
Gebruiksaanwijzing

Magnetron/Grill Oven

Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik

Model No.  NN-K35HWM 
NN-K36HMM
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1 EN

�Belangrijke veiligheidsinstructies. Gelieve deze
instructies en voorzorgsmaatregelen zorgvuldig
door te lezen en bewaar ze, zodat u ze in de
toekomst kunt raadplegen.
�Waarschuwing! Het apparaat moet worden
gecontroleerd op beschadigingen aan de
deurafdichtingen en de plaatsen rondom deze
afdichtingen. Als deze plaatsen beschadigd zijn,
mag het apparaat niet worden gebruikt totdat het
is gerepareerd door een onderhoudstechnicus
opgeleid door de fabrikant.
� Waarschuwing! Probeer niet zelf reparaties uit
te voeren aan de ovendeur, het bedienings-
paneel, de veiligheidsvergrendelingsschakelaars
of aan om het even welk ander onderdeel van de
oven dan ook. Verwijder de behuizing van de
oven niet; deze biedt bescherming tegen
blootstelling aan magnetronenergie. Reparaties
mogen enkel worden uitgevoerd door een
gekwalificeerde onderhoudstechnicus.
� Waarschuwing! Vloeistoffen en andere
voedingswaren mogen niet worden verwarmd in
een afgesloten verpakking, aangezien deze
kunnen exploderen.
� Waarschuwing! Bij het opwarmen van
vloeistoffen in uw oven, zoals soep, sauzen en
dranken, kunnen deze heter worden dan het
kookpunt zonder te gaan borrelen. Hierdoor kan
de hete vloeistof plotseling overkoken.
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� Waarschuwing! De inhoud van zuigflessen en
potjes met babyvoeding moeten worden
doorroerd of geschud. De temperatuur moet voor
consumptie worden gecontroleerd om
brandwonden te voorkomen.
� Waarschuwing! Het apparaat en de
toegankelijke onderdelen ervan worden heet
tijdens gebruik. Wees voorzichtig en vermijd
aanrakingen met verwarmingselementen in de
oven. Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de
buurt van het apparaat worden gehouden, tenzij
ze onder permanent toezicht staan.
� Waarschuwing! Het apparaat moet worden
losgekoppeld van de stroomvoorziening tijdens
onderhoud en bij het vervangen van onderdelen.
Na het loskoppelen van de stekker uit het
stopcontact, moet de stekker in het zicht blijven
van de onderhoudstechnicus om te verzekeren
dat een onachtzame heraansluiting wordt
vermeden.
� Waarschuwing! Zorg ervoor dat het apparaat is
uitgeschakeld alvorens de ovenlamp te
vervangen om zo een mogelijke elektrische
schok te vermijden.
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�

� Dit apparaat mag worden gebruikt door
kinderen met een leeftijd vanaf 8 jaar en ouder 
en personen met verminderde fysieke, 
zintuigelijke en mentale vermogens of met een 
gebrek aan ervaring en kennis mits zij onder 
toezicht staan of instructies hebben gekregen 
van een persoon die verantwoordelijk is voor hun 
veiligheid inzake het gebruik van het apparaat op 
een veilige manier en het begrijpen van de 
mogelijke gevaren ervan.
Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. 
Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet 
door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht. 
Houd het apparaat en zijn snoer buiten het bereik 
van kinderen jonger dan 8 jaar. 

�� Wanneer deze oven is geïnstalleerd, moet de
stroom tussen het apparaat en de
elektriciteitsvoorziening op eenvoudige wijze
kunnen worden onderbroken door het
uittrekken van een stekker of het bedienen van
een schakelaar.
� Als het netsnoer is beschadigd, moet het
worden vervangen door de fabrikant of door
zijn onderhoudstechnicus of door een
evenwaardig gekwalificeerd persoon, teneinde
gevaarlijke situaties te vermijden.

�

� Plaats deze oven niet in de buurt van
elektrische kooktoestellen of een gasfornuis. 
� Deze oven is uitsluitend bedoeld voor gebruik

op een aanrechtblad. Het is niet bedoeld voor 
gebruik als inbouwtoestel of voor gebruik na 
plaatsing in een kast. 
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� De oven moet op een vlakke, stabiele 
ondergrond worden geplaatst op een hoogte van 
85 cm boven de vloer en met de achterkant van 
de oven gericht naar een achterwand. Als de ene 
zijkant van de oven gelijk met de wand is 
opgesteld, dan mag de andere zijkant en de 
bovenkant niet geblokkeerd zijn. Zorg voor 15 cm 
vrije ruimte aan de bovenkant van de oven.
� Wanneer u voedsel in plastieken of papieren 
verpakkingen opwarmt, houd dan de oven in het 
oog, aangezien deze types van verpakking 
kunnen ontbranden bij oververhitting.
� Als er rook uit de oven komt of er brand 
ontstaat in de oven, druk dan op Stop/Reset en 
laat de deur dicht om mogelijke vlammen te 
doven. Verwijder de stroomkabel uit het 
stopcontact, of schakel de stroom uit via de 
zekering of de stroomschakelaar.
� Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijke en 
vergelijkbare toepassingen, zoals: 
- personeelkeukens in winkels, kantoren en
andere werkomgevingen;
- boerderijen;
- door gasten in hotels, motels en andere
verblijfsomgevingen;

- bed and breakfastachtige omgevingen.
� Kook geen ongepelde eieren en

hardgekookte eieren met de functie 
MAGNETRONVERMOGEN. Er kan een te 
hoge druk ontstaan en de eieren kunnen 
ontploffen, zelfs na het verwarmen. 
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� Reinig regelmatig de binnenkant van de oven, de
deurafdichtingen en plaatsen rondom de
deurafdichtingen. Wanneer er spetters van voedsel of
van vloeistof aan de ovenwanden, de deurafdichtingen
of aan de plaatsen rondom de deurafdichtingen kleven,
veeg ze dan af met een vochtige doek. Als ze heel vuil
zijn, mag een mild reinigingsmiddel worden gebruikt.
Het gebruik van ruwe of schurende reinigingsmiddelen
wordt niet aanbevolen.
� GEBRUIK GEEN COMMERCIËLE OVENREINIGERS.
� Bij gebruik van de functie GRILLEN of COMBINATIE,
zal bij sommige voedselwaren onvermijdelijk vet
spetteren op de ovenwanden. Als de oven niet af en toe
wordt gereinigd, zal hij beginnen “roken” tijdens gebruik.
� Als de oven niet wordt gereinigd, kan de kwaliteit van
de oppervlakken verslechteren, wat de levensduur van
het apparaat kan verkorten en mogelijk kan leiden tot
gevaarlijke situaties.
� Een stoomreiniger mag niet worden gebruikt voor het
reinigen.
� Gebruik geen ruwe, schurende reinigingsmiddelen of
scherpe metalen schrapers voor de reiniging van de
glazen ovendeur, aangezien ze de oppervlakte kunnen
bekrassen, waardoor het glas kan barsten.
� Buitenoppervlakken van de oven, inclusief
ventilatieopeningen op de oven en de ovendeur, worden
heet bij gebruik van de functies COMBINATIE en
GRILLEN; wees voorzichtig bij het openen en sluiten
van de deur en bij het plaatsen of uitnemen van voedsel
en toebehoren.
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� Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door 
middel van een externe tijdschakelaar of een 
apart systeem voor bediening op afstand.
� Gebruik enkel kookmaterialen die geschikt zijn 
voor gebruik in een magnetronoven.
� De magnetron is uitsluitend bedoeld voor het 
opwarmen van voedsel en dranken. Wees 
voorzichtig met het opwarmen van voedsel met 
een laag vochtgehalte, zoals broodartikelen, 
chocolade, koekjes en gebak. Deze kunnen 
gemakkelijk verbranden, verdrogen of 
ontbranden als ze te lang worden opgewarmd. 
We raden af om voedsel met een laag 
vochtgehalte, zoals popcorn of papadums, op te 
warmen.
Het drogen van voedsel, kranten of kleding en 
het opwarmen van kussens, slippers, sponzen, 
vochtige doeken, tarwezakken, 
warmwaterflessen en gelijkaardige zaken, kan 
leiden tot letsels, ontbranding of brand.
� De ovenlamp moet vervangen worden door 
een onderhoudstechnicus, opgeleid door de 
fabrikant. Probeer NIET zelf de behuizing van de 
oven te verwijderen.
� Het gebruik van metalen verpakkingen of 
schotels met metalen bekleding mogen niet 
worden gebruikt bij het bereiden met de 
magnetron. Hierdoor ontstaan vonken. 

