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Hartelijk dank voor uw vertrouwen in dit apparaat van Panasonic.
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� Belangrijke veiligheidsinstructies. Lees voordat u deze oven 
gebruikt deze instructies goed door en bewaar ze voor 
later.

� Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 
acht jaar en ouder en personen met verminderde 
lichamelijke, zintuiglijke en verstandelijke vermogens of 
gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht 
staan of instructies krijgen van een persoon die 
verantwoordelijk is voor hun veiligheid met betrekking 
tot het gebruik van het apparaat en mits ze begrijpen 
wat de mogelijke risico's zijn. Kinderen mogen niet met 
het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat 
niet reinigen of onderhouden zonder toezicht. Houd dit 
apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen 
jonger dan acht jaar.

� Wanneer de magnetronoven is geïnstalleerd, dan moet u 
de stroom eenvoudig kunnen uitschakelen door de stekker 
uit het stopcontact te trekken of een stroomschakelaar te 
bedienen.

� Als het netsnoer is beschadigd, dan moet het door de 
fabrikant, de serviceafdeling of een bevoegd persoon 
worden vervangen om gevaarlijke situaties te voorkomen.

� Waarschuwing! Controleer het apparaat op beschadigingen 
aan de deurafdichting en de aansluitoppervlakken. Als 
u beschadigingen constateert, dan mag u het apparaat 
niet gebruiken voordat een onderhoudsmonteur van de 
fabrikant dit heeft gerepareerd.

� Waarschuwing! Probeer nooit om reparaties of afstellingen 
uit te voeren aan de deur, de behuizing van het 
bedieningspaneel, de veilihgeidsschakelaars of welk ander 
onderdeel van de magnetronoven dan ook. Verwijder 
nooit het buitenpaneel van de magnetronoven, want het 
beschermt u tegen blootstelling aan microgolven.

Veiligheidsinstructies 
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� Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een 
erkend onderhoudsmonteur.

� Waarschuwing! Plaats deze magnetronoven niet naast een 
elektrische kookplaat of gasfornuis.

� Vloeistof en voedsel mag u niet opwarmen in een beker of 
bakje met gesloten deksel, want dan kan het ontploffen.

� Waarschuwing! Kinderen mogen de oven alleen zonder 
toezicht gebruiken wanneer ze goede instructies hebben 
gehad. Verder moeten ze de oven op een veilige manier 
kunnen gebruiken en begrijpen wat de gevaren zijn van 
onjuist gebruik. Zorg ervoor dat kinderen de hete hete 
buitenkant niet aanraken wanneer u de oven heeft gebruikt.

� U mag het apparaat niet achter een sierdeur zetten, dan 
kan het oververhit raken.

� Deze magnetronoven is uitsluitend bestemd voor gebruik 
op een werkblad of als ingebouwde oven. Hij is niet 
bedoeld voor gebruik in een kast. Deze oven kan worden 
ingebouwd in een muurkast met behulp van de juiste 
inbouwset (NN-TK81KCSCP), verkrijgbaar bij uw lokale 
Panasonic-dealer.

Voor gebruik op een werkblad: 
� Plaats de magnetronoven op een vlak, stabiel oppervlak 

85 cm boven de vloer, met de achterkant naar een muur 
gericht. Voor een correcte bediening moet er voldoende 
luchtcirculatie zijn, d.w.z. 5 cm aan de ene zijkant, de 
andere kant is open; 15 cm ruimte aan de bovenkant; 
10 cm aan de achterkant. 

� Wanneer u voedsel verwarmt in een kunststoffen of 
papieren bakje, controleer dan regelmatig of het niet 
oververhit is waardoor het vlam kan vatten.

Veiligheidsinstructies 
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� Als er rook uit de oven komt of brand ontstaat, druk dan op 
de knop Stop/Annuleren en laat de deur dicht om eventuele 
vlammen te smoren. Verwijder het netsnoer of schakel de 
stroom uit bij de groepenkast of stoppenkast.

� Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk 
gebruik.

� Drank die in de magnetron is opgewarmd, kan nog 
doorkoken wanneer het apparaat uit staat. Wees dus 
voorzichtig wanneer u de beker uit de magnetron haalt. 

� Babymelk in een zuigfles en babyvoeding in een potje 
moet u schudden of omroeren. Controleer de temperatuur 
voordat u het aan de baby geeft om verbranding te 
voorkomen. 

� Kook geen eieren in de schil of hele hardgekookte eieren 
in de magnetron. Door de drukopbouw kunnen de eieren 
ontploffen, zelfs als de magnetronverwarming is gestopt.

� U dient de oven regelmatig te reinigen en voedselresten te 
verwijderen.

� Houd de binnenkant van de oven, de deurafdichtingen 
en de aansluitoppervlakken goed schoon. Wanneer er 
spetters voedsel of vloeistof tegen de ovenwand, de 
deurafdichtingen of het gebied eromheen zijn gekomen, 
veeg dit dan af met een vochtige doek. U kunt een mild 
schoonmaakmiddel gebruiken als het erg vuil is geworden. 
Het gebruik van krachtige schoonmaakmiddelen of 
schuurmiddelen wordt afgeraden. 

� Gebruik geen ovenreinigers.
� Wanneer u de functies grill, convectie of combinatie 

gebruikt, dan zal bepaald voedsel onvermijdelijk vetspetters 
veroorzaken op de ovenwanden. Als u de oven niet af en 
toe reinigt, dan zal hij tijdens gebruik beginnen te “roken”.

Veiligheidsinstructies 
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� Als u de oven niet schoonhoudt, dan kan de staat van de 
ovenoppervlakken achteruitgaan waardoor de levensduur 
van het apparaat afneemt en er zelfs gevaarlijke situaties 
kunnen ontstaan.

� Waarschuwing! Tijdens gebruik kunnen het apparaat en 
de toegankelijke delen heet worden. Wees altijd 

 voorzichtig met het aanraken van de verwarmingsele-
menten. Kinderen jonger dan acht jaar dient u altijd uit 
de buurt van de oven te houden, tenzij zij onder continu 
toezicht staan.

� U mag de oven niet reinigen met een stoomreiniger.
� Gebruik geen sterke schuurmiddelen of scherpe, metalen 

krabbers om het deurglas van de oven schoon te maken. 
Hierdoor kunnen er krassen ontstaan, waardoor het glas 
kan versplinteren.

� De buitenoppervlakken worden heet als u de functies 
grillen, convectie en combinatie gebruikt. Wees 
voorzichtig bij het openen en sluiten van de deur en het 
plaatsen of verwijderen van voedsel en accessoires.

� Dit apparaat is niet bestemd voor bediening 
door middel van een externe timer of afzonderlijk 
afstandsbedieningssysteem.

� Gebruik uitsluitend vaatwerk/bakjes die geschikt zijn voor 
magnetronovens.

� De oven heeft aan de bovenkant een 
verwarmingselement. Na gebruik van de 
functie grill, convectie of combinatie zijn de 
binnenoppervlakken van de oven zeer heet. Let erop 
dat u de binnenoppervlakken in de oven in de buurt 
van het verwarmingselement niet aanraakt. N.B. 
Nadat u met deze functies heeft gekookt, zijn de 
ovenaccessoires zeer heet.

Veiligheidsinstructies 
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Veiligheidsinstructies 
� Bij een elektronische storing kunt u de oven alleen 

uitschakelen door de stekker uit het stopcontact te 
halen.

� Deze combi-oven is uitsluitend bedoeld voor het 
verwarmen van eten en drinken. Wees voorzichtig bij 
het verwarmen van voedsel met een laag vochtgehalte, 
zoals brood, chocolade, koekjes en gebak. Deze kunnen 
gemakkelijk aanbranden, uitdrogen of vlam vatten als ze 
te lang worden verwarmd. We raden af om voedsel met 
een laag vochtgehalte te verwarmen, zoals popcorn of 
papadums. 

� Het drogen van voedsel, kranten of kleding en het 
verwarmen van kussens, slippers, sponzen, vochtige 
doekjes, kruiken en dergelijke kan leiden tot letsel of 
brand.

� Het wordt gebruikers afgeraden neerwaartse druk op de 
magnetrondeur uit te oefenen wanneer deze openstaat. 
Dit zou een veiligheidsrisico veroorzaken, omdat de 
magnetron dan voorover kan kantelen.

� De ovenlamp moet worden vervangen door een 
onderhoudsmonteur van de fabrikant. Probeer niet de 
buitenkant van de oven te verwijderen.

� Voorzichtig! Om te voorkomen dat er gevaar ontstaat 
door het onbedoeld resetten van de automatische 
uitschakeling bij oververhitting, mag dit apparaat niet via 
een extern schakelapparaat, zoals een timer, worden 
gevoed en niet in een stroomcircuit zijn opgenomen dat 
regelmatig wordt uitgeschakeld.

� Let erop dat u tijdens het verwijderen van bakjes of 
kommen het glazen plateau niet verplaatst. 
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Verwijdering van oude apparaten
Alleen voor de Europese 
Unie en landen met 
recyclingsystemen

Dit symbool op de producten, de 
verpakking en/of begeleidende 
documenten betekent dat gebruikte 
elektrische en elektronische producten 
niet mogen worden gemengd met 
gewoon huishoudelijk afval.

Voor een correcte behandeling, herstel 
en recycling moet u oude producten 
naar de aangeduide verzamelpunten 
brengen zoals de wetten in uw land 
voorschrijven.

Een correcte verwijdering van dit 
product zal een bijdrage leveren tot het 
behoud van waardevolle hulpbronnen 
en tot het voorkomen van alle 
mogelijke negatieve gevolgen voor de 
gezondheid van de mens en voor het 
milieu.  Neem voor meer informatie 
over inzameling en recyclage contact 
op met uw gemeente.

De nationale wetgeving kan boeten 
voorzien voor een verkeerde 
verwijdering van dit afval.
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Bekijk uw oven goed 
Pak de magnetronoven uit, verwijder al 
het verpakkingsmateriaal en controleer 
het apparaat op beschadigingen, zoals 
deukjes, afgebroken deurgrendels 
of scheurtjes in de deur. Als u een 
beschadiging constateert, breng uw 
verkoper hier dan onmiddellijk van 
op de hoogte. Installeer nooit een 
beschadigde oven.

Instructies over de 
aardaansluiting
Als het stopcontact niet is geaard, dan 
is de klant zelf verantwoordelijk voor 

de installatie van een correct geaarde 
wandcontactdoos.
 
       Belangrijk! 

Dit apparaat moet 
in verband met uw veiligheid 
correct geaard zijn.

Bedrijfsspanning
De spanning moet overeenkomen 
met de spanning die is vermeld op het 
label van de magnetronoven. Als er 
een hogere spanning wordt gebruik, 
dan kan dit leiden tot brand of andere 
schade.

Deze oven is bedoeld voor gebruik 
op een werkblad en als inbouwoven. 
Hij is niet bedoeld voor gebruik in een 
kast. Raadpleeg Uw oven inbouwen op 
pagina 50.

Gebruik op een werkblad:
1. Plaats de oven op een vlak, stabiel 

oppervlak meer dan 85 cm boven de 
vloer, met de achterkant naar een 
muur gericht.

2. Wanneer de magnetronoven is 
geïnstalleerd, dan moet u de stroom 
eenvoudig kunnen uitschakelen 
door de stekker uit het stopcontact 
te trekken of een stroomschakelaar 
te bedienen.

3. Voor een correcte bediening moet 
er voldoende luchtcirculatie zijn voor 
de magnetronoven.
a. Houd aan de ene kant 5 cm vrij 

en laat de andere kant open; 
15 cm ruimte aan de bovenkant; 
10 cm aan de achterkant. 

b. Als één zijkant van de oven 
tegen een muur plaatst, moet de 
andere zijkant of de bovenkant 
geheel vrij zijn. 

4. Plaats deze magnetronoven niet 
naast een elektrische kookplaat of 
gasfornuis.

5. Verwijder de voetsteunen niet.
6. Deze magnetronoven is uitsluitend 

bestemd voor huishoudelijk gebruik. 
Niet buitenshuis gebruiken.

7. Gebruik de oven niet in een zeer 
vochtige omgeving.

8. De netkabel mag de buitenkant van 
de magnetronoven niet aanraken. 
Houd het snoer uit de buurt van 
hete oppervlakken. Laat het snoer 
niet over de rand van een tafel of 
werkblad hangen. Dompel het snoer, 
de stekker of de magnetronoven niet 
onder in water.

9. Blokeer de ventilatieopeningen aan 
de zijkanten en de achterkant van 
de magnetronoven niet. Als deze 
openingen zijn geblokkeerd terwijl 
de magnetronoven in bedrijf is, 
dan kan hij oververhit raken. In dit 
geval heeft de magnetronoven een 
thermische beveiliging, zodat hij 
pas weer functioneert zodra hij is 
afgekoeld.

Open

15 cm

 10 cm 5 cm

Plaatsing van uw oven

Veiligheidsinstructies 

Vrije
ruimtePlaatsing op een meubel
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1. Gebruik de magnetronoven 
uitsluitend voor voedsel. Deze 
magnetronoven is speciaal 
ontworpen om voedsel op te 
warmen of te bereiden. Gebruik 
deze magnetronoven nooit om 
chemicaliën of andere producten 
dan voedsel te verwarmen.

2. Controleer voor gebruik of het 
vaatwerk / de bakjes geschikt 
zijn voor gebruik in een 
magnetronoven. 

3. Gebruik dit apparaat niet als het 
snoer of de stekker is beschadigd, 
als het niet naar behoren werkt of 
als het is beschadigd of gevallen. 
Het is voor iedereen gevaarlijk om 
reparaties uit te voeren, behalve 
door een onderhoudsmonteur die is 
opgeleid door de fabrikant.

