gaartijd te selecteren. De maximale gaartijd 
hangt af van de geselecteerde kracht. Als de kracht 900w is, dan is de maximale tijd 
30min en voor de andere bevoegdheden is het 90min. 

3) Druk op “  “ om de kracht van de magnetron aan te passen. 

4) draai de regelaar “  “ om de kracht van de magnetron te selecteren (tussen 
100W en 900W) 

5) druk op “  “ om het koken te starten 
 
NOTE:Het niveau van de tijdaanpassingen zijn als volgt : 
0---1 min : 1 seconde 
1---5 min : 10 secondes 
5---15 min : 30 secondes 
15---60 min : 1 minute 
60 min : 5 minutes 
 
Houd rekening met de aanpassing en niveau van de tijd 
 

Vermogen 100% 80% 50% 30% 10% 

Programma 900 W 700 W 450 W 300 W 100 W 

 
U kunt in de onderstaande tabellen zien welke bevoegdheden u kan gebruiken voor 
het verwarmen van voedingswaren. 
 

kracht Voedingswaren 

900 W 
  - Water koken 
  - Bereiding van kip, vis en groenten 

700 W 
  - Opwarmen 
  - Bereiding van champignons en schaaldieren 
  - Bereiding van pasta met eieren en kaas 

450 W   - Bereiding van rijst en soep 

300 W 
  - Het ontdooien 
  - gesmolten kaas en chocolade 

100 W 
  - Ontdooien van fijne gerechten 
  - Ontdooien van .......... 
  - Het licht ontdooien van het ijs 

 
 
 



Functies 

Functies Programma 

  

Magnetron 

  

Magnetron 

Gebruik de functies van de 
microgolf om de groenten, 
aardappellen, rijst , vis en 

vlees op te warmen of 
klaar te maken. 

  

Oven 

  
Warme lucht 

Met de hete lucht kan u 
gerechten bereiden zoals 
in een traditionele oven. 

De microgolf is op dat 
moment niet geactiveerd. 
Wij raadden u aan om de 
oven voor te verwarmen 

alvorens de schotel in de oven 
te steken. 

  

Geventilleerde grill 
Gebruik deze functie om 

het eten te braden en een 
goudbruine kleur te geven. 

  
Grill 

De grill is gewaardeerd 
voor het klaarmaken 

van.............. voor vlees en 
vis 

  

Warme lucht + 
Bodemweerstand 

Gebruik deze functie 
voor het braden van 
grote stukken vlees, 

pizza,… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Functies Programma 

  

Combiné 

  

Warme lucht 
Gebruik deze functie 
om het braden te 
versnellen 

  

Grill met warme lucht Magnetron samen met gril en 
warme lucht.  

  

Grill  

Gebruik deze functie 
om de bereiding en de 
goudbruine kleur te 
versnelle. De microgolf 
en de oven zijn 
tegelijkertijd 
geactiveerd. 

  

Warme lucht + 
Bodemweerstand 

Gebruik deze functie 
voor het braden van 
grote stukken vlees, 
pizza,… 

  

Automatische 
programma's 

  P01 - P13 

Automatische programma's 

  

Ontdooiing 

  d01 + d02 

Ontdooiing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Het grillen 
1) Druk op “  “ om de functies van de magnetron te activeren 

2) Draai “  “ zodat het lampje aan gaat. 

3) Draai “  “ om het grillen te selecteren. Het vermogen van de grill is het 3de 
niveau. De indicator gaat aan wanneer de grill is geselecteerd. 

4) Druk op “  “ om de temperatuur van de grill te selecteren 

5) Draai “  “ om het 3de niveau(max.) te selecteren , niveau 2 of niveau 1 
(min). 

Druk op “  “ om de gaartijd te bepalen. De standaard tijd is 10minuten. 

6) Draai “  “ om de grilltijd te selecteren. De maximum tijd is 90minuten. 

7) Druk op “  “ om het koken te beginnen. 
 
4. De convectie 
1) Druk op “  “ om de functies van de magnetron te activeren. 

2) Draai “  “ om de kookfuncties de selecteren. 

3) Draai “  “ 

4) Druk op “  “ om de temperatuur in te stellen. 

5) Draai “  “ om te temperatuur te selecteren. De temperatuur is tussen 50 en 

230 °C. Druk op “  “ om de gaartijd te selecteren. De standaardtijd is 10 
minuten. 

