
 
 

 

convectie magnetron oven WD900ESL25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruiksaanwijzing 

 
 

 

 

 

Lees deze instructies zorgvuldig door alvorens het apparaat in gebruik te nemen. 

Noteer het serienummer van het6 typeplaatje voor eventuele toekomstige vragen. 
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VOORZORGSMAATREGELEN 

Probeer het toestel nooit te laten werken met geopende deur. De magnetronstralen 

kunnen dan schadelijk zijn. Blijf van de deursluiting af. 

Stop niets tussen de voorzijde van het toestel en de deur en laat ook geen vuil, 
schoonmaakmiddel of anderszins achter op de vlakken tussen de deursluiting. 

Gebruik het toestel nooit als er iets beschadigd is.. Controleer of de deur goed sluit,  

of de scharnieren van de deur goed functioneren en of de afdichting rond de deur in 

goede staat verkeert. 

Laat reparaties altijd uitvoeren door een daartoe gekwalificeerde reparatiedienst. 

 

 

INHOUD 

- voorzorgsmaatregelen om magnetron straling te voorkomen 

- specificatie 
- alvorens de servicedienst te bellen 

-  installatie 

-  aarde instructie 

-  radio ontstoring 

-  belangrijke veiligheid instructies 

-  principe van magnetron koken 

-  hulpmiddelen bij de magnetron 

-  benaming van onderdelen 

-  controle paneel 

-  instellingen van toestel 
   klok 

   magnetron 

   grill 

   convectie 

   grill en magnetron 

   convectie en magnetron 

   snel ontdooien 

   gefaseerd koken 

-  instellingen van automatisch menu 

-  reiniging en onderhoud 
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SPECIFICATIES 

 

Vermogen    230V -  50 Hz  - 1400W  -  magnetron 

     230V -  1400W - convectie 
     230V -  1200W - grill 

 

Afgegeven magnetron vermogen 900W 

Frequentie    2450MHz 

Buitenmaat    310 (h) x 508 (b) x 450 (d) mm 

Inwendige  maat   210 (h) x 338 (b) x 348 (d) mm 

Inhoud    25 liter 

Magnetron systeem   draaiplateau 314 mm 

Netto gewicht    ca. 19 kg. 

 
 

 

ALVORENS DE SERVICEDIENST TE BELLEN 

          

Als het toestel niet functioneert: 

1. Kijk of de stekker goed in het stopcontact zit. Zo niet, haal de stekker eruit, 

wacht 10 tellen en steek dan de stekker weer goed in het stopcontact. 

2. Controleer in de meterkast of de zekering in orde is. Test eventueel een ander 

toestel op het betreffende stopcontact. 

3. Controleer of het toestel op de juiste wijze is geprogrammeerd en of de timer is 
ingesteld. 

4. Controleer de sluiting van de deur en de werking van de veiligheidssluiting. 

 

ALS NA CONTROLE VAN DEZE PUNTEN HET TOESTEL TOCH NIET GOED 

WERKT, RAADPLEEG DAN EEN GEKWALIFICEERDE SERVICEDIENST. 

PROBEER NOOIT ZELF IETS AAN HET TOESTEL TE REPAREREN. 

 

 

 

INSTALLATIE 
 

1. Controleer of alle verpakkings materialen uit de magnetron zijn verwijderd. 

2. WAARSCHUWING: controleer het toestel op eventuele beschadigingen zoals 

deuken, beschadigde deursluiting,  kapot scharnier e.d. Als er sprake is van enige 

schade aan een nieuw toestel mag het toestel niet in gebruik worden genomen en 

dient het te worden omgeruild bij de leverancier. 

3. De magnetron dient geplaatst te worden op een vlakke en stevige ondergrond, 

zodanig dat het gewicht van het toestel en een eventueel zware inhoud geen 

problemen opleveren. 

4. Zet de magnetron niet op een plaats waar veel vocht of warmte ontstaat; houd 
afstand van licht ontvlambare materialen. 