4. Het is gevaarlijk voor 
iemand die er niet voor is 
opgeleid om onderhouds- of 
reparatiewerkzaamheden uit te 
voeren waarbij de afdekking tegen 
magnetronstraling moet worden 
verwijderd.

5. Wanneer u de oven niet gebruikt, 
bewaar er dan geen voorwerpen in. 
Er kan dan niets gebeuren wanneer 
u de oven per ongeluk aanzet.

6. U mag het apparaat niet gebruiken 
in de stand magnetron of 
combinatiekoken zonder voedsel 
in de oven. Als u dit toch doet, 
dan kan het apparaat beschadigd 
raken. Uitzondering op deze regel 
vormt punt 1 onder het kopje 
‘Verwarmen’. 

7. Deze magnetronoven is uitsluitend 
bedoeld voor het verwarmen van 
eten en drinken. Wees voorzichtig 
bij het verwarmen van voedsel met 
een laag vochtgehalte, zoals brood, 
chocolade, koekjes en gebak. Deze 
kunnen gemakkelijk aanbranden 
of uitdrogen en in brand vliegen 
als u ze te lang verwarmt. We 

raden af om voedsel met een laag 
vochtgehalte te verwarmen, zoals 
popcorn of poppadoms. Het drogen 
van voedsel, kranten of kleding 
en het verwarmen van kussens, 
slippers, sponzen, vochtige 
doekjes, kruiken en dergelijke kan 
leiden tot letsel of brand.

8. Als er rook uit de oven komt of 
brand ontstaat, druk dan op Stop/
Annuleren en laat de deur dicht 
om eventuele vlammen te smoren. 
Verwijder het netsnoer of schakel 
de stroom uit bij de groepenkast of 
stoppenkast. 

Verwarmen 
1.   Voordat u de functies convectie, 

combinatie of grill voor het eerst 
gebruikt, moet u de overtollige olie 
in de ovenruimte wegvegen en de 
oven 5 minuten aanzetten zonder 
voedsel of accessoires op de stand 
convectie 220 °C. Hierdoor wordt 
alle olie verbrand die bestemd was 
als bescherming tegen roest. Dit is 
de enige keer dat u de oven mag 
gebruiken als hij leeg is. 

Voorzichtig! Hete 
oppervlakken 
De buitenoppervlakken en de 
deur worden heet als u de functies 
Combinatie/Grill/Convectie gebruikt. 

2.   De buitenoppervlakken en de 
ovendeur worden heet als u de 
functies convectie, combinatie en 
grill gebruikt. Wees voorzichtig bij 
het openen en sluiten van de deur 
en het plaatsen of verwijderen van 
voedsel en accessoires.

3.  Het verwarmingselement van de 
oven zit aan de bovenkant. 

 

Belangrijke gebruiksinstructies
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Belangrijke gebruiksinstructies 
  Voorzichtig! 

Na gebruik van de functies 
convectie, combinatie en grill 
zijn de binnenoppervlakken 
van de oven zeer heet. deze 
oppervlakken zeer heet. Raak 
deze verwarmingselementen in 
de oven dus zeker niet aan. 

4.   Bij gebruik van de functies 
convectie, combinatie en grill 
kunnen de toegankelijke delen 
heet worden. Kinderen jonger dan 
acht jaar dient u uit de buurt van de 
oven te houden en kinderen mogen 
de oven uitsluitend gebruiken onder 
toezicht van een volwassene omdat 
er hoge temperaturen ontstaan. 

     Voorzichtig! 
Nadat u met deze functies heeft 
gekookt, zijn de ovenaccessoires 
zeer heet.

Ovenlamp
Als u de ovenlamp moet vervangen, 
raadpleeg dan de verkoper.

Bereidingstijden:
De bereidingstijden in het kookboek 
zijn bij benadering. De bereidingstijd 
hangt af van de staat en de 
temperatuur van het voedsel, de 
hoeveelheid voedsel en welk soort bak 
of schaal u gebruikt.

Begin met de minimum bereidingstijd 
om aanbranden te voorkomen. Als het 
voedsel onvoldoende gaar is, dan kunt 
u het altijd nog wat langer koken.
 

           Belangrijk!
Als de aanbevolen 
bereidingstijd wordt 
overschreden, dan is het eten 
verknoeid en kan in extreme 
gevallen in brand vliegen en 
mogelijk de binnenkant van de 
oven beschadigen.

Kleine hoeveelheden voedsel
Kleine hoeveelheden voedsel of 
voedsel met een laag vochtgehalte 
kan uitdrogen, verbranden of in brand 
vliegen als u het te lang kookt. Als 
voedsel in de oven in brand vliegt, hou 
de ovendeur dan dicht, schakel de 
oven uit en verwijder de stekker uit het 
stopcontact.
 
Schil doorprikken
Voedsel met een niet-poreuze schil 
of vel, zoals aardappels, eigeel en 
worstjes, moet u doorprikken voordat 
u het verwarmt in de magnetron om 
openbarsten te voorkomen. 
 
Vleesthermometer
Als u een vleesthermometer gebruikt 
om te controleren hoe gaar het vlees 
is, verwijder het vlees dan eerst uit 
de oven. Gebruik geen conventionele 
vleesthermometer in de oven, want 
dan kunnen er vonken ontstaan.

Eieren
Kook geen eieren in de schil en 
verwarm geen hardgekookte 
eieren in de magnetronstand. 
Door de drukopbouw kunnen de 
eieren ontploffen, zelfs als de 
magnetronverwarming is gestopt.
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Vloeistoffen
Wanneer u vloeistoffen, zoals soep, 
saus of drank, in de magnetron 
verwarmt, dan kan de vloeistof gaan 
koken zonder dat u dit ziet aan het 
ontstaan van bubbeltjes. Hierdoor kan 
de hete vloeistof plotseling overkoken.

Om dit te voorkomen moet u op het 
volgende letten: 
a Gebruik geen hoog vaatwerk met 

een smalle hals.
b Verhit de vloeistof niet te lang.
c Roer de vloeistof om voordat u 

het vaatwerk in de oven plaatst en 
doe dit nogmaals halverwege de 
bereidingstijd.

d Laat vloeistoffen na verwarming 
even in de oven staan en roer 
ze nogmaals om voordat u ze 
voorzichtig uit de oven neemt. 

Papier/kunststof
Wanneer u voedsel verwarmt in 
kunststoffen of papieren bakjes, blijf 
er dan bij zodat u snel kunt ingrijpen 
mocht het bakje vlam vatten.

Gebruik geen producten van 
gerecycled papier (bv. keukenrol) tenzij 
expliciet is vermeld dat het geschikt 
is voor gebruik in de magnetron. 
Producten van gerecycled papier 
kunnen onzuiverheden bevatten 
die vonken en/of brand kunnen 
veroorzaken.

Verwijder de draadsluiting van 
braadzakken voordat u ze in de oven 
plaatst.

Vaatwerk/folie
Verwarm geen afgesloten blikken of 
flessen want deze kunnen ontploffen.

Metalen bakken of schalen met 
metalen versiering mag u niet in de 
magnetronstand gebruiken, want dan 
Er ontstaan dan vonken.

Als u aluminiumfolie, vleespennen of 
metalen vaatwerk gebruikt, dan moet u 
dit op ten minste 2 cm afstand van de 
ovenwanden plaatsen om vonkvorming 
te voorkomen.

Zuigflessen/potjes babyvoeding
Verwijder het deksel met speen van 
de zuigfles en het deksel van het potje 
babyvoeding voordat u dit in de oven 
plaatst.

Babymelk in een zuigfles en 
babyvoeding in een potje moet u 
schudden of omroeren.

Controleer de temperatuur voordat u 
het aan de baby geeft om verbranding 
te voorkomen. 
 
Ventilatormotor
Na gebruik van de oven kan de 
ventilatormotor enkele minuten blijven 
roteren om de elektrische onderdelen 
af te koelen. Dit is normaal en u kunt 
ook voedsel uit de oven halen terwijl de 
ventilatormotor draait. U kunt de oven 
op dat moment blijven gebruiken.
 

Belangrijke gebruiksinstructies 
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Opmerking
1. De tekening hierboven is uitsluitend ter illustratie.
2. Het glazen plateau, het rooster en de geëmailleerde bakplaat zijn de 

enige accessoires van deze oven. Elk ander kookgerei dat in deze 
handleiding wordt genoemd, moet apart worden aangeschaft.

Onderdelen van uw oven 
 1 Knop voor het openen van de 

deur
  Druk hierop om de deur te 

openen. Wanneer u de ovendeur 
opent tijdens het koken, dan stopt 
u het kookproces tijdelijk zonder 
eerdere instellingen te wissen. U 
kunt weer verdergaan met koken 
door de deur te sluiten en op Start 
te drukken. De ovenlamp gaat aan 
zodra u de ovendeur opent.

 2 Ovenvenster  
 3 Veiligheidsgrendel deur
 4 Ovenlamp
 5 Afdekking golfgeleider 
  (niet verwijderen)
 6 Externe ventilatieopeningen
 7 Bedieningspaneel
 8 Elektriciteitssnoer

 9 Stekker
	 10	 Identificatielabel
 11 Glazen draaiplateau  
 12 Rolring
 13 Verwarmingselementen
 14 Waarschuwingsetiket (hete 

oppervlakken)
 15 Plak hier uw meegeleverde 

menusticker 
 16 Rooster
 17 Geëmailleerde bakplaat
 18 Waarschuwingslabel
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Accessoires
De oven is voorzien van diverse 
accessoires. Volg altijd de instructies 
op over het gebruik van de 
accessoires.

Glazen plateau
1. Laat de oven niet werken zonder de 

rolring en het glazen plateau.
2. Gebruik nooit een ander type 

glazen plateau dan het plateau dat 
speciaal voor deze oven ontworpen 
is.

3. Als het glazen plateau heet is, laat 
het dan afkoelen voordat u het 
reinigt of in water dompelt.

4. Het glazen plateau kan in beide 
richtingen draaien.

5. Als het voedsel of de bak op het 
glazen plateau de ovenwanden 
raakt waardoor het plateau stopt 
met draaien, zal het plateau 
automatisch de andere kant op 
gaan draaien. Dit is normaal.

6. Bereid voedsel niet rechtstreeks 
op het glazen plateau, tenzij u 
aardappels in de schil bakt met de 
magnetronfunctie.

Rolring
1. De rolring en de bodem van de 

oven moeten regelmatig worden 
schoongemaakt om lawaai en 
een teveel aan voedselresten te 
voorkomen.

2. Gebruik altijd de rolring bij het koken 
met het glazen plateau.

Geëmailleerde bakplaat
1. De geëmailleerde bakplaat dient 

voor bereiding met de functies grill, 
convectie en combinatie.

2. Gebruik de geëmailleerde 
bakplaat niet als u alleen de 
magnetronfunctie gebruikt.

3. Zet de geëmailleerde bakplaat altijd 
in het midden wanneer u hem direct 
op het glazen plateau zet.

Rooster
1. Het rooster dient om kleine 

gerechten te bruinen en de circulatie 
van de warmte te bevorderen.

2. Zet nooit een metalen 
houder rechtstreeks op het 
rooster in combinatie met de 
magnetronfunctie.

3. Gebruik het rooster niet als u alleen 
de magnetronfunctie gebruikt.

4. Zet het rooster altijd in het midden 
wanneer u hem direct op het glazen 
plateau zet.

Ovenaccessoires 

Glazen 
plateau

Geëmailleerde 
bakplaat

Rooster

Magnetron Ja Nee Nee
Grill Ja Ja Ja
Convectie Ja Ja Ja
Combinatie Ja Ja Ja

De volgende tabel toont het correct gebruik van de ovenaccessoires.
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Bedieningspaneel

Opmerking
Deze oven is voorzien van een 
functie voor energiebesparing. 
De helderheid van de display 
vermindert als de stand-by modus 
is ingeschakeld. De oven gaat 
6 minuten na het laatste gebruik 
in de stand-by stand. Als u deur 
opent, keert het display terug naar 
de standaardmodus.
Als u een programma hebt 
ingesteld, maar niet op Start 
drukt, dan annuleert de oven 
het programma automatisch na 
6 minuten. Het display gaat 
dan terug naar de tijdweergave.

Pieptoon
Wanneer u op een knop drukt, klinkt 
er een pieptoon. Als er geen pieptoon 
klinkt, dan is de instelling onjuist. 
Wanneer de oven overschakelt 
van de ene functie naar de andere, 
dan klinken er twee  pieptonen. 
Als het voorverwarmen voltooid 
is in de Convectiestand  of de 
Combinatiestand, dan klinken er drie 
pieptonen. Na het voltooien van de 
bereiding klinken er vijf pieptonen.

1 Display
2 Convectieknop (pagina's 24-25)
3 Magnetronknop (pagina 19) 
4 Grilknop (pagina 23) 
5 Combinatieknop (pagina's 26-27) 
6 Knop Klok/Timer 
 (pagina's 17-18, 29-30)
7 Knop Stop/Annuleren   

Voordat u gaat koken: 
Eenmaal drukken annuleert de door u 
ingevoerde instructies.  

 Tijdens het koken:
 Eenmaal drukken stopt het 

kookprogramma tijdelijk. Nog eens 
drukken om al uw instructies te 
annuleren. De tijdsaanduiding 
verschijnt.

