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53   Handleiding
53.1 Algemeen 
Gelieve de informatie in deze handleiding te lezen zodat u uw toestel snel leert kennen, 
en het ten volle kan gebruiken.
Uw microgolfoven zal gedurende vele jaren uitstekend functioneren indien u er goed 
zorg voor draagt. Wij wensen u veel plezier bij het gebruik ervan!

53.2 Informatie over deze handleiding 
Deze handleiding maakt deel uit van de microgolfoven (hierna “het toestel”) en geeft 
belangrijke informatie over de eerste ingebruikname, de veiligheid, het beoogde gebruik 
en het onderhoud van het toestel.
De handleiding moet te allen tijde beschikbaar zijn. Deze handleiding moet gelezen 
en opgevolgd worden door eenieder die werkt met het toestel:
• Ingebruikname • Bediening • Foutopsporing en/of • Schoonmaken

Bewaar deze handleiding op een veilige plaats en geef ze door aan de volgende eigenaar 
van het toestel.

53.3 Waarschuwingen
De volgende waarschuwingen worden gebruikt in deze handleiding:

GEVAAR
Deze waarschuwing wijst op een gevaarlijke situatie. Indien de gevaarlijke situatie 
niet vermeden wordt, kan dit leiden tot overlijden of gevaarlijke blessures.
► Volg de instructies in deze handleiding om levensgevaarlijke situaties of ernstige

lichamelijke blessures te vermijden.

WAARSCHUWING
Deze waarschuwing wijst op een mogelijke gevaarlijke situatie. Indien de 
gevaarlijke situatie niet vermeden wordt, kan dit leiden tot ernstige blessures.
► Volg de instructies van deze waarschuwing op om lichamelijke blessures te vermijden.

OPGEPAST 
Deze waarschuwing wijst op een mogelijke gevaarlijke situatie. Indien deze 
waarschuwing genegeerd wordt, kan dit leiden tot lichte of oppervlakkige blessures.
► Volg de instructies van deze waarschuwing op om lichamelijke blessures te vermijden.

NOOT 
Dit geeft bijkomende informatie, die het gebruik van het toestel vereenvoudigt.
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53.4  Algemene informatie over de veiligheid 
  Noot

Respecteer onderstaande algemene veiligheidsinstructies 
voor een veilige bediening van het toestel:
► Onderzoek het toestel op zichtbare schade alvorens

het te gebruiken. Gebruik nooit een beschadigd toestel.
► Als het aansluitsnoer beschadigd is, moet een

gekwalificeerd elektricien een nieuw installeren. 
► Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen ouder dan 8

jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of 
mentale vermogens of met beperkte kennis en ervaring 
indien zij instructies ontvingen over hoe het toestel veilig te 
gebruiken, en zij de mogelijke gevaren begrijpen.

► Kinderen mogen niet spelen met het toestel.
► Reiniging en onderhoud van het toestel mag niet gebeuren

door kinderen jonger dan 8 jaar die niet onder toezicht staan.
► Houd het toestel en het aansluitsnoer uit het bereik van

kinderen jonger dan 8 jaar.
► Gebruik geen keukengerei of andere objecten die niet

geschikt zijn voor gebruik in microgolfovens.
► Het toestel moet regelmatig schoongemaakt worden, en alle

voedselresten moeten verwijderd worden na elk gebruik.
► Lees en respecteer de instructies van “Gevaar door

microgolven”.
► Dit toestel moet worden geïnstalleerd en aangesloten

volgens de bijgesloten instructies.
► Laat het toestel niet zonder toezicht wanneer het

in gebruik is.
► Gebruik het toestel niet wanneer het leeg is. Dit kan het

toestel beschadigen.
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NOOT
► Het toestel is niet geschikt voor het drogen, verwarmen of

verhitten van levende dieren.
► Voedingsthermometers zijn niet geschikt om gebruikt te

worden in een werkende microgolfoven
► Gebruik de gaarruimte niet als opslagruimte. Laat geen

papier, kookgerei of voedsel achter in de oven wanneer deze 
niet gebruikt wordt.