5. Voor een goede werking moet het toestel voldoende vrije luchtcirculatie hebben. 

Laat daarom 20 cm ruimte open boven het toestel, 10 cm. aan de achterzijde en 5 

cm. aan beide zijkanten. De openingen in het toestel mogen niet worden afgedekt. 

Laat de pootjes onder het toestel op hun plaats. 

 



6. Gebruik het toestel niet zonder het glazen draaiplateau of zonder de draairing of 

de meenemer. 

7. Controleer en zorg ervoor dat het aansluitsnoer niet beschadigd is, niet onder de 

magnetron doorloopt en niet op scherpe of hete delen ligt. 
8. Het stopcontact moet goede bereikbaar blijven zodat in geval van nood de 

stekker snel uit het stopcontact genomen kan worden. 

9. Gebruik het toestel niet buiten. 

 

 

AARDE INSTRUCTIE                                  

 

Het toestel moet geaard worden aangesloten. Het toestel is voorzien van een 

aansluitsnoer met een aarde stekker. Deze stekker moet aangebracht worden in een 

goed aangesloten en geaard stopcontact. In geval van kortsluiting zorgt de aarding 
ervoor dat de zekering uitvalt. Het verdient aanbeveling een aparte aansluit groep voor  

het toestel te gebruiken.  

Let op: verkeerd gebruik van de aansluiting geeft risico van een elektrische schok. 

 

Raadpleeg bij twijfel over de aansluiting een deskundig installateur.  

Noch de fabrikant, noch de leverancier kunnen aansprakelijk gehouden worden voor 

welke schade dan ook die zou voortvloeien uit verkeerd gebruik of veronachtzaming van 

de elektrische aansluit procedures. 

De draden van de aansluitkabel zijn gekleurd volgens de volgende codering: 

- groen/geel is aarde aansluiting 

- blauw is neutraal 
- bruin is positief 

 

 

RADIO ONTSTORING 

 

Het gebruik van een magnetron kan storing veroorzaken bij een radio, t.v. of dergelijk 

toestel. Als dat het geval is, doe dan het volgende: 

1. Maak deur en deursluiting goed schoon 

2. Stel de antenne van radio of t.v. in een ander richting af 

3. Zet de magnetron eventueel op een andere plaats 

4. Maak de afstand tussen magnetron en radio of t.v. groter 
5. Steek de stekker van de magnetron in een ander stopcontact zodat verschillende 

stopcontacten gebruikt worden voor de betreffende apparatuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

      3        



BELANGRIJKE VEILIGHEID INSTRUCTIES 

 

Bij gebruik van elektrische apparatuur dienen een aantal veiligheidsvoorschriften te 

worden gevolgd, waaronder het volgende: 
waarschuwing: om het risico te vermijden van het oplopen van verbranding, elektrische 

schok, brand, letsel aan personen of blootstelling aan magnetron straling: 

1. Lees de instructies goed alvorens het toestel in gebruik te nemen 

2. Gebruik het toestel alleen voor het doel waarvoor het is bestemd. Gebruik geen 

agressieve chemicaliën of vluchtige stoffen in het toestel. Dit toestel is specifiek 

gemaakt voor het verwarmen, koken of drogen van voedingsmiddelen. Het is niet 

bedoeld voor professioneel of laboratorium gebruik. 

3. Gebruik het toestel nooit leeg. 

4. Gebruik het toestel niet met een beschadigd aansluitsnoer- of stekker. 

5. Houd bij gebruik door kinderen toezicht op hen. 
6. Om het risico van brand in het toestel te vermijden: 

a. als er voedingsmiddelen in papier of plastic worden verhit, kijk dan of dit 

geen vlam vat. 

b. verwijder sluitingen of deksels alvorens het in de magnetron te plaatsen. 

c. als er rook ontstaat direct het toestel uitschakelen maar de deur gesloten 

houden. 

d. gebruik de magnetron niet als opslagplaats. 

7. Waarschuwing: vloeistoffen of andere voedingsmiddelen mogen niet in afgesloten 

verpakkingen worden verwarmd ; dat kan uit elkaar spatten. 

8. Magnetron verhitting van dranken kan vertraagd leiden tot koken; wacht 
daarom altijd even na afloop van de ingestelde tijd. 