NN-K35HWM.indb   6 2017/04/06   13:51:23



7 EN6

Dank u voor het aanschaffen van een Panasonic apparaat.

Panasonic Corporation Osaka, Japan
Ingevoerd door:  Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany.
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Installeren en aansluiten
Controleer uw magnetronoven
Pak de oven uit, verwijder alle 
verpakkingsmaterialen, en controleer 
de oven op eventuele schade zoals 
deuken, gebroken deurhandvaten of 
barsten in de deur. Breng uw dealer 
meteen op de hoogte als u schade 
constateert. Installeer geen 
beschadigde magnetronoven.
Instructies aarding

10 cm

15 cm

5 cm

open
counter top

Als uw stopcontact niet is geaard, 
dan is het de persoonlijke 
verantwoordelijkheid van de klant om 
het te laten vervangen door een 
goed geaarde wandcontactdoos.

Bedrijfsspanning
De spanning moet gelijk zijn aan de 
waarde op het typeplaatje van de 
oven. Als een hogere spanning 
wordt gebruikt dan aangegeven, dan 
kan dat brand of andere schade 
veroorzaken.

Plaats deze oven niet in de buurt 
van elektrische kooktoestellen of 
een gasfornuis.
Het netsnoer mag niet in 
aanraking komen met de 
buitenkant van de oven. Houd het 
snoer uit de buurt van hete 
oppervlakken. Laat het snoer niet 
over de rand van een tafel 
hangen of van een aanrechtblad. 
Dompel het snoer, de stekker of 
de oven niet onder in water.
De pootjes mogen niet worden 
verwijderd.
Dit apparaat is bedoeld voor 
huishoudelijke en vergelijkbare 
toepassingen, zoals:
- personeelkeukens in winkels,
- kantoren en andere

werkomgevingen;
- boerderijen;
- door gasten in hotels, motels en

andere verblijfsomgevingen;
- bed and breakfastachtige

omgevingen.
Niet buiten gebruiken.
Vermijd het gebruik van de oven 
bij hoge luchtvochtigheid.

Plaatsing van uw oven
Deze oven is uitsluitend bedoeld 
voor gebruik op een aanrechtblad. De 
oven is niet bedoeld voor 
gebruik als inbouwtoestel of voor 
gebruik na plaatsing in een kast.

Plaats de oven op een vlakke en 
stabiele ondergrond op een hoogte 
van meer dan 85 cm boven de vloer.
Wanneer deze oven is geïnstalleerd, 
moet de stroom tussen het apparaat 
en de elektriciteitsvoorziening op 
eenvoudige wijze kunnen worden 
onderbroken door het uittrekken van 
een stekker of het bedienen van een 
schakelaar.
Zorg voor voldoende luchtcirculatie om 
de oven goed te laten functioneren.

Gebruik op een aanrechtblad:
Zorg voor 15 cm vrije ruimte aan de 
bovenkant van de oven, 10 cm aan de 
achterkant, 5 cm aan een zijkant, en 
aan de andere zijkant moet een ruimte 
van meer dan 40 cm open blijven.
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� Belangrijk!
DIT APPARAAT DIENT JUIST
GEAARD TE WORDEN VOOR UW
PERSOONLIJKE VEILIGHEID.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



Als het netsnoer is beschadigd, moet 
het worden vervangen door de 
fabrikant of door zijn 
onderhoudstechnicus of door een 
evenwaardig gekwalificeerd persoon, 
teneinde gevaarlijke situaties te 
vermijden.
Vloeistoffen en andere 
voedingswaren mogen niet worden 
verwarmd in een afgesloten 
verpakking, aangezien deze kunnen 
exploderen.
Dit apparaat mag worden gebruikt 
door kinderen met een leeftijd vanaf 
8 jaar en ouder en personen met 
verminderde fysieke, zintuigelijke en 
mentale vermogens of met een 
gebrek aan ervaring en kennis mits 
zij onder toezicht staan of instructies 
hebben gekregen van een persoon 
die verantwoordelijk is voor hun 
veiligheid inzake het gebruik van het 
apparaat op een veilige manier en 
het begrijpen van de gevaren ervan. 
Kinderen mogen niet spelen met het 
apparaat. Reiniging en 
gebruikersonderhoud mogen niet 
door kinderen worden uitgevoerd 
zonder toezicht.Houd het apparaat 
en zijn snoer buiten het bereik van 
kinderen jonger dan 8 jaar.
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1.

2.

De deurafdichtingen en de 
plaatsen rondom de afdichtingen 
moeten worden gereinigd met een 
vochtige doek. Het apparaat moet 
worden gecontroleerd op 
beschadigingen aan de 
deurafdichtingen en de plaatsen 
rondom deze afdichtingen. Als 
deze plaatsen beschadigd zijn, 
mag het apparaat niet worden 
gebruikt totdat het gerepareerd is 
door een onderhoudstechnicus, 
opgeleid door de fabrikant.
Probeer niet zelf reparaties uit te 
voeren aan de ovendeur, het 
bedieningspaneel, de 
veiligheidsvergrendelings-
schakelaars of aan om het even 
welk ander onderdeel van de oven 
dan ook. Verwijder de behuizing 
van de oven niet; deze biedt 
bescherming tegen blootstelling 
aan magnetronenergie. 
Reparaties mogen enkel worden 
uitgevoerd door een 
gekwalificeerd 
onderhoudstechnicus.

3. Gebruik dit apparaat niet als HET
NETSNOER OF DE STEKKER
beschadigd is, als het apparaat
niet goed functioneert, of als het
apparaat werd beschadigd of is
gevallen. Het is voor iedereen
gevaarlijk om het apparaat te
repareren, behalve voor een
onderhoudstechnicus die werd
opgeleid door de fabrikant.

Belangrijke veiligheidsinstructies

Zorg ervoor dat de ventilatie-
openingen aan de linkerkant en de 
achterkant van de oven niet 
geblokkeerd worden. Als deze 
openingen geblokkeerd zijn tijdens 
het gebruik van de oven, dan kan 
de oven oververhitten. In dit geval, 
wordt de oven beschermd door een 
thermische beveiliging en zal hij 
pas opnieuw starten na afkoeling.

Dit apparaat is niet geschikt voor 
gebruik door middel van een externe 
tijdschakelaar of een apart systeem 
voor bediening op afstand.
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Gebruik van uw oven
 Gebruik de oven uitsluitend voor

het bereiden van voedsel. Deze
oven is speciaal ontworpen voor
het opwarmen of het bereiden
van voedsel. Gebruik de oven
niet om chemische of andere
niet-eetbare producten op te
warmen.

 Controleer vóór gebruik of
kookmaterialen / houders
geschikt zijn voor gebruik in
magnetronovens.

 Wanneer de oven niet wordt
gebruikt, bewaar dan geen
producten in de oven voor het
geval dat de oven onbedoeld
wordt aangezet.

 Het apparaat mag niet worden
gebruikt met de functies
MAGNETRON of COMBINATIE
ZONDER VOEDSEL IN DE
OVEN. Dergelijke handeling kan
het apparaat beschadigen.

 Als er rook uit de oven komt of er
brand ontstaat in de oven, druk
dan op de knop Stop/Reset en
laat de deur dicht om mogelijke
vlammen te doven. Verwijder de
stroomkabel uit het stopcontact,
of schakel de stroom uit via de
zekering of de stroomschakelaar.

 Opgepast! Hete oppervlakken
Tijdens en na het bereiden met de 
functie COMBINATIE of
GRILLEN, zijn de
oventoebehoren zeer heet.