8 Draaiknop 
 De draaiknop heeft volgende 4 functies: 

Bereidingstijd:
 Voer eerst een handmatige kookmodus 

in en daarna de tijd door aan de 
draaiknop te draaien. Gebruik 
de draaiknop voor de functie Tijd 
toevoegen (pagina 31) 

 Starten/bevestigen
 Druk de draaiknop in om de oven te 

starten of om de instelling te bevestigen. 
Als u tijdens het koken de deur heeft 
geopend of eenmaal op Stop/Annuleren 
heeft gedrukt, dan moet u nogmaals op 
Start drukken om verder te gaan met 
koken.  

 Automatische	programma’s
 Draai in de tijdweergave aan 

de draaiknop om automatische 
programma’s en het gewicht te kiezen 
(pagina’s 34-47)

 Opwarmen met één druk op de knop
 In de tijdweergave drukt u op de 

draaiknop voor het snel opwarmen van 
een gekoelde maaltijd (pagina's 32-33)

1

3

5

7

8

2

4

6
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Kookstanden Toepassingen Te gebruiken 
accessoires Houders

• Ontdooien
• Opwarmen
• Smelten: boter, chocolade, 

kaas.
• Vis, groente, fruit koken.
• Bereiden: gestoofd fruit, 

jam, saus, custard, choux, 
gebak, karamel, vlees, 
vis.

• Cakes bakken zonder 
kleur.

Niet voorverwarmen

-

Gebruik 
magnetronbe-

stendige borden 
of kommen, bijv. 

Pyrex®, direct 
op het glazen 

plateau.
Geen metaal.

In de tekeningen hieronder ziet u voorbeelden van accessoires. Deze kunnen 
variëren naargelang het recept/de schaal. Meer informatie vindt u in het kookboek.

Display

Kookfuncties

MAGNETRON

Herinnering om gewicht 
in te voeren 
Gewichtsweergave (g)

Tijdweergave 
(minuten/seconden)

Ontdooistand

Automatisch 
dranken 

programma

Automatisch programma 
voor kindermenu'sConvectiestand

Magnetronstand

Automatisch 
gewichtsprogrammaGrilstand

Automatisch programma

Geëmailleerde 
bakplaat
Rooster

Weergave meer/meer

Cijfer/teken

 Display koken in 
meerdere stappen

TemperatuurweergaveVoorverwarmen

Kinderslotinstelling
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Kookstanden Toepassingen Te gebruiken 
accessoires Houders

• Grillen van vlees of vis.
• Grillen van brood.
• Bruinen van gratinscho-

tels of meringuegebak.

Niet voorverwarmen

Rooster
op 

geëmailleerde 
bakplaat *

 Gebruik 
hittebestendige 
schalen, borden 
of kommen, bijv. 
Pyrex® direct op 
het rooster op de 

geëmailleerde 
bakplaat of het 

glazen plateau.*

• Bakken van kleine 
etenswaren met 
korte bereidingstijd: 
bladerdeeg, koekjes, 
cakerollen.

• Speciaal gebak: broodjes 
of brioches, sponscakes.

• Bakken van pizza’s en 
taarten.

Voorverwarmen 
aangeraden

Geëmailleerde 
bakplaat of 

rooster *

U kunt een 
hittebestendig 
metalen blik 

gebruiken op de 
geëmailleerde 

bakplaat*. 
Plaats geen 

schalen 
rechtstreeks 
op het glazen 

plateau.

GRILL + 
MAGNETRON

• Bereiden van lasagne, 
vlees, aardappels of 
groentegratins.

Niet voorverwarmen

Rooster op 
geëmailleerde 

bakplaat*

Magnetron-
bestendige

en hittebestendige 
schalen die 

rechtstreeks op 
het rooster staan 

op de geëmailleer-
de bakplaat op het 
glazen plateau*. 
Geen metaal. 

CONVECTIE +
MAGNETRON

• Cakes bakken
• Taarten van bladerdeeg

Voorverwarmen 
indien nodig

Geëmailleerde 
bakplaat*

Magnetron-
bestendige 

en hittebestendi-
ge schalen kunt 
u gebruiken op 

de geëmailleerde 
bakplaat*. 
Zet geen 

schalen direct 
op het glazen 

plateau.
Geen metaal. 

Kookfuncties

* N.B. Kleine gerechten kunt u wel rechtstreeks op de geëmailleerde bakplaat op 
het rooster zetten

GRILL

CONVECTIEKOKEN
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Druk vier keer op 
Timer/Klok.

Display

Uitzetten:

Aanzetten:

Druk vier keer op 
Timer/Klok.

Instellen hulptekst
Als hulp voor het programmeren van uw oven verschijnt de volgende 
handeling in het display. Bent u eenmaal vertrouwd met uw oven, dan kunt u 
de hulptekst uitzetten.

Display

Er verschijnt een 
dubbele punt of 
de tijd van de dag 
in het display.

Er verschijnt een 
dubbele punt of 
de tijd van de dag 
in het display.

Hulptekst op display:

Deze modellen hebben de unieke functie “Hulptekst op display” die u begeleidt bij 
de bediening van uw magnetronoven. Nadat u de stekker in het stopcontact heeft 
gestoken, drukt u net zo lang op Start totdat uw taal in het display verschijnt. Als u 
op een knop drukt en aan de draaiknop draait, dan verschijnt de volgende instructie 
op het display zodat vergissingen zijn uitgesloten. Als u om welke reden dan ook de 
weergegeven taal wilt wijzigen, verwijder de stekker dan uit het stopcontact en herhaal 
de bovenstaande procedure.

“NEDERLANDS”

“DEUTSCH”

Nederlands

Duits
Druk op Start

“88:88”

Hulptekst op display

Geen woord

“FRANCAIS” Frans
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Instellen: Annuleren:

Druk drie keer op Stop/Annuleren
De tijdweergave verdwijnt. De tijd blijft 
wel doorlopen.   verschijnt op het 
display.

Druk drie keer op Stop/Annuleren
De tijdweergave verschijnt opnieuw op 
het display.

Met dit systeem worden de bedieningselementen buiten werking gesteld. 
U kunt de ovendeur echter nog wel openen. U kunt het kinderslot instellen 
wanneer in het display een dubbele punt of de tijd is weergegeven.

Druk twee keer op Timer/
Klok
“STEL TIJD IN ” verschijnt 
op het display en de 
dubbele punt begint te 
knipperen.

Draai aan de draaiknop
Voer de tijd in door aan 
de draaiknop te draaien. 
De tijd verschijnt in het 
uitleesvenster.

Druk op Timer/Klok
De dubbel punt stopt
met knipperen. De 
tijd is nu vergrendeld
op het display.

Als u voor het eerst de stekker van de oven in het stopcontact steekt, 
verschijnt in het display: “88:88”.

De klok instellen 

Kinderslot 

Opmerking
1. Herhaal bovenstaande stap 1 t/m 3 om de tijd opnieuw in te stellen.
2. De klok blijft de tijd aangeven zolang de stekker in het stopcontact zit en 

de oven stroom krijgt.
3. Dit is een 24-uurs klok, d.w.z. 2 uur 's middags = 14:00, niet 2:00. 

Opmerking
Om het kinderslot te activeren of uit te schakelen moet binnen 10 seconden 
3 keer op Stop/Annuleren drukken.
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Het glazen plateau moet altijd op zijn plek zitten als u de oven gebruikt. 
Er zijn 7 verschillende magnetronvermogens beschikbaar (zie de tabel 
hieronder).

Kies het magnetronvermogen
Druk op deze knop totdat het 
benodigde vermogen op het 
display verschijnt. Ook verschijnt 
het magnetronsymbool  . Als 
u kiest voor 270 W, verschijnt 
ook .

Druk op Start
Het kookprogramma 
begint en de kooktijd 
op het display telt af.

Opmerking
1. Voor bereiden in meerdere stappen, zie pagina 28.
2. U kunt de rusttijd programmeren nadat u het magnetronvermogen en 

de tijd heeft ingesteld. Zie het gebruik van de timer op pagina 29-30.
3. Indien nodig kunt u tijdens de bereiding de bereidingstijd wijzigen. 

Met behulp van de draaiknop kunt u de bereidingstijd verlengen 
of verkorten. U kunt de bereidingstijd met 10 minuten verlengen/
verkorten in stappen van 1 minuut. Als u de draaiknop op nul zet, dan 
beëindigt u de bereiding.  

4. Gebruik geen metalen bakjes met alleen de magnetronfunctie.
5. Voor de handmatige ontdooitijden zie de ontdooitabellen op 

pagina 21-22.

Drukken Vermogensniveau Wattage Max. tijdsduur

1x Hoog 1000 W 30 minuten
Tweemaal Gemiddeld-Hoog 800 W 1 uur en 30 minuten

3x Ontdooien 270 W 1 uur en 30 minuten
4x Gemiddeld 600 W 1 uur en 30 minuten
5x Laag 440 W 1 uur en 30 minuten
6x Sudderen 300 W 1 uur en 30 minuten
7x Warm 100 W 1 uur en 30 minuten

Koken en ontdooien met de magnetronfunctie

De tabel hieronder toont het aantal watt voor elk vermogensniveau.

Te gebruiken accessoires
 Glazen plateau

Tijd instellen
Kies de bereidingstijd door 
aan de draaiknop te draaien. 
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Tips voor het ontdooien
Controleer het ontdooiproces meerdere 
malen, zelfs als u gebruikmaakt van de 
automatische programma's. Hou u aan 
de rusttijden.

Rusttijden
Kleine porties eten kunt u vrijwel 
meteen na het ontdooien bereiden. 
Het is normaal dat grote porties 
voedsel in het midden nog bevroren 
zijn. Voordat u begint met koken, 
moet u ze minimaal één uur laten 
rusten. Tijdens deze rusttijd wordt de 
temperatuur gelijkmatig verdeeld en 
is het voedsel ontdooid door middel 
van de conductiewarmte. NB: Als u het 
voedsel niet onmiddellijk gaat bereiden, 
bewaar het dan in de koelkast. Vries 
ontdooid voedsel nooit opnieuw in 
zonder het eerst te bereiden.

Grote braadstukken en gevogelte
Het verdient de voorkeur om grote 
braadstukken op een omgekeerd bord 
of kunststof rek te leggen, zodat ze niet 
in hun eigen vocht blijven liggen. Het is 
zeer belangrijk om tere of uitstekende 
delen van het voedsel te beschermen 
met stukjes folie om te voorkomen dat 
ze gaar worden. Het is niet gevaarlijk 
om stukjes folie in uw oven te 
gebruiken, als ze maar niet in 
contact komen met de ovenwanden.

Gehakt of kleine stukjes vlees 
en zeevruchten
Omdat de buitenkant van dit voedsel 
snel ontdooit, moet u ze tijdens het 
ontdooien vaak losmaken en blokken 
in stukken. Stukken die al ontdooid zijn 
moet u verwijderen.

Kleine porties voedsel
Aaneengevroren karbonades of 
kipdelen moet u zo snel
mogelijk van elkaar halen zodat ze 
gelijkmatig en helemaal ontdooien. 
Vette delen en de uiteinden ontdooien 
sneller. Leg ze dichtbij het midden van 

het glazen plateau of dek ze af met 
kleine stukjes folie.
 
Brood
Hele broden moeten 5-30 minuten 
rusten zodat het midden ook ontdooit. 
De rusttijd kan korter als u de sneetjes 
van elkaar haalt of de broden of 
broodjes doormidden snijdt.

Pieptonen
Tijdens de Turbo-ontdooiprogramma’s 
klinken er pieptonen. Deze herinneren 
u eraan dat u het voedsel moet 
controleren, omroeren, delen van 
elkaar verwijderen of kleine delen 
afdekken. Als u dit niet doet, dan kan 
het voedsel ongelijkmatig ontdooid 
worden.

Richtlijnen voor het ontdooien
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Ontdooitabellen
Kies als ontdooivermogen 270 W en bereken de bereidingstijd volgens 
onderstaande tabel. Pas voor grote hoeveelheden de bereidingstijd aan. De 
aangegeven tijden zijn alleen als richtlijn bedoeld. U moet tijdens het ontdooien 
regelmatig de deur openen om het voedsel te controleren en te rangschikken. 
Hierna moet u het ontdooiprogramma weer starten. U hoeft het voedsel tijdens het 
ontdooien niet af te dekken.

Opmerking
# Deze voedselproducten moet u halverwege de ontdooitijd omdraaien en 
de uiteinden en uitstekende afdekken met aluminiumfolie;
* Tijdens het ontdooien meerdere malen omroeren, omkeren of scheiden.

Voedsel Gewicht/
hoeveelheid Tijd Rusttijd

Vleesrecepten   

Braadvlees met bot #* 500 g 18-20 min.
1 uur- 

1 uur en 
30 min.

Braadvlees zonder bot #* 500 g 18-22 min.
1 uur- 

1 uur en 
30 min.

Karbonades #  500 g 12-15 min. 20 min.
Koteletten # 250 g 6-7 min. 15 min
Dunne steak*  430 g (2 st.) 15 min. 30 min.
Ribbiefstuk* 450 g 4-6 min 15 min
Gehakt, worstvlees*  500 g 12-15 min. 30 min.

Hamburger* 100 g (1 st.) 4-5 min. 10 min.
400 g (4 st.) 10-12 min 20 min.

Stoofpotvlees* 500 g 14-16 min. 30 min.

Gevogelte, heel # 500 g 12-15 min.
1 uur-

1 uur en 
30 min.

Gevogelte in stukjes #* 1 kg (4 st.) 22-25 min. 30 min.
Piepkuiken # 400 g 15-18 min. 30-45 min.
Vis
Heel # 450 g (2 st.) 11-13 min. 15 min.
Filets # 500 g (4 st.) 16-18 min. 20 min.
Vissteak* 450 g (2 st.) 10-12 min. 30 min.
Dikke vismoten* 280 g (2 st.) 10-12 min. 30 min.
Garnalen* 200 g 7 min. 10 min.
Diversen
Boter * # 250 g 2-3 min. 20 min.
Vruchtensaus* 200 g 4-5 min. 30 min.
Kaas # 450 g 3-5 min. 30 min.
Bessen*
(dun verspreid)

250 g 5-6 min. 15 min.
500 g 10-12 min. 20 min.