9. Er kan niet worden gebakken in de magnetron. Hete olie brengt schade toe aan 

het toestel en hulpmiddelen; er kunnen brandwonden ontstaan. 

10. Eieren in de schaal, ook hardgekookte eieren, kunnen niet zondermeer worden 

verhit in de magnetron; zij kunnen uit elkaar spatten, zelfs na afloop van de 

ingestelde tijd. 

11. Maak gaatjes in de schil van producten zoals aardappelen, appels en kastanjes 

alvorens deze in de magnetron te plaatsen. 

12. De inhoud van babyflessen of babyvoeding moet goed geschud en of geroerd 

worden en op temperatuur gecontroleerd worden alvorens aan de baby te geven. 
13. Controleer hulpmiddelen als dozen en schalen op geschiktheid voor de 

magnetron. 

14. Let er op dat hulpmiddelen heet kunnen worden bij gebruik in de magnetron. 

Gebruik eventueel een pannenlap. 

Waarschuwing: het uitvoeren van reparaties door niet daartoe gekwalificeerde personen 

is gevaarlijk. 

 

PRINCIPE VAN MAGNETRON KOKEN 

 

1. Leg de producten met zorg neer; dikste delen aan de buitenzijde van de plaat. 
2. Let op de bereidingstijd. Neem de kortst aangegeven tijd en voeg tijd toe indien 

nodig. Te gare producten zijn niet smakelijk. 

3. Dek te bereiden producten af met bijvoorbeeld een speciaal spatdeksel. 

  



4. Draai gedurende het bereiden het product om of roer het door teneinde de 

bereidingstijd te versnellen. Grote artikelen zoals een stuk vlees of een kip 

moeten tenminste eenmaal worden omgedraaid. 

5. Wijzig eventueel gedurende de bereidingstijd producten van plaats: leg deze van 
de buitenzijde naar de binnenzijde (en andersom) op de schaal. 

 

 

HULPMIDDELEN - KOOKGEREI 

 

1. Het ideale materiaal voor gebruik in een magnetron is doorzichtig, laat energie 

door  en verwarmt het product. 

2. Magnetrongolven kunnen niet door metaal, dus gebruik geen metalen 

voorwerpen of borden met een metalen rand. 

3. Gebruik geen hergebruikt papier in de magnetron omdat dit kleine 
metaaldeeltjes kan bevatten waardoor vonken in de magnetron kunnen ontstaan. 

4. Gebruik ronde schalen en/of borden. 

5. Kleine stukjes aluminium folie kunnen helpen om overkoken te voorkomen. Pas 

echter op bij het gebruik ervan en houd tenminste 2,5 cm ruimte tussen het folie 

en de wand. 

Het volgende overzicht is een hulpmiddel in het gebruik: 

 

kookgerei   magnetron grill convectie combinatie *) 

 

hittevast glas   ja  ja ja  ja 
gewoon glas   nee  nee nee  nee 

hikte bestendig aardewerk ja  ja ja  ja 

magnetron kunststof ja  nee nee  nee 

keuken papier  ja  nee nee  nee 

metalen schaal  nee  ja ja  nee 

metalen rooster  nee  ja ja  nee 

aluminium folie/bakjes nee  ja ja  nee 

 

*) combinatie=magnetron met grill of magnetron met convectie. 

 
 

ONDERDELEN BENAMING 

 

1. deursluiting  

2. kijkvenster 

3. inwendige luchtuitgang 

4. meenemer 

5. draairing 

6. draaiplateau 

7. controle paneel 
8. grill element 

9. bakplaat 
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BEDIENINGS PANEEL 

 

 

display venster 
kooktijd, vermogen, meldingen en huidige 

tijd worden aangegeven 

 

microwave 

druk om het magnetron vermogen in te stellen 

 

grill 

druk om het grill programma in te stellen 

 

convection 
druk om de convectie temperatuur in te stellen 

 

microwave+grill 

druk om één van beide programma’s  in te stellen 

 

microwave+convection 

druk om één van de vier programma’s in te 

stellen 

 

time/menu 
draai voor de gewenste kooktijd of kies een menu 

 

start/quick start 

druk om het programma te starten of kies 

snelstart programma 

 

wei.adj. 