6) Draai “  “ om de gaartijd te selecteren. De maximum tijd is 5 uur. 

7) Druk op “  “ om het koken te starten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.Koken met grill en hete lucht 
1) Druk op “  “ om de functies van de microgolf te activeren. 

2) Draai “  “om de kookfuncties te selecteren. 

3) Draai “  “ om de grill met hete lucht te activeren. De standaard temperatuur 
is 180 °C. De indicator gaat aan als de functie is geselecteerd. 

4) Druk op “  “ om de temperatuur de selecteren. 

5) Draai “  “ om een temperatuur te selecteren tussen 100°C en 230°C. De 
temperaturen zijn : 
100,105,110,115,120,125,130,135,140,145,150,155,160,165,170,175,180,185,19 
0,195,200,210,215,220,225 en 230 °C. 

6) Draai “  “ om de gaartijd te selecteren. De maximum tijd bedraagt 5 uur. 
7) Druk op “ “ om het koken te starten. 
 
6.Warme gerechten + ............................. 
1) Druk op “ “ om de functies van de magnetron te activeren. 
2) Draai “ “ om de kookfuncties te selecteren. 

3) Draai “  “ om de ..................... De standaard temperatuur is 180°C. 
Deindicator gaat aan wanneer de functie is geselecteerd. 
4) Druk op “ “ om de temperatuur te selecteren 

5) Draai “  “ om een temperatuur te selecteren tussen 100°C en 230°C. De 
temperaturen zijn : 
100,105,110,115,120,125,130,135,140,145,150,155,160,165,170,175,180,185,190,1
95,200,210,215,220,225 en 230 °C. 

6) Draai “  “ om de gaartijd te selecteren. de maximum tijd is 5 uur. 

7) Druk op “  “ om het koken te starten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Koken met de magnetron en de grill 
1) Druk op “  “ om de functies van de microgolf te selecteren. 

2) Draai “  “ om de functies van het koken te selecteren. De symbolen “  “ 

en “  “ gaan aan. 

3) Draai “  “ om de microgolf- en grillfuncties te selecteren. het standaard 
niveau is 3. 

4) Draai “  “ om de temperatuur functies te selecteren. 

5) Druk op “  “ om de kracht te selecteren. 

6) Druk op “  “ om de standaard kracht (300W) te selecteren. 

7) Draai “  “ om 700W,450W,300W en 100W te selecteren. 

8) Druk op “  “ om de gaartijd te kiezen. De standaard tijd bedraagt 10minuten. 

9) Draai “  “ om de gaartijd te selecteren. de maximumtijd bedraagt 90min. 

10) Druk “  “ om het koken te starten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Koken met micro-golf en convectie 
1) Druk op “  “ om de functies van de magnetron te selecteren. 

2) Draai “  “ om het koken te selecteren. de indicators “  “ en “  “ gaan 
aan. 

3) Draai “  “ om de hete lucht te selecteren. De aanbevolen temperatuur is 
180°C. 

De indicator “  “ gaat aan. 

4) Druk op “  “ om de temperatuur te selecteren. 

5) Draai “  “ om de temperatuur te selecteren tussen 50 en 230 °C. 

6) Druk op “  “ om de hoeveelheid kracht te kiezen. De aanbevolen 
hoeveelheid bedraagt 300W. 

7) Draai “  “ om 700W,450W,300W, en 100W te selecteren. 

8) Druk op “  “ om de gaartijd te kiezen. De standaard tijd is 10min. 

9) Draai “  “om de gaartijd te selecteren.De maximum tijd bedraagt 90min. 

10) Druk op “  “ om het koken te beginnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.Koken met de magnetron en grill met ventilatie 
1) Druk op “  “ om de functies van de magnetron te selecteren. 

2) Draai “  “ om het koken te selecteren. de indicators “  “ en “  “ gaan 
aan. 

3) Draai “  “ om de hete lucht te selecteren. De aanbevolen temperatuur is 
180°C. 

4) Druk op “  “ om de temperatuur te selecteren. 

5) Draai “  “ om de temperatuur te selecteren tussen 100 en 230 °C. 

6) Druk op “  “ om de hoeveelheid kracht te kiezen. De aanbevolen 
hoeveelheid bedraagt 300 W. 

7) Draai “  “ om 700W,450W,300W, en 100W te selecteren. 