Geconcentreerd 
vruchtensap* 200 ml 4 min. 15 min.
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Kies als ontdooivermogen 270 W en bereken de bereidingstijd volgens 
onderstaande tabel. Pas voor grote hoeveelheden de bereidingstijd aan. De 
aangegeven tijden zijn alleen als richtlijn bedoeld. U moet tijdens het ontdooien 
regelmatig de deur openen om het voedsel te controleren en te rangschikken. 
Hierna moet u het ontdooiprogramma weer starten. U hoeft het voedsel tijdens het 
ontdooien niet af te dekken.

Opmerking
# Deze voedselproducten moet u halverwege de ontdooitijd omdraaien en 
de uiteinden en uitstekende afdekken met aluminiumfolie;
* Tijdens het ontdooien meerdere malen omroeren, omkeren of scheiden.

Ontdooitabellen

Voedsel Gewicht/
hoeveelheid Tijd Rusttijd

Gebakken desserts
Sponscake 300 g (1 st.) 5-6 min. 30 min.
Zwartewoudtaart 550 g (1 st.) 6-8 min. 30 min.
Frambozentaart 470 g (1 st.) 10 min. 30 min.
Chocoladecake 500 g (1 st.) 5 min. 1 uur
Citroentaart 110 g (1 st.) 3 min. 5-10 min.
Deegwaren 
Zoet of kruimeldeeg # 500 g 6-7 min.  20 min.
Pizzadeeg - gerold* 220 g 5-6 min. 20 min.
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Opmerking
1. Plaats het voedsel op het rooster op de geëmailleerde bakplaat. Kleine 

gerechten kunt u wel rechtstreeks op de geëmailleerde bakplaat op het 
rooster zetten.

2. Tijdens het grillen mogen gerechten nooit worden afgedekt.
3. Probeer de grill niet voor te verwarmen.
4. De grill werkt alleen als de ovendeur dicht is. Het is mogelijk de grillfunctie 

te gebruiken terwijl de deur openstaat.
5. Met het programma 'alleen grillen' kunt u de magnetronfunctie niet 

gebruiken.
6. De meeste etenswaren moeten halverwege de bereidingstijd worden 

omgedraaid. Als u etenswaren wilt omdraaien, moet u de ovendeur 
openen en het rooster er met uw ovenwanten voorzichtig uitnemen.

7. Zodra u de etenswaren heeft omgedraaid, zet u het weer in de oven en 
sluit de deur. Als de ovendeur dicht is, drukt u op Start. De resterende 
grilltijd wordt weer afgeteld op het ovendisplay. U kunt de ovendeur op elk 
moment veilig openen om te controleren of het gegrilde eten al gaar is.

8. Indien nodig kunt u tijdens de bereiding de bereidingstijd wijzigen. Met 
behulp van de draaiknop kunt u de bereidingstijd verlengen of verkorten. 
U kunt de bereidingstijd met 10 minuten verlengen/verkorten in stappen 
van 1 minuut. Als u de draaiknop op nul zet, dan beëindigt u de bereiding. 

9. De grill gloeit op en dooft weer tijdens het grillen - dit is normaal. Reinig 
de oven altijd nadat u de grill heeft gebruikt en voordat u de magnetron of 
combinatie gebruikt.

Drukken Vermogensniveau

1x Grill 1 (hoog)

Tweemaal Grill 2 (gemiddeld)

3x Grill 3 (laag)

Grillen
Het	grillsysteem	kan	allerlei	soorten	voedsel	snel	en	efficiënt	bereiden,	
zoals karbonade, worstjes, biefstuk, toast, enz. Er zijn 3 verschillende 
grillinstellingen mogelijk. Het glazen plateau moet altijd op zijn plek zitten als 
u de oven gebruikt.

Druk hier om het 
grillniveau te 
kiezen

Druk op Start
Het kookprogramma 
begint en de kooktijd 
op het display telt af.

Tijd instellen
Stel de bereidingstijd in door 
aan de draaiknop te draaien. 
De maximale bereidingstijd is 
1 uur en 30 minuten.

Te gebruiken accessoires
 Rooster
 Geëmailleerde  
 bakplaat
 Glazen plateau

Geëmailleerde 
bakplaat 
Rooster
Glazen plateau
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Opmerkingen over Voorverwarmen
1. Tijdens het voorverwarmen mag u de deur niet openen. Als het 

voorverwarmen is voltooid, klinken er drie pieptonen en knippert de “P” 
op het display. 

2. Als u wilt koken zonder voorverwarming, selecteer dan de gewenste 
temperatuur, stel de bereidingstijd in en druk op Start.

3. De oven blijft ongeveer 30 minuten op de geselecteerde temperatuur. 
Als er geen voedsel in de oven staat, wordt het kookprogramma 
automatisch geannuleerd en verschijnt “OPEN DE DEUR” in het 
display. Als er geen bereidingstijd ingesteld is, gaat de oven na 6 
minuten terug naar de tijdweergave.

4. De oven kan niet voorverwamen op 40 °C.

Druk op Start
Het kookprogramma 
begint en de kooktijd op 
het display telt af.

Druk hierop voor 
het kiezen van 
de gewenste 
oventemperatuur

Druk op Start om voor te 
verwarmen
(Sla deze stap over wanneer 
voorverwarmen niet nodig is)

Als de oven is 
voorverwarmd, 
opent u de deur 

en zet het voedsel 
in de oven.

Convectie
Met deze functie kunt u kiezen tussen een convectietemperatuur van 
40	°C,	100	-	220	℃	in	stappen	van	10	°C.	Om	snel	de	meest	gebruikte	
kooktemperaturen te selecteren begint de temperatuur bij 150 °C en telt op tot 
220	°C,	gevolgd	door	40	℃,	100	°C,	110	°C,	enz.

Tijd instellen
Stel de bereidingstijd in door 
aan de draaiknop te draaien. 
De maximale bereidingstijd 
is 9 uur.

Geëmailleerde 
bakplaat
Glazen plateau

Te gebruiken accessoires

Geëmailleerde 
bakplaat 
Rooster
Glazen plateau

Rooster
Geëmailleerde 
bakplaat 
Glazen plateau
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Opmerking
1. Wanneer de geselecteerde bereidingstijd korter is dan 1 uur, dan telt 

de oven de secondes af op het display.
2. Wanneer de geselecteerde bereidingstijd langer is dan 1 uur, dan telt 

de oven de minuten af totdat er op het display “1H 00” (1 uur) overblijft. 
Op het display wordt de bereidingstijd dan in minuten weergegeven, 
die worden afgeteld per seconde.

3. Indien nodig kunt u tijdens de bereiding de bereidingstijd wijzigen. 
Met behulp van de draaiknop kunt u de bereidingstijd verlengen of 
verkorten. U kunt de bereidingstijd met 10 minuten verlengen/verkorten 
in stappen van 1 minuut. Als u de draaiknop op nul zet, dan beëindigt u 
de bereiding. 

4. Tijdens het voorverwarmen toont het display de huidige temperatuur 
in de ovenruimte. De huidige temperatuur wordt pas getoond vanaf 
100 °C. Druk op de convectieknop om de temperatuur te verlagen.

5. Tijdens convectiekoken moet het glazen plateau op zijn plek zitten met 
de geëmailleerde bakplaat er bovenop.

Convectie
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Druk op Start
Het kookprogramma begint en de 
kooktijd op het display telt af.

Stel de gewenste combinatiestand in (druk 
bij voorverwarming op Start - alleen voor 
combistanden 2, 3, 4 en 5)

Combinatiekoken 
Combinatiekoken is ideaal voor veel soorten voedsel. De magnetronfunctie 
brengt het snel aan de kook, terwijl de oven- of grillfunctie het voedsel op 
traditionele wijze bruin en krokant maakt. Dit gebeurt allemaal tegelijkertijd, 
waardoor het meeste voedsel klaar is binnen 1/2 tot 2/3 van de conventionele 
bereidingstijd. Er zijn 5 vaste combinatiestanden (zie tabel hieronder). 
Voorverwarmen kan alleen bij gebruik van een combinatiestand met 
convectie. Dit zijn de combistanden 2, 3, 4 en 5.

Tijdens elk combinatieprogramma moet het glazen plateau op zijn plek zitten met de 
geëmailleerde bakplaat er bovenop, tenzij anders aangegeven.

Tijd instellen
Stel de bereidingstijd in door aan de 
draaiknop te draaien. De maximale 
bereidingstijd is 9 uur.

Drukken Combi 
Niveau Combinatietype Toepassingen

1x Combi 1 Grill 1 (hoog) + MW 440 W
Gratins, ontdooien en 

bruinen / krokant maken van 
brood, tosti's, kleine broodjes, 

samosa's, Vietnamese loempia's
Twee-
maal Combi 2 Convectie 180 °C + 

MW 100 W
Stoofschotels, casseroles en slow 

cooking braadvlees

3x Combi 3 Convectie 220 °C + 
MW 440 W

Diepvries aardappelproducten,
kleine deegwaren, wafels, 

donuts

4x Combi 4 Convectie 200 °C + 
MW 440 W

Pizza's met dunne bodem, 
flammkuchen, braadvlees

5x Combi 5 Convectie 160 °C + 
MW 440 W

Quiche, croissants, pizza's met 
dikke bodem

Geëmailleerde 
bakplaat
Glazen plateau

Te gebruiken accessoires

Geëmailleerde 
bakplaat 
Rooster
Glazen plateau

Rooster
Geëmailleerde 
bakplaat 
Glazen plateau
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Opmerking
1. Het rooster is bedoeld voor gebruik van de functies combinatie en 

grill. Probeer nooit een ander metalen accessoire te gebruiken dan 
die met de oven meegeleverd is. Zet de geëmailleerde bakplaat 
eronder om vet(druppels) op te vangen.

2. Gebruik het rooster alleen zoals voorgeschreven. Gebruik de 
ovenaccessoire niet als u minder dan 200 g voedsel met een 
handmatig programma bereidt. Gebruik bij kleine hoeveelheden voor 
de beste resultaten niet de combinatiefunctie, maar alleen de grill of 
magnetron.

3. Indien nodig kunt u tijdens de bereiding de bereidingstijd wijzigen. 
Met behulp van de draaiknop kunt u de bereidingstijd verlengen 
of verkorten. U kunt de bereidingstijd met 10 minuten verlengen/
verkorten in stappen van 1 minuut. Als u de draaiknop op nul zet, dan 
beëindigt u de bereiding.  

4. Dek met de combinatiefunctie voedsel nooit af.
5. Het is met de combinatiefunctie niet mogelijk de grill voor te 

verwarmen. 
6. Er kunnen vonken ontstaan als het voedsel het verkeerde gewicht 

heeft, het rooster beschadigd is of u per ongeluk een metalen houder 
hebt gebruikt. De vonken in de magnetron zien eruit als flitsen van 
blauw licht. Als dit gebeurt, zet de oven dan onmiddellijk uit.

7. Sommige gerechten moeten bereid worden met de combinatiefunctie 
zonder het rooster, zoals braadvlees, gratins, pasteien en puddings. 
Het voedsel moet in een hittebestendige, metaalvrije schaal zitten die 
u direct op het glazen plateau zet.

8. Gebruik geen kunststof magnetronbakjes voor 
combinatieprogramma’s (tenzij ze geschikt zijn voor 
combinatiekoken). Schalen moeten de hitte van de bovenste grill 
kunnen weerstaan - ideaal zijn hittebestendige schalen van glas, 
zoals Pyrex® of keramiek.

9. Het is mogelijk om in de combinatiestand vormen met gladde metalen 
naden en houders van folie te gebruiken, maar die moeten direct op 
de geëmailleerde bakplaat op het glazen plateau staan. Ze mogen 
niet direct op het rooster staan, anders ontstaan er vonken.

 Voorzichtig! 
 Gebruik ovenwanten wanneer u de accessoires verwijdert. Raak nooit 

de buitenkant van het venster of de metalen delen in de oven of van de 
deur aan wanneer u voedsel in of uit de oven neemt, vanwege de hoge 
temperaturen.

Combinatiekoken 
Opmerkingen over Voorverwarmen
1. Als u de functie Grill + Microwave (Magnetron) gebruikt, is 

voorverwarmen niet mogelijk.
2. Als u de functie Convection (Convectie) + Microwave (Magnetron) 

gebruikt, kan de oven wel worden voorverwarmd. Kies Combistand 
2, 3, 4 of 5 en druk op Start. Tijdens het voorverwarmen met de 
combinatiefunctie worden er geen microgolven uitgezonden.
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Koken in 2 of 3 stappen 
Voorbeeld
2 minuten koken 600 W, 15 minuten op 180 °C en 10 minuten op Grill 1.

Druk 4 keer 
op de knop 
Magnetron om 
te kiezen voor 
600 W

Stel de 
bereidingstijd 
met de 
draaiknop in 
op 2 minuten

Druk op de knop 
Convectie
4x voor 180 °C

Stel de 
bereidingstijd 
met de draaiknop 
in op 15 minuten

Druk één keer 
op de knop 
Grill om te 
kiezen voor 
Grill 1

Stel de bereidingstijd 
met de draaiknop in 
op 10 minuten

Druk op Start
Het kookprogramma 
begint en de kooktijd 
op het display begint 
af te tellen.

