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20 liter Elektronische Magnetron 



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN  

LEES DEZE AANWIJZINGEN ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR ZE VOOR RAADPLEGING IN DE 

TOEKOMST 

-  WAARSCHUWING: wanneer het apparaat worden gebruikt in de combinatiestand, dan mogen 

kinderen, in verband met de temperaturen die worden opgewekt, de oven alleen 

gebruiken onder toezicht van volwassenen; 

- WAARSCHUWING: als de deur of de deurafdichtingen beschadigd zijn, mag de oven niet worden 

gebruikt totdat deze gerepareerd is door een deskundig persoon; 

- WAARSCHUWING: het is gevaarlijk voor niet-deskundige personen om 

onderhoudswerkzaamheden of reparaties uit te voeren waarbij 

beschermkappen moeten worden verwijderd die bescherming bieden tegen 

blootstelling aan microgolfenergie; 

- WAARSCHUWING: vloeistoffen en andere voedingsmiddelen mogen niet in afgesloten houders 

worden verwarmd, omdat deze kunnen ontploffen 

- gebruik alleen keukengerei dat geschikt is voor gebruik in magnetrons 

- wanneer u voedsel in plastic of papieren bakjes verwarmt, houd de oven dan in de gaten door 

de mogelijkheid van het in brand vliegen van dergelijke bakjes; 

- als er rookvorming is, schakel het apparaat dan uit of trek de stekker uit het stopcontact en 

houd de deur gesloten om de vlammen te verstikken; 

- magnetronverwarming van dranken kan leiden tot een vertraagd kookpunt; wees daarom 

voorzichtig wanneer u de houder hanteert; 

- de inhoud van zuigflessen en potjes babyvoeding moet worden omgeroerd of geschud en de 

temperatuur moet gecontroleerd worden voor consumptie, om brandwonden te voorkomen; 

- eieren in de schaal en hele hardgekookte eieren mogen niet in de magnetron worden 

verwarmd, omdat ze kunnen ontploffen, zelfs nadat de verwarming in de magnetron 

afgelopen is; 

- de oven moet regelmatig worden schoongemaakt en voedselresten moeten worden verwijderd; 
- als de oven niet goed wordt schoongehouden, kan dit tot aantasting van het ovenoppervlak 

leiden, waardoor de levensduur van het apparaat verkort wordt en er gevaarlijke situaties 

kunnen ontstaan; 

- als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, de leverancier 

of deskundig personeel om gevaarlijke situaties te voorkomen. 

- De temperatuur van toegankelijke oppervlakken kan hoog worden als het apparaat in werking 

is. 

 



SPECIFICATIES 

 
Stroomverbruik:  

Vermogen:  

Verwarmingselement grill:  

Frequentie:  

Buitenafmetingen:  

Afmetingen ovenruimte:  

Ovencapaciteit:  

Netto gewicht: 

 

230V~50Hz,1280W 

1100W 

2.450MHz 

592mm(B) X 360mm(D) X 390mm(H)  

330mm(B) X 332mm(D) X 208mm(H)  

Ongeveer 14,35 kg 

VOORDAT U DE KLANTENSERVICE BELT 

 
1. Als de oven helemaal niet werkt, verschijnt het 

display niet of verdwijnt het display: 

a) Controleer of de stekker van de oven goed in het 

stopcontact zit. Als dat niet het geval is, trek de 

stekker dan uit het stopcontact, wacht 10 seconden 

en steek de stekker weer goed in het stopcontact. 

b) Controleer de huisinstallatie op een doorgebrande 

zekering of een ingeschakelde 

hoofdcircuitonderbreker. Als deze goed werken, test 

het stopcontact dan met een ander apparaat. 

2. Als het magnetronvermogen niet werkt: 

a) controleer of de timer is ingesteld. 

b) Controleer of de deur goed gesloten is en 

veiligheidsvergrendelingen ingeschakeld zijn. Anders 

stroomt er geen magnetronenergie in de oven. 

ALS GEEN VAN BOVENSTAANDE ZAKEN DE TOESTAND VERKLAART, NEEM DAN CONTACT OP MET DE 

ERKENDE KLANTENSERVICE. 

Opmerking: 

Het apparaat is bedoeld voor huishoudelijke gebruik om levensmiddelen en dranken te verwarmen met behulp van 

elektromagnetische energie en uitsluitend voor gebruik binnenshuis. 