► Bewaar of gebruik het toestel niet buitenshuis.
► Gebruik het toestel niet in de buurt van water, in vochtige

kelders, of in de buurt van zwembaden.
► Gebruik geen stoomreinigers op het toestel.
► De achterzijde van het toestel moet tegen een muur staan.
► Enkel bevoegde elektriciens opgeleid door de fabrikant

mogen de nodige herstellingen uitvoeren. Onjuist 
uitgevoerde herstellingen kunnen gevaarlijk zijn voor de 
gebruiker.

► Enkel klantendiensten die door de fabrikant zijn
goedgekeurd mogen het toestel herstellen tijdens de 
garantieperiode. Zoniet vervalt de garantie volledig ingeval 
van schade.

► Defecte componenten moeten steeds vervangen worden door
originele wisselstukken. Enkel deze wisselstukken kunnen 
garanderen dat aan de veiligheidsvereisten voldaan wordt.

► Het toestel kan niet worden bediend met een externe
timer of aparte afstandsbediening.

► GELIEVE DE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES NAUWGEZET
TE LEZEN EN TE BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG 
GEBRUIK.
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53.5  GEVAREN 

53.5.1 Gevaar door microgolven 
Waarschuwing 

Blootstelling van het menselijke lichaam aan 
microgolven kan leiden tot blessures.
Volg de volgende veiligheidsinstructies teneinde uzelf of 
derden niet bloot te stellen aan microgolven.
► Bedien het toestel nooit wanneer de deur open staat. Een

fout of defect veiligheidsslot kan leiden tot gevaarlijke 
blootstelling aan microgolven.

► Plaats geen objecten tussen de voorkant van de oven
en de deur van de oven. Vermijd de afzetting van 
schoonmaakdetergenten op de dichtingen van het toestel.

► Gebruik het toestel niet in de volgende omstandigheden:
- wanneer de deur van het toestel vervormd is 
- wanneer de scharnieren los hangen 
- wanneer er zichtbare gaten of scheuren in de behuizing, de 

deur, de dichtingen, of de muren van de gaarruimte zitten.
► Wanneer de deur of de dichtingen van de deur beschadigd

zijn, kan het toestel niet bediend worden totdat het 
gerepareerd is door een bevoegd persoon.

► Verwijder geen panelen van het toestel.
► Herstellingen of onderhoud waarbij het nodig is om panelen 

te verwijderen die beschermen tegen de straling kunnen 
gevaarlijk zijn. Dit werk dient dus steeds te worden 
uitgevoerd door een opgeleide en gekwalificeerde specialist.
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53.5.2 Gevaar op brandwonden 
Waarschuwing 

De voeding die wordt opgewarmd in het toestel en het 
gebruikte keukengerei, evenals het oppervlak van het 
toestel, kunnen heel warm worden.
Respecteer onderstaande veiligheidsinstructies om uzelf 
en anderen niet te verbranden.
► Het toestel wordt warm. Houd het voedingssnoer weg van

elk oppervlak en zorg ervoor dat de ventilatiegaten 
van het toestel niet afgedekt zijn.

► Toegankelijke delen kunnen warm worden tijdens het
gebruik. Houd kinderen op veilige afstand.

► Tijdens het gebruik warmt het toestel op. Raak de warme
onderdelen binnenin het toestel niet aan.

► Het toestel en toegankelijke onderdelen worden erg heet
tijdens het gebruik. Raak de warme onderdelen niet aan; 
houd kinderen jonger dan 8 jaar weg van het toestel of 
onder permanent toezicht.

► Gebruik ovenwanten bij het plaatsen of verwijderen van te
gratineren voedsel, en ook wanneer u werkt met voedsel/
keukengerei in de oven.

► Gebruik de oven niet om te frituren. Hete olie kan
onderdelen van de oven of keukengerei beschadigen en 
brandwonden veroorzaken.

► Houd er rekening mee dat vooral het voedsel en vloeistof
in het toestel opgewarmd worden, en niet de recipiënt zelf. 
Alhoewel het deksel van een recipiënt niet heet is, kan bij 
het verwijderen van het deksel dezelfde hoeveelheid stoom 
of spatten onstaan als bij een conventioneel gaarproces.