Koken in meerdere stappen 

Opmerking
1. U kunt de bereiding onderbreken door 1x op Stop/Annuleren te 

drukken. U kunt hervatten door te drukken op Start. Als u een 
tweede keer op Stop/Annuleren drukt, wordt het gekozen programma 
geannuleerd.

2. Wanneer de oven buiten gebruik is, kunt u het gekozen programma 
wissen door op Stop/Annuleren te drukken.

3. Automatische programma’s en voorverwarming zijn niet mogelijk bij 
koken in meerdere stappen.

4. U kunt bij koken in meerdere stappen wel de wacht-/rustfunctie 
gebruiken.
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De timer is te gebruiken vóór of na een kookprogramma. Met deze optie kunt u 
de rusttijd na de bereiding instellen of het begin van uw bereiding uitstellen.

De timer gebruiken

1. Een rusttijd instellen:

2. Een kooktimer instellen:

Stel het gewenste
kookprogramma in 
door het vermogen 
en de vereiste tijd in 
te stellen (max. 
2 stappen).

Stel met de 
draaiknop de 
gewenste rusttijd 
in. (max. 9 uur). 
In het display 
verschijnt een "H" 
om de uren aan te 
geven.

Druk op Start
Kookprogramma
gaat van start
en daarna
begint de rusttijd 
af te tellen.

Druk op Start
De tijd begint af 
te tellen.

Drukken
Timer/Klok

Druk op Timer/
Klok

Opmerking
1. U kunt in 3 stappen koken combineren met rusttijd.
2. Als u de ovendeur opent tijdens de rusttijd, dan blijft de tijd in het 

display aftellen.
3. U kunt geen rusttijd programmeren na een automatisch programma en 

voorverwarmen.
4. Als de geprogrammeerde rusttijd langer is dan één uur, dan telt het 

display af in minuten. Als de rusttijd minder is dan één uur, dan telt het 
display af in seconden.

Stel de gewenste kooktijd in 
met de draaiknop (max, 9 uur). 
In het display verschijnt een "H" 
om de uren aan te geven.
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De timer gebruiken

Opmerking
1. U kunt in 3 stappen koken combineren met uitsteltijd.
2. Als de geprogrammeerde wachttijd langer is dan één uur, dan telt het 

display af in minuten. Als de uitsteltijd minder is dan één uur, dan telt het 
display af in seconden.

3. U kunt geen uitsteltijd programmeren vóór een automatisch programma 
en voorverwarmen.

4. Als u de ovendeur opent tijdens de uitsteltijd, dan blijft de tijd in het 
display aftellen.

3. De start uitstellen:
Stel het gewenste
kookprogramma,
door het kiezen 
van het vermogen 
en de gewenste tijd 
(max. 2 stappen).

Druk op Start
De uitsteltijd
telt af en daarna 
begint het
kookprogramma.

Drukken
Timer/Klok

Stel de gewenste 
uitsteltijd in met de 
draaiknop (max, 9 uur). 
In het display verschijnt 
een "H" om de uren 
aan te geven. 
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Opmerking
1. Deze functie is alleen beschikbaar voor de functies magnetron, 

grill, convectie, combinatie en timer en niet voor automatische 
programma's.

2. De functie Tijd toevoegen werkt alleen binnen de 1e minuut van het 
koken.

3. De functie Tijd toevoegen kunt u gebruiken na koken in meerdere 
stappen en tijdens het koken.

4. Het vermogen is hetzelfde als in de vorige stap.

Gebruik van de functie Tijd toevoegen
Met deze functie kunt u bereidingstijd toevoegen aan het einde van een 
eerdere bereiding.

Druk op Start
Er wordt tijd toegevoegd. 
De tijd in het display 
begint af te tellen.

Na de bereiding draait u aan de 
draaiknop om de de functie Tijd 
toevoegen te kiezen. Maximale 
bereidingstijd: Magnetronvermogen: 1000 W 
(hoog) tot 30 minuten; ander vermogen tot 
1 uur en 30 minuten; Grill: 1 uur en 30 
minuten, Convectie, Combinatie en timer: 
9 uur.
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Naar smaak aanpassen
Met Opwarmen met één druk op de knop warmt u een gekoelde maaltijd op naar 
gemiddelde smaak. U kunt het opwarmprogramma ook aanpassen op uw eigen 
smaak. Nadat u Start hebt gedrukt, verschijnt in het display het +/- symbool en een 
knipperende balk. Draai de draaiknop met de klok mee voor meer tijd en tegen de 
klok in voor minder tijd. U moet deze handeling binnen 14 seconden afronden. De 
standaardmodus is normaal.

Hoe het werkt
Als u Opwarmen met één druk op de 
knop hebt geselecteerd en op Start 
drukt, wordt de maaltijd opgewarmd. 
Het voedsel wordt warm en er komt 
stoom vrij. Zodra het voedsel een 
bepaalde temperatuur bereikt en begint 
te koken, komt er nog meer stoom 
vrij. De toename van de vrijgekomen 
stoom wordt waargenomen door een 
vochtigheidssensor in de oven. Dit is het 

signaal voor de oven om te berekenen 
hoe lang het voedsel nog opgewarmd 
moet worden. Na twee pieptonen 
verschijnt de resterende bereidingstijd 
in het display. U mag de ovendeur niet 
openen zolang het Sensorprogramma 
nog in het display staat. Wacht tot de 
bereidingstijd in het display verschijnt en 
doe dan indien nodig de deur open om 
het voedsel te roeren of keren.

Opwarmen met één druk op de knop
Met deze unieke functie met ingebouwde genius sensor kunt u een gekoelde 
maaltijd opwarmen met één druk op de draaiknop. U hoeft geen vermogen of 
bereidingstijd te kiezen. De ingebouwde sensor meet het vochtgehalte van het 
voedsel en berekent het magnetronvermogen en de bereidingstijd.

Wanneer de tijd wordt weergegeven, 
drukt u op de draaiknop om te 
beginnen. Druk op Stop/Annuleren 
om de oven terug te zetten op 
tijdweergave.

Programma Gewicht Accessoires Instructies
Opwarmen 

van een
verse 

voorgekookte
gekoelde 
maaltijd

200 -
1000 g   

Al het voedsel moet voorgekookt zijn. De 
maaltijd moet op koelkasttemperatuur 
zijn (ca. + 5 °C). Opwarmen in het 
magnetronbestendige bakje waarin het 
is gekocht. Prik de afdekfolie door met 
een scherp mes: één keer in het midden 
en vier keer langs de randen. Als u de 
maaltijd in een schaal doet, dek deze 
dan af met magnetronfolie. Druk op de 
draaiknop om te starten. Omroeren zodra 
de pieptoon klinkt. Opnieuw omroeren 
aan het eind van het programma en 
enkele minuten laten rusten. Het is 
mogelijk dat grote stukken vis/vlees in 
een dunne saus langer moeten koken. 
Dit programma is niet geschikt voor 
zetmeelhoudend voedsel, zoals rijst, 
pasta of aardappels.
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Opwarmen met één druk op de knop

Opmerking
1. Deze functie is niet geschikt voor voedsel dat niet geroerd kan worden, 

zoals lasagne of macaroni met kaas. 
2. De oven berekent automatisch de opwarmtijd of de resterende tijd.
3. De deur mag pas worden geopend zodra de tijd in het display verschijnt.
4. Om fouten tijdens het opwarmen met één druk op de knop te 

voorkomen, moet u ervoor zorgen dat het glazen plateau en de houder 
droog zijn. 

5. De kamertemperatuur mag niet hoger zijn dan 35 °C en niet lager dan 
0 °C.

6. Als de oven eerder gebruikt is en te warm is om te gebruiken voor 
opwarmen met één druk op de knop, verschijnt in het beeldscherm 
'WARM'. U kunt weer Opwarmen met één druk op de knop zodra 
‘WARM’ verdwenen is. Als u haast hebt, kook voedsel dan handmatig 
door zelf de juiste kookfunctie en bereidingstijd te kiezen.
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Turbo-ontdooien
Deze functie is geschikt voor het ontdooien van gehakt, karbonades, kipdelen, 
braadstukken en brood. 

Plaats het voedsel in een geschikte schaal. Hele kippen en braadstukken moet u 
op een omgekeerde schaal of bord leggen die geschikt zijn voor de magnetron. 
Karbonades, kipdelen en sneetjes brood moet u in één laag neerleggen. U hoeft het 
voedsel niet af te dekken. 

Het principe van de chaostheorie wordt gebruikt voor automatische 
ontdooiprogramma's om sneller en gelijkmatiger te ontdooien. Het chaossysteem 
gebruikt pulserende magnetronenergie in een willekeurige volgorde om het 
ontdooiproces te versnellen. Tijdens het programma piept de oven om u eraan te 
herinneren dat u het voedsel moet controleren. Het is belangrijk dat u het voedsel 
regelmatig omkeert of omroert en indien nodig afdekt. Zodra u het eerste 
piepje hoort, moet u het voedsel omkeren en afdekken (indien mogelijk). Bij 
het tweede piepje moet u het voedsel omkeren of verdelen.

Opmerking

1e piep
Omkeren of afdekken

1e piep
Omkeren of afdekken

2e piep
Omkeren of verdelen

1. Controleer het voedsel tijdens het ontdooien. De ontdooisnelheid van 
voedsel varieert.

2. U hoeft het voedsel niet af te dekken.
3. Keer of roer het voedsel regelmatig om, vooral wanneer de oven 

“piept”. Indien nodig afdekken (zie punt 5).
4. Gehakt/karbonades/kipdelen moet u verdelen of scheiden zodra dit 

mogelijk is en in één laag verspreiden.
5. Door delen af te dekken, voorkomt u dat ze worden gekookt. Dit is 

zeer belangrijk bij hele kip en braadstukken. De buitenkant dooit eerst. 
Daarom moet u vleugels/borst/vet afdekken met stukjes aluminiumfolie 
die u vastprikt met prikkertjes.

6. Laat het voedsel even rusten, zodat de het binnenste kan uitdooien 
(minimaal 1-2 uur voor braadstukken en hele kippen).
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Turbo-ontdooien
Met deze functie kunt u ingevroren voedsel ontdooien naargelang het gewicht. 

Kies met de 
draaiknop het 
gewicht van 
het voedsel. De 
draainknop telt 
langzaam op in 
stappen van 10 g 

Druk op Start
Vergeet 
tijdens het 
ontdooien niet 
het voedsel 
om te roeren.

De oven moet in de 
tijdweergave staan 
om een automatisch 
programma te kunnen 
gebruiken. Kies met 
de draaiknop het 
gewenste Turbo-
ontdooiprogramma. 

Opmerking
Zie pagina 34 voor richtlijnen voor ontdooien.

Programma Gewicht Instructies
1. Brood 

 
 100 - 

900 g

Kleine of grote broden, wit of volkoren, 
bolletjes en stokbrood. Kies met de draaiknop 
programma 1, Brood. Druk op de draaiknop om 
de programmakeuze te bevestigen. Kies met de 
draaiknop het gewicht van het voedsel en druk op 
Start. Omdraaien zodra de pieptoon klinkt. Laat 
brood 5 minuten (licht witbrood) tot 30 minuten 
(stevig roggebrood) rusten. Snij grote broden tijdens 
de rusttijd in tweeën. 

2. Stukjes vlees 
 
 

 

100 g - 
1200 g

Kleine stukjes vlees, kalfsoester, worstjes, gehakt, 
biefstuk, karbonade, visfilet (elk 100 tot 400 g). Kies 
met de draaiknop programma 2, Stukjes vlees. 
Druk op de draaiknop om de programmakeuze te 
bevestigen. Kies met de draaiknop het gewicht van 
het voedsel en druk op Start. Bij de pieptonen keren 
en afdekken.

3. Grote 
stukken vlees 
 
 
 
 
 
 

400 g - 
2000 g

Grote stukken vlees, hele kip, braadstukken. Kies 
met de draaiknop programma 3, Grote stukken 
vlees. Druk op de draaiknop om de programmakeuze 
te bevestigen. Kies met de draaiknop het gewicht 
van het voedsel en druk op Start. Bij de pieptonen 
keren en afdekken. Hele kip en braadstukken 
moeten tijdens het ontdooien worden afgedekt. Dek 
vleugels, vorst en vet af met stukjes aluminiumfolie 
die u vastprikt met prikkertjes. Let op dat de folie niet 
tegen de ovenwanden komt. Voor het bereiden moet 
u hem 1 tot 2 uur laten rusten. 

Druk op de 
draaiknop om de 
programmakeuze 
te bevestigen. 
Het nummer van 
het Automatische 
programma verschijnt 
in het uitleesvenster. 
De symbolen 
van magnetron, 
automatisch en 
ontdooien gaan 
branden.

= Magnetron  = Ontdooien
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Met deze functie kunt u gerechten bereiden of opwarmen alleen maar door het 
gewicht in te stellen. De oven kiest automatisch het magnetronvermogen en/
of convectie of grill d en/of de combinatiestand en de bereidingstijd. Kies de 
voedselcategorie en voer daarna het gewicht in. Het gewicht moet u invoeren in 
grammen.

Automatische	gewichtsprogramma’s

Automatische programma's met voorverwarmen 
Voorverwarmen is nodig voor broodafbakprogramma's 7 en 8; programma's voor 
kindermenu's, 19 Diepvries gepaneerde produkten, 20 Verse groentefrietjes, 
21 Verse frietjes; automatischcombinatieprogramma's 24 Diepvries aardappel 
produkten, 26 Hele kip. 

Druk op de draaiknop 
om de oven voor te 
verwarmen. Verwarm voor 
met de geëmailleerde 
bakplaat op het glazen 
plateau.