Belangrijke veiligheidsinstructies
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Werking van de verwarming
 Buitenoppervlakken van de oven,

inclusief ventilatieopeningen op
de oven en de ovendeur, worden
heet bij gebruik van de functies
COMBINATIE en GRILLEN;
wees voorzichtig bij het openen
en sluiten van de deur en bij het
plaatsen of uitnemen van voedsel
en toebehoren.

 De oven heeft twee
verwarmingselementen bovenin
de ovenruimte. Na gebruik van
de functies COMBINATIE en
GRILLEN zijn deze oppervlakken
zeer heet. Wees voorzichtig en
vermijd aanrakingen met
verwarmingselementen in de
oven.

Werking van de ventilator
 Na het gebruik van de oven kan

de ventilator nog een paar
minuten werken om de
elektrische onderdelen af te
koelen. Dit is normaal en u kunt
uw voedsel uit de oven nemen
terwijl de ventilator werkt. U kunt
de oven intussen blijven
gebruiken.

    Ovenlamp
 Gelieve contact op te nemen met

uw dealer, wanneer het nodig is
om de ovenlamp te vervangen.

    Toebehoren
 De oven is voorzien van diverse

toebehoren. Volg steeds de
aangegeven richtlijnen voor het
gebruik van de toebehoren.

    Glazen draaiplateau
 Gebruik de oven niet zonder dat

de draairing en het glazen
draaiplateau op hun plaats zitten.

 Gebruik nooit een ander type
glazen draaiplateau dan degene 
die speciaal werd ontworpen voor 
deze oven.

 Als het glazen draaiplateau heet
is, laat het dan afkoelen voordat u
het reinigt of in water
onderdompelt.

 Het glazen draaiplateau kan in
beide richtingen draaien.

 Als het voedsel of de kookschaal
op het glazen draaiplateau de
ovenwanden raakt en het draaien
van het draaiplateau tegenhoudt,
zal het draaiplateau automatisch
in de andere richting beginnen
draaien. Dit is normaal.
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� Belangrijk!
Als de aanbevolen 
bereidingstijden worden 
overschreden, zal het voedsel 
slecht worden en kan het in 
extreme omstandigheden 
beginnen branden en mogelijk de 
binnenkant van de oven 
beschadigen. 
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 Bereid geen voedsel dat
rechtstreeks op het glazen
draaiplateau staat.

    Draairing
 De draairing en de ovenbodem

moeten regelmatig worden
gereinigd om geluid en
ophopingen van voedingsresten
te vermijden.

 Voor het koken moet de draairing
altijd samen het glazen
draaiplateau worden gebruikt.

    Rooster
 Het rooster wordt gebruikt om

kleine gerechten gemakkelijker
te bruinen en zorgt voor een
goede warmtecirculatie.

 Plaats geen metalen houders
rechtstreeks op het rooster in
COMBINATIE met de functie
MAGNETRONVERMOGEN.

 Gebruik het rooster niet als enkel
de functie
MAGNETRONVERMOGEN
gebruikt wordt.

    Bereidingstijden
 De bereidingstijd hangt af van de

toestand, de temperatuur, de
hoeveelheid voedsel en van het
type kookgerei.

 Begin met de minimale
bereidingstijd om te vermijden
dat het voedsel overgaar wordt.
Als het voedsel niet voldoende
gaar is, kunt u het altijd iets
langer bereiden

    Kleine hoeveelheden voedsel
 Kleine hoeveelheden voedsel of

voedsel met een laag vochtgehalte
kunnen verbranden, uitdrogen of
beginnen branden als ze te lang
worden gekookt. Als materialen in
de oven ontvlammen, laat dan de
deur gesloten, schakel de oven uit
en verwijder de stekker uit het
stopcontact.

    Voedsel met laag vochtgehalte
 De magnetron is uitsluitend

bedoeld voor het opwarmen van
voedsel en dranken. Wees
voorzichtig met het opwarmen van
voedsel met een laag
vochtgehalte, zoals broodartikelen,
chocolade, koekjes en gebak.
Deze kunnen gemakkelijk
verbranden, verdrogen of
beginnen branden als ze te lang
worden opgewarmd. We raden af
om voedsel met een laag
vochtgehalte, zoals popcorn of
papadums, op te warmen. Het
drogen van voedsel, kranten of
kleding en het opwarmen van
kussens, slippers, sponzen,
vochtige doeken, tarwezakken,
warmwaterflessen en gelijkaardige
zaken, kan leiden tot letsels,
ontbranding of brand.

    Eieren
 Kook geen ongepelde eieren en

hardgekookte eieren met de
functie MAGNETRON-
VERMOGEN. Er kan een te hoge
druk ontstaan en de eieren kunnen
ontploffen, zelfs na het verwarmen.

    Doorprikken buitenkant
 Voedsel met een niet-poreuze

buitenkant, zoals aardappelen,
eierdooiers en worstjes moeten
worden doorprikt alvorens ze
worden bereid met de functie
MAGNETRONVERMOGEN om te
voorkomen dat ze openbarsten.
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Belangrijke veiligheidsinstructies
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    Vleesthermometer
 Gebruik een vleesthermometer

om het gaarniveau van
braadvlees en gevogelte te
controleren, pas nadat het vlees
uit de oven werd gehaald.
Gebruik geen conventionele
thermometer in de
magnetronoven, omdat deze
vonken kan veroorzaken.

    Vloeistoffen
 Bij het opwarmen van vloeistoffen

in uw magnetronoven, zoals soep,
sauzen en dranken, kunnen deze
heter worden dan het kookpunt
zonder te gaan borrelen. Hierdoor
kan de hete vloeistof plotseling
overkoken. Om deze mogelijkheid
te voorkomen, moeten volgende
stappen worden ondernomen:
a Vermijd het gebruik van rechte
     houders met nauwe halzen.

     b Niet oververhitten.
     c Roer de vloeistof door

 alvorens de houder in de oven
  te plaatsen en roer nog eens
  door halverwege de
 bereidingstijd.

     d Na het opwarmen, laat het in
 de oven staan gedurende een

      korte tijd en roer opnieuw door
      alvorens de houder voorzichtig
      uit de oven te halen.

    Papier/plastiek
 Wanneer u voedsel in plastieken 

of papieren verpakkingen 
opwarmt, houd dan de oven in het 
oog, aangezien deze types van 
verpakking kunnen ontbranden bij 
oververhitting.

 Gebruik geen gerecycleerde 
papieren producten (bv. een 
keukenrol), tenzij het papieren 
product een label bevat als zijnde 
veilig voor gebruik in 
magnetronovens. Gerecycleerde 
papieren producten kunnen 
onzuiverheden bevatten, die 
vonken en/of brand kunnen 
veroorzaken tijdens gebruik. 

 Verwijder metalen draadsluitingen
van braadzakken, voordat u de
zakken in de oven plaatst.

    Keukengerei/folie
 Verwarm geen afgesloten kannen

of flessen, omdat ze kunnen
exploderen.

 Het gebruik van metalen
verpakkingen of schotels met
metalen bekleding mogen niet
worden gebruikt bij het bereiden
met de magnetron. Hierdoor
ontstaan vonken.

 Als u aluminiumfolie, vleesspiezen
of metalen voorwerpen gebruikt,
moet de afstand tot de
ovenwanden en -deur minstens 2
cm bedragen om het ontstaan van
vonken te voorkomen.

    Zuigflessen/potjes babyvoeding
 Het bovenstuk en de speen of het

deksel moeten worden verwijderd
van de zuigflessen of potjes
babyvoeding alvorens deze in de
oven te plaatsen.

 De inhoud van zuigflessen en
potjes met babyvoeding moeten
worden doorroerd en geschud.

 De temperatuur moet vóór
consumptie worden gecontroleerd
om brandwonden te voorkomen.
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1. Deurhandvat
Trek aan het handvat om de deur te
openen. Wanneer de deur tijdens het
bereiden wordt geopend, zal het
bereidingsproces onderbroken worden
zonder het programma te annuleren.
Het bereidingsproces zal hervatten,
nadat de deur wordt gesloten en op
Start wordt gedrukt. Het is vrij veilig om
de deur te openen op een willekeurig
moment tijdens het
bereidingsprogramma en er is geen
risico voor blootstelling aan microgolven.
2. Ovenvenster
3. Luchtventilatie

4. Magnetron golfgeleider
(Niet verwijderen.)

5. Externe ventilatieopeningen
6. Bedieningspaneel
7. Netsnoer
8. Stekker
9. Glazen draaiplateau
10. Draairing
11. Grillelementen
12. Menulabel
13. Rooster

Onderdelen van uw oven

� Opmerking
Deze afbeelding is louter illustratief.

