
Bedieningspaneel 

 

Snelvoorverwarmen 

U kunt de snelvoorverwarming gebruiken bij de volgende verwarmingsmethoden: Boven– 

en onderwarmte, hete lucht, circulatiegrillen. De snelverwarming werkt vanaf 100 °C. 

 

Magnetron gebruiken 

De magnetron is geschikt voor snel ontdooien, opwarmen, smelten en koken en bevat de 

volgende vermogensstanden: 

 

 Vermogen Gerecht 

800 W Het verwarmen van vloeistof. 

600 W Het verwarmen en bereiden van gerechten. 

360 W Het bereiden van vlees en het opwarmen van gevoelige gerechten. 

180 W Het ontdooien en doorkoken. 

90 W Het ontdooien van gevoelige gerechten. 



Magnetron instellen 

1. Toets voor het benodigde magnetronvermogen indrukken. 1 minuut wordt weergegeven. Elke keer 

wanneer u de toets indrukt, wordt de tijdsduur met 1 minuut verhoogd. 

2. Stel met de draaiknop de gewenste tijdsduur in. U kunt nu andere magnetronvermogens en –tijden 

invoeren. 

3. ‘Starttoets’ indrukken. 

4. Na het verstrijken van d tijd klink een signaal en in de tijdsaanduiding wordt 0.00 weergegeven. Druk op de 

‘stoptoets’. 

 

Oven gebruiken 

De oven stelt u met de toetsen voor de verwarmingsmethoden en met de temperatuurkeuzeknop in. U kunt in een 

willekeurige volgorden instellen. 

1. Toets voor de gewenste verwarmingsmethode indrukken. 

2. Met de temperatuurkeuzeknop de temperatuur of de grillstand instellen. 

3. ‘Starttoets’ indrukken. 

4. Als het gerecht klaar is, schakel dan de oven met de ‘stoptoets’ uit. 

 

Oven en magnetron gecombineerd gebruiken 

1. Toets voor de gewenste magnetronvermogen indrukken 

2. Stel met de draaiknop de tijdsduur in. 

3. Toets voor de gewenste ovenstand indrukken. 

4. Met de temperatuurkeuzeknop’ de temperatuur of de grillstand instellen. 

Druk op de ‘starttoets’. In de tijdindicatie wordt het symbool voor de combinatiefunctie weergegeven. 

Magnetron en oven worden na 25 minuten automatisch uitgeschakeld. Er klinkt een signaal. Druk op de 

‘stoptoets’. 



Oven en magnetron gecombineerd gebruiken 

Hierbij zijn tegelijkertijd een verwarmingsmethode en de magnetron in gebruik. U kunt eerst de magnetron en 

vervolgens de oven instellen of omgekeerd. 

1. Toets voor de gewenste magnetronvermogen indrukken 

2. Stel met de draaiknop de tijdsduur in. 

3. Toets voor de gewenste ovenstand indrukken. 

4. Met de temperatuurkeuzeknop’ de temperatuur of de grillstand instellen. 

Druk op de ‘starttoets’. In de tijdindicatie wordt het symbool voor de combinatiefunctie weergegeven. 

Magnetron en oven worden na 25 minuten automatisch uitgeschakeld. Er klinkt een signaal. Druk op de 

‘stoptoets’. 

 

Storingen 

Storing Mogelijke oorzaak Aanwijzing/oplossing 

Het apparaat werkt niet. Zekering defect Kijk in de meterkast of de fornuiszekering in orde is 

 Stekker zit niet in het 

stopcontact. 

Stop de stekker in het stopcontact. 

 Stroomuitval Controleer of de keukenverlichting werkt. 

Indicatie van de klok 

knippert. 

Stroomuitval Stel de tijd opnieuw in. 

Indicatie van de klok is 

plotseling donker 

De tijd loopt op de 

achtergrond 

Driemaal de ‘kloktoets’ indrukken. De tijd is weer 

zichtbaar. 

De magnetron wordt 

niet ingeschakeld. 

Deur niet helemaal gesloten.  

 De magnetron wordt niet 

ingeschakeld. 

Starttoets indrukken. 

De gerechten worden 

langzamer heet dan 

normaal 

Te klein magnetronvermogen 

ingesteld 

Kies een groter vermogen 

 Er is een grotere dan de 

gebruikelijke hoeveelheid in 

het apparaat geplaatst. 

Dubbele hoeveelheid, bijna dubbele tijd. 

 De gerechten waren kouder 

dan gebruikelijk. 

De gerechten tussentijds omroeren of omkeren. 

De magnetron wordt 

niet uitgeschakeld. 

 Zekering in de zekeringkast uitschakelen. Neem 

contact op met de receptie. 

Foutmelding Er1 of Er4 De temperatuursensor is 

uitgevallen. 

De magnetron functioneert. Neem contact op met de 

receptie. 

Foutmelding Er3 Het elektronisch systeem is 

oververhit 

De koelventilator loopt. Na het afkoelen wordt Er3 

gewist en de oven verwarmt opnieuw. 

Foutmelding Er5 Fout in het elektronisch 

systeem. 

Alleen de magnetron functioneert. Neem contact op 

met de receptie. 