Als het voorverwarmen is voltooid, 
klinken er pieptonen en knippert de 
'P' op het display. Zet het voedsel in 
de oven en stel met de draaiknop het 
gewicht in. Wees voorzichtig tijdens het 
verwijderen van de hete geëmailleerde 
bakplaat.

Druk op Start

De oven moet in de 
tijdweergave staan 
om een automatisch 
programma te kunnen 
gebruiken. Kies met de 
draaiknop het gewenste 
programma. Zie pagina's 
39, 45-47. 

Druk op de draaiknop 
om het programma 
te bevestigen. 
Het nummer van 
het Automatische 
programma 
verschijnt in het 
uitleesvenster. De 
symbolen voor 
magnetron en/of
grill of convectie 
en automatisch 
gewicht verschijnen 
in het display en ook 
het symbool voor 
bevroren voedsel
indien van 
toepassing.
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Automatische	gewichtsprogramma’s	

Opmerking
De automatische gewichtsprogramma's zijn bedoeld om niet te hoeven 
raden hoelang u uw maaltijd moet bereiden of opwarmen. U mag ze alleen 
gebruiken voor het beschreven voedsel.
1. Kook alleen voedsel binnen het beschreven gewichtsbereik (pagina's 38-

39, 43-47).
2. Gebruik uitsluitend de accessoires die zijn beschreven op pagina's 38-39, 

43-47.
3. Drankenprogramma’s 4-6 en Kinderprogramma's 15, 16, 18 

werken alleen met magnetronvermogen. Broodafbakprogramma's 
7-8; Kindermenuprogramma's 17, 19-21 en automatische 
combinatieprogramma's 22-27 werken met een combinatie van de functies 
magnetron en convectie of grill. 

4. Dek voedsel niet af, tenzij anders vermeld, als u een combinatie- of 
convectieprogramma gebruikt, anders wordt het niet bruin. Bovendien zal 
een plastic afdekking smelten door de hitte.

5. Meestal is het beter om voedsel te laten rusten na het koken met een 
automatisch programma, zodat de hitte naar het midden kan worden 
geleid.

6. Voedsel kan altijd iets variëren, dus controleer of het helemaal gaar en 
kokendheet heet is voordat u het opdient.

7. Weeg het voedsel altijd zelf in plaats van de gewichtsvermelding op de 
verpakking te gebruiken.

RoosterGeëmailleerde 
bakplaat

ConvectieGrillMagnetron

Diepvries

Wanneer u een automatisch programma selecteert, verschijnen er symbolen op het 
display om aan te geven welke kookstand wordt gebruikt en welke accessoires er 
naast het glazen plateau nodig zijn. Dit betekenen ze:

Voor	de	overige	automatische	programma’s	hoeft	u	de	oven	niet	voor	te	
verwarmen. Volg onderstaande instructies:

Automatische programma's zonder voorverwarmen

Kies met de draaiknop 
het gewicht van het 
voedsel (geldt niet voor 
Kindermenuprogramma 
18, Mug cake) De 
draaiknop telt langzaam 
op in stappen van 10 g. 

Druk op 
Start

De oven moet in de 
tijdweergave staan 
om een automatisch 
programma 
te kunnen 
gebruiken. Kies 
met de draaiknop 
het gewenste 
automatische 
gewichtsrogramma. 

Druk op de 
draaiknop om de 
programmakeuze 
te bevestigen. 
Het nummer van 
het Automatische 
programma verschijnt 
in het uitleesvenster. 
De symbolen voor 
magnetron en/of 
grill of convectie en 
automatisch gewicht 
verschijnen in het 
display en ook het 
symbool voor bevroren 
voedsel indien van 
toepassing.
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Programma Gewicht Accessoires Instructies
4. Thee/
koffie

 

 
200 of 
400 g   

Voor het opwarmen van één drank 
met een vast gewicht van 200 g of 
twee dranken van g per stuk vanaf 
kamertemperatuur, bijv. koffie, thee 
of warme chocolademelk. Kies met 
de draaiknop programma 4, Thee/
koffie. Druk op de draaiknop om de 
programmakeuze te bevestigen. Kies 
met de draaiknop 200 g voor 1 drank 
of 400 g voor twee dranken en druk op 
Start. Vóór en na het opwarmen roeren.   

5. Melk/
Chocolade-
melk/Koffie	
verkeerd

200 of 
600 g

Voor het opwarmen van één mok melk 
met een vast gewicht van 200 g of 
één kan melk met een vast gewicht 
van 600 g vanaf koelkasttemperatuur. 
Dit programma is geschikt voor volle, 
halfvolle en magere melk. De warme 
melk is te gebruiken voor in de koffie 
of warme chocolademelk. Kies met 
de draaiknop programma 5, Melk/ 
Chocolademelk/Koffie verkeerd. Druk op 
de draaiknop om de programmakeuze 
te bevestigen. Kies met de draaiknop 
200 g voor 1 mok of 600 g voor 1 kan en 
druk op Start. Vóór en na het opwarmen 
van één kan melk roeren. Tijdens het 
opwarmen van één kan melk roeren na 
elke pieptoon.

6. Soep

 

200-
1000 g 

Voor het opwarmen van soep uit pak, 
blik of huisgemaakt. De soep dient 
op kamer- of koelkasttemperatuur 
te zijn. Doe de soep in een 
magnetronbestendige kom van de juiste 
omvang. U kunt hem het best afdekken 
met een deksel, bord of schotel. 
Kies met de draaiknop programma 
6, Soep. Druk op de draaiknop om 
de programmakeuze te bevestigen. 
Kies met de draaiknop het gewicht 
en druk op Start. Roer vooraf, bij de 
pieptonen en na het opwarmen. De 
eindtemperatuur van de soep kan 
variëren op basis van de dikte van 
de soep, de begintemperatuur en het 
suiker- en vetgehalte.

Automatische gewichtsprogramma's voor dranken 

= Magnetron  = Drank
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Programma's voor het afbakken van brood
Programma Gewicht Accessoires Instructies

7. Harde 
broodjes 
stokbrood

 

 

100-
500 g  

Voor het afbakken van harde 
broodjes stokbrood. Dit programma 
is geschikt voor het opwarmen, 
bruinen en knapperig maken 
van voorgebakken baguettes en 
broodjes vanaf kamertemperatuur. 
Let erop dat de baguette/broodjes 
niet hoger zijn dan 5 cm. Kies met 
de draaiknop programma 7, Harde 
broodjes stokbrood. Druk op de 
draaiknop om de programmakeuze 
te bevestigen. Druk op Start om de 
oven voor te verwarmen. Als het 
voorverwarmen is voltooid, klinken 
er pieptonen en knippert de 'P' op 
het display. Leg de harde broodjes 
stokbrood op de geëmailleerde 
bakplaat op het glazen plateau. Kies 
met de draaiknop het gewicht en 
druk op Start. Leg ze na het bakken 
enkele minuten op een rooster.

8. Zachte 
broodjes 
croissants

50-
350 g

Croissants afbakken. Dit 
programma is geschikt voor het 
opwarmen, bruinen en knapperig 
maken van voorgebakken 
croissants vanaf kamertemperatuur. 
Kies met de draaiknop programma 
8, Zachte broodjes croissants. 
Druk op de draaiknop om de 
programmakeuze te bevestigen. 
Druk op Start om de oven voor te 
verwarmen. Als het voorverwarmen 
is voltooid, klinken er pieptonen en 
knippert de 'P' op het display. Leg 
de croissants op de geëmailleerde 
bakplaat op het glazen plateau. Kies 
met de draaiknop het gewicht en 
druk op Start. Leg ze na het bakken 
enkele minuten op een rooster. 

= Magnetron  = Grill = Voorverwarmen is nodig   
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Automatische programma's 
Met deze functie kunt u gerechten bereiden of opwarmen zonder het gewicht 
in te stellen. De ingebouwde sensor meet het vochtgehalte van het voedsel 
en berekent het aanbevolen magnetronvermogen en een voorgestelde 
bereidingstijd.

Hoe het werkt
Als u het voedsel hebt gekozen en 
op Start drukt, wordt de maaltijd 
opgewarmd. Het voedsel wordt warm 
en er komt stoom vrij. Zodra het 
voedsel een bepaalde temperatuur 
bereikt en begint te koken, komt er nog 
meer stoom vrij. De toename van de 
vrijgekomen stoom wordt waargenomen 
door een vochtigheidssensor in de 
oven. Dit is het signaal 

voor de oven om te berekenen hoelang 
het voedsel nog opgewarmd moet 
worden. Na twee pieptonen verschijnt 
de resterende bereidingstijd in het 
display.
U mag de ovendeur niet openen 
zolang het Sensorprogramma nog in het 
display staat. Wacht tot de bereidingstijd 
in het display verschijnt en doe dan 
indien nodig de deur open om het 
voedsel te roeren of keren.

Naar smaak aanpassen
De Sensorprogramma's bereiden voedsel naar gemiddelde smaak. U kunt het 
kookprogramma ook aanpassen op uw eigen smaak. Nadat u Start hebt gedrukt, 
verschijnt in het display het +/- symbool en een knipperende balk. Draai de draaiknop 
met de klok mee voor meer tijd en tegen de klok in voor minder tijd. U moet deze 
handeling binnen 14 seconden afronden. De standaardmodus is normaal.

De oven moet in de 
tijdweergave staan 
om een automatisch 
programma te kunnen 
gebruiken. Kies met de 
draaiknop het gewenste 
automatische programma. 

Druk op Start

Druk op de draaiknop 
om de programmakeuze 
te bevestigen. Het 
nummer van het 
automatische programma 
verschijnt op het 
display. De symbolen 
voor magnetron en 
automatische sensor 
verschijnen in het display 
en ook het symbool voor 
bevroren voedsel indien 
van toepassing.
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Opmerking
1. De oven berekent automatisch de bereidingstijd of de resterende 

bereidingstijd.
2. De deur mag pas worden geopend zodra de tijd in het display verschijnt.
3. De temperatuur van ingevroren voedsel is standaard -18 °C tot 

-20 °C. De temperatuur van ander voedsel is +5 °C tot +8 °C 
(koelkasttemperatuur). 

4. Om fouten tijdens de automatische programma's te voorkomen, moet u 
ervoor zorgen dat het glazen plateau en het bord droog zijn. 

5. De kamertemperatuur mag niet hoger zijn dan 35 °C en niet lager dan 
0 °C.

6. Kook alleen voedsel binnen het aanbevolen gewichtsbereik beschreven 
op pagina 42.

7. In Automatische programma's moet u verse groente, ingevroren groente, 
aardappelen en verse vis afdekken met plastic folie. Prik het plastic folie 
door met een scherp mes, één keer in het midden en vier keer langs de 
randen. Pasta en stoofschotels moet u in automatische programma's 
afdekken met een deksel.

8. Bij voedsel dat afgedekt is met plastic folie moet u het folie doorprikken 
met een scherp mes, één keer in het midden en vier keer langs 
de randen. Als u het plastic folie niet doorprikt, kan de stoom niet 
ontsnappen en het voedsel oververhit raken.

9.  Als de oven eerder gebruikt is en te warm is om te gebruiken voor een 
automatisch programma, verschijnt in het beeldscherm 'WARM'. U kunt 
weer een automatisch programma gebruiken zodra ‘WARM’ verdwenen 
is. Als u haast hebt, kook voedsel dan handmatig door zelf de juiste 
kookfunctie en bereidingstijd te kiezen.

Automatische programma's 
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Automatische programma's
Programma Gewicht Instructies

9. Verse 
groenten

 

  200 g - 
1000 g

Verse groenten bereiden. Leg de schoongemaakte 
groenten in een magnetronbak. Besprenkel de groente 
met 1 eetlepel water per 100 g. Dek af met plastic folie. 
Prik het plastic folie door met een scherp mes, één keer 
in het midden en vier keer langs de randen. Kies met de 
draaiknop programma 9, Verse groenten. Druk op de 
draaiknop om de programmakeuze te bevestigen. Druk 
op Start. Omroeren zodra de pieptoon klinkt. Na het 
koken afgieten en op smaak brengen met zout en peper.

10. Diep-
gevroren 
groenten

 

200 g - 
800 g

Ingevroren groenten bereiden. Leg de groenten in een 
bak van de juiste grootte. Besprenkel ze met 1-3 el 
water. Als u groenten bereidt met veel water, zoals 
spinazie of tomaten, moet u geen water toevoegen. 
Dek af met plastic folie. Prik het plastic folie door met 
een scherp mes, één keer in het midden en vier keer 
langs de randen. Kies met de draaiknop programma 10, 
Diepgevroren groenten. Druk op de draaiknop om de 
programmakeuze te bevestigen. Druk op Start. Omroeren 
zodra de pieptoon klinkt. Na het koken afgieten.

 11. 
Aardappelen

 

200 g - 
1000 g

Aardappelen koken. Schil de aardappelen en snij ze in 
gelijke stukjes. Leg de stukjes aardappel in een ondiepe 
schaal. Voeg 90 ml (6 el) water toe voor 200-590 g of 
150 ml (10 el ) voor 600-1000 g aardappels. Bedekken 
met plastic folie met gaatjes. Prik het plastic folie door 
met een scherp mes, één keer in het midden en vier keer 
langs de randen. Kies met de draaiknop programma 
11, Aardappelen. Druk op de draaiknop om de 
programmakeuze te bevestigen. Druk op Start. Omroeren 
zodra de pieptoon klinkt. Na het koken afgieten en op 
smaak brengen met zout en peper.

12. Verse vis

 

200 g - 
800 g

Verse filets of vissteaks bereiden. Doe ze in een 
passende schaal en voeg 2 eetlepels (30 ml) water toe. 
Dek af met plastic folie. Prik het plastic folie door met een 
scherp mes, één keer in het midden en vier keer langs 
de randen. Kies met de draaiknop programma 12, Verse 
vis. Druk op de draaiknop om de programmakeuze te 
bevestigen. Druk op Start.

