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NEDERLANDS 
 

 

Geachte gebruiker/ster 

U heeft zojuist een magnetronoven van ons merk gekocht, wij willen u hiervoor bedanken. Wij zijn ervan 
overtuigd dat dit complete, moderne, functionele, praktische uit eersteklas materialen vervaardigde apparaat, 
aan al uw wensen tegemoet zal komen. 

Wij verzoeken u de onderstaande gebruiksaanwijzingen van deze handleiding en de bijgeleverde brochure 
aandachtig door te lezen, waardoor u optimaal gebruik zult kunnen maken van dit apparaat. 

BEWAAR DE DOCUMENTEN VAN DIT PRODUKT VOOR EVENTUELE VRAGEN. 

 

 

 

 

De verpakking en uw oude apparaat 
 

Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte 
elektrische en elektronische apparaten (AEEA). 

Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve 
consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden 
veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval. 
 

Het symbol  op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als 
huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een 
verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Afdanking moet worden uitgevoerd 
in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere informatie 
over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het 
stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft. 
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Installatie 
 

Haal de oven uit de verpakking. 

Verwijder al het verpakkingsmateriaal en de accessoires uit de binnenkant van de oven. 

Controleer of de volgende onderdelen in goede staat verkeren: 

- Deur en scharnieren 
- Voorkant van de oven 
- Binnen- en buitenkant van de oven 

Wanneer u bij een van deze onderdelen een defect aantreft moet u DE OVEN NIET GEBRUIKEN, en direct 
contact opnemen met uw verkooppunt. 

Om een goede koeling van het apparaat mogelijk te maken wordt er aangeraden de magnetron in een 
meubel te plaatsen waarin aan de bovenkant een opening is aangebracht (zie bijgeleverde folder met 
Installatie-instructies). 

LET OP: De stekker van de magnetron moet ook na de installatie bereikbaar zijn. 

Bij het installeren van de magnetron dient u er goed op te letten dat de voedingskabel niet tegen de 
achterkant van de oven aan komt te zitten aangezien de hoge temperaturen daarvan die zouden kunnen 
beschadigen. 

Wanneer de magnetron stapelgewijs geïnstalleerd wordt tezamen met een elektrische oven, moet 
vermeden worden dat de magnetron onder de elektrische oven geplaatst wordt, omdat dat kan leiden tot 
condensvorming in de laatstgenoemde. 

De oven is uitgerust met een slang met drie kabels, twee voor de eenfasestroom en een voor de aarde. 

BELANGRIJK: DEZE OVEN MOET VOORZIEN ZIJN VAN AARDING. 

 

 

 

De fabrikant en de verkoper stellen zich niet verantwoordelijk voor defecten of persoonlijke ongelukken, die 
veroorzaakt zijn doordat de instructies niet werden opgevolgd. 
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Belangrijke aanwijzingen 
 

LET OP: Wanneer de deur of de voegen van de deur beschadigd zijn mag de oven niet aangesloten worden 
totdat die door een bevoegde installateur is nagekeken, en de benodigde reparaties zijn uitgevoerd. 

LET OP: Het is gevaarlijk voor de gebruiker om reparaties of handelingen te verrichten die leiden tot de 
vervanging van een afdekking of een beschermingslaag tegen microgolven. Deze werkzaamheden 
moeten verricht worden door een erkend monteur. 

LET OP: Vloeibare of andere voedingsmiddelen mogen niet verwarmd worden in hermetisch gesloten 
schalen aangezien die kunnen ontploffen. 

LET OP: Kinderen mogen de oven niet gebruiken indien zij niet op de hoogte zijn gebracht van de 
gebruiksaanwijzing ervan, en zij dus niet in staat zijn de gevaren die een onjuist gebruik van het apparaat 
impliceren te beoordelen. 

LET OP: Wanneer de oven in de combi-functie kookt (magnetron + grill), mogen kinderen de oven 
uitsluitend onder toezicht van een volwassene gebruiken vanwege de hoge temperaturen die bereikt 
worden.  

LET OP: De magnetron moet regelmatig gereinigd worden en tevens moeten alle etensresten verwijderd 
worden (voor meer informatie, zie het hoofdstuk Onderhoud van de Oven). Als de oven niet schoon 
gehouden wordt, kan dat de oppervlakte aantasten waardoor de levensduur van het apparaat korter 
wordt en mogelijkerwijs stopt te werken.  

Wanneer u voedingsmiddelen opwarmt in plastic of papieren servies, moet u regelmatig de binnenkant van 
de oven controleren om ontbranding te voorkomen. 

Wanneer u rook ziet moet u de stroomtoevoer van de oven onderbreken, en de deur gesloten houden om de 
vlammen te smoren. 

Na het opwarmen van flessen of pap voor kleine kinderen moet u die schudden en de temperatuur ervan 
controleren alvorens die aan het kind te geven. 

Wanneer er dranken in de oven verwarmd worden kunnen die hun kookpunt bereiken  en daarom moeten die 
schalen heel voorzichtig gepakt worden. 

Eieren met schil en hardgekookte eieren magen niet in de magnetron opgewarmd worden aangezien die 
kunnen ontploffen, zelf na het opwarmen daarvan.  

Gebruik alleen gebruiksvoorwerpen die geschikt zijn voor magnetronovens. Gebruik geen ijzeren 
gebruiksvoorwerpen in de oven, behalve wanneer de fabrikant die levert. 

Vloeibare of andere voedingsmiddelen mogen niet verwarmd worden in hermetisch gesloten schalen 
aangezien die kunnen ontploffen. 

Verwarm nooit alcohol of alcoholhoudende dranken. BRANDGEVAAR. 