druk om de hoeveelheid te kiezen of stel de  

bereidingstijd in 

 
stop/reset 

druk licht om het programma te beëindigen of 

verwijder alle eerder 

aangebrachte instellingen alvorens de werking 

begint 

 

clock/timer 

druk om de klok of timer in te stellen 

 

 
(kijk ook op volgende bladzijden voor meer 

details) 
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INSTELLEN VAN HET TOESTEL 

 

Piepen tijdens instellen:  één piep - invoergegeven is geaccepteerd 

          twee piepen – het invoergegeven wordt niet geaccepteerd 
             Controleer en probeer opnieuw 

Klok instellen:  

1. druk op clock/timer knop 

2. draai de time/menu knop totdat het juiste uur is afgebeeld   

3. druk op clock/timer knop 

4. draai de time/menu knop totdat de juiste minuten zijn afgebeeld 

5. druk op clock/timet knop voor bevestiging 

let op: 

 - de klok heeft een cyclus van 12 uren; als het toestel wordt aangesloten begint de klok 

automatisch bij 1:00 uur 
-tijdens de werking kan de tijd worden gecontroleerd door op de knop clock/timer te   

drukken 

- het is mogelijk de klok vanaf 95 minuten te laten terug tellen door de knop clock/timer 

tenminste 3 tellen ingedrukt tehouden en dan de time/menu knop op de gewenste tijd te 

zetten 

 

Magnetron: 

Bij magnetron gebruik kan het vermogen en de tijd naar wens worden ingesteld. Kies 

eerst het vermogen door enkele malen op de knop Microwave te drukken (zie tabel). Stel 

dan de tijd in (max. 95 minuten) door de knop time/menu te draaien, alvorens de start 
knop in te drukken. 

Druk op knop Microwave om het vermogen in te stellen: 

                        Vermogen Tekst                                       Vermogen Tekst 

1x drukken 100%   High  2x drukken      90% 

3x     80%    4x     70%   Medium high 

5x                  60%    6x    50%   Medium 

7x                  40%    8x    30%   Med. laag/defrost 

9x    20%    10x    10%   Low 

11x      0% 

Stel dat gedurende 5 minuten op 60% vermogen moet worden gewerkt: 
1. druk 5x op knop Microwave 

2. draai de Time/menu knop totdat de juiste tijd van minuten getoond wordt 

3. druk op Start knop 

Let op: Als het proces even moet worden onderbroken druk dan één keer op de knop 

stop/reset; door drukken op knop start gaat de werking weer verder. Bij twee keer op de 

knop stop/reset drukken vervalt het gehele ingestelde programma. 

Na afloop van een programma klinkt vier keer een pieptoon en staat er End op het 

display. Om weer een nieuw programma te beginnen moet eerst een keer op de knop 

stop/reset worden gedrukt 

 
Grill: 

Grillen is bijzonder handig bij dunne stukken vlees, steaks, kebab, worstjes en stukjes 

kip. Ook voor het maken van warme sanwiches of gegratineerde gerechten. 

Stel dat een grill tijd van 12 minuten gewenst is: 

1. let op dat geen ander programma is ingesteld. 

2. druk op de grill knop  



3. draai de timer op 12:00 en druk op de start knop 

Let op: grillen gebeurt bij vol vermogen. De maximum in te stellen tijd voor grillen is 

95 minuten. 

 
Convectie: 

Gedurende het convectie koken wordt er hete lucht door de oven geblazen om het 

product gelijkmatig te bakken en knapperig te maken. Dit apparaat heeft tien 

verschillende programma’s 

 

Gebruik van convectie: 

Druk op de knop convection om de temperatuur in te stellen: 

1 x drukken 200 
o
C   2 x drukken  190 

o
C 

3 x   180   4 x   170 

5 x   160   6 x   150 
7 x   140 

 

Stel dat op 180 
o
C gedurende 40 minuten moet worden gewerkt: 

1. druk drie keer op knop convection 

2. draai de time/menu knop totdat de juiste tijd zichtbaar is 

3. druk op de knop start 

 

Let op: de maximaal in te stellen tijd is 9 uur en 30 minuten. Na afloop van de 

ingestelde tijd zijn er 4 pieptonen en verschijnt End in het display. Druk op de knop 

start/reset of doe de deur open. In het display verdwijnt End en een nieuw 
programma kan worden ingesteld. 