13. Pasta 

 

100 g - 
450 g

Gedroogde pasta bereiden. Gebruik een grote kom. Voeg 
1 theelepel zout, 1 el olie en kokend water toe. Voeg 
per 100 - 290 g pasta 1 liter kokend water toe. Voeg 
per 300 - 450 g pasta 1 ½ liter kokend water toe. Dek af 
met een deksel. Kies met de draaiknop programma 13, 
Pasta. Druk op de draaiknop om de programmakeuze te 
bevestigen. Druk op Start. Na het koken afgieten.

14. 
Stoofschotel

300 -
800 g

Voor het opwarmen van stoofschotels zoals stoofschotels 
met doperwten, ravioli, ragouts of goulash (kant en klaar 
of zelfgemaakt). Haal het gerecht uit de verpakking 
en doe het in een schaal met een deksel. Kies met de 
draaiknop programma 14, Stoofschotel. Druk op de 
draaiknop om de programmakeuze te bevestigen. Druk 
op Start. Roer bij de pieptonen en voordat u het laat 
rusten. Laat na het opwarmen 2 minuten afgedekt rusten.

= Magnetron  = Diepvries
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Programma Gewicht Accessoires Instructies
15. Groente 
puree

 100 - 
400 g

Dit programma is bedoeld voor het 
bereiden van pastinaak, aardappels, 
pompoen, wortels, zoete aardappelen en 
koolraap. De gekookte groenten worden 
daarna gepureerd en baby's kunnen 
ervan proeven. Schil en snijd de groente 
in gelijke stukken. Doe ze in een Pyrex®-
schaal. Voeg de volgende hoeveelheden 
water toe:
75 ml water voor 100 - 150 g groente.
100 ml water voor 155 - 300 g groente.
150 ml water voor 305 - 400 g groente.
Dek af met een deksel. Kies met de 
draaiknop programma 15, Groente 
puree. Druk op de draaiknop om de 
programmakeuze te bevestigen. Kies 
met de draaiknop het gewicht van de 
groente. Druk op Start. Halverwege 
omroeren bij de pieptonen. Laat na het 
koken 10 minuten rusten. Pureer de 
groente met het kookvocht met behulp 
van een blender. Verdun het indien nodig 
met een beetje water of verdik het met 
rijstebloem. Controleer voor het voeden de 
temperatuur.

16. Fruit 
puree

 100 - 
400 g

Dit programma is bedoeld voor het koken 
van appels, peren, perziken, papaja's 
en mango's. Het gekookte fruit wordt 
daarna gepureerd en baby's kunnen ervan 
proeven. Schil en snijd het fruit in gelijke 
stukken. Doe ze in een Pyrex®-schaal. 
Voeg de volgende hoeveelheden water 
toe:
75 ml water voor 100 -150 g fruit.
100 ml water voor 155 - 300 g fruit.
150 ml water voor 305 - 400 g fruit.
Dek af met een deksel. Kies met 
de draaiknop programma 16, Fruit 
puree. Druk op de draaiknop om de 
programmakeuze te bevestigen. Kies met 
de draaiknop het gewicht van het fruit. 
Druk op Start. Halverwege omroeren bij de 
pieptonen. Laat na het koken 10 minuten 
rusten. Pureer het fruit met het kookvocht 
met behulp van een blender. Verdun het 
indien nodig met een beetje water of 
verdik het met rijstebloem. Controleer voor 
het voeden de temperatuur.

Automatisch programma voor kindermenu's
Het kindermenu biedt allerlei programma's die geschikt zijn voor baby's, dreumesen en 
andere kinderen - dit scheelt u veel tijd en moeite. Gepureerd fruit of groente is ideaal 
voor baby's om aan vast voedsel te wennen. Zelfgemaakte puree smaakt zoals echt 
voedsel en kost minder dan potjes of pakjes. Extra porties kunnen worden ingevroren in 
ijsblokvormen en daarna ontdooid en opgewarmd. Gezonde groentefriet en gebakken 
pasta zijn ideaal voor kleinere maagjes. Mokcakejes zijn een snel en eenvoudig toetje. 
Hoeveelheden in eetlepels die u eenvoudig in de mok kunt roeren. In een mum van tijd 
klaar als u het programma Mokcakejes gebruikt. Zie pagina's 36-37 hoe dit werkt.
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250 g  500 g  800 g
Pasta 70 g  150 g  250 g
Saus  140 g  300 g  500 g
Kaas  40 g  50 g  50 g

Automatisch programma voor kindermenu's
Programma Gewicht Accessoires Instructies

17. 
Junior 
gebakken 
pasta

 

250 g 

500 - 
800 g 

Voor het maken van gebakken pasta 
gebruikt u verse pasta (penne, spaghetti, 
fusilli), kaas- of tomatensaus en geraspte 
milde cheddar. Gebruik een geschikte 
vierkante, ondiepe Pyrex®-schaal. Hanteer 
de volgende hoeveelheden:

 

U kunt andere ingrediënten toevoegen 
zoals ham, tonijn en suikermaïs. Vervang 
in dit geval een deel van de saus door de 
gekozen extra ingrediënten. Kies met de 
draaiknop programma 17, Junior gebakken 
pasta. Druk op de draaiknop om de 
programmakeuze te bevestigen. Kies met 
de draaiknop het gewicht: 250 g, 500 g of 
800 g. Druk op Start.

18. 
Mug cake

-

Voor het maken van één mug cake van 
chocoladebrownie, citroen of banaan. 
Bereid het mokcakeje zoals in de volgende 
recepten. De mok mag niet kleiner zijn dan 
300 ml. Kies met de draaiknop programma 
18, Mug cake. Druk op de draaiknop om 
de programmakeuze te bevestigen. Druk 
op Start. Laat het na het bereiden een paar 
minuten rusten en dien het warm op in de 
mug, met ijs, vla of slagroom.

= Magnetron  = Grill

Mokcakeje van chocoladebrownie
1.  Meng de bloem, suiker en het cacaopoeder in de 

mok.
2.  Voeg de gesmolten boter en melk toe en roer door.
3. Voeg de gehakte chocola toe. Meng het grondig.
4. Versier na de bereiding met hagelslag of 

minimarshmallows.

Mokcakeje van citroen
1. Meng de bloem, suiker, het bakpoeder en het zout 

in de mok.
2. Voeg de plantaardige olie, citroensap, geraspte schil 

en het geklopte ei toe. Meng het grondig.
3. Versier na de bereiding met aardbeien, bosbessen 

of hagelslag.

ingrediënten
Voor 1 persoon
4,5 el bloem
3 el suiker
2,5 el cacaopoeder
2 el gesmolten boter
2 eetlepels melk
4 blokjes pure of melkchocolade, 
gehakt
Versiering: hagelslag of 
minimarshmallows

ingrediënten
Voor 1 persoon
3 el bloem
3 el suiker
¼ tl bakpoeder

8  tl zout
2 el plantaardige olie
2 el citroensap, plus de geraspte 
schil van ½ lemon
1 ei, geklopt
Versiering: aardbeien, bosbessen, 
hagelslag



45 NL

Italiano
N

ederlands

Programma Gewicht Accessoires Instructies
19. 
Diepvries 
gepaneerde 
produkten

 

100 - 
500 g

Voor de bereiding van diepvries gepaneerde 
produkten zoals ingevroren kipcorn, ingevro-
ren kipnuggets, ingevroren kalkoenenboutjes, 
ingevroren vissticks, ingevroren garnalen. 
Kies met de draaiknop programma 19, 
Diepvries gepaneerde produkten. Druk op 
de draaiknop om de programmakeuze te 
bevestigen. Druk op Start om de oven voor 
te verwarmen. Als het voorverwarmen is 
voltooid, klinken er pieptonen en knippert de 
'P' op het display. Verwijder alle verpakking 
en doe ingevroren broodproducten op de 
geëmailleerde bakplaat op het glazen plateau. 
Kies met de draaiknop het gewicht en druk op 
Start. Halverwege keren bij de pieptonen.

20. Verse 
groen-
tefrietjes

 

100 - 
500 g

Voor het bereiden van verse groentefriet 
zoals van zoete aardappel, witte aardappel, 
wortel, pastinaak en courgettes. Schil de 
groente en snij ze in balkjes. Doe er een 
eetlepel plantaardige olie doorheen. Kies 
met de draaiknop programma 20, Verse 
groentefrietjes. Druk op de draaiknop om 
de programmakeuze te bevestigen. Druk 
op Start om de oven voor te verwarmen. Als 
het voorverwarmen is voltooid, klinken er 
pieptonen en knippert de 'P' op het display. 
Doe de groenten op de geëmailleerde 
bakplaat op het rooster. Kies met de 
draaiknop het gewicht en druk op Start. 
Halverwege keren en roeren bij de pieptonen.

21.Verse 
frietjes

100 - 
500 g

Voor het bereiden van verse frietjes. Schil de 
aardappels en snij ze in balkjes. Doe er een 
eetlepel plantaardige olie doorheen. Kies met 
de draaiknop programma 21, Verse frietjes. 
Druk op de draaiknop om de programmakeu-
ze te bevestigen. Druk op Start om de oven 
voor te verwarmen. Als het voorverwarmen is 
voltooid, klinken er 
pieptonen en knippert de 'P' op het display. 
Doe de aardappels op de geëmailleerde 
bakplaat op het rooster. Kies met de 
draaiknop het gewicht en druk op Start. 
Halverwege keren en roeren bij de pieptonen.

Automatisch programma voor kindermenu's

= Magnetron  = Convectie  = Voorverwarmen is nodig   

Mokcakeje van banaan
1.  Roer de bloem, het bakpoeder en de suiker door 

elkaar.
2. Voeg de gesmolten boter, het geklopte ei en de 

honing toe.
3. Voeg de geprakte banaan toe. Meng het grondig.
4. Doe voor de saus de honing en chocola in een 

kleine kom. Bereid 1 minuut op 600 W. Roer de saus 
stevig. Maak een kleine inkeping aan de bovenkant 
van het gebakken cakeje en giet de saus erover.

ingrediënten
Voor 1 persoon
3 el bloem
½ theelepel bakpoeder
3 el lichtbruine suiker
1 el gesmolten boter
1 eetlepels melk
1 ei, geklopt
1 tl honing
1 middelgrote banaan
Voor de saus
½ el honing
1 el chocoladesaus
een paar plakjes banaan

= Diepvries
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Automatische	combinatieprogramma’s

Programma Gewicht Accessoires Instructies
22. 
Diepvries
pizza

200-450 g 

  Voor het opwarmen en bruinen van 
een voorgebakken Diepvries pizza. 
Kies met de draaiknop programma 22, 
Diepvries pizza. Druk op de draaiknop 
om de programmakeuze te bevestigen. 
Verwijder alle verpakking en leg de pizza 
direct op het rooster op de geëmailleerde 
bakplaat. Kies met de draaiknop het 
gewicht van het voedsel en druk op 
Start. Dit programma is niet geschikt 
voor panpizza's.

23.
Diepvries 
pizzabroodje

 
100-300 g

Voor het opwarmen en bruinen van 
een voorgebakken langwerpige 
diepvries pizzabroodje. Kies met de 
draaiknop programma 23, Diepvries 
pizzabroodje. Druk op de draaiknop 
om de programmakeuze te bevestigen. 
Verwijder alle verpakking en leg de 
langwerpige pizza direct op het rooster 
op de geëmailleerde bakplaat. Kies 
met de draaiknop het gewicht van het 
voedsel en druk op Start.

24. Diepvries 
aardappel 
produkten

  

 

200-500 g 

 Voor het bereiden van voorgebakken 
aardappelprodukten die geschikt zijn 
om te grillen, zoals patat, thuisbakfriet, 
kroketjes, opgebakken aardappels, 
aardappelwafels. Kies met de draaiknop 
programma 24, Diepvries aardappel 
produkten. Druk op de draaiknop om de 
programmakeuze te bevestigen. Druk op 
Start om de oven voor te verwarmen. Als 
het voorverwarmen is voltooid, klinken 
er pieptonen en knippert de 'P' op het 
display. Verwijder alle verpakking en 
verspreid de aardappelprodukten over de 
geëmailleerde bakplaat op het rooster. 
Kies met de draaiknop het gewicht. Druk 
op Start. Halverwege keren en roeren bij 
de pieptonen. Voor het beste resultaat 
legt u de frieten niet op elkaar.
Opmerking: Aardappelprodukten 
variëren aanzienlijk. We raden aan om 
enkele minuten voordat het programma 
klaar is te kijken hoe bruin het voedsel 
is.

++

+

+

= Magnetron  = Convectie  = Grill = Voorverwarmen is nodig   

Zie pagina's 36-37 hoe dit werkt.

= Diepvries

+
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Automatische	combinatieprogramma’s
Programma Gewicht Accessoires Instructies

25. Diepvries  
lasagne

 

 

400-
800 g 

 

Voor het opwarmen en bruinen 
van hartige voorgebakken 
diepvriesgerechten zoals lasagne 
of gratin. Verwijder het deksel of 
de afdekking. Als het in een bakje 
van folie zit, doet u het over in een 
even grote hittebestendige schaal 
en zet deze op het glazen plateau. 
Als de hittebestendige schaal van 
plastic uit de winkel gebruikt, wees 
dan voorzichtig en ondersteun de 
onderkant als u het uit de oven haalt. 
Kies met de draaiknop programma 
25, Diepvries lasagne. Druk op de 
draaiknop om de programmakeuze te 
bevestigen. Kies met de draaiknop het 
gewicht van de diepvries lasagne en 
druk op Start. Niet afdekken.

