
 
 
 
 
 
 
 

ELECTRONISCHE 
MICROGOLFOVEN 
+25 L COMBI GRIL  

 
 

 
HANDLEIDING 

 
Model:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gelieve de aanwijzingen aandachtig door te lezen alvorens de magnetron te gebruiken en 
bewaar deze handleiding zorgvuldig om deze later nog eens te kunnen doorlezen.  
 
 
 

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES 
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Waarschuwing 
____________________________________________________________ 
 

Dit apparaat is een magnetronoven die met zorg geïnstalleerd en onderhouden 
dient te worden, waarbij rekening gehouden dient te worden met het functioneren 

op elektriciteit en de onzichtbare stralingsgolven.  
 

Wij benadrukken de ABSOLUTE noodzaak deze veiligheidsinstructies eerst te lezen en op te volgen vóór 
installatie en eerste gebruik. 

 
 

BEWAAR DEZE HANDLEIDING 
 

 
LET OP 

STRALING VAN MICROGOLVEN 
STEL UZELF NIET BLOOT AAN DE MICROGOLFGENERATOR  

AAN MICROGOLVEN OF AAN ANDERE 
ENERGIEGELEIDENDE DELEN 

 
 
 

UITPAKKEN VAN DE OVEN 
 
 

Controleer na het uitpakken zorgvuldig of uw toestel tijdens het transport geen zichtbare 
schade heeft geleden. Heeft het toestel zichtbare schade geleden zoals de 
vervorming van de deur, gebruik het dan niet maar roep de hulp in van een 
technicus van de servicedienst. 

 
Vergeet niet alle beschermingsmateriaal dat zich binnenin de oven bevindt te verwijderen. 
 
 Verwijder alle verpakkingsmateriaal en accessoires. 

 
 Inspecteer de oven om alle beschadigingen, zoals een vervormde of kapotte deur, te 

constateren. Installeer het toestel niet wanneer dit beschadigd is. 
 

 Let op, eventuele schade als gevolg van het transport moeten binnen 24 uur na de 
aflevering aan de wederverkoper gemeld worden. 

 
 Verwijder de beschermfolie op de kap. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 3

 U
W

 V
EILIG

H
EID 

TE NEMEN VOORZORGSMAATREGELEN OM 
GEVAARLIJKE BLOOTSTELLING AAN MICROGOLVEN 
TE VERMIJDEN  

 

1- Probeer niet de oven in werking te stellen wanneer de deur geopend is. Het is van 
essentieel belang dat u het vergrendelingsmechanisme niet uitschakelt en er geen 
wijzigingen aan aanbrengt. 

2- Steek geen  voorwerpen tussen de voorkant van de oven en de deur, vermijd afzetting 
van vuil, voedsel of reinigingsproducten op de afdichtingoppervlakken van de sluiting. 

3- Stel de oven niet in werking wanneer deze beschadigd is. 
Het is ten zeerste aan te raden de deur van de oven correct te sluiten opdat geen enkel 
van de volgende onderdelen vervormd zou kunnen raken: 
- Deur 
- Scharnieren en deurklink 
- Afdichtingring en afdichtingoppervlakken 

4- Deze oven mag door niemand anders afgesteld of hersteld te worden dan door een 
geschoold technicus van de servicedienst. 

5- Waarschuwing: is de deur of de deurafdichting beschadigd, dan mag de oven 
niet gebruikt worden alvorens hij opnieuw door een geschoold technicus 
hersteld is. Alle handelingen of reparaties aan de oven moeten uitsluitend 
worden uitgevoerd door een geschoold technicus – servicedienst – van de 
winkel waar u de oven gekocht heeft 

6- Waarschuwing: Voor elke onbevoegde persoon, is het gevaarlijk onderhouds- of 
reparatiehandelingen uit te voeren waarbij het deksel dient weggenomen te 
worden dat bescherming biedt tegen blootstelling aan microgolven. 

 
 
 
 

GEAARDE AANSLUITING 
 
 
Deze magnetronoven moet op een geaard stopcontact worden aangesloten. Dit 
apparaat is uitgerust met een geaarde stekker. Het dient aangesloten te worden op een correct 
aangesloten geaarde wandcontactdoos. 
 