RADIO-INTERFERENTIE 

Magnetronovens kunnen leiden tot interferentie met uw radio, TV, of dergelijke apparatuur. Indien zich interferentie 

voordoet, dan kan deze geëlimineerd of beperkt worden door het volgen van de volgende procedures. 

a. Maak de deur en het afdichtingsoppervlak van de oven schoon. 

b. Zet de radio, TV, enz. zo ver mogelijk uit de buurt van uw magnetronoven. 

c. Gebruik een op de juiste wijze geïnstalleerde antenne voor uw radio, TV, enz. om een sterk ontvangstsignaal 

te verkrijgen. 

20 liter 

800W 



INSTALLATIE 

1. Controleer of al het verpakkingsmateriaal uit de 

ovenruimte verwijderd is. 

2. Inspecteer de oven na het uitpakken op eventuele 

visuele schade zoals: 

Deur verkeerd uitgelijnd  

Deur beschadigd 

Putjes of gaten in het glas van de deur en putjes 

in de ovenruimte  

Als iets van bovenstaande zichtbaar is, de oven 

NIET GEBRUIKEN. 

 

3. Deze magnetronoven weegt 14,35 kg en moet op een 

horizontale ondergrond gezet worden die sterk 

genoeg is om dit gewicht te dragen. 

4. De oven moet uit de buurt van hoge temperaturen 

en stoom geplaatst worden. 

5. Leg NIETS bovenop de oven. 

6. Verwijder de aandrijfas van het draaiplateau NIET. 

7. Zoals voor alle apparaten is toezicht noodzakelijk als 

het apparaat door kinderen gebruikt wordt. 

 

WAARSCHUWING: DIT APPARAAT MOET WORDEN GEAARD. 

1. Het stopcontact moet makkelijk bereikbaar 

zijn voor het netsnoer. 

2. Deze oven vereist 1,5 KVA voor zijn 

vermogen. Voor het installeren van de oven 

wordt advies van een onderhoudsmonteur 

aanbevolen. 

 

 

 

 
VOORZICHTIG: Deze oven is intern beveiligd met een 

ac 250V, 8 Ampère zekering. 

 

BELANGRIJK 
 

De draden in deze hoofdkabel hebben de kleuren in overeenstemming met de volgende code: 

Groen-en-geel: Aarde  

Blauw: Neutraal 

Bruin: Onder spanning  

 

Aangezien de kleuren van de draden in het netsnoer van dit apparaat misschien niet overeenkomen met de gekleurde 

markeringen van de aansluitklemmen in de stekker, gaat u als volgt te werk: 

 

De geel-groene draad moet aangesloten worden op de aansluitklem in de stekker die gemarkeerd is met de letter E of 

met het groen-gele aardesymbool. 

 

De blauwe draad moet aangesloten worden op de aansluitklem die gemarkeerd is met de letter N of die zwart is.  

 
De bruine draad moet aangesloten worden op de aansluitklem die gemarkeerd is met de letter L of die rood is. 

 



 

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR ALGEMEEN GEBRUIK 

Hieronder zijn, zoals voor alle apparaten geldt, bepaalde regels en voorzorgsmaatregelen weergegeven waaraan u 

zich dient te houden om de topprestaties van deze oven te garanderen: 

1. Houd het glazen plateau, de rolarmen, koppeling en het rolparcours altijd op hun plaats tijdens het gebruik van 

de oven. 

2. Gebruik de oven niet voor andere dingen dan het bereiden van voedsel, zoals het drogen van kleding, papier, of 

andere nonfood artikelen, of om te steriliseren. 

3. Laat de oven niet werken als er geen voedsel in geplaatst is. Dit kan leiden tot beschadiging van de oven. 

4. Gebruik de ovenruimte niet als opslagruimte voor papieren, kookboeken, enz. 

5. Bereid geen voedsel in de schil of in een vlies, zoals eierdooiers, aardappelen, kippenlevertjes, zonder hierin 

eerst met een vork gaatjes in te prikken. 



 

6. Stop geen enkel voorwerp in de openingen van de 
ombouw. 

7. Verwijder nooit onderdelen van de oven zoals de 
pootjes, koppeling, bouten, enz. 

8. Bereid geen voedsel rechtstreeks op het glazen 
plateau. Doe het voedsel in/op een geschikt 
keukengerei voordat u het in de oven plaatst. 