Identificatie- en waarschuwingslabels zijn aangebracht op de oven.

2
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•De uitvoering van uw bedieningspaneel 
kan afwijken van die van de afbeelding, 
maar de benamingen van de toetsen en 
de functionaliteiten zijn dezelfde. 

� Pieptoon
Wanneer een toets correct wordt 
ingedrukt, weerklinkt een pieptoon. Als 
een toets wordt ingedrukt en er is geen 
pieptoon hoorbaar, dan heeft het 
apparaat de instructie niet aanvaard of 
kan het de instructie niet aanvaarden. 
De oven biept tweemaal tussen 
geprogrammeerde fasen. Aan het einde 
van elk afgewerkt programma, biept de 
oven 5 keer.

1. Weergavevenster
2. Toets Magnetronvermogen
3. Toets Grill
4. Toets Combinatie
5. Toetsen tijdsduur
6. Toets automatisch ontdooien
7. Toets automatisch opwarmen/bereiden
8. Toets Automatisch Combinatie
9. Toetsen Omhoog / Omlaag voor instellen
     gewicht
10. Toets Tijdschakelaar / Klok
11. Toets Extra Tijd
12. Toets Quick 30
13. Toets Stop / Reset:

Vóór het bereiden:
Druk één keer op de toets om uw
instructies te wissen.
Tijdens het bereiden:
Druk één keer op de toets om het
bereidingsproces tijdelijk te stoppen.
Door een tweede keer te drukken op
de knop, worden al uw instructies
geannuleerd en verschijnt een
dubbelpunt of de tijdsaanduiding in
het weergavevenster.

14. Toets start
Druk één keer op de toets om de
oven op te starten. Als de deur wordt
geopend of er wordt op de toets
Stop/Reset gedrukt terwijl de oven
werkt, druk dan opnieuw op Start om
de oven te herstarten.

� Opmerking
Als Start niet wordt ingedrukt 
gedurende 6 minuten na het instellen 
van het bereidingsprogramma, zal de 
oven het bereidingsprogramma 
automatisch annuleren. Op het 
weergavevenster verschijnt opnieuw de 
klok of het dubbelpunt.

Bedieningspaneel

NN-K35HWM.indb   14 2017/04/06   13:51:24



14 15 EN

Kinderslot
Het instellen van deze functie, stelt de bedieningselementen van de oven buiten 
werking; de deur kan echter wel nog worden geopend. Het kinderslot kan worden 
ingesteld, wanneer het weergavevenster een dubbelpunt of de tijd weergeeft.

De klok instellen
Wanneer stekker van de oven voor de eerste keer in het stopcontact wordt gestoken, 
verschijnt “88.88” in het weergavevenster.
Voorbeeld:  11u25 instellen

Druk twee keer op 
Tijdschakelaar/Klok.
Een dubbelpunt 
begint te knipperen.

Geef de huidige tijd in.

Druk 11 keer.
(voor instellen uren)

Druk 2 keer.
(voor instellen 10 minuten)

Druk 5 keer� 
(voor instellen 1 minuut)

Druk op Tijdschakelaar/Klok. 
Het dubbelpunt stopt met 
knipperen. De huidige tijd is nu 
ingesteld in het weergavevenster.

� Opmerkingen
1. Om het tijdstip opnieuw in te stellen, herhaal de stappen 1 tot en met 3 van

hierboven.
2. De klokinstelling blijft het huidige tijdstip weergeven zolang de stekker blijft

aangesloten en er stroomvoorziening is.
3. Dit is een klok met 24-uursnotatie, d.w.z. 2 pm = 14:00 niet 2:00.

Druk 3 keer op Start binnen de 10 
seconden.
De klokweergave verdwijnt. De huidige 
tijdinstelling is niet verloren. ‘L---’ 
verschijnt in het weergavevenster.

Om in te stellen: Om te annuleren:

Druk 3 keer op Stop/Reset binnen de 
10 seconden.
De klokweergave verschijnt opnieuw in 
het weergavevenster.
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Bereiden en ontdooien met magnetronvermogen
Het glazen draaiplateau moet altijd correct geplaatst zijn bij gebruik van de oven.

Druk op 
Magnetronvermogen 
om het gewenste 
vermogen te 
selecteren.

Stel de bereidingstijd in.
Uw oven kan ingesteld worden 
tot 99 minuten 50 seconden op 
de vermogens Midden, Laag, 
Warm en Ontdooien. Het 
vermogen Hoog kan ingesteld 
worden tot 30 minuten.

Druk op Start.
De ingestelde 
bereidingstijd begint af 
te tellen in het 
weergavevenster.

Druk Vermogen MW
1 keer Hoog 800 W
2 keer Ontdooien 220 W
3 keer Midden 550 W
4 keer Laag 440 W
5 keer Warm 80 W

�Opmerkingen
1. De oven werkt automatisch op het magnetronvermogen Hoog, als de

bereidingstijd werd ingesteld zonder vooraf de vermogensstand in te stellen.
2. Tijdens het bereiden, kan het glazen draaiplateau vibreren. Dit heeft geen invloed

op het bereidingsproces.
3. Voor BEREIDEN IN MEERDERE FASEN, ga naar pagina 19.
4. RUSTTIJD kan worden ingesteld na het instellen van het magnetronvermogen en

de bereidingstijd. Ga hiervoor naar pagina 21.
5. GEBRUIK NIET enkel de magnetronfunctie met om het even welk metalen

voorwerp in de oven.
6. Controleer altijd het voedsel tijdens het ontdooien door de deur te openen en

opnieuw te starten. Het is niet nodig om het voedsel te bedekken tijdens het
ontdooien. Voor het bekomen van een gelijkmatig resultaat, roer het voedsel door,
keer het om of scheid het verscheidene keren tijdens het ontdooien. Voor grote
stukken vlees en gevogelte, keer het vlees om halverwege het ontdooien en
bescherm uiteinden en toppen met folie.
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Grillen
De functie GRILL is specifiek aan te raden voor dunne plakjes vlees, steak 
karbonades, kebabs, worsten of stukjes kip. Het is ook geschikt voor hete 
broodjes en alle gratingerechten.

Stel de bereidingstijd in.
(tot 99 minuten 50 seconden)

Druk op Start.
De ingestelde 
bereidingstijd begint af 
te tellen in het 
weergavevenster.

Druk op GRILL 
om het gewenste 
niveau te 
selecteren.

Druk Niveau Grill
1 keer Grill 1 1000 W

2 keer Grill 2 700 W

� Opmerkingen
1. Plaats het voedsel op het rooster op het glazen draaiplateau. Plaats onder het

rooster een hittebestendige plaat om vet en druppels op te vangen.
2. Dek gerechten nooit af tijdens het grillen.
3. De oven NIET voorverwarmen.
4. Er wordt geen magnetronvermogen gebruikt tijdens het grillen.
5. De meeste gerechten moeten worden omgedraaid halverwege de bereidingstijd.

Bij het draaien van het gerecht, open de ovendeur en neem VOORZICHTIG het
rooster uit de oven met ovenhandschoenen.

6. Na het draaien, plaats het gerecht opnieuw in de oven, sluit de deur, en druk op
Start. Op het weergavevenster zal de resterende grilltijd verder aftellen.

7. De grillelementen zullen afwisselend gloeien tijdens de bereiding - dit is normaal.
8. Raak het verwarmingselement bovenin de ovenruimte NIET aan, terwijl de

ovenruimte heet is. Het verwarmingselement kan nog steeds heet zijn.
9. Na het gebruik van de functie GRILL, zal het product gedurende een bepaalde tijd

niet werken om oververhitting te voorkomen.