LET OP: een slecht gebruik van de geaarde stekker kan een risico op elektrische schokken 
met zich mee brengen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij kortsluiting vermindert de 
geaarde aansluiting het risico 
van elektrische schokken door 
de stroom via de aardgeleider af 
te voeren 
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Opmerkingen:  In geval van vragen met betrekking tot de geaarde stekker of de elektrische 
aansluiting, gelieve een vakbekwame technicus te raadplegen. 
Indien u een verlengsnoer nodig heeft, gebruik dan uitsluitend een verlengsnoer met drie 
draden, uitgerust met een driepolige stekker voor randaarding en een contrastekker met 
drie gleuven die op de stekker van het apparaat past. 
 
 
 

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 
 
 
*  KEUKENGEREI: 
 Gebruik glazen of aardewerken kommen. 
 Bij korte bereidingstijden mogen gerechten in plastic of kartonnen schaaltjes in de 

oven geplaatst worden, evenals diepgevroren gerechten onder plastic folie, op 
voorwaarde dat deze folie vooraf met een vork doorprikt werd om ervoor te zorgen dat 
de stoom kan ontsnappen. 

 U kunt ook ovenschalen in de magnetron plaatsen. Raadpleeg de instructies van de 
fabrikant. Bij een verkeerd gebruik van de ovenschaal zou de draaiplaat kunnen 
breken.  

 Controleer voor het gebruik of het keukengerei geschikt is om in een magnetronoven 
gebruikt te worden. Metalen voorwerpen veroorzaken namelijk vonken of flitsen die 
aan uw toestel ernstige schade kunnen toebrengen. Leg het voedsel ook niet in 
aluminium bakjes of in bakjes bedekt met aluminiumfolie. 

 Gebruik geen houten bakjes, deze zouden kunnen verbranden. 
 Gebruik geen vaatwerk van metaal, gietijzer of aardewerk dat metalen onderdelen 

bevat (met inbegrip van goud en zilver), zelfs heel klein, omdat uw toestel hierdoor 
defect zou kunnen raken. 

 Waarschuwing: vloeistoffen of ander voedsel dienen niet opgewarmd te worden in 
hermetisch afgesloten bakjes, want zij kunnen ontploffen; 

 Warmt u voedsel op in plastic of papieren bakjes, controleer dan regelmatig de oven 
wegens brandgevaar. 

 Berg in de oven geen keukengerei of papier op. 
 
 
*  BEREIDING: 
 De draaiplaat en zijn houder op wieltjes moeten in de oven geplaatst zijn tijdens het 

bereiden. Plaats de schaal op de draaiplaat en ga hier voorzichtig mee om, teneinde 
breuk te voorkomen. 

 Zorg ervoor dat de schotel goed in het midden van de glazen plaat staat om te 
vermijden dat de schotel tegen de wanden of tegen de deur botst. 

 Prik, alvorens ze te bereiden, met een vork in de schil van aardappelen, appelen en 
alle andere met een schil bedekt vruchten en groenten. 

 Eieren in hun schaal of hard gekookte eieren mogen niet in de magnetron verwarmd 
worden, daar zij zouden kunnen ontploffen. 

 Gebruik uw magnetronoven niet om in te frituren. 
 Verwarm in de oven geen bijtende vloeistoffen of chemische producten. 
 Laat niet te lang kleine hoeveelheden voedsel in de oven staan die slechts een kleine 

bereidingstijd nodig hebben, zij zouden overgaar of aangebrand kunnen worden. 



 5

 Waarschuwing: laat kinderen de microgolfoven zonder toezicht slechts gebruiken 
wanneer de gepaste instructies werden gegeven opdat de kinderen de oven op een 
veilige manier kunnen gebruiken en de gevaren van een verkeerd gebruik begrijpen. 

 Gebruik de oven niet wanneer hij vuil is of wanneer er zich condensatiewater op de 
wanden bevindt. Neem hem af en laat hem drogen alvorens hem te gebruiken.  

 Stel de oven niet in werking indien de draaiplaat niet werkt of zonder die  
draaiplaat. 
 

*  BRANDGEVAAR: 
 Bereid geen voedsel in een servet, zelfs indien u dit werd aanbevolen in een 

kookrecept. 
 Gebruik geen krantenpapier of papieren servetten voor de voedselbereiding. 
 Laat geen kleren in een microgolfoven drogen.   
 Bij rookontwikkeling schakelt u de oven uit of trekt de stekker uit het stopcontact en 

dient de deur gesloten gehouden om eventuele vlammen uit te doven. 
 Laat de magnetronoven niet leeg werken. Het laten werken van de oven zonder 

voedsel of met voedsel met een zeer laag vochtgehalte kan tot brand, verkoling of 
vonken binnen de oven leiden. 