Kies in geval van twijfel korte tijden om te voedingswaren in de magnetron te koken, te verwarmen en te 
ontdooien. Bij lange tijden kunnen de etenswaren uitdrogen en vlam vatten. 

Gebruik de oven nooit voor een doel dat niet het verwarmen, koken of ontdooien van voedingsmiddelen is. 

De oven mag nooit gebruikt worden wanneer die leeg is of het draaiplateau er niet in zit. 

U moet de ventillatiegaten van de oven niet afdekken. 
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Beschrijving van de Magnetronoven 
Voordelen van de Magnetronoven 

Bij de conventionele kookplaten dringt de door de weerstanden of branders uigestraalde warmte langzaam 
tot het voedsel door, van buiten naar binnen. Hierdoor gaat er veel energie verloren tijdens de verwarming 
van de lucht, de ovenonderdelen en de schalen. 

Bij de magnetron daarentegen wordt de warmte in het voedsel gegenereerd, waarbij dat van binnen naar 
buiten warm wordt. Er treedt geen energieverlies op, aangezien de lucht, de binnenwanden en de schalen 
(wanneer dat de juiste zijn), worden niet door de oven verwarmd. 

Samengevat biedt de magnetron de volgende voordelen: 

1. Kortere kooktijden: dit lever in het algemeen een vermindering op van 75% van de tijd in vergelijking met 
de conventionele keuken. 

2. Supersnel ontdooien van de etenswaren, waardoor het gevaar op bacterieën aanzienlijk verminderd. 

3. Energiebesparing. 

4. De voedingswaarde van de voedingsmiddelen blijft bewaard dankzij de kortere kooktijd. 

5. Makkelijk te reinigen. 

Hoe werkt de Magnetronoven? 

In de oven bevindt zich een hoogspaningsventiel  Magnetron genaamd, die de elektrische energie omzet in 
microgolven. Deze microgolven worden worden door de binnen ruimte gestuurd door een 
golfverdelingssysteem of via een draaiplateau. 

In de oven bewegen de microgolven alle kanten op, zij worden weerkaatst door de de metalen wanden en 
dringen op gelijkmatige wijze het voedsel binnen. 
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Waarom wordt het voedsel warm? 

Het merendeel van het voedsel bevat water, en de moleculen daarvan worden de microgolven in beweging 
gebracht. 

Door de wrijving tussen de moleculen ontstaat warmte die de temperatuur van het voedsel verhoogt en die 
ontdooit, kookt en warm houdt. 

Aangezien de warmte binnen het voedsel tot stand komt: 

- Kan dat zonder, of met heel weinig, vocht of vet gekookt worden. 
- Gaat het ontdooien, opwarem of koken in de magnetron sneller dan in een conventionele oven. 
- De vitamines en het aroma blijven behouden. 

De microgolven dringen door porselein, plastic, karton of plastic maar niet door metaal. Om deze reden mag 
er in de oven geen metalen servies of servies dat metalen deeltjes bevat worden gebruikt.. 

De microgolven worden door metaal weerkaatst... 

 
...Maar dringen door porselein en glas heen... 

 
...Worden opgenomen door het voedsel. 
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Gebruiksaanwijzing 
Zie de tekening in de bijgesloten brochure en ga als volgt te werk: 

1. Doe de stekker van de oven in het stopcontact met de juiste spaning (zie Installatiehandleiding). 

2. Open de deur door op de Knop Openen van de Deur (16) te drukken. Bij de modellen die niet uitgerust 
zijn met deze knop hoeft men alleen maar aan de deur te trekken. De lamp van de oven moet nu 
oplichten. 

3. Plaats de schaal met het voedsel op het plateau of op het rooster. 

4. Stel de functie en de gewenste kooktijd in volgens de aanwijzingen uit de volgende hoofdstukken. 

5. Sluit de deur en druk op START (7). 

6. De oven begint te werken. Op het digitale scherm (1) verschijnt de resterende kooktijd.            

BELANGRIJK  

De toetsen van het bedieningspaneel lichten op om het programmeren van de magnetronoven te 
vergemakkelijken. Automatisch worden alle toetsen die gebruikt zouden kunnen worden groen. . . . Wanneer een 
daarvan gekozen wordt zal die rood    worden.  

Magnetron Functie  
 

Bediening Scherm (1) 

1.1.1.1. Druk op MAGNETRON (4). Deze toets zal rood oplichten. 

2 Stel de kooktijd in (bijvoorbeeld 10 minuten), door op de toetsen – (6) en + (14) 
te drukken. 

 

1 0 : 00  
 

3.3.3.3. Om het vermogen van de Magnetron te veranderen moeten de toetsen – (5) en 
+ (13). Wanneer u dat niet doet zal de oven automatisch op vol vermogen koken. 

4.4.4.4. Druk op START (7). De oven begint te werken.   

 

P   05  
 

Grill Functie 
 

Bediening Scherm (1) 

1.1.1.1. Druk op GRILL (11). Deze toets zal rood oplichten. 

2. Stel de kooktijd in (bijvoorbeeld 10 minuten), door op de toetsen – (6) en + 
(14) te drukken. 

3.3.3.3. Druk op START (7). De oven begint te werken. 

 

1 0 : 00  
 

Magnetron + Grill Functie 
 

Bediening Scherm (1) 

1.1.1.1. Druk op de toetsen MAGNETRON + GRILL (11). Deze toets zal rood oplichten. 

2. Stel de kooktijd in (bijvoorbeeld 10 minuten), door op de toetsen – (6) en + 
(14) te drukken. 

 

1 0 : 00  
 

3.3.3.3. Om het vermogen van de Magnetron te veranderen moeten de toetsen – (5) 
en + (13). Wanneer u dat niet doet zal de oven automatisch op vol vermogen 
koken. 