9. BELANGRIJK-KEUKENGEREI DAT NIET 
GEBBRUIKT MAG WORDEN IN UW MAGNETRON 
Gebruik geen metalen pannen of schalen met 
metalen handgrepen.  
Gebruik niets dat voorzien is van een metalen rand.  
Gebruik geen met papier omwikkelde metalen 
sluitstrips voor plastic zakjes.  
Gebruik geen borden van melamine, deze bevatten 
een materiaal dat microgolfenergie absorbeert. 
Hierdoor kunnen de borden barsten of scheuren en 
dit leidt tot langere bereidingstijden. 
Gebruik geen Centura servies. Het glazuur is niet 
geschikt voor gebruik in een magnetron. Ook bekers 
van Corelle servies met gesloten handvatten mogen 
niet gebruikt worden. 
Bereid geen levensmiddelen in flessen met smalle 
halzen, deze zouden kunnen ontploffen als ze verhit 
worden in een magnetron.  
Gebruik geen conventionele vlees- of 
gebakthermometers. Er zijn thermometers 
verkrijgbaar die speciaal geschikt zijn voor 
bereidingen in de magnetron. Deze mogen wel 
gebruikt worden. 

10. Magnetron keukengerei mag alleen gebruikt worden 
volgens de aanwijzingen van de fabrikant. 

11. Probeer niet te frituren in deze oven. 
12. Vergeet niet dat in een magnetron de vloeistof in een 

houder verwarmd wordt en niet de houder zelf. Denk 
er daarom aan dat, ook al voelt het deksel van een 
bakje niet heet aan als u het bakje uit de oven haalt, 
het voedsel/de vloeistof in het bakje evenveel stoom 
en/of spetters zal laten ontsnappen als het deksel 
wordt geopend als bij conventionele bereidingen. 

SCHEMA 

 

13. Test de temperatuur van bereid voedsel altijd zelf, 
met name als u voedsel/vloeistof voor baby's 
bereidt of kookt. Het wordt aanbevolen 
voedsel/vloeistof nooit meteen nadat u het uit de 
oven gehaald heeft te consumeren, maar het 
enkele minuten te laten staan en het voedsel/de 
vloeistof om te roeren om de warmte gelijkmatig te 
verdelen. 

14. Voedsel dat een mengsel van vet en water bevat 
bijv. bouillon, moet 30-60 seconden in de oven 
blijven staan, nadat de oven is uitgeschakeld. 
Hierdoor kan het mengsel tot rust komen en zo 
wordt voorkomen dat het gaat borrelen als er een 
lepel in het voedsel/de vloeistof wordt geplaatst of 
als er een bouillonblokje wordt toegevoegd. 

15. Denk er bij het bereiden/koken van 
voedsel/vloeistof aan dat sommige 
levensmiddelen, bijv. Christmas puddings, jams 
en gehakt erg snel heet worden. Gebruik voor het 
bereiden of koken van voedsel met een hoog vet- 
of suikergehalte geen plastic bakjes. 

16. Kookgerei kan heet worden omdat de warmte van 
het verhitte voedsel overgebracht kan worden. Dit 
geldt met name als er plastic folie gebruikt is om 
de bovenkant en de handvatten van het 
keukengerei te bedekken. Het kan nodig zijn om 
pannenlappen te gebruiken om het keukengerei te 
hanteren. 

17. Om het gevaar van brand in de oven te beperken: 
(a) Laat voedsel niet te lang koken. Houd de 

magnetron goed in de gaten als er papier, plastic 
of andere brandbare materialen in de oven zijn 
geplaatst om de bereiding te vergemakkelijken. 

(b) Verwijder sluitstrips met metaaldraad van 
papieren of plastic zakken voordat u de zak in de 
oven plaatst. 

(c) Indien materialen in de oven in brand zouden 
vliegen, de deur van de oven gesloten houden, de 
oven uitschakelen met de schakelaar op het 
stopcontact, of het vermogen uitschakelen via de 
zekering of de circuitonderbreker. 

 

 
(1) Veiligheidssysteem deurvergrendeling 
(2) Ovenruit 
(3) Ventilatieopening oven 
(4) Draaiende ring 
(5) Glazen plateau 
(6) Bedieningspaneel 
(7) Grillrek 
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BEDIENINGSPANEEL MAGNETRON 

 

 

(2) Grill 

(5) Geheugen

(8) Klok/Timer 

 

(1) DISPLAY 

(3) Ontdooien 

(4) Magnetron menu 

(6) Combi 

(7) Auto menu 

(9) Pauze/Annuleren 

(10) Start 

(11) Tijdsinstelling 



Bedieningsinstructies 
1. Knop Alleen verwarmen 

Met slechts een keer drukken op een knop, kunt u een eenvoudige bereiding starten, dit is erg handig en snel 
om een glas water e.d. te verwarmen.  
Voorbeeld: Om een glas melk te verwarmen 
a) Zet een glas melk op het glazen draaiplateau en sluit de deur. 
b) Druk op de knop "Start", de magnetron werkt gedurende 1 minuut op 100% vermogen. 
c) Als de bereiding is voltooid, hoort u 5 piepjes.  