 Zorg dat de ventilatieopeningen van uw oven niet bedekt of verstopt worden. 
 Houd de oven uit de buurt van water, de gootsteen, vochtige kelders of een zwembad.   
 Dompel het snoer of de stekker van dit apparaat niet onder in water. 
 Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken 
 
 
*  OPGEPAST VOOR BRANDWONDEN: 
 Het opwarmen van dranken met een magnetronoven kan aanleiding geven tot een 

plots en onverwacht overkoken van vloeistof, verder dienen voorzorgen genomen te 
worden bij het hanteren van het recipiënt. 

 De inhoud van zuigflessen en babypotjes dient doorgeroerd of geschud worden en de 
temperatuur ervan dient vóór het gebruik gecontroleerd te worden om brandwonden te 
vermijden. 

 De deur van de oven en de glazen plaat kunnen eveneens erg warm zijn. 
 Bij gebruik van de GRIL-functie kan de ovenruimte zeer heet worden. Vergeet 

niet ovenwanten te gebruiken wanneer u schalen uit de oven beetpakt en 
verwijdert. 

 Plaats geen voorwerpen op het apparaat tijdens het gebruik van de GRIL-
functie, want ook de bovenzijde van het apparaat kan zeer heet worden. 

 Houd toezicht op het voedsel in de magnetronoven, teneinde te voorkomen dat deze 
in brand vliegen als gevolg van het te lang bereiden van het voedsel. 

 Waarschuwing: wanneer het apparaat in de gecombineerde functie staat, is het als 
gevolg van de geproduceerde hitte aan te raden de oven uitsluitend onder toezicht 
door kinderen te laten gebruiken. 

 De deur en de andere oppervlakken kunnen tijdens het gebruik zeer heet worden. 
 
 
*  REINIGING: 
 

Het is aan te raden de oven regelmatig schoon te maken  
en voedselresten te verwijderen.  
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Indien het apparaat niet in schone staat wordt gehouden,  
zou het oppervlak kunnen beschadigen,  

wat de levensduur van het apparaat onverbiddelijk  
zou inkorten en tot gevaarlijke situaties zou kunnen leiden 

 

   Zorg er steeds voor dat uw oven uitgeschakeld is alvorens hem te reinigen en  
     trek de stekker uit het stopcontact. 
 Houd de ovenruimte steeds proper en droog en reinig ze regelmatig met een zachte 

doek. Gebruik geen schuurmiddelen want u zou de verf kunnen bekrassen of 
beschadigen. 

 Spatten op de binnenzijde van de deur, alsook op de deurafdichtingen en op 
aangrenzende onderdelen dienen dagelijks gereinigd te worden met warm zeepwater.  
Met zorg spoelen en afdrogen. Het is aan te raden de metalen onderdelen van de 
deur te reinigen met een vochtige doek.  Gebruik geen borstel, schuurspons of 
schuurdoek. 

 Stel de oven, in geval van beschadiging van de deurafdichtingen of van aangrenzende 
onderdelen, niet in werking tot hij hersteld is door een geschoold technicus van de 
servicedienst. 

 
 
 Giet nooit water of een andere vloeistof in de oven die in het bijzonder de 

aandrijfmotor van de glazen plaat zou kunnen beschadigen. 
 De buitenkant van de oven bestaat uit geverfd metaal. Reinig hem met een doek 

bevochtigd met warm zeepwater. Spoel hem af en droog hem af met een zachte doek. 
Giet geen water in de ventilatieopeningen bovenop, aan de zijkanten van of aan de 
achterkant van het toestel. 

 
 
*  IN GEVAL VAN EEN DEFECT: 

Doet zich een probleem voor zorg er dan voor dat: 

1. De stekker goed in het stopcontact zit en dat hij door het stopcontact gevoed wordt 
(zekering in goede staat), wat kan gecontroleerd worden via een ander aangesloten 
werkend toestel. 

2. De deur van de oven correct gesloten is. 
3. Niets het draaien van de draaiplaat verhindert. 
4. Controleer of het bedieningspanneel goed geprogrammeerd is en de 
      tijdklok is ingesteld. 
 
