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Kinderslot 
Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt er na 60 seconden automatisch het kinderslot geactiveerd. 

� Om het kinderslot te deactiveren, opent en sluit u de deur van de magnetron. 

 

Koken en garen met microgolfenergie 
Om alleen te garen met microgolfenergie, gaat u als volgt te werk: 

� Druk de toets     een of meerdere keren in om het vermogen in te stellen. Door elke keer op 

de toets te drukken gaat er 10% van de microgolven af. 1x is 100%, 2x is 90%, 3x 80%, etc. 

� Draai aan de knop     om de gewenste bereidingstijd in stappen van 10 seconden in te stellen. 

De langste mogelijke bereidingstijd bedraagt 95 minuten. 

� Druk de draaiknop     in. Het bereidingsproces begint. 

 

Programma onderbreken  
Om de gerechten bijv. halverwege de bereidingstijd te kunnen omdraaien of omroeren is het nodig 

om het programma te onderbreken.  

� Open de deur of druk op toets    in om het programma te onderbreken. De reseterende tijd 

en het symbool      verschijnen op het display. 

� Nadat u de deur weer hebt gesloten, drukt u de draaiknop     in om het bereidingsproces 

voort te zetten. 

� Druk de toets    2x in om het programma definitief voortijdig af te breken. 

 

 

Snelstart 
Als u aan de knop       draait en de bereidingstijd instelt zonder vooraf het vermogen in te stellen, 

wordt de bereiding gestart op het hoogste vermogen dat in de magnetronstand mogelijk is (100%). 

� De bereiding begint, nadat u de draaiknop     hebt ingedrukt 

 

 

 



 

 

Automatisch ontdooien op gewicht 
De ontdooitijd en het vermogen worden automatisch ingesteld, zodra u het gewicht van de te 

ontdooien levensmiddelen hebt ingevoerd. 

� Draai de draaiknop tegen de klok in tot het automatische programma A-9 op het display 

wordt weergegeven. 

� Druk de draaiknop     één keer in om uw keuze te bevestigen. 

� Draai de draaiknop    met de klok mee om het gewenste gewicht in gram in te stellen. 

� Druk de draaiknop     opnieuw in om het ontdooien te starten. 

 

Grillstand 
In de grillstand kunt u, voor zover de gerechten hier geschikt voor zijn de grillrooster gebruiken. 

De langste mogelijke grilltijd is 95 minuten. 

� Druk de toets    één keer in om de modus GRILL te selecteren. 

� Draai vervolgens de draaiknop met de klok mee en stel de gewenste bereidingstijd in. 

� Druk de draaiknop     in om het grillen te starten. 

 

Hete lucht 
Druk de toets          een of meerder keren in om de temperaturen in te stellen.  

De temperaturen gaat met stappen van 10 naar beneden, na mate hoe vaak u op de toets        drukt. 

� Draai de draaiknop om de bereidingstijd in te stellen. 

� Bevestig uw keuze door de draaiknop     in te drukken. 

 

Combinatiestand 
Met het apparaat is het mogelijk om de verschillende functies in twee varianten met elkaar te 

combineren. In beide gevallen zijn de magnetron- en grillfunctie tegelijkertijd actief. 

Bij alle programma’s bedraagt de maximale bereidingstijd 95 minuten. 

� Druk de toets     het benodigde aantal keren om de gewenste programmavariant te 

selecteren. De volgende programmavarianten zijn beschikbaar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Nadat u een programmavariant heeft gekozen, draait u de draaiknop met de klok mee om de 

gewenste bereidingstijd in te stellen. 

� Druk de draaiknop     in om het programma te starten. 