► Controleer steeds de temperatuur van het gegaard voedsel,
vooral wanneer u voedsel of vloeistoffen voor baby’s opwarmt.
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Wij raden u aan om nooit voedsel of vloeistof te verbruiken, 
meteen nadat u ze uit het toestel neemt. Wacht een paar 
minuten, en roer de voeding of vloeistof om, zodat de 
warmte zich gelijkmatig kan verspreiden.

Waarschuwing 
► Bij sommige voeding bestaat het risico op brandwonden

door oververhitting. Wacht bij voedsel dat een mengeling is 
van vet en water, zoals bouillon, 30 à 60 seconden alvorens 
het voedsel uit het toestel te nemen. Zo kan de mengeling 
rusten, en vermijdt u dat het eten plots gaat borrelen 
wanneer u een lepel in de voeding of vloeistof steekt of een 
bouillonblokje toevoegt.
Om oververhitting te vermijden, kan u ook een metalen lepel 
in de recipiënt plaatsen alvorens te garen. Houd er wel 
rekening mee dat de lepel niet in contact komt met de 
wanden of de grill van het toestel. Dit kan leiden tot schade 
aan het toestel.

► 

53.5.3 Brandgevaar 
Waarschuwing 

Er bestaat brandgevaar door ontbranding van de inhoud 
indien het toestel niet correct gebruikt wordt.
Volg onderstaande veiligheidsinstructies om brand te vermijden:
► Houd er rekening mee dat de tijd om te garen, te verwarmen

te ontdooien met het toestel vaak aanzienlijk korter is dan 
op een kookplaat of in een oven.
Wanneer u het toestel te lang laat draaien, zal dit leiden 
tot uitgedroogd voedsel en uiteindelijk tot ontbranding. Er 
bestaat brandgevaar! Er is brandgevaar wanneer brood, 
broodjes, bloemen of kruiden te lang gedroogd worden.

► Voedsel niet oververhitten.
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Waarschuwing 
► Verwarm geen kussens of gelijkaardige zaken opgevuld met

granen, kersenpitten of gels. Deze zaken kunnen ontbranden, 
zelfs als zij uit het toestel worden genomen na de opwarming.

► Verwarm geen onverdunde alcohol.
► Laat het toestel niet zonder toezicht wanneer u voedsel

verwarmt of gaart in wegwerpbare recipiënten van plastic, 
papier of andere brandbare materialen.
Wegwerpbare plastic recipiënten moeten de kenmerken 
hebben die staan onder “Vermeldingen op microgolfgerei”.

► Schakel ingeval van rook het toestel uit of trek de stekker
uit het contact en houd de deur gesloten om de vlammen te 
laten uitdoven.

► Gebuik het toestel nooit om brandbare materialen op te
slaan of te drogen.

► De microgolfoven is enkel bedoeld voor de opwarming van
voedsel en dranken. Voedsel of kledij drogen, warmtekussens, 
slippers, sponzen, vochtige kleding of gelijkaardige zaken 
opwarmen kan leiden tot blessures, ontbranding of brand.

53.5.4 Explosiegevaar 
Waarschuwing 

Er bestaat explosiegevaar als gevolg van overdadige druk  
gegeneerd bij niet correct gebruik van het toestel.

Respecteer onderstaande veiligheidsinstructies om 
explosiegevaar te vermijden:
► Vloeistoffen en andere voeding kan niet worden opgewarmd

in gesloten recipiënten die zouden kunnen ontploffen.
► Wanneer voeding wordt verwarmd in plastic recipiënten laat

het dan niet zonder toezicht (risico op ontbranding).
► Verwijder de doppen en spenen op papflessen.
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Waarschuwing 
► Gebruik geen schotels met holle handvaten of deksels met

handvaten. Vloeistof kan zich hier in nestelen en kan niet 
ontsnappen.

► Gaar geen ongepelde of hardgekookte eieren in het toestel 
aangezien deze nog kunnen ontploffen zelfs nadat 
ze uit de microgolfoven werden gehaald.