 
2.  Verwarming met de magnetron 

Deze functie heeft twee opties. 
1) Snelle magnetronverwarming (100% vermogen)  

Voorbeeld: om voedsel gedurende 5 minuten te verwarmen op 100% vermogen 
a) Stel de bereidingstijd in op "5:00" 
b) Druk op "Start" 

2) Handmatige bediening magnetronverwarming Voorbeeld: Om voedsel te verwarmen gedurende 10 minuten 
op 70% vermogen 
a) Druk op de knop "Micro", kies "70%" vermogen; 
b) Stel de bereidingstijd in op "10:00" 
c) Druk op "Start" 
Er zijn 5 vermogensniveaus en de maximale magnetronverwarmingstijd is 60 minuten. 

 

Aantal keren knop indrukken Magnetronvermogen Display 

1 100% P100 

2 70% P70 

3 50% P50 

4 30% P30 

5 10% P10 

 
3. Auto-ontdooien op basis van gewicht 

Kies het soort voedsel en het gewicht, aan de hand hiervan wordt automatisch bepaald welk vermogensniveau 
en hoeveel tijd er ingesteld moet worden. Voorbeeld: 500 g bevroren vlees ontdooien. 
a) Druk op de knop "Ontdooien" , "dEF" wordt weergegeven. 
b) Draai de knop "Tijdsinstelling" om het gewicht van 500 g in te stellen. 
c) Druk op "Start" 
Het gewicht van het voedsel moet lager zijn dan 2000 g. 

 
4. Auto-Menu 

Hierbij hoeft u alleen het type en het gewicht van het voedsel te selecteren, het vermogen en de tijdsduur 
worden automatisch aangepast. Voorbeeld: Automatische bereiding 400 g vis 
A) Druk op de knop "Auto menu" tot "A-5" wordt weergegeven 
B) Draai de knop "Tijdsinstelling" tot "400" wordt weergegeven. 
C) Druk op "Start" 



 
Menu 

Gewicht 

Aantal keren knop 
indrukken 

A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 

Rijst Groente Vlees Spaghetti Vis Opwarmen

1 100 100 200 1 100 100 

2 200 200 300 2 200 200 

3 300 300 400  300 300 

4 400 400 500  400 400 

5 500 500 600  500 500 

6  600 800  600 600 

7   1000  700  

8     800  

9     900  

10     1000  

 
5. Bereidingsfunctie Geheugen: 

Deze functie kan Grill, Ontdooien, Micro, Combi, Auto Menu in het geheugen opslaan zodat de bereidingstijd en het 
vermogen niet steeds hoeven worden aangepast. 
a) Als er nog geen gegevens in het geheugen zijn opgeslagen drukt op de knop, "memory", "1" wordt weergegeven, 

voer het vermogen en de bereidingstijd in en druk nogmaals op de knop "memory", het ingestelde programma 
wordt in het geheugen opgeslagen. Als u op "Start" drukt in plaats van op de knop "memory", begint de oven te 
werken en wordt het programma toch in het geheugen opgeslagen. 

b) Als er al een programma in het geheugen is opgeslagen, wordt, als u de knop "memory" indrukt, "1" weergegeven, 
de oven gaat werken volgens het in het geheugen opgeslagen programma nadat u op de knop "Start" gedrukt 
heeft. 