� OPGEPAST!
Het rooster dient altijd te worden gebruikt met het glazen draaiplateau op zijn plaats. 
Neem het rooster uit de oven door het rooster en de hittebestendige schaal stevig vast 
te houden. Gebruik ovenwanten bij het nemen van toebehoren uit de oven. Raak het 
ovenvenster aan de buitenkant of de metalen onderdelen van de deur of de oven aan 
de binnenkant nooit aan bij het plaatsen of uitnemen van gerechten, omwille van de 
hoge temperaturen.
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Combinatiekoken
Bij het bereiden met de functie COMBINATIE, zal de functie 
MAGNETRONVERMOGEN het voedsel snel bereiden, terwijl de functie GRILL 
zorgt voor het traditioneel bruinen en het knapperig worden.

Stel de bereidingstijd in.
(tot 99 minuten 50 seconden)

Druk op Start.
De ingestelde 
bereidingstijd begint 
af te tellen in het 
weergavevenster.

Druk op COMBINATIE 
om het gewenste 
niveau te selecteren.

Druk Niveau MW Grill
1 keer Combi 1 140 W 820 W
2 keer Combi 2 280 W 640 W
3 keer Combi 3 450 W 430 W

� Opmerkingen
1. Tijdens het bereiden, kan het glazen draaiplateau vibreren. Dit heeft geen

invloed op het bereidingsproces.
2. Het rooster is ontworpen voor gebruik bij de functies COMBINATIE en

GRILLEN. Gebruik nooit een ander metalen toebehoren, met uitzondering
van degenen die werden meegeleverd met de oven. Plaats een
hittebestendige schaal onder het rooster om vet en druppels op te vangen.

3. Gebruik het rooster uitsluitend zoals beschreven. Gebruik het NIET als de
oven werkt met minder dan 200 g voedsel en op een handmatig
programma. Gebruik de functie COMBINATIE niet bij het bereiden van
kleine hoeveelheden, maar gebruik UITSLUITEND de functies GRILLEN of
MAGNETRONVERMOGEN voor de beste resultaten.

4. Dek gerechten nooit af tijdens de functie COMBINATIE.
5. De oven NIET voorverwarmen bij de functie COMBINATIE.
6. Er kunnen per ongeluk vonken ontstaan, als er een onjuist gewicht van

voedsel wordt gebruikt, als het rooster is beschadigd, of als een metalen
houder werd gebruikt. Bij het ontstaan van vonken, zijn er blauwe
lichtflitsen te zien in de magnetronoven. Als dit voorvalt, schakel dan de
oven onmiddellijk uit.

7. Sommige voedingswaren moeten worden bereid met de functie COMBINATIE
zonder gebruik te maken van het rooster, d.i. gebraad, gratins, taarten en
pudding. Het voedsel moet worden geplaatst op een hittebestendig niet-
metalen schaal, dat rechtstreeks op het glazen draaiplateau staat.

8. Gebruik GEEN plastieken MAGNETRON-houders bij COMBINATIE-programma’s
(tenzij ze geschikt zijn voor bereidingen via de functie COMBINATIE). De
schalen moeten bestand zijn tegen de hitte van de bovengrill -
hittebestendig glas of keramiek is ideaal.

9. Gebruik NIET uw eigen metalen schalen of bakjes, want dan zullen de
microgolven het voedsel niet gelijkmatig kunnen binnendringen.

� OPGEPAST!
Het rooster moet altijd worden gebruikt met het glazen draaiplateau op zijn plaats. Neem 
het rooster uit de oven door het rooster en de hittebestendige schaal stevig vast te 
houden. Gebruik ovenwanten bij het nemen van toebehoren uit de oven. Raak het 
ovenvenster aan de buitenkant of de metalen onderdelen van de deur of de oven aan de 
binnenkant nooit aan bij het plaatsen of uitnemen van gerechten, omwille van de hoge 
temperaturen.
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Bereiden in meerdere fasen
Deze functie laat u toe om tot 3 opeenvolgende bereidingsfasen in te stellen.
Voorbeeld: Opeenvolgend instellen van MAGNETRONVERMOGEN stand Midden gedurende

    2 minuten, COMBINATIE stand 2 gedurende 3 minuten en GRILLEN stand 1
    gedurende 2 minuten.

Druk 3 keer op 
Magnetronvermogen 
om het vermogen 
Midden (550 W) te 
selecteren.

Stel de bereidingstijd in.

Druk 2 keer.

Druk 2 keer op 
Combinatie om 
COMBINATIE 2 te 
selecteren.

Stel de bereidingstijd in.

Druk 3 keer.

Druk 1 keer op 
Grill om GRILL 1 
te selecteren.

Druk op Start.
De bereidingstijd van 
de eerste fase begint 
af te tellen op het 
weergavevenster.

Stel de bereidingstijd in.

Druk 2 keer.

� Opmerkingen
1. AUTOMATISCHE PROGRAMMA’S kunnen niet worden gebruikt tijdens

BEREIDEN IN MEERDERE FASEN.
2. Tijdens het bereiden zullen 2 bieptonen weerklinken tussen elke fase, en 5

bieptonen zullen weerklinken na afloop van alle fasen.
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Quick 30-functie
Deze functie laat u toe om de bereidingstijd in te stellen per 30 seconden met een 
maximale duur van 5 minuten op de stand Hoog van Magnetronvermogen (800 W).
Dit is enkel beschikbaar voor de functie MAGNETRONVERMOGEN.

Druk op Quick 30 om de 
gewenste bereidingstijd 
in te stellen.
De bereidingstijd 
verschijnt op het 
weergavevenster.

Druk op Start.
De ingestelde 
bereidingstijd begint 
af te tellen op het 
weergavevenster.

� Opmerkingen
1. Indien gewenst, kunt u andere vermogensstanden gebruiken. Selecteer de 

gewenste vermogensstand, alvorens op Quick 30 te drukken.
2. Deze functie zal niet werken gedurende 1 minuut na handmatig bereiden. 

Stel de bereidingstijd in. Druk op Start.
De ingestelde 
bereidingstijd begint 
af te tellen op het 
weergavevenster.

Druk op Extra Tijd 
onmiddellijk na de 
bereiding.

Druk 5 keer

� Opmerkingen
1. Stel tijdens de bereiding de extra bereidingstijd (1 tot 10 minuten) in, 5 seconden na

het drukken op Extra Tijd. De extra bereidingstijd wordt toegevoegd zonder te
drukken op Start.

2. Na afloop van de bereiding, kan Extra Tijd worden ingesteld tot 30 minuten voor
stand Hoog bij MAGNETRONVERMOGEN en 99 minuten 50 seconden voor andere
standen van MAGNETRONVERMOGEN, voor GRILL en voor COMBINATIE. De
instelling zal worden geannuleerd, als u geen handeling uitvoert gedurende 1 minuut
na afloop van de bereiding.

3. De functie Extra Tijd kan worden gebruikt na het BEREIDEN IN MEERDERE
FASEN. De vermogensstand blijft dezelfde als die van de laatste fase. Deze functie
zal niet werken als de laatste fase rusttijd was.

4. De functie Extra Tijd is niet beschikbaar voor AUTOMATISCHE PROGRAMMA’S.

Extra tijd-functie
Deze functie laat u toe om bereidingstijd toe te voegen tijdens en na afloop van de 
bereiding. Het is beschikbaar voor de bereidingsfuncties 
MAGNETRONVERMOGEN, GRILL en COMBINATIE.
Voorbeeld:  5 minuten toevoegen na afloop van de bereiding.
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De tijdschakelaar gebruiken
Deze functie werkt als een KOOKWEKKER of laat u toe om RUSTTIJD/
UITGESTELDE START in te stellen.

Kookwekker
Voorbeeld:  Het aftellen van 5 minuten.

Druk op 
Tijdschakelaar/
Klok.

Druk op Start.
De ingestelde 
bereidingstijd begint af 
te tellen op het 
weergavevenster.

Stel de gewenste tijdsduur in.
(tot 99 minuten 50 seconden)

Druk 5 keer.

