
Bedieningspaneel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oven gebruiken 

De oven heeft 10 ovenfuncties en 1 reinigingsfunctie. Afhankelijk van uw gerecht kiest u de gewenste 

ovenfunctie. 

1. Verwarm de oven voor op de gewenste temperatuur (nr. 2). Let op: deze functie is niet geschikt om voedsel te 

bereiden! 

2. Zet het gerecht in de oven 

3. Draai de ‘ovenfunctieknop’ naar de gewenste instelling. Het geselecteerde pictogram verschijnt op de display. 

4. Druk op de ‘temperatuur/vermogen-toets’ (nr. 16). 

5. Stel met de ‘selectieknop’ de gewenste temperatuur in (tussen 30-250 °C) 

6. Druk op de ‘start/stop-toets’ (nr. 18) en de ingestelde ovenfunctie wordt gestart op de ingestelde 

temperatuur. 

 

Magnetron gebruiken: verwarmen/bereiden 

1. Draai de ‘ovenfunctieknop’ naar de stand ‘magnetron’ (nr. 12) 

2. Kies het gewenste vermogensniveau met behulp van de tabel op de volgende pagina en de aanwijzingen op 

de verpakking van uw gerecht 

3. Plaats het gerecht in het onderste gedeelte van de oven. Let op: zet uw gerechten niet op de bodem van de 

oven/magnetron! 

1. Uit 

2. Snel voorverwarmen 

3. Bovenwarmte + onderwarmte 

4. Grill 

5. Grill + ventilator 

6. Hete lucht + onderwarmte 

7. Hete lucht 

8. ECO bakken en braden 

9. Aqua clean 

10. Ontdooien 

11. Magnetron + hete lucht 

12. Magnetron 

13. Display (bereidingsinformatie en timerklok) 

14. Kinderslot 

15. Ovenlamp 

16. Temperatuur/vermogen 

17. Timer 

18. Start/stop 

19. Selectieknop 



 

 

Problemen oplossen 

Probeer onderstaande oplossingen als u problemen hebt met uw oven/magnetron.  Indien u er niet aan uit komt 

kunt u altijd contact opnemen met de receptie. 

 

Het voedsel wordt niet bereid 

• Controleer of de timer is ingesteld en er op de ‘start-toets’ is gedrukt. 

• Sluit de deur goed. 

• Controleer of er geen zekering is doorgebrand en er geen stroomonderbreker is geactiveerd. 

 

Voedsel is te gaar of niet gaar genoeg 

• Controleer of de juiste bereidingstijd is ingesteld. 

• Controleer of het juiste vermogen is ingesteld. 

 

Er treedt vonkontlading in de oven op 

• Zorg ervoor dat u het juiste kookgerei gebruikt (zonder metalen randjes). 

• Controleer of zich geen vorken of ander metalen gerei in de oven bevinden. 

• Zorg er bij gebruik van aluminiumfolie voor dat deze zich niet te dicht bij de wanden bevindt. 

 

Bij een elektronische storing wordt de display gereset 

• Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er weer in. 

• Stel de tijd opnieuw in. 

 

Er zit condens aan de binnenkant van de oven 

• Dit is normaal. Veeg de oven na gebruik schoon. 

 

De ventilator blijft werken nadat de oven is uitgezet 

• Dit is normaal. De koelventilator blijft, nadat de oven is gestopt, mogelijk nog een tijdje werken. 

Vermogen Gebruik 

1000 W • Snel opwarmen van dranken, water en gerechten die veel vocht bevatten. 

• Verse of diepgevroren groenten bereiden. 

750 W • Verse of diepgevroren bladgroenten bereiden. 

600 W • Chocolade smelten. 

• Vis en schaaldieren bereiden. Op warmen op twee niveaus. 

• Gedroogde bonen op lage temperatuur bereiden. 

• Verfijnde gerechten met eieren opwarmen of bereiden. 

360 W • Op lage temperatuur bereiden van zuivelproducten, jam. 

180 W • Handmatig ontdooien, boter of ijs zacht maken 

90 W • Ontdooien van gebak dat room bevat. 