► Verwijder klemmen op papieren of plastic zakken zodat er 
geen overdruk kan ontstaan.

53.5.5 Gevaar van elektrische stroom
Gevaar 

 

Levensgevaar door elektrocutie!
Er bestaat levensgevaar als u in contact komt met elektrische  
bedrading of onderdelen die onder stroom staan! Volg de 
volgende veiligheidsinstructies om deze risico’s te vermijden: 
► Als het voedingssnoer beschadigd is, moet een speciaal

snoer geïnstalleerd worden door een bevoegde elektricien.
► Gebruik het toestel niet als het voedingssnoer of -stekker

beschadigd zijn, als het toestel niet correct werkt, of als u het 
hebt laten vallen. Als het voedingssnoer beschadigd is, dient 
u het te vervangen door de fabrikant of diens agent of een 
andere bevoegde persoon. Zo vermijdt u gevaren.

► Open de behuizing van het toestel nooit. Er bestaat gevaar
op elektrocutie wanneer u onderdelen aanraakt die onder 
stroom staan, en als de elektrische of mechanische structuur 
wijzigt. Er kunnen zich bovendien ook functionele fouten 
voordoen.

► Zorg ervoor dat het toestel uitgeschakeld is alvorens de
lamp te vervangen om elektrocutie te vermijden.
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53.6 Beperkte aansprakelijkheid
Al de technische informatie, data en instructies met betrekking tot de installatie, bediening 
en onderhoud van het toestel is volledig up-to-date op het moment dat deze handleiding 
werd gepubliceerd. De handleiding is samengesteld naar ons best vermogen en houdt 
rekening met al onze ervaring, kennis en bevindingen. De aanwijzigen, illustraties en 
beschrijvingen in deze handleiding kunnen geen aanleiding zijn tot schadeclaims. De 
fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van:

• Niet naleven van deze handleiding • Gebruik voor niet beoogde doelstellingen

• Onprofessionele herstellingen • Technische wijzigingen en modificaties van het toestel

• Gebruik van niet-toegestane wisselstukken

Wijzigingen van het toestel worden niet aangeraden en worden niet gedekt door de 
garantie. De vertalingen werden naar best vermogen uitgevoerd. Wij zijn niet aansprakelijk 
voor vertaalfouten, zelfs niet indien de vertaling werd uitgevoerd door ons of op onze 
vraag. De originele Duitse tekst is de enige bindende versie.

53.7 Copyright bescherming 
Dit document is auteursrechtelijk beschermd.
Alle rechten op reproducties door foto’s, fotokopies, en verspreiding van de tekst, in zijn 
geheel of gedeeltelijk, met behulp van speciale processen (voorbeeld: op elektronische 
drager of netwerk)  behoren tot aan de firma Braukmann GmbH. Inhoud en technische 
aspecten kunnen gewijzigd worden.

54 Veiligheid
Dit hoofdstuk geeft belangrijke veiligheidsinstructies over de bediening van het 
toestel. Dit toestel respecteert de opgelegde veiligheidsregels. Oneigenlijk gebruik 
kan leiden tot persoonlijke of materiële schade.

54.1 Beoogde gebruik
Dit toestel is enkel bestemd voor huishoudelijk gebruik (binnenshuis) voor het:

• ontdooien • opwarmen • garen

van voedsel en dranken. Indien u het toestel voor andere doeleinden gebruikt, wordt dit 
beschouwd als niet-conform gebruik.

Waarschuwing
Gevaar door niet-conform gebruik!
Het toestel kan zorgen voor gevaarlijke situaties als het wordt gebruikt voor zaken 
waartoe het niet werd ontwikkeld of die onbedoeld zijn.
► Gebruik het toestel enkel voor datgene waarvoor het dient.
► Respecteer de procedures die beschreven staan in deze Handleiding.
Schadeclaims voor schade die voortvloeit uit niet-conform gebruik van het 
toestel zijn niet ontvankelijk. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor deze 
schade.
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55 Ingebruikname
In dit hoofdstuk krijgt u alle belangrijke veiligheidsinstructies voor de eerste ingebruikname 
van het toestel. Volg de onderstaande instructies om gevaar en schade te vermijden:

55.1 Informatie met betrekking tot de veiligheid

 Waarschuwing
Lichamelijke en materiële schade is mogelijk tijdens de indienstneming van het 
toestel! Respecteer daarom de volgende veiligheidsinstructies:
► Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed. Er bestaat verstikkingsgevaar.
► Voorzie twee personen voor het transport, het uitpakken en het installeren van het

toestel omwille van het gewicht van het toestel.