26. Hele kip

900-
2000 g 

  Een hele verse, ongevulde kip 
bereiden. Bereid de vulling apart. Kies 
met de draaiknop programma 26, 
Hele kip. Druk op de draaiknop om 
de programmakeuze te bevestigen. 
Druk op Start om de oven voor te 
verwarmen. Als het voorverwarmen 
is voltooid, klinken er pieptonen en 
knippert de 'P' op het display. Leg 
de kip op de geëmailleerde bakplaat 
op het glazen plateau. Kies met de 
draaiknop het gewicht van de kip en 
druk op Start. Begin met de borst 
omlaag en keer hem bij de pieptonen, 
kijk uit voor de hete sappen. Na het 
koken 5 minuten laten rusten. 

27. Quiche

150-
450 g 

Voorgebakken verse quiche 
opwarmen. Verwijder alle verpakking 
en leg de quiche op het rooster op het 
glazen plateau. Kies met de draaiknop 
programma 27, Quiche. Druk op de 
draaiknop om de programmakeuze 
te bevestigen. Kies met de draaiknop 
het gewicht van de quiche en druk 
op Start. Zet de quiche aan het eind 
van het koken op een koelrooster 
en laat hem enkele minuten staan. 
Quiche met veel kaas kan veel heter 
worden dan quiche met groente. Dit 
programma is niet geschikt voor zeer 
rijk gevulde quiches. 

+

+

= Magnetron  = Convectie  = Grill = Voorverwarmen is nodig   

+

= Diepvries
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V: Waarom gaat de oven niet aan?
A: Als de oven niet aangaat, controleer 

dan het volgende:
1. Zit de stekker van de oven goed in 

het stopcontact? Trek de stekker uit 
het stopcontact, wacht 10 seconden 
en steek hem er weer in.

2. Controleer de onderbreker en de 
zekering. Schakel de onderbreker 
op de groepenkast weer in of 
vervang de zekering als deze is 
uitgeschakeld of doorgeslagen.

3. Als de zekeringautomaat en de 
zekering in orde zijn, sluit dan een 
ander elektrisch apparaat aan op 
het stopcontact. Als het andere 
apparaat correct functioneert, dan is 
er waarschijnlijk een probleem met 
de oven. Als het andere apparaat 
niet correct functioneert, dan is er 
waarschijnlijk een probleem met 
het stopcontact. Als het lijkt dat er 
een probleem is met de oven, neem 
dan contact op met een erkend 
onderhoudscentrum.

V: Mijn oven veroorzaakt interferentie 
met mijn tv. Is dit normaal?

A: In sommige radio's, televisies, 
apparaten met wifi, draadloze 
telefoons, babyfoons, Bluetooth 
of andere draadloze apparatuur 
kan storing optreden wanneer u 
de magnetronoven gebruikt. Deze 
interferentie is hetzelfde als die 
van kleine apparaten zoals mixers, 
stofzuigers, haardrogers, etc. Het 
betekent niet dat er een probleem is 
met uw oven.

V: De oven accepteert mijn programma 
niet. Hoe komt dit?

A: 
1. De oven is zodanig ontworpen dat 

hij een onjuiste programmering niet 
accepteert. Zo accepteert de oven 
geen vierde kookstap.

2. De oven staat in de stand-bystand. 
Als u deur opent, keert het display 
terug naar de standaardmodus.

V: Soms komt er warme lucht uit de 
ventilatieopeningen van de oven. 
Hoe komt dit?

A: De warmte die ontstaat bij het 
bereiden van voedsel verwarmt de 
lucht in de ovenruimte. Deze warme 
lucht wordt volgens een bepaald 
patroon uit de oven gevoerd. Er 

komen geen microgolven uit de 
oven. U mag de ventilatiegaten van 
de oven nooit blokkeren wanneer de 
oven aanstaat.

V: Kan ik mijn favoriete recepten 
eenvoudig bereiden met de functie 
convectie/grill? 

A: Ja. U kunt uw favoriete 
recepten op precies dezelfde 
manier bereiden als in een 
conventionele oven. Controleer de 
instructies in het kookboek voor 
aanbevolen oventemperaturen en 
bereidingstijden.

V: Er verschijnt een 'D' in het display 
en de oven werkt niet. Hoe komt dit?

A: De oven is geprogrammeerd in de 
demostand. Deze functie is bedoeld 
voor demonstratie in de winkel. U 
kunt deze functie uitschakelen door 
eenmaal op de Magnetronknop te 
drukken en viermaal op de knop 
Stop/Annuleren.

V: Kan ik een conventionele 
oventhermometer gebruiken in de 
oven?

A: Alleen wanneer u de kookfunctie 
convectie/grill gebruikt. Het metaal 
in sommige thermometers kan 
vonken produceren in uw oven en 
mag niet worden gebruikt met de 
functies magnetron en combinatie.

V: Ik hoor zoemende en klikkende 
geluiden uit de oven wanneer ik 
de combinatiestand gebruik. Waar 
komen deze geluiden vandaan?

A: De geluiden doen zich voor als de 
oven automatisch overschakelt van 
magnetron naar convectie/grill 
om de combinatie-instelling uit te 
voeren. Dit is normaal.

V: Mijn oven produceert een kwalijke 
lucht en rook wanneer ik de functies 
convectie, combinatie en grill 
gebruik. Hoe komt dit?

A:  Na herhaald gebruik raden we aan 
om de oven schoon te maken en 
hem daarna gedurende 5 minuten 
te laten werken op grill zonder 
etenswaren, glazen plateau en 
rolring. Op die manier worden 
alle etenswaren, resten of olie 
weggebrand die geuren en/of rook 
zouden kunnen veroorzaken.

Vraag en antwoord 
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Vraag en antwoord 
V: De magnetronfunctie van de oven 

werkt niet meer en de melding 'H97' 
of 'H98' verschijnt in het display. 
Hoe komt dit?

A:  Dit display geeft aan dat er een 
probleem is met systeem dat de 
microgolven produceert. Neem 
contact op met een erkend 
onderhoudscentrum.

V:  Ik kan geen automatisch 
programma instellen en op het 
beeldscherm staat ‘WARM’. Hoe 
komt dit? 

A:  Als de oven eerder gebruikt is en 
te warm is om te gebruiken voor 
een automatisch kookprogramma, 
verschijnt in het beeldscherm 
'WARM'. U kunt weer een 
automatisch kookprogramma 
gebruiken zodra ‘WARM’ 
verdwenen is. Als u haast hebt, 
kook voedsel dan handmatig 
door zelf de juiste kookfunctie en 
bereidingstijd te kiezen. 

V: De ventilator blijft draaien na het 
koken. Hoe komt dit?

A:  De ventilator kan blijven draaien 
als de oven uit is om de elektrische 
onderdelen af te koelen. Dit is 
normaal en u kunt de oven gewoon 
blijven gebruiken.

V:  De hulptekst staat niet meer op het 
display en ik zie alleen nog cijfers. 
Hoe komt dit?

A:  De hulptekst is uitgeschakeld 
doordat u 4x op Timer/Klok hebt 
gedrukt. Wanneer de dubbele 
punt of de tijdsaanduiding wordt 
weergegeven, moet u 4x op Timer/
Klok drukken om de hulptekst 
opnieuw weer te geven (zie 
pagina 17).

Ovenonderhoud
1. Zet de oven uit voordat u hem 

schoonmaakt.
2. Houd de binnenkant van de 

oven, de deurafdichtingen en de 
aansluitoppervlakken goed schoon.  
Wanneer er spetters voedsel of 
vloeistof tegen de ovenwand, de 
deurafdichtingen of het gebied 
eromheen zijn gekomen, veeg dit 
dan af met een vochtige doek. U 
kunt een mild schoonmaakmiddel 
gebruiken als het erg vuil is 
geworden. Het gebruik van 
krachtige schoonmaakmiddelen of 
schuurmiddelen wordt afgeraden. 
Gebruik geen ovenreinigers.

3. Gebruik geen sterke 
schuurmiddelen of scherpe, 
metalen krabbers om het deurglas 
van de oven schoon te maken. 
Hierdoor kunnen er krassen 
ontstaan, waardoor het glas kan 
versplinteren.

4. Reinig de buitenkant van de 
oven met een vochtige doek. Om 
beschadiging van de onderdelen 
in de oven te voorkomen, mag 
er geen water doordringen in de 
ventilatieopeningen.

5. Als het bedieningspaneel vuil is 
geworden, reinig dit dan met een 
zachte, droge doek. Gebruik geen 
krachtige schoonmaakmiddelen 
of schuurmiddelen op het 
bedieningspaneel. Wanneer u 
het bedieningspaneel reinigt, 
laat de ovendeur dan open om 
te voorkomen dat de oven per 
ongeluk aangaat. Als u klaar bent 
met schoonmaken, druk dan op 
de knop Stop/Annuleren om het 
display te resetten.

6. Als er stoom is afgezet op 
de binnenzijde of rondom de 
buitenzijde van de ovendeur, veeg 
dit dan af met een zachte doek. 
Dit kan gebeuren wanneer u de 
oven gebruikt in zeer vochtige 
omstandigheden, maar het duidt in 
geen geval op een apparaatstoring.
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Ovenonderhoud

Uw oven inbouwen
1. Als u de oven in een behuizing 

plaatst, gebruik dan Panasonics 
roestvrije inbouwset NN-
TK81KCSCP -Stainless.

2. Magnetrons mogen niet direct 
boven de afzuiging van een 
gewone oven worden ingebouwd. 
Daarmee zou u uw garantie van 
één jaar ongeldig maken.

3. Een magnetron die ingebouwd 
wordt, moet meer dan 850 mm 
boven de vloer staan. Lees 
de instructies bij de inbouwset 
zorgvuldig door voordat u hem 
installeert. We raden aan de 
magnetron onder een gewone 
oven te zetten om schade aan 
het front van de magnetron te 
voorkomen.

7. Af en toe is het nodig om het glazen 
plateau te verwijderen en schoon te 
maken. Was het plateau in een warm 
sopje.

8. De rolring en de holte in de bodem 
van de oven moeten regelmatig 
worden schoongemaakt om 
overdreven lawaai te voorkomen. 
Veeg het oppervlak van de bodem 
van de oven schoon met een zacht 
detergens en heet water, en droog 
het af met een schone doek. Was 
de rolring in zacht zeepwater. Bij 
een regelmatig gebruik worden 
kookdampen verzameld. Dit heeft 
echter geen invloed op het oppervlak 
van de bodem of op de wielen van 
de rolring. Als u de rolring voor het 
schoonmaken uit de holte in de 
bodem haalt, moet u hem daarna in 
de juiste positie terugplaatsen.

9. Wanneer u de functies grill, 
convectie of combinatie 
gebruikt, dan zal bepaald voedsel 
onvermijdelijk vetspetters 
veroorzaken op de ovenwanden. Als 
u de oven niet af en toe reinigt, dan 
zal hij tijdens gebruik beginnen te 
“roken”.

10. U mag geen stoomreiniger gebruiker 
om de oven te reinigen.

11. Onderhoudswerkzaamheden 
aan deze oven mogen alleen 
worden uitgevoerd door erkend 
onderhoudspersoneel. Voor 
onderhoud of reparatie kunt u contact 
opnemen met het dichtstbijzijnde 
erkende verkooppunt.

12. Als u de oven niet schoonhoudt, 
dan kan de staat van de 
ovenoppervlakken achteruitgaan 
waardoor de levensduur van het 
apparaat afneemt en er zelfs 
gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

13. Houd de ventilatieopeningen altijd 
vrij. Controleer of alle luchtuitlaten 
op de boven-, onder- of achterkant 
van de oven vrij zijn van stof of 
ander materiaal. Een blokkering van 
de luchtuitlaten kan oververhitting 
veroorzaken die een invloed kan 
hebben op de werking van de oven 
en mogelijk een gevaarlijke situatie 
kan opleveren.
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Dit apparaat voldoet aan de Europese norm EN 55011 voor EMC-storingen (EMC 
= Electromagnetic Compatibility) EN 55011. Volgens deze norm behoort dit product 
tot apparatuur van Groep 2, Klasse B. Groep 2 betekent dat de radiofrequentie-
energie bewust wordt opgewekt in de vorm van elektromagnetische straling voor 
het verwarmen van voedsel. Klasse B betekent dat dit product mag worden gebruikt 
in normale huishoudelijke ruimten.

Gefabriceerd door: 
Panasonic Appliances Microwave Oven (Shanghai) Co., Ltd.
888, 898 Longdong Road. Longdong Road, Pudong, Shanghai, 201203, 
China.

Geïmporteerd door: Panasonic Marketing Europe GmbH

REP. EU: Panasonic Testcentrum
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Duitsland.

Gewicht en afmetingen zijn bij benadering.

Fabrikant Panasonic
MODEL: NN-CD87KS
Voeding 230 V / 50 Hz
Frequentie: 2450 MHz

Ingangsver-
mogen:

Maximum 2110 W
Magnetron 1110 W

Grill 1350 W
Met hulp van de 

ventilator 
Convectie

1350 W

Uitgangsver-
mogen:

Magnetron 1000 W (IEC-60705)
Grill 1300 W

Met hulp van de 
ventilator 
Convectie

1300 W

Buitenafmetingen 
B x D x H (mm) 560 mm (B) x 450 mm (D) x 343 mm (H)

Totale afmetingen binnenruimte 
B x D x H (mm) 380 mm (B) x 390 mm (D) x 228,4 mm (H)

Nettogewicht 18 kg

Geluidsniveau: 60 dB

Technische	specificaties