De convectie temperatuur kan worden gecontroleerd door gedurende de werking op 

de knop convection te drukken. 

 

Voorverwarmen en bakken met convectie: 

Het toestel kan worden geprogrammeerd om voorverwarmen en bakken te 

combineren. Stel dat moet worden voorgewarmd op 170 
o
C en dan 35 minuten moet 

worden gebakken: 

1. druk vier keer op de knop convection 

2. druk op de knop start; als het toestel de ingestelde temperatuur heeft berikt 
klinkt 1x een pieptoon en knippert er in het display PREH. 

3. doe de deur open, plaats het gerecht midden op het draaiplateau. 

4. draai de time/menu knop naar de gewenste baktijd 

5. druk op de knop start 

 

Grill en magnetron: 

Hiermee kan op 2 verschillende standen in een combinatie van grill en magnetron 

worden gewerkt. Druk eerst één of twee keer op de knop microwave+grill om de 

gewenste instelling te bepalen waarna werktijd kan worden ingesteld door de knop 

ttime/menu te draaien. Druk op start en het systeem telt af. 
Let op: de maximum in te stellen tijd is 95 minuten; gedurende de werking kan het 

programma door drukken op de knop worden gecontroleerd. 

Combinatie 1: 

30% magnetron en 70% grill: o.a. voor vis, aardappelen of gegratineerd 

Stel dat dit gewenst is gedurende 25 minuten: 



Druk op stop/reset, druk 1x op grill+microwave, draai de time/menu knop naar 

25:00 en druk op de start knop. 

Combinatie 2: 

55% magnetron en 45% grill: o.a. voor omelet, gebakken aardappels, gevogelte. 
Stel dat dit gewenst is gedurende 12 minuten: 

Druk op stop/reset, druk 2x op grill+microwave, draai de time/menu knop naar 

12:00 en druk op de start knop. 

 

Convectie en magnetron: 

Er zijn vier voorgeprogrammeerde instellingen die het werken met de combinatie 

van magnetron en convectie vereenvoudigen en automatiseren. 

Druk op knop Microwave+convection om de gewenste temperatuur in te stellen: 

 

COMB1 1x drukken 230 
o
C 

COMB2 2x  200 

COMB3 3x  180 

COMB4 4x  150 

Stel dat er een cake gebakken moet worden gedurende 24 minuten op 3: 

1. druk drie maal op knop Microwave+convection 

2. draai de time/menu knop naar de gewenste tijd = 24:00 

3. druk op start knop 

Let op: de maximaal in te stellen tijd is 9 uur en 30 minuten. Na afloop van de 

ingestelde tijd zijn er 4 pieptonen en verschijnt End in het display. Druk op de knop 

start/reset of doe de deur open. In het display verdwijnt End en een nieuw 
programma kan worden ingesteld. 

De convectie temperatuur kan worden gecontroleerd door gedurende de werking op 

de knop Microwave+convection te drukken. 

 

Snel ontdooien (Adj): 

Stel dat gedurende 5 minuten bevroren levensmiddelen moeten worden ontdooid. 

1. Draai de time/menu knop totdat op het display 08 en CODE verschijnen 

2. Druk op knop Wei.Adj. 

3. Stel met de time/menu knop de benodigde tijd in 

Let op: -voor rauwe of eerder gekookte bevroren producten geldt als richtlijn een 
ontdooitijd van ongeveer 5 minuten/pond. 

- onderbreek altijd enkele malen het ontdooien om het product in porties te verdelen 

of om te draaien; als aan het einde van de tijd het product nog niet ontdooid is steeds 

een minuut toevoegen tot het gewenste resultaat is bereikt. 