Het programma wordt niet bewaard als de elektriciteit uitvalt. 
6. Grill 

Deze functie heeft twee opties, als u op "Grill" drukt, kunt u deze selecteren: (de maximale bereidingstijd is 60 minuten). 
Optie 1: 85% grillvermogen, weergave G-1 Optie 2: 50% grillvermogen, weergave G-2 Voorbeeld: Voedsel bereiden 
met G-1 gedurende 20 minuten 
A) Druk op "Grill" tot "G-1" wordt weergegeven. 
B) Stel de bereidingstijd in op "20:00" 
C) Druk op "Start" 
Tijdens het grillen wordt het voedsel niet verwarmd met de magnetronfunctie, maar de hitte komt van het metalen 
verwarmingselement aan de bovenkant van de oven. Als de grill in werking is, heeft de bereidingstijd 2 fases, na de 1ste 
helft van de bereiding zal het programma automatisch pauzeren en er klinken 2 piepjes, dit betekent dat u de oven moet 
openen en het voedsel om moet draaien, sluit na het omkeren van het voedsel de deur, druk op de knop "Start", nu 
volgt de bereiding voor de 2de helft. Als u het voedsel niet om wilt draaien, zal de oven na 1 minuut pauze opnieuw 
starten. 



7.  Combifunctie 
Dit apparaat biedt u twee mogelijkheden van gecombineerde bereiding.  
Optie 1 : 55% Magnetron + 45% Grill), weergave "C-1"  
Optie 2 : 30% Magnetron + 70% Grill), weergave "C-2"  
Voorbeeld: Voedsel bereiden met optie 2 gedurende 30 minuten. 
a) Druk op de knop "Combi" om "C-2" te selecteren 
b) Stel de bereidingstijd in op 30 minuten 
c) Druk op "Start " 

 
8. Klok 

De oven is voorzien van een klok. Voorbeeld: om het huidige tijdstip 16:30 in te stellen 
A) Druk op "Klok/Timer", op het display gaat het kloksysmbool  knipperen. Draai de knop "Tijdsinstelling" 

om "16:00" in te stellen. 
B) Druk nogmaals op "Klok/Timer", draai de knop "Tijdsinstelling" om "16:30" in te stellen 
C) Druk nogmaals op "Klok/Timer", het instellen van het tijdstip is voltooid, vanaf nu loopt de tijd. 

 
9. Timer 

Met de timerfunctie kan de magnetron ingesteld worden om op een bepaald tijdstip automatisch te gaan werken 
en automatisch te stoppen na afloop van de bereiding. (U moet eerst de klok instellen voordat u de timerfunctie 
kunt gebruiken). Voorbeeld: het huidige tijdstip op de magnetron is 16:30, om de bereiding te starten om 18:15 
op 70% vermogen gedurende 10 minuten. 
A) Druk op "Klok/Timer" en stel het tijdstip in op 18:15 (zelfde procedure als voor het instellen van de klok). 
B) Druk op "Micro" om het vermogen in te stellen op 70%. 
C) Voer de bereidingstijd van 10 minuten in door aan de knop "Tijdsinstelling" te draaien. 
D) Druk op "Start". 
Als u geen vermogensniveau en bereidingstijd instelt (stap B en C worden overgeslagen), en meteen op de 
knop "Start" drukt, werkt de magnetron alleen als klok, om 18:15 uur klinken er 10 piepjes, maar er werkt geen 
andere functie. 

 
10. Kinderslot 

Om het kinderslot in te schakelen gedurende 2 seconden tegelijkertijd op de knoppen "Auto Menu" en "Combi" 
drukken. Druk nogmaals tegelijkertijd gedurende 2 seconden op de knoppen "Auto Menu" en "Combi", hierdoor 
wordt deze functie uitgeschakeld. 

 
11. Pauze/Annuleren 

a) Als u tijdens de werking op de knop "Pauze/Annuleren" drukt, wordt de werking onderbroken. 
b) Als er, voordat er op Start gedrukt werd, een programma was ingesteld, dan wordt door het indrukken van 

deze knop het ingestelde programma geannuleerd. 



ONDERHOUD VAN UW MAGNETRON 

1. Schakel de oven uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u met schoonmaken begint. 

2. Houd de binnenkant van de oven schoon. Als er voedselspatten of gemorste vloeistoffen op de wanden van de 

ovenruimte zitten, veeg deze dan weg met een vochtige doek. Het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen 

wordt afgeraden. 

3. De buitenkant van de oven kan schoongemaakt worden met een vochtige doek. Om beschadiging van de 

werkende onderdelen in de ovenruimte te voorkomen, mag er geen water via de ventilatieopeningen in de oven 

binnendringen. 

4. Laat het Bedieningspaneel niet nat worden. Schoonmaken met een zachte, vochtige doek, gebruik geen 

reinigingsmiddelen, schuurmiddelen of spuitbussen op het Bedieningspaneel. 