8) Druk op “  “ om de gaartijd te kiezen. De standaard tijd is 10min. 

9) Draai “  “om de gaartijd te selecteren.De maximum tijd bedraagt 90min. 

10) Druk op “  “ om het koken te beginnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.Koken met de magnetron,de convectie en de resistentie van de bodem. 
1) Druk op “  “ om de functies van de magnetron te selecteren. 

2) Draai “  “ om het koken te selecteren. de indicators “  “ en “  “ gaan 
aan. 

3) Draai “  “ om de hete lucht te selecteren. De aanbevolen temperatuur is 
180°C. 

4) Druk op “  “ om de temperatuur te selecteren. 

5) Draai “  “ om de temperatuur te selecteren tussen 100 en 230 °C. 

6) Druk op “  “ om de hoeveelheid kracht te kiezen. De aanbevolen 
hoeveelheid bedraagt 300 W. 

7) Draai “  “ om 700W,450W,300W, en 100W te selecteren. 

8) Druk op “  “ om de gaartijd te kiezen. De standaard tijd is 10min. 

9) Draai “  “om de gaartijd te selecteren.De maximum tijd bedraagt 90min. 

10) Druk op “  “ om het koken te beginnen. 
 
11. Automatisch bereidingsprogramma 
Er zijn 15automatischekookprogramma's. Je hoeft alleen maarhet programma 
tekiezen enhet 
gewichtte selecteren.Kracht,tijd en temperatuurworden automatisch geselecteerd 
1) Druk op “  “ om de functies van de magnetron te selecteren. 

2) Draai “  “ om het koken te selecteren. De indicator “  “ gaat aan als 
het programma 
ois geselecteerd. 

3) Druk “  “ om het auto-menu te selecteren “P01”,”P02”,.....”P13”. 

4) Druk op “  “. 

5) Draai “  “ om het gewicht te selecteren. 

6) Druk op “  “ om het koken te beginnen. 
 



Programma's Categoriën Beschrijving 

d01 
(Ontdooiïng) 
** 

Vlees, 
Gevogelte 
en vis De magnetron schakkelt uit wanneer u een bip hoort. Draai het voedsel om 

en druk op de toets Start/Stop om verder te ontdooien. d02 
(Ontdooiïng) 
** 

Brood, 
cakes en 
fruiten 

P01 ** Groenten Verse groenten 

P02 ** Contorni Aardappelen 

P03 * Contorni 

Geroosterd aardappelen. De magnetron schakkelt uit wanneer u een bip 
hoort. Draai het voedsel om en druk op de toets Start/Stop om het 
programma opnieuw te starten.  

P04 
Gevogelte 
en vis 

Volledige stukken vis en gevogelte.  De magnetron schakkelt uit wanneer u 
een bip hoort. Draai het voedsel om en druk op de toets Start/Stop om het 
programma opnieuw te starten.  

P05 * Bakkerijen Cakes 

P06 * Bakkerijen Appeltaart 

P07 * Bakkerijen Quiche 

P08 ** Opwarmen Drank / soep 

P09 ** Opwarmen Gerechten 

P10 ** Opwarmen Stoofpot / saus 

P11 * Comfort Bevroren gerechten / Pizza 

P12 * Comfort 

Oven frietjes.  De magnetron schakkelt uit wanneer u een bip hoort. Draai 
het voedsel om en druk op de toets Start/Stop om het programma opnieuw 
te starten. 

P13 * Comfort Bevroren gerechten / Lasagne 

 
 
• Programma's met een * hebben een voorverwarming. Tijdens deze, is de kooktijd 
onderbroken en de voorverwarming symbool is ingeschakeld. Na de 
voorverwarming, hoort 
u een toon en het symbool zal verdwijnen. 
• Programma's met ** maken alleen gebruik van de magnetron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. Voorverwarm functie 
De voorverwarm functie kan worden geactiveerd na het selecteren van functies hete 
lucht, grill 
geventileerde convectie en bodemweerstand, MO en convectie, MO MO grill en 
ventilator grill en 
convectie. 

1) Druk op “  “. Het voorverwam icoontje zal verschijnen om het scherm. 