Rusttijd
Voorbeeld: Een rusttijd van 5 minuten instellen na een bereiding van 3 minuten op

 stand Midden van MAGNETRONVERMOGEN. 

Druk 3 keer op 
Magnetronvermogen 
om het vermogen 
Midden (550 W) te 
selecteren.

Stel de gewenste bereidingstijd 
in.

Druk 3 keer.

Druk op 
Tijdschakelaar/
Klok.

Druk op Start.
De bereiding start. Na 
afloop van de bereiding, 
zal de rusttijd beginnen 
aftellen zonder dat de 
oven aan het werken is.

Stel de gewenste duur van 
rusttijd in.
(tot 99 minuten 50 seconden)

Press 5 times�
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Druk op 
Tijdschakelaar/
Klok.

Druk 5 keer.

Stel de gewenste bereidingstijd 
in.

Druk 3 keer op 
Magnetronvermogen 
om het vermogen 
Midden (550 W) te 
selecteren.

Stel de gewenste duur van 
uitgestelde tijd in.
(tot 99 minuten 50 seconden)

Druk op Start.
De uitgestelde tijd begint 
af te tellen, daarna start 
de bereiding.

� Opmerkingen
1. BEREIDEN IN MEERDERE FASEN kan samen met RUSTTIJD en

UITGESTELDE START worden ingesteld.
2. Ook al wordt de ovendeur geopend tijdens de functies KOOKWEKKER,

RUSTTIJD of UITGESTELDE START, zal de tijd op het weergavevenster verder
blijven aftellen.

3. RUSTTIJD/UITGESTELDE START kunnen niet worden ingesteld vóór/na een
AUTOMATISCH PROGRAMMA.

4. Als de UITGESTELDE TIJD langer is dan een uur, zal de tijd aftellen in minuten.
Als het korter is dan een uur, zal de tijd aftellen in seconden.

De tijdschakelaar gebruiken
Uitgestelde start
Voorbeeld:  De bereiding starten op stand Midden van MAGNETRONVERMOGEN

      gedurende 3 minuten, nadat 5 minuten van rusttijd zijn verstreken. 
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� Opmerkingen
1. De AUTOMATISCHE PROGRAMMA’S mogen UITSLUITEND worden gebruikt voor

de aangegeven soorten voedsel.
2. Ontdooi/bereid voedsel uitsluitend volgens de aangegeven gewichtsgrenzen.
3. Weeg altijd het voedsel, eerder dan te vertrouwen op de informatie op de verpakking.
4. Het meeste voedsel heeft baat bij een RUSTTIJD. Zorg na afloop van de bereiding

met een AUTOMATISCH PROGRAMMA, dat de hitte kan blijven doordringen tot de
kern.

Automatisch ontdooien

Druk op Start.
Denk eraan om het 
voedsel door te 
roeren of om te keren 
tijdens het ontdooien.

Stel het gewicht in van het 
diepgevroren voedsel.
Het gewicht telt omhoog/
omlaag in stappen van 10 g.

Selecteer het gewenste 
programma van Automatisch 
Ontdooien.
Het nummer van het 
AUTOMATISCH PROGRAMMA
verschijnt op het 
weergavevenster.
� Opmerkingen
1. Wanneer de ontdooitijd langer is dan 60 minuten, wordt de tijdsduur in uren en

minuten weergegeven.
2. De vorm en de grootte van het voedsel bepaalt het maximale gewicht dat de

oven aankan.

Programma Instructies

1. KLEINE STUKKEN
Gewicht:  200 g - 1000 g
Voor het ontdooien van kleine stukken vlees, schnitzel, worst, 
gehakt, steak, kotelet, visfilets (elk 100 g tot 400 g). Druk één 
keer op Automatisch Ontdooien. Stel het gewicht van het 
voedsel in en druk op Start. Omkeren en afdekken na elke 
pieptoon. Laat 15 tot 30 minuten rusten. 1x drukken

2. GROOT STUK

Gewicht:  600 g - 1600 g
Voor het ontdooien van grote stukken vlees, hele kippen, 
gebraad. Druk twee keer op Automatisch Ontdooien. Stel het 
gewicht van het voedsel in en druk op Start. Hele kippen en 
gebraad moeten worden afgedekt tijdens het ontdooien. 
Bescherm kippenvleugels, kippenborst en vet met gladde 
stukken aluminiumfolie en prik deze vast met tandenstokers. 
Zorg ervoor dat de folie de wanden van de oven niet aanraakt. 
Voorzie een rusttijd van 1 tot 2 uur alvorens te starten met de 
bereiding. Omkeren en afdekken na elke pieptoon. 2x drukken

Automatische programma's
Met deze functie kunt u voedsel ontdooien/opwarmen/bereiden op basis van het 
gewicht. Selecteer de categorie en stel het gewicht van het voedsel in. Het gewicht 
wordt ingesteld in grammen. De oven bepaalt automatisch het 
MAGNETRONVERMOGEN, het GRILLVERMOGEN, en/of de COMBINATIE-instelling, 
en vervolgens de bereidingstijd. Voor een snelle selectie, begint het gewicht bij de 
meest gangbare gewichtswaarden voor elke categorie. Tel niet het gewicht mee van 
toegevoegd water of van de verpakking.
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Programma Instructies

3. BROOD/GEBAK

Gewicht:  100 g - 600 g
Voor het ontdooien van brood (heel, sneetjes, broodjes) en 
gebak. Gebak met slagroom en met glazuur is niet geschikt 
voor dit programma. Plaats het brood of het gebak op een 
groot bord of in een ondiepe schaal. Druk 3 keer op 
Automatisch Ontdooien. Stel het gewicht van het voedsel in en 
druk op Start. Omkeren na elke pieptoon. Voorzie bij brood 
een rusttijd van 10 (wit licht brood) tot 30 minuten (dik 
roggebrood). Snij grote broden doormidden tijdens de rusttijd. 3x drukken

Automatisch opwarmen/bereiden

Druk op Start.
De ingestelde 
bereidingstijd begint af 
te tellen op het 
weergavevenster.

Stel het gewicht in van het 
voedsel.
Het gewicht telt omhoog/
omlaag in stappen van 10 g.

Selecteer het gewenste 
programma van Automatisch 
Opwarmen/Bereiden.
Het nummer van het 
AUTOMATISCH PROGRAMMA
verschijnt op het 
weergavevenster.

� Opmerkingen
1. Gebruik de toebehoren uitsluitend zoals hieronder beschreven.
2. Aangezien er soms variaties zijn in voedsel, controleer of dat voedsel goed gekookt

en zeer heet is alvorens op te dienen.

Programma Instructies

1. GEKOELDE
MAALTIJD

Gewicht: 200 g - 800 g Toebehoren: 
Voor het opwarmen van een verse, voorgekookte maaltijd. Al het 
voedsel moet voorgekookt zijn. Het voedsel moet op een 
koelkasttemperatuur zijn van ongeveer +5 °C. Warm op in 
magnetronverpakking zoals aangekocht. Doorprik de afdekfolie met 
een scherp mes 1 keer in het midden en 4 keer langs de rand. Als 
het voedsel wordt overgeschept op een schotel, dek deze dan af 
met doorprikte folie. Plaats de magnetronverpakking op het glazen 
draaiplateau. Druk één keer op Automatisch Opwarmen/Bereiden. 
Stel het gewicht van het voedsel in en druk op Start. Doorroeren na 
elke pieptoon. Roer nogmaals door na afloop van het programma 
en laat een aantal minuten rusten. Voor grote stukken vlees/vis in 
een dunne saus kan een langere bereidingstijd nodig zijn. Dit 
programma is niet geschikt voor zetmeelrijk voedsel zoals rijst, 
noedels of aardappelen. Voor maaltijden in een onregelmatige 
komvormige houder kan een langere bereidingstijd nodig zijn. 1x drukken

Automatische programma's
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Programma Instructies