INDIEN GEEN ENKELE VAN BOVENSTAANDE HANDELINGEN HET PROBLEEM 
VERHELPT, NEEM DAN CONTACT OP MET EEN GESCHOOLDE TECHNICUS. PROBEER 
NIET ZELF DE OVEN AF TE STELLEN OF TE REPAREREN. 
 
 
*  HERSTELLINGEN: 
 Werkt uw oven niet correct, neem dan voor elke tussenkomst contact op met een 

specialist. In geen enkel geval mogen de achterkant of een ander onderdeel van de 
magnetronoven uit elkaar gehaald worden, uitgezonderd door een geschoolde 
technicus van de servicedienst, om het onderhoud en herstellingen uit te voeren. 
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Waarschuwing: voor elke niet opgeleide persoon, is het gevaarlijk een onderhouds- of 
reparatiehandeling uit te voeren waarbij het deksel dient weggenomen te worden dat 
bescherming biedt tegen blootstelling aan microgolven. 
 

 Om elk gevaar te vermijden, is het absoluut nodig zich in geval van een 
probleem te wenden tot de klantenservice van de fabrikant of van de verkoper of 
tot een voor dit type herstelling erkende vakman. In alle denkbeeldige situaties 
dient het toestel teruggebracht te worden naar de betrokken elektricien. 

 

OPEN NOOIT HET MOTORDEKSEL 
 

STEL HET TOESTEL NOOIT IN WERKING ZONDER ER ZICH IETS IN DE OVEN 
BEVINDT 

DEZE MAGNETRONOVEN IS ALLEEN BESTEMD VOOR THUISGEBRUIK 
HIJ MAG NIET GEBRUIKT WORDEN VOOR PROFESSIONELE, COMMERCIËLE OF 

INDUSTRIËLE DOELEINDEN. 
LAAT KINDEREN UITSLUITEND ZONDER TOEZICHT DE OVEN GEBRUIKEN INDIEN 
ZIJ DE JUISTE INSTRUCTIES HEBBEN ONTVANGEN EN IN STAAT ZIJN DE OVEN 

OP VEILIGE WIJZE TE GEBRUIKEN EN DE GEVAREN VAN EEN VERKEERD 
GEBRUIK BEGRIJPEN. 

 

 
 
 

RADIOSTORINGEN 
 

 

Een werkende magnetronoven kan tot storing van uw radio, televisietoestel of andere 
gelijksoortige apparatuur leiden. 
Om eventuele storing te verminderen of op te heffen, neemt u de navolgende 
maatregelen: 
 

1. Reinig de deur en het afdichtingoppervlak van de oven. 
2. Zet de ontvangstantenne van de radio of het televisietoestel in een andere 

richting. 
3. Verplaats de magnetronoven ten opzichte van de ontvanger. 

4. Zet de magnetronoven uit de buurt van de ontvanger. 
5. Sluit de magnetronoven aan op een ander stopcontact, zodat de 

magnetronoven en de ontvanger ieder een andere stroomkring gebruiken. 
 
 

Dit apparaat is een magnetronoven die met zorg geïnstalleerd en onderhouden dient te 
worden, waarbij rekening gehouden dient te worden met het functioneren op elektriciteit en 

de onzichtbare stralingsgolven.  
 

Wij benadrukken de ABSOLUTE noodzaak deze veiligheidsinstructies eerst te lezen en op 
te volgen vóór installatie en eerste gebruik 

 
BEWAAR DEZE HANDLEIDING 
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 LET OP 
STRALING VAN MICROGOLVEN 

STEL UZELF NIET BLOOT AAN DE MICROGOLFGENERATOR  
AAN MICROGOLVEN OF AAN ANDERE ENERGIEGELEIDENDE DELEN 

 
 

BETER UW APPARAAT LEREN KENNEN 
 
 

Model  
Voeding 230V~50Hz 
Verbruik 1450W 
Stroomafgifte microgolven 850W 
Stroomafgifte gril 1000W 
Inhoud 25L 
Diameter draaiplaat Ø 315 mm 
Buitenafmetingen (LxHxD) 512*307*441 mm 
Nettogewicht  18.9 kg 
Frequentie 2450 MHz 

 
INSTALLATIE VAN UW OVEN 
 
 
ONDERDELEN EN ACCESSOIRES VAN DE OVEN 
 
 Neem de oven en alle accessoires uit de kartonnen doos. 
 