4.4.4.4. Druk op START (7). De oven begint te werken. 

 

P   05  
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Ontdooien: Gewicht (Automatisch) 
 

Bediening Scherm (1) 

1.1.1.1. Druk op ONTDOOIEN (5). Deze toets zal rood oplichten. 

2.2.2.2. Voer het soort voedsel in door op de toetsen – (5) en + (13) te drukken. 
Wanneer deze toetsen niet ingedrukt worden zal de oven automatisch 
voedselsoort 1. 

 

F   0 1  
 

3.3.3.3. Stel het gewicht van het voedsel in (bijvoorbeeld 1,2 kg), door op de toetsen – 
(6) en + (14)    te drukken. 

4.4.4.4. Druk op START (7). De oven begint te werken. 

5.5.5.5. Wanneer de oven afslaat en een kort piep laat horen, doet u de deur open en 
roert u het voedsel. Daarna sluit u de deur en drukt u weer op START (7) om het 
ontdooiproces voort te zetten. 

 

1 . 2  
 

In de onderstaande tabel worden de verschillende programma’s voor Ontdooien: Gewicht beschreven, met 
daarin de betreffende gewichten, ontdooitijden, wachttijden (om een juiste verdeling van de temperatuur 
mogelijk te maken) en enkele aanbevelingen. 

Code   Voedsel Gewicht Ontdooitijd Wachttijd Aanbevelingen 

1 Vlees 0,1 – 1,5 kg 4 – 61 min 20 – 30 min Bedek de dunnere gedeeltes met 
aluminiumfolie. Omdraaien wanneer 
u het geluidssignaal van de oven 
hoort. 

2 Gevogelte 0,1 – 1,5 kg 4 – 61 min 20 – 30 min Bedek de dunnere gedeeltes met 
aluminiumfolie. Omdraaien wanneer 
u het geluidssignaal van de oven 
hoort. 

3 Vis 0,1 – 1,5 kg 4 – 63 min 20 – 30 min Bedek de dunnere gedeeltes met 
aluminiumfolie. Omdraaien wanneer 
u het geluidssignaal van de oven 
hoort. 

4 Fruit 0,1 – 0,5 kg 2 – 13 min 5 – 10 min Plaats het fruit in een glazen schaal 
dek die tijdens het ontdooien en 
gedurende de wachttijd af. 

5 Brood 0,1 – 0,8 Kg 2 – 19 min 5 – 10 min Brood op het glazen plateau 
plaatsen en afdekken met een 
dunne, schone doek. 

BELANGRIJK: 

- Bij de functie Ontdooien: gewicht, moet het gewicht van het voedsel ingevoerd worden, het gewicht van 
de schaal waar het inzit niet meegerekend. 

- Gebruik de functie Ontdooien: gewicht alleen voor rauw voedsel. 
- Deze functie geeft het beste resultaat wanneer het voedsel een temperatuur van –18°C heeft en het 
voedsel rechtstreeks van de diepvriezer in de oven geplaatst worden. 
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- Wanneer het voedsel warmer is (omdat het geen 3 sterren diepvriezer is, of omdat het voedsel langer 
dan 20 minuten buiten het vriesvak was) zal de tijd die door de oven berekend wordt te lang zijn, en 
bestaat er brandgevaar. In deze gevallen moet u een gewicht kiezen dat onder het werkelijke gewicht van 
het voedsel ligt. 

- In de bovenstaande gevallen en voor reeds gekookt voedsel, moet u de functie Ontdooien: tijd gebruiken 
en begin met korte tijden. 

- Wanneer u aluminiumfolie gebruikt om de dunnere gedeelten van het voedsel af te dekken, moet u erop 
letten dat de folie niet in aanraking komt met de ovenwanden, dit om schade te voorkomen. 

Ontdooien: tijd (Handmatig) 
 

Bediening Scherm (1) 

1.1.1.1. Druk 2 maal op ONTDOOIEN (10). Deze toets zal rood oplichten. 

2. Stel de ontdooitijd in (bijvoorbeeld 12 minuten), door op de toetsen – (6) en + 
(14) te drukken. 

3.3.3.3. Druk op START (7). De oven begint te werken. 

4.4.4.4. Wanneer de oven afslaat en een kort piep laat horen, doet u de deur open en 
roert u het voedsel. Daarna sluit u de deur en drukt u weer op START (7) om het 
ontdooiproces voort te zetten. 

 

1 2 : 00  
 

Speciale Functie: DRANK 
 

Bediening Scherm (1) 

1.1.1.1. Plaats de drank (150ml tot 30ml koffie, thee, water, melk, enz.) in een 
warmtebestendige houder op het draaiplateau. 

2.2.2.2. Druk op Speciale Functie DRANK (3). Deze toets zal rood oplichten. 

3. U kunt de werkingstijd van deze functie met telkens 30 seconden doen 
toenemen door op Speciale Functie DRANK (3) te drukken. U kunt dit ook doen 
door op de toetsen – (6) en + (14) te drukken. 

3.3.3.3. Druk op START (7). De oven begint te werken. 

 

1 : 0 0  
 

Speciale functie: PIZZA 
 

Bediening Scherm (1) 

1.1.1.1. Strooi wat meel op het draaiplateau en plaats de pizza daar rechtsreeks op. 

2.2.2.2. Druk op Speciale Functie PIZZA (2). Deze toets zal rood oplichten. 

3.3.3.3. Druk op START (7). De oven begint te werken. 

4.4.4.4. Uiteindelijk zal er een wachttijd van 2 minuten zijn waarin de oven door zal 
werken en op het scherm de indicator van de speciale functie PIZZA zal 
knipperen. 