55.2 Inspectie bij levering en transport 
Het toestel C1800M/C2100M wordt normaal gezien geleverd met de volgende onderdelen:

• C1800M/ C2100M Microgolfoven • Handleiding

Noot
► Onderzoek de levering op volledigheid en enige zichtbare schade.
► Verwittig onmiddellijk de transporteur, de verzekeringen en de leverancier ingeval
  van onvolledige levering of schade als gevolg van ontoereikende verpakking of transport. 

55.3 Uitpakken
Ga als volgt te werk om het toestel uit te pakken:

• Verwijder alle verpakking en accessoires.

• Controleer het toestel op mogelijke schade (deuken, beschadigde deur, enz).
Een beschadigd toestel mag niet worden gebruikt.

• Behuizing: Verwijder de beschermende folie op de behuizing van het toestel.

55.4 Weggooien van de verpakking
De verpakking beschermt het toestel tegen eventuele schade tijdens het transport. Het 
verpakkingsmateriaal wordt geselecteerd met respect voor het milieu. De verpakking 
kan gerecycled worden. Door het verpakkingsmateriaal te recyclen worden grondstoffen 
bespaard en wordt de afvalberg verkleind. Breng overbodige verpakkingen naar 
inzamelpunten waar ze gerecycled kunnen worden.

Noot
► Houd indien nodig de originele verpakking voor het toestel bij gedurende de

garantieperiode van het toestel. Zo kan het toestel opnieuw correct ingepakt worden 
ingeval er een beroep moet worden gedaan op de garantie.
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55.5 Plaatsing - vereisten locatie
Voor de veilige en probleemloze werking van het toestel dient de locatie waar het 
toestel geplaatst wordt te voldoen aan volgende vereisten:

• Het toestel moet worden geplaatst op een stevig, plat, horizontaal en hittebestendig
oppervlak dat sterk genoeg is om het gewicht van het toestel te dragen, evenals 
van het voedsel dat zal verwarmd worden in de oven.

• Kies de locatie voor de plaatsing zodanig dat kinderen niet aan de hete oppervlakken
 van het toestel kunnen.

• Het toestel is niet bedoeld om te worden geïnstalleerd in een muur of ingebouwde kast.

• Plaats het toestel niet in een hete, natte of extreem vochtige omgeving of nabij
brandbaar materiaal.

• Zorg ervoor dat de voedingskabel niet van een tafel of werkblad hangt.

• Het stopcontact moet makkelijk toegankelijk zijn zodat de kabel makkelijk kan worden
uitgetrokken bij een noodgeval.

• De installatie en montering van het toestel op niet-vaste locaties (bv aan boord van een
schip) moet worden uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven / elektriciens. Deze 
moeten kunnen instaan voor het veilige gebruik van het toestel. 

55.5.1 Installatie van het toestel
1) Kies een vlak oppervlak en

voorzie voldoende afstand
tussen de ventilatiegaten en de
muren of andere toestellen.

a) Het oppervlak waarop het toestel
wordt geplaatst moet zich ten
minste 85 cm boven de grond
bevinden.

b) De achterzijde van het toestel moet
aan een muur worden geplaatst (10
cm afstand). Boven het toestel moet
30 cm ruimte worden voorzien.