 Uw oven wordt met de volgende accessoires geleverd: 

o Glazen plaat 
o 1 Ring van de draaiplaat  
o 1 Handleiding  

 
1. Sluiting van de deur 
2. Isolatie van de deur 
3. Keuzeschakelaar vermogen 
4. Tijdklok 
5. Draaiplaat 
 

 
Indien tijdens de werking van de oven de deur geopend wordt, schakelt de oven uit. 

 
 
DE DRAAIPLAAT 
 
                                                     

 
                                      

                                                       
 
                                     

 

 Nooit de glazen plaat omgekeerd plaatsen. Hij 
mag nooit gehinderd worden. 

 U moet tijdens de bereiding altijd de glazen 
plaat en de ring van de plaat van de draaiplaat 
gebruiken. 

 Plaats altijd het voedsel en de recipiënten op 
de glazen plaat voor de bereiding. 

 De glazen plaat draait met de klok mee; dit is 
normaal. 

 Wanneer de glazen plaat of de ring van de 
draaiplaat gebarsten of gebroken is, dient u 
contact op te nemen met de dichtstbijzijnde 
onderhoudsservice bij u in de buurt. 

Platform (binnenoppervlak) 

glazen plaat 

As van de draaiplaat 

As van de draaiplaat
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MAGNETRON 
 
 

1- Plaats de oven op een vlak oppervlak. Om een goede ventilatie te verzekeren dient u 
boven het toestel een vrije ruimte te laten van ongeveer 20 tot 30 cm en achter en aan 
weerskanten van het toestel een vrije ruimte van ongeveer 10 cm.  Zorg ervoor dat de 
ventilatieopeningen op de zijkanten en op de boven- en achterkant in geen enkel 
geval geblokkeerd worden. Plaats het toestel niet in de buurt van een ander 
warmtegenererend toestel. Plaats dit toestel niet in de open lucht, noch in erg vochtige 
of bovenmatig warme ruimten.  Bouw deze oven niet in. 
Het wordt eveneens aangeraden de ogen niet in de buurt van een radio of televisie te 
plaatsen, aangezien het magnetisch veld van de oven storingen en bijgeluiden zou 
kunnen veroorzaken. 

2- Verwijder alle verpakkingsmateriaal uit de oven. Verwijder de beschermfolie op de 
kap. 

3- Reinig alvorens de oven te gebruiken de ovenruimte met een vochtige doek. 
4- Controleer, alvorens het toestel op het stopcontact aan te sluiten, of uw netspanning 

overeenkomt met degene aangegeven op uw oven.( 230 V ~50 Hz met randaarding). 
5- Niets op het deksel van de magnetronoven plaatsen 

 
 

 
 
LET OP:  
U dient niet het lichtbruine deksel van mica te verwijderen dat in de ovenruimte is vastgeschroefd ter 
bescherming van de magnetron. 
 

 
 

 
 Kies een vlak oppervlak dat voldoende vrije ruimte biedt voor de ventilatieopeningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Sluit uw oven aan op een normaal stopcontact. Controleer of de spanning en de  

      frequentie gelijk zijn aan de op het etiket van de oven aangegeven spanning en frequentie. 
 
 
 
WAARSCHUWING: Installeer uw oven niet op een gasfornuis of een apparaat dat warmte 
produceert. Uw oven zou kunnen beschadigen en de garantie is in dat geval niet geldig. 

Espace 
Libre 
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GEBRUIK 
 

 
 

LET OP, voer, alvorens producten te bereiden, eerst een test uit op de magnetronoven, 
door gedurende 30 seconden een glas water op de magnetronfunctie op maximaal 
vermogen te verwarmen.  
 

 Plaats een glas water in het apparaat, op de glazen plaat, 
 Zet de magnetronoven op het maximale vermogen (zie details betreffende 

het met de magnetron bereiden van voedsel in paragraaf 3) en zet de 
tijdklok op een halve minuut.  

 De binnenverlichting gaat branden, de plaat gaat draaien, de inwendige 
golven verwarmen het glas gedurende 30 seconden. 

 Aan het einde van de bereiding moet het water warm zijn. 
 

 Indien de oven niet werkt, probeer dan niet om zelf het apparaat te repareren, maar 
zend dit terug naar de servicedienst van de winkel waar u het gekocht heeft.   

 

 

1. Instelling van de klok 

 
Steek de stekker van de oven in het stopcontact, het display geeft "0:00" aan en u hoort een 
pieptoon. 
 