 

2 :00  
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Speciale functie: KIP 
 

Bediening Scherm (1) 

1.1.1.1. Snij de kip in stukken (400 tot 500 g) en plaats die in een warmtebestendige 
schaal op het draaiplateau. Voeg aan de kip olie, kruiden en alle ingrediënten die 
u noodzakelijk acht, toe. 

2.2.2.2. Druk op de Speciale Functie KIP (9). Deze toets zal rood oplichten. 

3.3.3.3. Druk op START (7). De oven begint te werken. 

4.4.4.4. De totale kooktijd van 30 minuten is onderverdeeld in 4 periodes van 7,5 
minuten. Bij het beëindigen van de eerste 3 periodes zal de oven zichzelf 
uitschakelen en een korte piep laten horen. Draai dan de stukken kip om en druk  
op START (7) om het kookproces voort te zetten.  

5.5.5.5. Na afloop van het koken is er een wachttijd waarbij de oven zal blijven werken 
en de indicator speciale functie KIP (9)  zal knipperen. 

 

3 :0 0  
 

Programmeren van de Magnetronoven 

De normale Functies (Magnetron, Grill, Magnetron + Grill, Ontdooien: gewicht en Ontdooien: tijd) kunnen 
tegelijkertijd geprogrammeerd worden tot een maximum van 3 elkaar opvolgende functies. 

Een voorbeeld, om 800 g vlees op gewicht te ontdooien dat daarna 10 minuten in de Magnetron op te 
warmen op stand 4 en uiteindelijk de functie Magnetron + Grill 8 minuten te laten werken op stand 3, moet u 
als volgt te werk gaan. 

Bediening Scherm (1) 

1.1.1.1. Druk op ONTDOOIEN (10). Deze toets zal rood oplichten. 

2.2.2.2. Het soort voedsel Vlees (soort 1) wordt automatisch gekozen. 
 

F   0 1  
 

3. Stel het gewicht van het voedsel in (0,8 kg), door op de toetsen – (6) en + (14) te 
drukken. 

4. 4. 4. 4. Druk op KLOK/PROGRAMMEREN (8) om de volgende functie te kunnen 
programmeren. 

 

0 .8  
 

5.5.5.5.    Druk op MAGNETRON (4). Deze toets zal rood oplichten. 

6. 6. 6. 6. Voer de kooktijd in (10 minuten) door de DRAAIKNOP (9) te draaien. 
 

1 0 : 00  
 

7. 7. 7. 7. Druk op de toets – (5) om het vermogen van de magnetron terug te brengen tot 4. 

8. 8. 8. 8. Druk op KLOK/PROGRAMMEREN (8) om de volgende functie te kunnen 
programmeren. 

 

P   04  
 

9. 9. 9. 9. Druk op MAGNETRON + GRILL (12). Deze toets zal rood oplichten. 

10. 10. 10. 10. Stel de kooktijd in ( 8 minuten), door op de toetsen – (6) en + (14)    te drukken. 
 

 8 : 00  
 

11. 11. 11. 11. Druk 2 keer op de toets – (5) om het vermogen van de magnetron terug te 
brengen naar niveau 3. 

12. 12. 12. 12. Druk op START (7). De oven begint te werken. 

13.13.13.13. Wanneer de oven afslaat en een kort piep laat horen, doet u de deur open en 
roert u het voedsel. Daarna sluit u de deur en drukt u weer op START (7). 

 

P   03  
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Tijdens het koken ... 

Kan de deur van de oven te allen tijde geopend worden, in dit geval: 

- WORDT DE PRODUKTIE VAN MICROGOLVEN ONDMIDDELLIJK ONDERBROKEN: 
- zal de Grill uitgeschakeld worden, waarbij de oven heel heet blijft; 
- zal de Timer automatisch stoppen, en de resterende kooktijd aangeven. 

U kunt daarom, wanneer u dat wenst: 

- Het voedsel roeren of schudden, om een gelijkmatig kookproces te bevorderen; 
- Het vermogen van de oven veranderen door op de toetsen – (5) of + (13) te drukken; 
- Een andere functie kiezen, door te drukken op de Funtietoetsen (2, 3, 4, 9, 10, 11, 12); 
- Stel het gewicht van het voedsel in (bijvoorbeeld 1,2 kg), door op de toetsen – (6) en + (14)    te drukken. 
 

U kunt nu de deur weer dichtdoen en op START (7) drukken. De oven begint weer gewoon te werken. 

Het koken onderbreken 

Om de werking van de oven te onderbreken voordat de geprogrammeerde tijd verstreken is kunt u op STOP 
(15) drukken of de deur openen. 

Wanneer u het opwarmingsproces van het voedsel niet wenst voort te zetten, doet u de deur dicht en drukt u 
nogmaals op STOP (15). De oven laat een pieptoon horen en op het Scherm (1) verschijnt de Klok.  

Wanneer de kooktijd verstreken is, schakelt de oven zichzelf uit en laat die driemaal een pieptoon horen, op 
het Scherm (1) verschijnt het woord “End”. Deze geluidssignalen worden om de 30 seconden herhaalt totdat 
de deur van de oven geopend, of STOP (15) ingedrukt wordt. 

Energie besparen 

Deze magnetron is uitgerust met een speciale modus voor het besparen van energie die automatisch wordt 
geactiveerd wanneer de oven 10 minuten lang niet wordt gebruikt.  

