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Toetsen en touch-velden

Draaiknop
Met de draaiknop wijzigt u de functies en de instelwaarden die op het display zijn weergegeven. Bij de meeste
keuzelijsten begint na het laatste punt het eerste weer. Bij enkele keuzelijsten (bijv. tijdsduur) moet u de
draaiknop weer terugdraaien wanneer de minimale of maximale waarde bereikt is.
Functie instellen
1.

De menutoets indrukken. Het functie-menu wordt geopend.

2.

Met de draaiknop de gewenste functie kiezen.

3.

Met de pijl > komt u bij de geselecteerde functie.

4.

Met de draaiknop kunt u de keuze veranderen.

5.

Druk op de start/stop toets om de geselecteerde functie te starten. Op het display verschijnt een
tijdsafloop. De instelllingen en voorganslijn zijn zichtbaar.

Magnetronstanden
Standen

Gerechten

Maximale tijdsduur

90W

Ontdooien van kwetsbare gerechten

1 uur 30 min.

180W

Ontdooien en verder bereiden

1 uur 30 min.

360W

Bereiden van vlees en opwarmen van kwetsbare gerechten

1 uur 30 min.

600W

Opwarmen en bereiden van gerechten

1 uur 30 min.

900W

Opwarmen van vloeistoffen

30 min.

Magnetron gebruiken
1.

Toets ‘on/off’ indrukken. Het apparaat is klaar voor gebruik. Op het display wordt het maximale
magnetronvermogen en een tijdsduur voorgesteld, deze kan op elk moment worden gewijzigd.

2.

Met de draaiknop kiest u het gewenste magnetronvermogen. Op het display worden het
magnetronvermogen en een voorgestelde tijdsduur weergegeven.

3.

Op de > pijl tippen. Er kan nu een tijdsduur worden ingesteld.

4.

Stel met de draaiknop de gewenste tijdsduur in.

5.

Start het programma met de ‘Start/Stop’ toets. Het programma start en de tijdsduur loopt af op het display.
Wanneer de tijdsduur is afgelopen klinkt er een signaal en het programma stopt.

Storingen
Bekijk eerst de storingstabel hieronder voordat u contact opneemt met de receptie. Let op: indien er in
onderstaande tabel wordt aangeraden om de servicedienst te contacteren dient u dit niet te doen, maar contact
op te nemen met de receptie.