 Druk op de toets clock. De nullen van het uur en het controlelampje van de klok gaan 

branden. 
 Draai aan de keuzeknop om het uur in te stellen tussen 0 en 23. 
 Druk op de toets clock , de nullen van de minuten gaan knipperen. 
 Draai aan de keuzeknop om de minuten in te stellen tussen 0 en 59. 
 Druk op de toets clock om het afstellen van de klok te voltooien, ":" begint te 

knipperen en het controlelampje van de klok gaat uit. 
 

Opmerking: De klok volgt een cyclus van 24 uur. Indien u de klok niet afstelt, blijft 
deze derhalve constant 0:00 aangeven. 
 
 

2. Voorprogrammering 
 

 Voer een bereidingsprogramma in. U kunt drie maximale vermogensniveaus 
programmeren. Het niveau "defrost" moet altijd als eerste niveau 
geprogrammeerd worden. 

 Druk op de toets Delay Start , de cijfers van het uur gaan knipperen. Het 
controlelampje van de klok brandt en de controlelampjes van de bijbehorende 
bereidingswijze zijn uit. 

 Draai aan de selectieknop om het uur tussen 0 en 23 te programmeren. 
 Druk op de toets Delay Start , de cijfers van de minuten gaan knipperen. 
 Draai aan de selectieknop om de minuten tussen 0 en 59 te programmeren. 
 Druk op de toets Start/Ok om het voorprogrammeren te voltooien. Het 

apparaat gaat terug naar de tijdmodus en het controlelampje van de klok gaat 
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knipperen. Indien de deur van de oven goed gesloten is, hoort u op het uur 
waarop u de oven heeft voorgeprogrammeerd twee pieptonen en begint de 
bereiding. Het controlelampje van de klok gaat uit en de controlelampjes van 
de bijbehorende bereidingsprogramma's beginnen te knipperen. Indien de 
deur niet goed gesloten is, zal de bereiding niet van start gaan, zelfs niet op 
het voorgeprogrammeerde uur. De oven laat dan één pieptoon horen en het 
vooringestelde programma wordt geannuleerd. 

 
3. Bereiding met de magnetron 
 
 Druk op de toets Power Level Grill/Combi. Selecteer het gewenste 

vermogensniveau door aan de selectieknop te draaien.  
 Druk op de toets Power Level Grill/Combi.  
 Draai aan de selectieknop om de tijdsduur van de bereiding te kiezen. 
 Druk op de toets Start/Ok om met de bereiding te beginnen. 

 
Weergave van het vermogen: 
Vermogensniv

eau 
Hoog Gemiddeld-

hoog 
Gemiddeld Gemiddeld-

laag 
Laag 

Display 
  

 
Opmerking: Wanneer u als vermogensniveau hoog of gemiddeld-hoog kiest, gaat het 
controlelampje van het hoge niveau branden en dit zal uitgaan wanneer het bereiden begint. 
 
 

4. Grillen 
 
 Druk op de toets Power Level Grill/Combi.  
 Draai aan de selectieknop om het grillen te kiezen. 
 Druk op de toets Power Level Grill/Combi. om te bevestigen. 
 Draai aan de selectieknop om de tijdsduur van de bereiding te kiezen. 
 Druk op de toets Start/Ok om met de bereiding te beginnen. 
 Vermogen en display: 

 
Display Vermogen grill 

 
100% 

 
Opmerking: Op de helft van de grilltijd wordt de bereiding onderbroken en laat de 
oven twee pieptonen horen, om aan te geven dat het voedsel omgedraaid moet 
worden. Indien de oven na een minuut geen enkele verandering registreert, gaat hij 
door met de bereiding en laat hij opnieuw een pieptoon horen. 

 
 

5. Gecombineerd bereiden Magnetron+Grill 
 
 
 Druk op de toets Power Level Grill/Combi. . 
 Draai aan de selectieknop om combinatie 1 of combinatie 2 te kiezen. 
 Druk op de toets Power Level Grill/Combi. 
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 Draai aan de selectieknop om de tijdsduur van de bereiding te kiezen. 
 Druk op de toets Start/Ok om te bevestigen. 