In de modus energie besparen, worden alle toetsen op het bedieningspaneel uitgeschakeld en is alleen op de 
display (1) de tijd af te lezen.  

De modus energiebesparing wordt onmiddellijk uitgeschakeld zodra een van de functietoetsen wordt 
ingedrukt.  
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De klok instellen  
 

Bediening Scherm (1) 

1.1.1.1. Druk op KLOK (8) totdat de nummers beginnen te knipperen.  

2.2.2.2. Stel de uren van de klok in door op de toetsen – (6) en + (14)    te drukken.. 

3.3.3.3. Druk opnieuw op KLOK (8) om de minuten in te stellen.                     

4.4.4.4. Stel de minuten van de klok in door op de toetsen – (6) en + (14)    te drukken. 

5.5.5.5. Druk op KLOK (8) om het proces te beëindigen. 

 

24 :00  
 

Veiligheidsslot  
 

Bediening Scherm (1) 

1.1.1.1. De werking van de oven kan geblokkeerd worden(bijv. om gebruik door 
kinderen tegen te gaan) door  de STOP toets (15) drie seconden ingedrukt te 
houden. Hierna  laat de oven een geluidssignaal horen. Op het Scherm (1) zijn nu 
vier streepjes te zien, en de oven is geblokkeerd. 

 

-  - : -  -  
 

2.2.2.2. U kunt te allen tijde de Klok zien door kort op START (7) te drukken.  

24 :00  
 

3.3.3.3. Om de blokkering  van de oven op te heffen, moet u START (7)  drie seconden 
ingedrukt houden. Hierna laat de oven een pieptoon horen en op het Scherm (1) 
zal weer de Klok te zien zijn. 

 

24 :00  
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Tips voor een Correct gebruik van de Oven 
Magnetron 
Alvorens een schaal te gebruiken moet u controleren of die geschikt is voor de Magnetron (ZIE TIPS VOOR 
HET GEBRUIK VAN SCHALEN). 

Breng altijd een opening aan in de buitenkant van het voedsel alvorens die te koken. 

Wanneer u vloeistoffen verwarmt plaats die dan in een wijde schaal om de verdamping te bevorderen. 

Denk eraan dat in de magnetron: 

1. Hoe meer voedsel u bereidt, des te meer tijd u nodig zult hebben om die te koken. 

2. Hoe lager de temperatuur van het voedsel is, des te meer tijd u nodig zult hebben om die te koken. 

3. Licht  voedsel sneller klaar is. 

4. Een goede verdeling van het voedsel over de bodem van de oven leidt tot een gelijkmatigere verwarming. 
Wanneer u het stevigere voedsel aan de buitenkant plaatst en het lichtere aan de binnenkant, kunt u 
tegelijkertijd verschillende soorten voedsel bereiden. 

5. Het voedsel moet voor het opdienen even rusten, dit verbetert de bereiding, aangezien de oven, nadat 
die uitgeschakeld is nog enkele seconden doorkookt. 

6. Door het voedsel te bedekken kunt u de kooktijd verkorten en het vocht vasthouden (het voedsel droogt 
niet uit). De deksels moeten van doorzichtig materiaal zijn, en er moet een kleine opening in aangebracht 
zijn om de stoom te laten ontsnappen. 

Als Grill  

Om uw Grill zo optimaal mogelijk te benutten, moet u gebruik maken van het rooster dat bij het apparaat 
wordt geleverd. 

Breng het rooster niet in contact met de metalen delen aan de binnenkant van de oven want hierdoor kan 
een elektrische boogontlading plaatsvinden waardoor er dus schade kan ontstaan. 

BELANGRIJK: 

1. Wanneer de grill voor het eerst gebruikt wordt is het normaal dat er rook en geuren vrijkomen dit komt 
door de olie die tijdens de fabricage ervan werd gebruikt.  

2. Na enkele keren gebruikt te zijn is het normaal dat het geperforeerde gebied dat de weerstanden van de 
grill beschermt vervormt en goudkleurig wordt. Dit komt door de hoge temperaturen die de grill tijdens 
het functioneren bereikt 

3. Het glas van de deur wordt zeer heet wanneer de Grill aanstaat. Om deze reden moet de oven zich 
minstens op 80 cm van de vloer bevinden, ZODAT DIE BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN BLIJFT. 

4. Wanneer de Grill aanstaat worden de wanden en de binnenkant van de oven heel erg heet. Daarom 
wordt het gebruik van ovenhandschoenen aangeraden. 

5. Wanneer de grill langdurig wordt gebruikt is het normaal dat de weerstanden zichzelf van tijd tot tijd 
uitschakelen, dit komt door de werking van de veiligheidsinrichting die de temperatuur begrenst.  

6. Gebruikt nooit plastic bakschalen of andere materialen die slecht bestand zijn tegen temperaturen, 
aangezien die kapot kunnen gaan door de hoge temperaturen die door de grill bereikt worden... 
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Tips voor het Gebruik van Servies 
Metaal 

Gebruik in de magnetron nooit metalen voorwerpen (blikken, enz), verpakkingen of aluminiumfolie, vorken, 
lepels, messen, entz. Metaal weerkaatst microgolven en het voedsel wordt dan niet warm. 

Het voedsel moet uit de verpakking van aluminiumfolie gehaald worden en in servies gestopt worden dat 
geschikt is voor magnetron. Aangezien de microgolven niet door de aluminiumfolie dringen wordt het voedsel 
alleen aan de bovenkant warm. Bij gebruik van het juiste servies zal de warmte gelijkmatig over het voedsel 
verdeeld worden. 