2. DIEPGEVROREN 
MAALTIJD

Gewicht: 300 g - 600 g  Toebehoren: 
Voor het opwarmen van een diepgevroren, voorgekookte 
maaltijd. Al het voedsel moet voorgekookt en bevroren (-18 °C) 
zijn. Warm op in magnetronverpakking, zoals aangekocht. 
Doorprik de afdekfolie met een scherp mes 1 keer in het midden 
en 4 keer langs de rand. Als het voedsel wordt overgeschept op 
een schotel, dek deze dan af met doorprikte folie. Plaats de 
magnetronverpakking op het glazen draaiplateau. Druk 2 keer op 
Automatisch Opwarmen/Bereiden. Stel het gewicht van het 
voedsel in en druk op Start. Doorroeren na elke pieptoon. Roer 
nogmaals door na afloop van het programma en laat een aantal 
minuten rusten. Voor grote stukken vlees/vis in een dunne saus 
kan een langere bereidingstijd nodig zijn. Dit programma is niet 
geschikt voor zetmeelrijk voedsel zoals rijst, noedels of 
aardappelen. Voor maaltijden in een onregelmatige komvormige 
houder kan een langere bereidingstijd nodig zijn. 2x drukken

3. VERSE GROENTEN

Gewicht: 100 g - 800 g  Toebehoren: 
Voor het bereiden van verse groenten zoals wortels, broccoli, 
bloemkool en groene bonen. Plaats de voorbereide groenten in 
een houder met een geschikte vorm. Besprenkel met 1 eetlepel 
water per 100 g groenten. Dek af met vershoudfolie. Doorprik 
de vershoudfolie met een scherp mes 1 keer in het midden en 4 
keer langs de rand. Druk 3 keer op Automatisch Opwarmen/
Bereiden. Stel het gewicht van het voedsel in en druk op Start. 
Doorroeren na elke pieptoon. 3x drukken

4. VERSE VIS
Gewicht: 200 g - 700 g  Toebehoren: 
Voor het bereiden van verse visfilets en steaks. Plaats in een houder 
met een geschikte vorm. Voeg 1-3 eetlepels vloeistof toe. Dek af met 
vershoudfolie. Doorprik de vershoudfolie met een scherp mes 1 keer in 
het midden en 4 keer langs de rand. Druk 4 keer op Automatisch 
Opwarmen/Bereiden. Stel het gewicht van het voedsel in en druk op 
Start. Laat een aantal minuten rusten. 4x drukken
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Druk op Start.
De ingestelde 
bereidingstijd begint af 
te tellen op het 
weergavevenster.

Stel het gewicht in van het 
voedsel.
Het gewicht telt omhoog/
omlaag in stappen van 10 g.

Selecteer het gewenste 
programma van Automatisch 
Combinatie.
Het nummer van het 
AUTOMATISCH PROGRAMMA
verschijnt op het weergavevenster.

� Opmerkingen
1. Gebruik de toebehoren uitsluitend zoals hieronder beschreven.
2. Dek het voedsel NIET af bij het gebruik van programma’s van AUTOMATISCH

COMBINATIE, aangezien dit het bruiningsproces van het voedsel zal verhinderen
en de hitte van de grill zal een plastieken afdekking doen smelten.

3. Aangezien er soms variaties zijn in voedsel, controleer of dat voedsel goed gekookt
en zeer heet is alvorens op te dienen.

Programme Instructions

1. DIEPGEVROREN
PIZZA

Gewicht: 250 g - 400 g  Toebehoren: 

Voor het het opwarmen en bruinen van de bovenkant van 
diepgevroren, aangekochte pizza en kaasbaguette. Verwijder 
alle verpakkingen en plaats op het rooster op het glazen 
draaiplateau. Druk één keer op Automatisch Combinatie. Stel 
het gewicht van het voedsel in en druk op Start. Dit programma 
is niet geschikt voor pan pizza’s of voor erg dunne pizza’s. 1x drukken

2. GEKOELDE PIZZA
Gewicht: 150 g - 400 g  Toebehoren: 

Voor het opwarmen en bruinen van de bovenkant van verse, 
aangekochte pizza. Verwijder alle verpakkingen en plaats op het 
rooster op het glazen draaiplateau. Druk 2 keer op Automatisch 
Combinatie. Stel het gewicht van het voedsel in en druk op Start. 
Dit programma is niet geschikt voor pan pizza’s of voor erg 
dunne pizza’s.

 2x drukken

3. DIEPGEVROREN
GRATIN

Gewicht: 300 g - 500 g  Toebehoren: 
Voor het opwarmen, bruinen en knapperig maken van de bovenkant 
van voorgekookte diepgevroren gratin. Dit programma is geschikt 
voor diepgevroren lasagne, cannelloni, gerechten met aardappelen 
op de bovenkant, pastabereidingen. Verwijder alle verpakkingen en 
plaats de diepgevroren gratin op een hittebestendige schaal op het 
rooster op het glazen draaiplateau. Druk 3 keer op Automatisch 
Combinatie. Stel het gewicht van het voedsel in en druk op Start.3x drukken

4. VERSE STUKKEN
KIP

Gewicht: 200 g - 700 g Toebehoren:

Voor het bereiden van verse stukken kip, zoals kippendijen en 
kippenbouten. Plaats de kippenstukken in een hittebestendige schaal 
op het rooster op het glazen draaiplateau. Druk 4 keer op Automatisch 
Combinatie. Stel het gewicht van het voedsel in en druk op Start. 
Halverwege omkeren na pieptoon.

4x drukken

Automatische programma's
Automatisch combinatie

NN-K35HWM.indb   26 2017/04/06   13:51:28



26 27 EN

Vragen en antwoorden

Waarom gaat mijn oven niet aan?
Wanneer de oven niet aan gaat, 
controleer dan volgende zaken:
Zit de stekker van de oven stevig in 
het stopcontact? Verwijder de 
stekker uit het stopcontact, wacht 
gedurende 10 seconden en steek de 
stekker opnieuw in het stopcontact.
Controleer de stroomonderbreker en 
de zekering.
Schakel de stroomonderbreker 
opnieuw in of vervang de zekering 
als deze is gesprongen of 
doorgebrand.
Als de stroomonderbreker of 
zekering in orde zijn, sluit dan een 
ander apparaat aan op het 
stopcontact. Als het andere apparaat 
werkt, dan is er waarschijnlijk een 
probleem met de oven. Als het 
andere apparaat niet werkt, dan is er 
waarschijnlijk een probleem met het 
stopcontact.
Als blijkt dat er een probleem is met 
de oven, contacteer een erkend 
servicecentrum.

Mijn oven zorgt voor storingen bij 
mijn televisie. Is dit normaal?
Er kunnen radio- en 
televisiestoringen optreden, wanneer 
u de oven gebruikt. Dit type storing is 
vergelijkbaar met de storingen die 
worden veroorzaakt door kleine 
apparaten zoals mixers, stofzuigers, 
haardrogers, enz. Dit duidt niet op 
een probleem met uw oven.

De oven aanvaardt mijn 
programma niet. Waarom?
De oven is zodanig ontworpen dat hij 
een onjuist programma niet 
aanvaardt. Bijvoorbeeld, de oven zal 
geen 4e fase aanvaarden. 
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Soms komt er warme lucht uit de 
ventilatieopeningen van de oven. 
Waarom?
De hitte die vrijkomt bij het bereiden van 
voedsel, verwarmt de lucht in de 
ovenruimte. Deze verwarmde lucht 
wordt afgevoerd uit de oven via een 
luchtstroompatroon in de oven. Deze 
lucht bevat geen microgolven. De 
ventilatieopeningen mogen nooit 
worden geblokkeerd tijdens het 
bereiden.

Kan ik een conventionele 
oventhermometer gebruiken in de 
oven?
Dit kan enkel wanneer u de functie 
GRILLEN gebruikt. Het metaal in 
sommige thermometers kunnen vonken 
veroorzaken en mogen niet worden 
gebruikt bij de functies 
MAGNETRONVERMOGEN en 
COMBINATIE.

Er zijn zoemende en klikkende 
geluiden hoorbaar in de oven, 
wanneer ik de functie COMBINATIE 
gebruik. Wat veroorzaakt deze 
geluiden?
De geluiden ontstaan, wanneer de oven 
automatisch overschakelt van de functie
MAGNETRONVERMOGEN naar 
GRILLEN om zo de ingestelde 
COMBINATIE te realiseren. Dit is 
normaal.