 
 

Tijdsverdeling voor iedere combinatie en display: 
Combinatie Display Bereidingstijd met 

magnetron. 
Bereidingstijd met de 

grill 

Combinatie 1 55% 45% 

Combinatie 2 30% 70% 

 
 
6. Express Bereiding 

 
Druk, wanneer de oven op standby staat, op de toets Express Cook om gedurende 
één minuut op 100% vermogen te bereiden. Tijdens het bereiden verhoogt iedere 
druk op de toets Express Cook  de bereidingstijd met één minuut (max. tijdsduur: 95 
minuten). 
 

 

7. Ontdooien 
 
 

 Gewicht 
 

 Druk op de toets Defrost by weight , het display geeft dEF1 weer en de 
controlelampjes voor de bereiding met de magnetron en de ontdooiing branden. 

 Draai aan de selectieknop om het te ontdooien gewicht te kiezen. De controlelampjes 
voor het gewicht branden, alsmede de letter "g" op de plaats van het gewicht. 

 Druk op de toets Start/Ok om met het ontdooien te beginnen. De controlelampjes 
voor het ontdooien en de bereiding met de magnetron beginnen te knipperen. 

 
 Uur 

 
o Druk op de toets Time Defrost, het display geeft dEF2 aan hen het controlelampje 

voor het ontdooien brandt. 
o Draai aan de selectieknop om de tijdsduur van het ontdooien te kiezen. 
o Druk op de toets Start/Ok om met het ontdooien te beginnen. De controlelampjes 

voor de bereiding met de magnetron en het ontdooien beginnen te knipperen. 
o  U heeft de keuze tussen vier ontdooiniveaus. 

 
 Snel 

 
 Druk op de toets Jet Defrost , het display geeft dEF3 weer en de controlelampjes 

voor de bereiding met de magnetron en de ontdooiing branden. 
 Draai aan de selectieknop om het te ontdooien gewicht te kiezen. Het controlelampje 

g op de plaats van het gewicht brandt. 
 Druk op de toets Start/Ok om met het ontdooien te beginnen. De controlelampjes 

voor het ontdooien en de bereiding met de magnetron beginnen te knipperen. 
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8. Automatisch opwarmen 
 

 Druk op de toets Reheat, de controlelampjes voor de bereiding met de magnetron 
en  Bereiding  branden. 

 Draai aan de selectieknop om het gewicht te kiezen. Het controlelampje g 
brandt. Het gewicht wordt in de navolgende volgorde weergegeven: 
150g300g450g600g150g -----. 

 Druk op de toets Start/Ok om met de bereiding te beginnen. (Het controlelampje 
"g" 'gaat uit en de controlelampjes van de bereiding met de magnetron en 
Express Cook beginnen te knipperen). 

 
 

9. Automatisch Menu 
 

 Druk op de toets Auto Function, de controlelampjes van de bereiding met de 
magnetron en « AUTO COOK  » op het scherm branden. 

 
 Draai aan de selectieknop om het menu te kiezen. Dit is de volgorde waarin de 

menu's worden weergegeven:  

 (groente)  (vis)  (vlees)    (pasta)    

(aardappels) (pizza) (soep)    (havermout).  
 
Er wordt tevens een bij ieder menu behorende code weergegeven, tussen "A-1" 

en "A-8". 
 

 Druk op de toets Auto Function om het geselecteerde menu te bevestigen. 
 Draai aan de selectieknop om het gewicht te kiezen. Het controlelampje g of ml 

wordt vervolgens weergegeven. 
 Druk op de toets Start/Ok om met de bereiding te beginnen. De controlelampjes 

g of ml gaat uit en dat van het bereiden met de magnetron en « AUTO COOK » 
op het scherm beginnen te knipperen. 
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10.  Bereiden in meerdere stappen 
 

Er kunnen maximaal drie bereidingsstappen worden afgesteld. Indien het 
ontdooien deel uitmaakt van een bereiding in meerdere stappen, moet dit altijd 
als eerste stap worden geprogrammeerd. U hoort aan het einde van iedere 
bereidingsstap een pieptoon. 

 

11.  Raadplegen 
 

 U kunt tijdens de bereiding de klok raadplegen of het vermogen van uw oven 
controleren. 

 
 Raadplegen van de klok 

 Druk tijdens de bereiding op de toets Clock om te weten hoe laat het is.  
 Het resultaat wordt gedurende 4 seconden weergegeven. 
 