UITZONDERINGEN 

Om stukken vlees met onregelmatige vormen gelijkmatig te kunnen koken of ontdooien, wordt er aangeraden 
om de dunnere gedeeltes met aluminiumfolie te bedekken. De aluminiumfolie moet zich minimaal op 2 cm 
afstand van de wanden van de oven bevinden; wanneer dat niet het geval is kan er een een elektrische 
boogontlading plaatsvinden. 

Er kunnen metalen prikkers gebruikt worden, maar die moeten dan kleiner zijn dan het stuk vlees. 

Glas 

Alle soorten glasservies (kristal) die hoge temperaturen weerstaan mogen gebruikt worden. 

Kristal bevat een bepaald percentage chroom dat zou kunnen gaan scheuren bij een lange kooktijd. 

Porselein 

Porselein mag in de magnetronoven gebruikt worden, maar er mogen geen motieven opstaan. Aan de 
binnenkant van de tekeningen kan vocht worden opgeslagen dat door de actie van de microgolven kan leiden 
tot een druktoename en een vernietiging van de tekening. 

Schalen van Geëmailleerd aardewerk 

Deze schalen kunnen heel heet worden wanneer de kooktijd heel lang is. 

Het serviesgoed van geëmaileerd aardewerk met beschilderde motieven kan gebruikt worden in de 
magnetron indien de verf zich onder het geëmaileerde gedeelte bevindt. 

Sommiges kristallen en kleuren bevatten metaaldeeltjes. Serviesgoed met dit soort kristal of kleur mag niet in 
de magnetron gebruikt worden aangezien het beschadigd kan worden. 

Verguld of verzilverde schalen kunnen door de microgolven grauw kleuren. 



 32 

 
Plastic 
Plastic serviesgoed moet bestand zijn tegen temperaturen van tenminste 180° C. Wanneer dat niet het geval 
is kan dat vervormen. Servies van MELAMINE is niet geschikt voor magnetron aangezien dat te heet wordt. 

Om voedsel op te warmen, of te koken in plastic zakken, moeten die doorgeprikt worden zodat de stoom eruit 
kan, om te voorkomen dat de zak uit elkaar barst. 

Hout 

Er mag geen houten servies in de oven gebruikt worden. 

Test van het Serviesgoed 
Om na te gaan of u glazen, aardewerk of porseleinen servies geschikt is om in de magnetron gebruikt te 
worden moet u de volgende test uitvoeren: 

1. Plaats de lege schaal naast een glas met water in de oven; 

2. Sluit de deur; 

3. Zet de Functieschakelaar op Magnetron en het  vermogen op de hoogste stand; 

4. Stel de kooktijd in op 1 minuut. 

OpmerkingOpmerkingOpmerkingOpmerking: De oven begint te werken. 

Wanneer u tijdens de werking van de oven geluiden hoort begeleidt door vonken, schakel het apparaat dan 
onmiddellijk uit. 

Het serviesgoed waarbij dit gebeurt of dat zeer heet is wanneer het uit de oven gehaald wordt is niet geschikt 
voor gebruik in de magnetron. 

UITZONDERINGEN: 

De geëmailleerde aardewerk schalen bevatten veel watermoleculen, en daarom worden die heel warm. 
Desalniettemin kunnen die in de magnetron gebruikt worden. 

Neem, in geval van twijfel contact op met de verkoper van het servies en verzeker u ervan dat die geschikt is 
voor gebruik in een magnetronoven. 

Deksels 
Er wordt aangeraden om glazen en plastic deksels te gebruiken omdat die: 

1. Het verlies van grote hoeveelheden stoom tegengaan vooral tijdens lange kooktijden. 

2. Het opwarmingsproces van het voedsel versnellen. 

3. Voorkomen dat het voedsel uitdroogt. 

4. Voorkomen dat de geur verloren gaat. 

De deksels moeten voorzien van openingen om drukverlies te voorkomen. De plastic laag moet geperforeerd 
zijn. 

Flessen, potjes ander babyvoedsel, en gelijksoortige zaken moeten zonder deksel verwarmd worden. Anders 
kunnen die barsten. 
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Onderhoud van de oven 
Reiniging 

CONTROLEER OF DE OVEN UIT STAAT ALVORENS DIE TE REINIGEN. 

GEBRUIK GEEN BIJTENDE SCHOONMAAK-MIDDELEN 

BUITENKANT 

1. Reinig de buitenkant met een neutraal schoonmaakmiddel en lauw water, en droog het dan af met een 
vochtige doek. 

2. Let op dat er geen water in de ventilatiegaten komt. 

BINNENKANT 

1. Reinig de wanden van de oven na ieder gebruik met een vochtige doek. 

2. Let op dat er geen water in de het binnenste van de oven komt. 

3. Wanneer u na het koken ontdekt dat de binnenkant van de oven zeer vuil is, zet dan een glas water op 
het draaiplateau en laat de oven gedurende 4 minuten op het maximumvermogen draaien. De 
vrijgekomen stoom zorgt dat de vuilaanslag loskomt waardoor die gemakkelijk met een zachte doek 
verwijderd kan worden. 

4. Het draaiplateau kan gewoon met een vaatwasmiddel of in de vaatwasmachine gewassen worden. 

DEUR, DEURAFDICHTING EN DE VOORKANT VAN DE OVEN 

1. Deze zones moeten altijd goed gereinigd zijn, vooral de contactvlakken tussen de deur en voorkant 
van de oven om het lekken van microgolven te voorkomen. 

2. Neutrale schoonmaakmiddelen en lauw water gebruiken, en daarna afdrogen met een zachte doek. 

Vervangen van de lamp 

Bij sommige modellen kan de lamp door de gebruiker vervangen, hiervoor is er aan de linkerkant van de oven 
een klep aangebracht. 