- plastic verpakking verwijderen zodra die los laat 

- de maximaal in te stellen ontdooitijd bedraagt 45 minuten; na afloop van de 

ingestelde tijd zijn er 4 pieptonen en verschijnt End in het display; druk op de knop 

start/reset of doe de deur open; in het display verdwijnt End en een nieuw 

programma kan worden ingesteld. 

 
Gefaseerd koken: 

Het toestel kan worden ingesteld met 3 automatische kook/bak volgorden. 

Snelontdooien kan alleen voor de kook/bak fase in een programma worden 

geselecteerd. Stel dat het volgende gewenst is: snel ontdooien – magnetron bereiding 

– convectie oven (zonder voorverwarmen). Ga dan als volgt te werk: 

 



1. draai de time/menu knop totdat op het display 08 en CODE verschijnen 

2. druk op de knop Wei.Adj. 

3. stel met de time/menu knop de benodigde ontdooitijd in 

4. druk op de knop Microwave om het vermogen in te stellen 
5. stel met de time/menu knop de benodigde magnetrontijd in 

6. druk op de knop Convection om de temperatuur in te stellen 

7. stel met de time/menu knop de benodigde tijd in 

8. druk op de knop start 

 

 

INSTELLINGEN VAN AUTOMATISCH MENU 

 

Auto menu maakt het mogelijk om automatisch zonder vermogen of tijd in te stellen, 

voedsel te bereiden of te verwarmen. 
Gebakken aardappelen: 

gewicht drukken op Adj. tijd 

175 gram           1x  5 min. 40 sec. 

350 gram           2x  9 min. 40 sec. 

500 gram           3x  13 minuten 

750 gram           4x  17 minuten 

1. draai de time/menu knop totdat 01 en CODE verschijnen op het display 

2. druk het benodigde aantal keren op Adj. 

3. druk op de knop start  

Let op: Laat na afloop van de tijd het gerecht 5 tot 10 minuten in de magnetron staan. 
 

Dranken: 

hoeveelheid drukken op Adj. tijd 

250 cc.     1x  2 min. 20 sec. 

500   2x  4 minuten 

800   3x  5 min. 40 sec. 

1000   4x  7 min. 20 sec. 

1. draai de time/menu knop totdat 02 en CODE verschijnen op het display 

2. druk het benodigde aantal keren op Adj. 

3. druk op de knop start 
 

Popcorn: 

1.    draai de time/menu knop totdat 03 en CODE verschijnen op het display 

2.    druk 1 keer op Adj. en de tijd (2’30”) verschijnt op het display 

3.    druk op de knop start 

Let op: om deze tijd anders in te stellen: draai de time/menu knop naar 03 en CODE en 

druk dan 2 keer op de knop Adj., draai dan de menu/time knop om een nieuwe tijd in te 

stellen, druk ter controle op start. De nieuw ingestelde tijd blijft nu van kracht totdat 

deze weer opnieuw wordt ingesteld. 

 
Opwarmen: 

1. draai de time/menu knop totdat 04 en CODE verschijnen op het display 

2. druk op de knop Adj. en de tijd voor opwarmen ( 3 min.40 sec) verschijnt 

3. druk op de knop start 

 

 



Pizza: 

Een kleine pizza bakken - van ca. 100 gram 

1. draai de time/menu knop totdat 05 en CODE verschijnen in het display 

2. druk 1x op de knop Adj. en de tijd voor bakken (1 min.10 sec) verschijnt  
3. druk op de knop start 

Voor een grotere pizza kan de tijd door 2x op de Knop Adj. te drukken worden verlengd 

naar 3 min. 30 sec 

 

Vleesspies: 

gewicht drukken op Adj. tijd 

150 gram  1x  12 minuten 

300 gram  2x  15 minuten 

550 gram  3x  23 minuten 

800 gram  4x  30 minuten 
1. draai de time/menu knop totdat 06 en CODE verschijnen in het display 

2. druk het benodigde aantal keren op de knop Adj.  

3. druk op de knop start 

Let op: halverwege de bereidingstijd klinkt een pieptoon; dit wijst er op dat het vlees 

dient te worden gedraaid; sluit daarna de deur om het programma te laten voltooien. 