 Raadplegen van het vermogen 
Druk tijdens de bereiding met de magnetron of met de grill of tijdens de 
gecombineerde bereiding op de toets Power Level Grill/Combi om te weten op welk 
vermogen de oven op dat moment staat. Het resultaat wordt gedurende 4 seconden 
weergegeven. 

 
 

12. Kindervergrendeling 
 

 Vergrendeling: druk, wanneer uw oven op standby staat, gedurende 3 seconden 
op de toets Stop/Clear. U hoort een lange pieptoon, die aangeeft dat de 
kindervergrendeling van de oven nu is ingeschakeld. Dit geeft het display aan:" 

  ". Het controlelampje van de kindervergrendeling brandt eveneens. 
 
 Ontgrendeling: druk, wanneer uw oven op de kindervergrendeling staat, 

gedurende 3 seconden op de toets Stop/Clear. U hoort een lange pieptoon, die 
aangeeft dat uw oven ontgrendeld is. 

 
 

13. Ventilatie Veiligheid 
 

Wanneer de bereidingstijd met de grill of de magnetron 5 minuten of meer 
bedraagt, schakelen de grill en de magnetron 15 seconden voor het einde van de 
bereidingstijd uit en schakelt de ventilator als enige in. 

 

14. Automatische uitschakeling van de lamp 
 

Indien de deur gedurende meer dan 10 minuten open blijft staan, zal de lamp 
binnen uw oven altijd automatisch uitschakelen. Wanneer u op een willekeurige 
toets van het apparaat drukt, zal de lamp opnieuw 10 minuten branden. 
 
 
 
 
 
 



 16

 

WAT TE DOEN BIJ STORING 
 

LET OP 
Om elk gevaar te vermijden, is het absoluut nodig zich in geval van een 
probleem te wenden tot de klantenservice van de fabrikant of van de verkoper 
of tot een voor dit type herstelling erkende vakman. In alle denkbeeldige 
situaties dient het toestel teruggebracht te worden naar de betrokken 
elektricien. 
 
 

Normaal 
De magnetronoven stoort de 

ontvangst van uw televisietoestel 
De ontvangst van televisie- en radiotoestellen kan 
gestoord worden wanneer de magnetronoven werkt. 
Deze storing is gelijk aan de door kleine elektrische 
apparatuur veroorzaakte storing, zoals van mixers, 
stofzuigers en elektrische ventilatoren. Dit is normaal. 

Zwak licht in de oven Tijdens het bereiden in de magnetronoven op laag 
vermogen kan het licht in de oven zwakker worden. Dit 
is normaal. 

Ophoping van stoom op de deur, er 
komt warme lucht uit de 

ventilatieopeningen 

Gedurende de bereiding komt er stoom van de 
etenswaren af. Deze wordt voornamelijk afgevoerd 
door de ventilatieopeningen, maar een kleine 
hoeveelheid hoopt zich op de koude oppervlakken, 
zoals de ovendeur, op. Dit is normaal. 

Oven is per ongeluk zonder 
etenswaren er in gebruikt. 

Het gebruik van een lege oven zal hem niet 
beschadigen, indien dit van korte duur is. Maar dit 
wordt niet aangeraden. 

 
 

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing 
De oven gaat niet aan (1) Het voedingssnoer is niet 

goed aangesloten. 
Neem de stekker uit het 
stopcontact, wacht 10 
seconden en steek hem 
opnieuw in het stopcontact. 

(2) Versmelting van de 
zekeringen of werking 
stroomonderbreker. 

Vervang de zekering of 
schakel opnieuw de 
stroomonderbreker in 
(reparatie door vakkundige 
technici van onze firma) 

(3) Probleem met het 
stopcontact. 

Probeer het stopcontact door 
hier andere elektrische 
apparatuur op aan te sluiten. 

De oven verwarmt niet (4) De deur is niet goed 
gesloten. 

Sluit de deur goed. 

De glazen draaiplaat maakt 
lawaai tijdens de werking van 

de magnetronoven 

(5) Het steunvlak van de 
wieltjes van de plaatring en 
de bodem van de oven zijn 
vuil. 

Raadpleeg de paragraaf 
Reiniging van uw 
magnetronoven om de vuile 
oppervlakken te reinigen. 

 
Dit apparaat beantwoordt aan de EG-richtlijnen met betrekking tot het opheffen van 
radiostoring en veiligheid op laagspanning en voldoet aan de huidige veiligheidseisen. 
Onder voorbehoud van technische wijzigingen. 