Om de lamp te vervangen moet u als volgt te werk gaan: 

1. Sluit de stroomtoevoer van de oven af. 

2. Verwijder de klep van de lamp. 

3. Vervang de lamp door een nieuwe van  25 W. 

4. Zet de klep weer op zijn plaats. 

BELANGRIJK: Bij alle modellen die geen klep hebben om de lamp te kunnen vervangen, moet deze 
handeling worden verricht door de Technische Dienst, aangezien hier speciaal gereedschap voor nodig is. 
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Technische Dienst (T.D.) 
Oplossen van problemen 

Alle reparaties en handelingen die worden verrcht door personeel dat niet tot de Technische Dienst behoort 
kunnen gevaarlijk zijn. 

Alle reparaties of handelingen moeten worden uitgevoerd door de fabrikant, specialisten van de T.D. of 
door een erkend monteur. 

Wanneer u een storing vaststelt dient u, alvorens contact op te nemen met de T.D., na te gaan of: 

1. De stekker in het stopcontact zit, en of de oven stroom ontvangt (sluit een ander huishoudelijk apparaat 
aan op hetzelfde stopcontact en controleer of die het doet). 

2. Wanneer de lamp van de oven oplicht maar het voedsel niet warm wordt, controleer dan of de deur goed 
gesloten is (indien de deur niet goed gesloten is worden er geen microgolven geproduceerd). 

Vervanging van de voedingskabel 

Wanneer de voedingskabel beschadigd is moet die vervangen worden door de fabrikant, de dealer of een 
erkende specialist van de Technische Dienst aangezien hier speciaal gereedschap voor nodig is. 
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ES ¡PRECAUCIÓN! Durante el funcionamiento del 
horno microondas, el marco y la puerta pueden 
alcanzar temperaturas que aconsejan tener 
precaución durante su utilización. 

DE VORSICHT! Der Mikrowellenherd kann während 
der Inbetribnahme an Tür und Türrahmen hohe 
Temperaturen erreichen, Vorsicht ist empfohlen. 

EN WARNING! During the functioning of the 
microwave oven, the frame and the door may 
reach temperatures which require care when using 
the appliance. 

FR ATTENTION! Lors du fonctionnement du four micro-
ondes, le cadre et la porte peuvent atteindre des 
températures élevées qui nécessitent de prendre  
desprécautions pendant son utilisation. 

PT ATENÇÃO! Durante o funcionamento do forno 
micro-ondas,o aro e a porta podem alcançar 
temperaturas elevadas pelo que se aconselha 
precaução durante a sua utilização. 

NL WAARSCHUWING! Wanneer de magnetron in 
werking is kunnen de rand en de deur heel erg 
warm worden, voozichtigheid is dan ook geboden. 

IT PRECAUZIONE! Durante il funzionamento del 
forno microonde, la cornice e la porta possono 
raggiungere temperature che consigliano di agire 
con precauzione durante il suo utilizzo. 

GR ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά την διάρκεια λειτουργίας του 
φούρνου µικροκυµµάτων το πλαίσιο και η πόρτα 
µπορεί να θερµανθούν υπερβολικά γι’ αυτό και 
συνίσταται προσοχή κατά την διάρκεια της χρήσης 
του. 

Microondas 
Mikrowelle 
Microwave 
Micro-ondes 
Magnetronoven 
Microonde 
Μικροκυµµάτων 

1
8
3
0
3
3
5
-C
 

FME 20 TC 3 



 
Electrical Diagram 

 
 
 

 

Niveles de potencia. Einstellung der Leistung. Power levels. 
Niveaux de puissance. Níveis de potência 
Vermogensstanden. Livelli di Potenza. Επίπεδα Ισχύος. 

Especificaciones. Leistungsbeschreibung. Specifications. Spécifications. Especificações. 
Specificaties. Specifiche. Προδιαγραφές. 

 

Microondas. Mikrowelle. 
Microwave. Micro-ondes. 
Microonde. Μικροκύµµατα. 

 

Grill + Microondas. 
Grill + Mikrowelle. 
Grill + Microwave. 
Gril + Micro-ondes. 
Grill + Microonde. 
Γκριλ + Μικροκύµµατα. 

P 01 -------- 170W 

P 02 -------- 340W 

P 03 -------- 510W 

P 04 -------- 680W 

P 05 -------- 850W 

 
Grill. Grill . 
Gril. Grelhador Γκριλ. 

 

• Tension CA. Wechselspannung. AC Line Voltage. Tension CA. Tensão AC. Spanning CA. 
Tensione CA. Τάση CA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   230 V / 50 Hz 

• Fusible. Sicherung. Fuse. Fusible. Fusível. Zekering. Fusible. Ασφάλεια. -------------------------------------------------------------  12 A / 250 V 

• Potencia requerida. Aufgenommene Leistung. Power required. Puissance requise. Potência requerida. 
Vereist vermogen. Potenza richiesta. Απαιτούµενη ισχύς. ---------------------------------------------------------------------------------------------  1200 W 

• Potencia del grill. Grillleistung. Grill power. Puissance du gril. Potência do grelhador 
Vermogen van de grill. Potenza del grill. Ισχύς γκριλ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  1050 W 

• Potencia de salida microondas. Mikrowellenausgangsleistung. Microwave output power. 
Puissance de sortie micro-ondes. Potência de saída microondas. Uitgangsvermogen magnetron. 
Potenza de uscita microonde. Ισχύς εξόδου µικροκυµµάτων. -----------------------------------------------------------------------------------------  850 W 

• Frecuencia de microondas. Mikrowellenfrequenz. Microwave frequency. 
Frequence de micro-ondes. Frequência de microondas. Frequentie van de microgolf. 
Frequenza di microonde. Συχνότης µικροκυµµάτων. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2450 MHz 

• Dimensiones exteriores (An×Al×F). Außenabmessungen (B×H×T). External dimensions (W×H×D). 