Er is geurhinder in mijn oven en er 
komt rook uit, wanneer de functies 
COMBINATIE en GRILLEN worden 
gebruikt. Waarom?
Na herhaaldelijk gebruik, is het 
aanbevolen om de oven te reinigen en 
de oven aan te zetten zonder voedsel, 
glazen draaiplateau, en draairing op de 
functie GRILLEN gedurende 5 minuten. 
Dit zal voedsel, resten, of olie die de 
geur- en/of rookhinder veroorzaken, 
wegbranden.

V:

A:

V:

A:

V:

A:

V:

A:
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Onderhoud van uw oven
Schakel de oven uit alvorens te 
reinigen.
Reinig regelmatig de binnenkant van 
de oven, de deurafdichtingen en 
plaatsen rondom de 
deurafdichtingen. Wanneer er 
spetters van voedsel of van vloeistof 
aan de ovenwanden, de 
deurafdichtingen of aan de plaatsen 
rondom de deurafdichtingen kleven, 
veeg dit dan af met een vochtige 
doek. Als ze heel vuil zijn, mag een 
mild reinigingsmiddel worden 
gebruikt. Het gebruik van ruwe of 
schurende reinigingsmiddelen wordt 
niet aanbevolen. Vermijd het reinigen 
van de magnetron golfgeleider die 
zich aan de rechterwand in de 
ovenruimte bevindt.
GEBRUIK GEEN COMMERCIËLE 
OVENREINIGERS.
Gebruik geen ruwe, schurende 
reinigingsmiddelen of scherpe 
metalen schrapers voor de reiniging 
van de glazen ovendeur, aangezien 
ze de oppervlakte kunnen bekrassen, 
waardoor het glas kan barsten.
De buitenzijde van de oven moet 
worden gereinigd met een vochtige 
doek. Om schade te voorkomen aan 
de werkende onderdelen aan de 
binnenkant van de oven, mag er 
geen water in de ventilatieopeningen 
sijpelen.
Als het bedieningspaneel vuil wordt, 
reinig het dan met een zachte doek. 
Gebruik geen ruwe of schurende 
reinigingsmiddelen op het 
bedieningspaneel. Laat tijdens het 
reinigen van het bedieningspaneel de 
ovendeur open om te vermijden dat 
de oven per ongeluk wordt aangezet. 
Druk na het reinigen op Stop/Reset 
om het weergavevenster te wissen.
Als er zich stoom heeft gevormd aan 
de binnenkant of rondom de 
buitenkant van de ovendeur, veeg 
deze dan af met een zachte doek. Dit 
kan voorvallen, wanneer de oven 
wordt bediend in omstandigheden 
met een hoge luchtvochtigheid en 
duidt in geen geval op een storing 
van het apparaat.

Het is af en toe nodig om het glazen 
draaiplateau uit de oven te nemen en 
te reinigen. Was het plateau af in 
warm zeepwater of in een 
vaatwasser.
De draairing en de bodem in de 
ovenruimte moeten regelmatig 
worden gereinigd om overmatig 
geluidshinder te voorkomen. Veeg 
eenvoudigweg de bodem van de 
binnenkant van de oven schoon met 
een mild reinigingsmiddel en heet 
water, en maak vervolgens droog met 
een zachte doek. De draairing mag 
worden afgewassen met mild 
zeepwater. Na herhaaldelijk gebruik 
ontstaan er kookdampen, maar deze 
tasten op geen enkele manier de 
ovenbodem of de draairingwieltjes 
aan. Zorg ervoor dat na het 
verwijderen van de draairing van de 
ovenbodem voor reiniging, de 
draairing opnieuw correct wordt 
teruggeplaatst.
Bij gebruik van de functies GRILL of 
COMBINATIE, zal bij sommige 
voedselwaren onvermijdelijk vet 
spetteren op de ovenwanden. Als de 
oven niet af en toe wordt gereinigd, 
zal hij beginnen “roken” tijdens 
gebruik.
Een stoomreiniger mag niet worden 
gebruikt voor het reinigen.
Deze oven mag uitsluitend worden 
onderhouden door gekwalificeerd 
personeel. Voor onderhoud en 
reparaties, contacteer de 
dichtstbijzijnde erkende dealer.
Als de oven niet wordt gereinigd, kan 
de kwaliteit van de oppervlakken 
verslechteren, wat de levensduur van 
het apparaat kan verkorten en 
mogelijk tot gevaarlijke situaties kan 
leiden.
Houd de ventilatieopeningen te allen 
tijde schoon. Controleer of de 
ventilatieopeningen aan de boven-, 
onder- en achterkant van de oven 
niet worden geblokkeerd door stof of 
ander materiaal. Als 
ventilatieopeningen geblokkeerd 
raken, kan dit oververhitting 
veroorzaken, wat de werking van de 
oven kan aantasten en tot gevaarlijke 
situaties kan leiden.
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Specificaties
Netvoeding:         230 V, 50 Hz 
Stroomverbruik: 

Maximaal; 1270 W 
Magnetron; 1270 W 

                                          Grill; 1000 W
Uitgangsvermogen:     Magnetron; 800 W 

(IEC-60705) 
Grill Verwarminselement; 1000 W

Buitenafmetingen:
   406 mm (B) x 405 mm (D) x 292 mm (H) 
Afmetingen ovenruimte:

314 mm (B) x 349 mm (D) x 211 mm (H)
23 L

288 mm
2450 MHz

13.4 kg

Totale inhoud ovenruimte:
Diam. Glazen Draaiplateau: 
Bedrijfsfrequentie:
Nettogewicht: 
Geluidsniveau: LWA 63 dB

Gewicht en afmetingen zijn bij 
benadering.

Specificaties kunnen worden gewijzigd 
zonder verwittiging.

Dit product is apparatuur dat voldoet 
aan de Europese standaard voor EMC 
interferenties (EMC = Elektro-
magnetische Compatibiliteit) EN 55011. 
Overeenkomstig deze standaard is dit 
product apparatuur behorend tot groep 
2, klasse B en voldoet deze aan alle 
vereiste normen. Groep 2 betekent dat 
de frequentie-energie wordt opgewekt in 
de vorm van elektromagnetische 
straling met als het doel het verwarmen 
en bereiden van voedsel. Klasse B 
betekent dat dit product mag worden 
gebruikt voor normaal huishoudelijk 
gebruik.

Informatie over het 
weggooien van 
elektrische en 
elektronische apparatuur 
(particulieren)
Dit symbool op de producten

en/of op meegeleverde documenten 
betekent dat gebruikte elektrische en 
elektronische producten niet bij het 
normale huishoudelijk afval mogen.

Lever deze producten in bij aangewezen 
inzamelingspunten, waar ze gratis 
worden aanvaard en op de juiste manier 
worden verwerkt, teruggewonnen en 
gerecycleerd.

In sommige landen kunt u ook uw 
producten inleveren bij uw lokaal 
verkooppunt bij aanschaf van een 
gelijkaardig nieuw product.

Wanneer u dit product op de juiste 
manier als afval inlevert, spaart u 
waardevolle grondstoffen en voorkomt u 
potentiële negatieve gevolgen voor de 
volksgezondheid en het milieu, die 
anders kunnen ontstaan door een 
onjuiste verwerking van afval. Gelieve uw 
lokale autoriteiten te contacteren voor 
meer informatie over het dichtstbijzijnde 
inzamelingspunt.

Er kunnen boetes gelden voor een 
onjuiste verwijdering van dit afval, in 
overeenstemming met de nationale 
wetgeving.

Voor zakelijke gebruikers in de 
Europese Unie
Als u elektrische en elektronische 
apparatuur wenst weg te gooien, gelieve 
uw dealer of leverancier te contacteren 
voor meer informatie.

Informatie over verwijdering van 
afval in landen buiten de 
Europese Unie
Dit symbool is enkel geldig in de 
Europese Unie.

Als u dit product wenst weg te gooien, 
gelieve uw lokale autoriteiten of dealer te 
contacteren en te vragen naar de juiste 
verwijderingsmethode.
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