 

Cake: 

1. draai de time/menu knop totdat 07 en CODE verschijnen in het display 

2. druk 1x op de knop Adj. en de baktijd (40 minuten) verschijnt 

3. druk op de knop start 
Let op: om deze tijd anders in te stellen: draai de time/menu knop naar 07 en CODE en 

druk dan 2 keer op de knop Adj., draai dan de menu/time knop om een nieuwe tijd in te 

stellen, druk ter controle op start. De nieuw ingestelde tijd blijft nu van kracht totdat 

deze weer opnieuw wordt ingesteld. 

 

ANDERE HANDIGE MOGELIJKHEDEN 

 

Wekker functie:  

1. houd de Clock/timer knop gedurende 3 tellen ingedrukt 

2. draai de time/menu knop totdat de gewenste tijd op het display staat 
3. druk op de knop start 

Let op: de maximaal in te stellen tijd is 95 minuten. Het aflopen is even zichtbaar 

voordat de tijd of ingestelde bereidingstijd weer op het display staat. Als de tijd om is 

klinkt er een lange pieptoon. 

 

Kindersluiting: 

Instellen: druk op de Reset knop gedurende 3 tellen, dan klinkt een pieptoon en gaat een 

indicatie lampje branden. Met de stand kinderslot zijn alle knoppen uitgeschakeld. 

Om deze stand weer op te heffen: druk weer op de knop Reset gedurende 3 tellen, er 

klinkt een pieptoon en het indicatie lampje gaat uit. 
 

Snelstart: 

Gebruik deze eigenschap om de magnetron functie bij vol vermogen in te stellen. 

Druk enkele malen snel op de knop start om de bereidingstijd in te stellen. De maximaal 

in te stellen tijd is 10 minuten. Het apparaat start automatisch na 2 seconden. Na afloop 



van de ingestelde tijd klinken 4 pieptonen en verschijnt End op het display. Druk op de 

reset knop of open de deur alvorens een nieuw programma in te stellen. 

 

In werking zijnd programma onderbreken: 
1. druk op de knop stop. Door op de knop start te drukken gaat het programma 

weer verder. Door op de knop reset te drukken wordt het programma opgeheven. 

2. Open de deur. Door de deur te sluiten en op de knop start te drukken gaat het 

programma weer verder. 

Let op: het toestel werkt niet als de deur is geopend. 

 

 

 

 

 
SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD 

 

1. Doe de magnetron uit en haal de stekker uit het stopcontact  voordat met 

schoonmaken wordt begonnen 

2. Houd het inwendige schoon; als er spetters of resten aan de wand zitten. haal die 

dan weg met een vochtige doek. Gebruik geen scherpe of agressieve middelen bij 

het schoonmaken omdat daardoor beschadiging van het oppervlak kan optreden. 

3. Maak de buitenzijde schoon met een vochtige doek. Gebruik geen water omdat 

dat in de sluiting of ventilatieopeningen kan komen. 

4. Maak de ruit aan beide zijden schoon met een vochtige doek. 
5. Kom niet met vocht op het bedieningspaneel. Maak dat schoon met een zachte 

vochtige doek.  Laat bij het schoonmaken van het bedieningspaneel de ovendeur 

open staan zodat het toestel niet per ongeluk wordt aangezet. 

6. als er condens op of rond de deur van de magnetron ontstaat, haal dat dan met 

ene zachte doek weg. Dit kan optreden bij vochtige omstandigheden en is 

normaal. 

7. Af en toe moet ook het draaiplateau worden weggehaald om schoon te maken. 

Maak de plaat schoon met warm water. 

8. De draairing en bodem aan de binnenzijde moeten ook regelmatig worden 

schoongemaakt. Let erop dat de ring weer goed teruggelegd wordt. 
9. Als er een onaangename lucht in de magnetron hangt,  zet dan de magnetron 

gedurende 5 minuten aan met een schaal waarin een kopje water en een halve 

opengesneden citroen. Daarna weer goed drogen met een zachte doek. 

10. Als het lampje moet worden vervangen dient dit te geschieden door de 

leverancier of servicedienst. 
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