Dimensions exterieures (L×H×P). Dimensões exteriores (L×A×P).Buitenafmetingen (BxHxL). 

Dimensioni esterne (Larg.xLung.xPr.). Εξωτερικό µέγεθος (Πλ x Υψ x Β). ----------------------------------------------- 480 × 283 × 350 mm 

• Dimensiones de la cavidad (An×Al×F). Innenabmessungen (B×H×T). 

Cavity dimensions (W×H×D). Dimensions de la cavité (L×H×P). Dimensões da cavidade (L×A×P). 
Afmetingen van de uitsparing (BxHxL). Dimensioni della cavità (Larg.xLung.xPr). 

Mέγεθος χώρου (Πλ x Υψ x Β) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  305 × 210 × 305 mm 

• Capacidad del horno. Fassungsvermögen. Oven capacity. Capacité du four. Capacidade do forno. 
Capaciteit van de oven. Capacità del forno. Χωρητικότητα του φούρνου. ------------------------------------------------------------------------ 20 lts 

• Peso. Gewicht. Weight. Poids. Peso. Gewicht. Peso. Βάρος. ----------------------------------------------------------------------------------------  18,6 kg 
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Montaj talimatları
Οδηγίες εγκατάστασης Листок информация об установке изделия нструкц я п дключення-

FR Attention! La fiche de prise de courant du four micro-ondes doit
étre accessible aprés installatión.

ES ¡Atención! La clavija de conexión del microondas a la red debe
quedar accesible después de la instalación.

DE Achtung! Es muss nach Einbau des Mikrowellenherdes

Zugriff zum Stecker Gewährleistet sein.

Warning! The microwave oven plug shall be acessible after
installation.

GB

PT Atenção! A ficha do forno microondas deve ficar acessivel após a
instalação.

IT Attenzione! La spina di connessione del microonde alla rete
deve rimanere accessibile dopo l'installazione.

Uyari: Cihazın bağlantısı için mutlaka topraklı prizler
kullanılmalıdır.
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Το βύσμα σύνδεσης του φούρνου μικροκυμμάτων με
το δίκτυο πρέπει να  είναι ευπρόσιτο μετά από την εγκατάσταση

PL Uwaga! Wtyczka kuchenki mikrofalowej po instalacji powinny być
dostępna.

UA

Observera! Mikrov gsugnens stickpropp ska  vara tkomlig efter
montering.

å å

Βнимание!После подключения СВЧ печи к электросети следует
предоставить возможность доступа к ее штепсельной вилке
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п дключення маэ бути доступною

DK Advarsel! Husk at stikkontakten altid skal være tilgængelig.

NL Let op! Wandcontactdoos en stekker moeten te allen tijde

bereikbaar blijven
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το δίκτυο πρέπει να  είναι ευπρόσιτο μετά από την εγκατάσταση

PL Uwaga! Wtyczka kuchenki mikrofalowej po instalacji powinny być
dostępna.

UA

Observera! Mikrov gsugnens stickpropp ska  vara tkomlig efter
montering.

å å

Βнимание!После подключения СВЧ печи к электросети следует
предоставить возможность доступа к ее штепсельной вилке
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Вилка м крохвильово печ п сля
п дключення маэ бути доступною

DK Advarsel! Husk at stikkontakten altid skal være tilgængelig.

NL Let op! Wandcontactdoos en stekker moeten te allen tijde

bereikbaar blijven

B
A,B1

370

C3
C4

Einbauanleitung - Installation Leaflet - Feuillet d’ installation - Manual de Instalación - Foglio istruzioni incasso - Folheto de instalação - - Ulotka instalacyjna
- - - I i i - Monteringinsbroschyr - Monteringsanvisning

Montaj talimatları
Οδηγίες εγκατάστασης Листок информация об установке изделия нструкц я п дключення-

FR Attention! La fiche de prise de courant du four micro-ondes doit
étre accessible aprés installatión.

ES ¡Atención! La clavija de conexión del microondas a la red debe
quedar accesible después de la instalación.

DE Achtung! Es muss nach Einbau des Mikrowellenherdes

Zugriff zum Stecker Gewährleistet sein.

Warning! The microwave oven plug shall be acessible after
installation.

GB

PT Atenção! A ficha do forno microondas deve ficar acessivel após a
instalação.

IT Attenzione! La spina di connessione del microonde alla rete
deve rimanere accessibile dopo l'installazione.

Uyari: Cihazın bağlantısı için mutlaka topraklı prizler
kullanılmalıdır.
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Το βύσμα σύνδεσης του φούρνου μικροκυμμάτων με
το δίκτυο πρέπει να  είναι ευπρόσιτο μετά από την εγκατάσταση

PL Uwaga! Wtyczka kuchenki mikrofalowej po instalacji powinny być
dostępna.

UA

Observera! Mikrov gsugnens stickpropp ska  vara tkomlig efter
montering.

å å

Βнимание!После подключения СВЧ печи к электросети следует
предоставить возможность доступа к ее штепсельной вилке
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Вилка м крохвильово печ п сля
п дключення маэ бути доступною

DK Advarsel! Husk at stikkontakten altid skal være tilgængelig.

NL Let op! Wandcontactdoos en stekker moeten te allen tijde

bereikbaar blijven
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350 MIN. (20 L)
320 MIN. (18 L)
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