5.  Als zich stoom ontwikkelt in of rond de buitenkant van de ovendeur, veeg deze dan weg met een zachte doek. 

Dit kan gebeuren als de magnetron gebruikt wordt onder omstandigheden met hoge luchtvochtigheid, maar 

betekent niet dat het apparaat slecht werkt. 

6.  Zo nu en dan is het noodzakelijk om het glazen plateau te verwijderen om het schoon te maken. Was het 

plateau met warm zeepsop of in een afwasmachine. 

7. De draaiende ring en de bodem van de ovenruimte moeten regelmatig worden schoongemaakt om te 

voorkomen dat deze lawaai gaan maken. Maak de bodem van de ovenruimte schoon met een mild 

reinigingsmiddel, water of een glasreiniger en maak hem goed droog. De draaiende ring kan afgewassen 

worden in mild zeepsop of in de afwasmachine. Tijdens de bereiding gevormde stoom tijdens herhaaldelijk 

gebruik heeft geen negatieve invloed op de bodem van de ovenruimte of de wieltjes van de draaiende ring. 

Als de draaiende ring van de bodem van de ovenruimte verwijderd wordt, let er dan op dat hij weer goed op zijn 

plaats terecht komt. 

8. Verwijder luchtjes uit uw oven door een kopje water met citroensap en citroenschil in een diep magnetronbakje 

te zetten. Laat de magnetron gedurende 5 minuten werken, veeg de binnenkant schoon en droog hem goed af 

met een zachte doek. 

9.  Als het ovenlampje vervangen moet worden, neem dan contact op met een dealer. 



 

SCHEMA 
(DEUR OPEN, BEREIDING UIT) 

LAWAAIFILTER TRANSFORMER MAGNETRON 

REGELEENHEID 

SWA: PRIMAIRE INTERLOCKSCHAKELAAR 
SWB: SECONDAIRE INTERLOCKSCHAKELAAR 
SWC: MONITOR INTERLOCKSCHAKELAAR 

L: LAMP 
FM: VENTILATORMOTOR 
TM: MOTOR DRAAITAFEL 
H: VERWARMINGSELEMENT 
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F R A M E 安 装 说 明 书

20L VOLLEDIG INGEBOUWDE MAGNETRON 

INSTALLATIEHANDLEIDING OVEN 

COMPONENTEN

Afmetingen OMBOUW 
Breedte    592mm
Hoogte   390mm
Diepte    20mm

Afmetingen kastruimte
Breedte   560-566 mm
Hoogte   360-368 mm
Diepte    550 mm

OMLIJSTING

1 Kunststof mal 
Referentieblad voor de plaatsing van 
de oven en sjabloon in het meubel 

1 ST   

2 Montagebeugel  
Metalen beugel voor blokkering aan de achterkant van de oven . 　　　 　　　

3 Schroef  Ø4X10 
Schroeven voor bevestiging van de sjabloon.
　　　　　　                          

4 Afdekking schroef 
Afdekking van de zitting van de voorste schroef. 

　

5 Schroef   Ø4x35 
Voorste bevestigingsschroef van de oven.                 
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De voetjes kunnen op verschillende 
hoogtes worden afgesteld binnen 
een bereik tussen 20 en 45 mm. 
Deel B van het voetje in de tekening 
hierboven bevindt zich in een zakje 
met de accessoires dat bij de 
magnetron is geleverd. 
De tekening verwijst naar de 
hoogte van het voetje van 45 mm.  
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B 　  Voetjes  
Voetjes die onder de voetjes van de oven moeten 
worden bevestigd om er de hoogte van af te stellen 
(zie aanwijzingen rechtsboven).                 
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INSTALLATIEAANWIJZINGEN OMBOUW 

1. Het kastje moet in overeenstemming met de 
afmetingen afgewerkt zijn. 
Leg het papieren schema (Component 1) op de 
bodem van het kastje. 
Zorg dat de voorkant van het papier en de 
buitenrand van het kastje uitgelijnd zijn. Leg de 
mal (Component 2) op het papier en lijn de gaten 
uit met de gaten op de tekening. Monteer 
vervolgens de bout (Component 3). 

 

2. Zet de magnetron in het kastje, houd hem in 
horizontale stand en zorg ervoor dat er aan beide 
kanten evenveel ruimte is. Lijn de achterkant van de 
oven uit met de achterwand van het kastje. 

 

3. Open de magnetron, monteer de bout 
(Component 5) en schroef deze vast aan 
de bodem van het kastje, dek de bout af 
met de afdekking (Component 4) 
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