2) Druk op “  “ om het voorverwarmen te starten. U kan het voorverwarmen 
stoppen 

door het openen van de ovendeur of door het drukken op “  “. 
3) Wanneer de temperatuur is bereikt, hoort u drie pieptonen en het kookpictogram 
zal 
verschijnen. 
4) Open de ovendeur en zet het eten in de oven en sluit de ovendeur. Druk op 

“  “ om het koken te starten. Het voorverwarmicoon zal uitgaan. Als u op 

“  “ drukt zal u terug bij het uurscherm komen. 
Let op: voorverwarming werkt alleen als je kiest voor een van de vereiste modi. 
Tijdens de 
voorverwarming,is de magnetron-functie uitgeschakeld. 
 
13.Kinderbeveiliging 

Het slot: In een ruststand, drukt u tegelijkertijd op "  " en "  " Je 
zult een lange 
pieptoon horen wanneer de aanpassing heeft plaatsgevonden. 

De volgende lampjes “  “ gaan aan. 

Ontsluiting: in blokkeerstand drukt u op "  " en "  " gedurende 3 
seconden, krijgt u 
een lange pieptoon te horen na de instelling. 

De volgende indicator gaat uit. „'  " 
 
 
 
 
 
 
 



14. Contole verlichting en de draaitafel 
Tijden de functies voor de magnetron, grill en combinatie, kunt u de verlichting en 

draaitafel inschakelen door te drukken op “  “ en “  “. 
 

Bakwijze Standaardmodus Gewijzigd modus 

Magnetron Draaiplateau en verlichting werken 
Draaiplateau en verlichting werken 

niet 

Grill Draaiplateau en verlichting werken 
Draaiplateau en verlichting werken 

niet 

Combi Draaiplateau en verlichting werken 
Draaiplateau en verlichting werken 

niet 

 
 
15. Specificaties 
(1) Tijdens de selectie, als er geen transactie wordt de selectie bevestigd 
na 10 seconden. 
Behalve voor het instellen van de tijd bij de eerste keer. 
(2) Tijdens het selectieprogramma, na aanpassing voor 3 seconden, wordt 
bevestigd na 3 seconden. 
(3) Als de oven klaar is voor de keuze of is gepauzeerd, inclusief menu's en 
auto ontdooien, als er geen werking is gedurende 5 minuten, zal de oven 
worden geactiveerd. 
(4) Het licht werkt nog steeds als de deur open is. 
(5) Het licht werkt nog steeds als de oven wordt gepauzeerd. 

(6) Het is noodzakelijk om te drukken op "  " om verder te koken als 
de deur open is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Problemen oplossen 
 

Normaal 

Interferentie tussen de 
magnetron en de televisie 

De ontvangst van radio en televisie kan gestoord worden tijdens de 
werking van de magnetron. Dit kan ook gebeuren door interferenties  
van kleine huishoudapparaturen zoals de mixer en dergelijke.   
 

Weinig verlichting De binnenverlichting van de oven kan minder oplichten als de oven 
ingeschakeld wordt met een laag vermogen. Dit is normaal.  
 

Damp op de deur Tijdens het koken kan verdampt water uit het voedsel komen. Dit zal 
afgevoerd worden via de ventilatieopeningen, maar er kan damp op de 
koude deur van de oven verschijnen. Dit is normaal.  
 

De magnetron schakelt in 
zonder voeding in 

Het is verboden om de magnetron in te schakelen zonder voeding. Het kan 
gevaarlijk zijn.  

 
 

Problemen Reden Oplossing 

De magnetron werkt niet 

 1. Het netsnoer is niet volledig 
aangesloten.  

Het netsnoer loskoppelen 
en na 10 seconden weer 
aansluiten.  

 2. Kapotte zekering Verander de zekering door 
gespecialiseerde technici.  

 3. Probleem met de stekker Test deze stekker uit met 
een ander toestel.  

De oven geeft geen warmte aan De deur is slecht gesloten Sluit de deur. 

Het glazen draaiplateau maakt 
geluid wanneer de magnetron 
werkt.  

Voedingsresten zijn verzameld op de 
elementen binnen de oven. 

Zie "onderhoud 
magnetron" voor het 
onderhouden van de vuile 
delen. 

 
 

 
Dit apparaat voldoet aan Richtlijn 2002/96/EG betreffende 
afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). 
Het symbool op het product zegt dat het niet kan worden 
behandeld als 
huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet worden gebracht 
bij het 
dichtsbijzijnde inzameling voor recyclage voor elecktrische en 
electronische apparatuur. 