Aan de zijkanten is minstens 10 cm afstand nodig tussen andere muren en toestellen.
c) De linkerzijde van het toestel moet open blijven.
d) Verwijder de voetjes aan de onderkant van het toestel niet.
e) Bedek of blokkeer geen openingen van het toestel.

f) Het bedekken van de openingen van de ventilatie kan leiden tot schade aan het toestel.
g) Plaats de microgolfoven zo ver mogelijk van radio’s of televisies om interferentie van

ontvangst te vermijden.
2) Steek de stekker in een normaal huishoudelijk stopcontact. Let erop dat het voltage en

de frequentie van de elektriciteit dezelfde zijn als de voltage en frequentie op het
typeplaatje.
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55.5.2 Vermijden van interferentie bij radio's of televisies

Het toestel kan de ontvangst van radio’s, televisies of gelijkaardige toestellen verstoren.
Dit kan als volgt worden vermeden: 

• Maak de deur en de dichtingen van het toestel schoon.

• Plaats radio’s, televisies, enz. zo ver mogelijk van het toestel.

• Sluit het toestel aan op een ander stopcontact. Zo worden verschillende elektriciteitscircuits
gebruikt voor de microgolfoven en het apparaat met interferentie.

• Gebruik een correct geïnstalleerde antenne, zodat uw apparaat goede ontvangst heeft.

55.6 Elektrische aansluiting

GEVAAR 
► Gevaar van elektrocutie
► Het aanraken van interne onderdelen kan leiden tot ernstige en fatale blessures.
► Het toestel niet demonteren.
► Slechte aarding kan leiden tot elektrische schokken. Gebruik geen stopcontact dat

niet goed geïnstalleerd en geaard is.
Volg de volgende instructies op voor een probleemloze werking van het toestel. De 
volgende instructies moeten opgevolgd worden voor de elektrische aansluiting:

• Alvorens het toestel te verbinden, vergelijk de informatie ivm de aansluiting (spanning en
frequentie) op de typeplaat met die van het elektriciteitsnet. Deze informatie moet 
dezelfde zijn om schade te vermijden. Raadpleeg in geval van twijfel een bevoegd 
elektricien.

• Het elektrische stopcontact moet beveiligd zijn door een automaat 16A, met een
zekering apart van andere elektriciteitsverbruikers.

• De aansluiting van het toestel op het elektrische netwerk moet gebeuren met een
maximaal 3 meter lang verlengsnoer met een diameter van 1.5 mm². Het is verboden 
om meervoudige stopcontacten of stekkerdozen te gebruiken omdat dit brandgevaar met 
zich meebrengt.

• Let erop dat het elektrische snoer niet beschadigd is, en niet onder de oven loopt of in
contact komt met scherpe of hete oppervlakken.

• Het toestel moet elektrisch geaard zijn. Ingeval van korstsluiting beschermt de aarding
tegen elektrische schokken omdat de elektrische stroom wordt afgevoerd via de 
aarding. Dit toestel heeft een snoer uitgerust met aarddraad en een stekker met 
aarding. De stekker moet in een correct geïnstalleerd en geaard stopcontact worden 
gestoken.

• Het toestel moet bijkomend geaard worden voor potentiaalvereffening zoals de
gewoonte is in professionele keukens. Raadpleeg in geval van twijfel een bevoegd 
elektricien.
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• De veiligheid van het toestel op elektrisch vlak is enkel gegarandeerd indien het verbonden
is met een correct geïnstalleerd beschermingssysteem. Het is verboden om het toestel te 
gebruiken met een onbeschermd stopcontact. Laat uw elektrische installatie controleren 
door een bevoegd elektricien ingeval van twijfel. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor 
schade veroorzaakt door een ontbrekende of beschadigde massageleider.

55.6.1 Verlengsnoeren

• Het elektrische snoer is opzettelijk kort, zodat het niet in de war kan raken en niemand
erover kan struikelen.

• Als een langere kabel of verlengsnoer vereist is, ga dan na of:

• 1) het vermogen van deze kabel of dat verlengsnoer ten minste hetzelfde is als het 
elektrische vermogen van het toestel. 

• 2) het verlengsnoer een driedradige kabel is met een aarding.

Plaats de lange kabel zodanig dat hij niet over de tafel of het werkblad hangt. Zo kan  
aan de kabel getrokken worden door kinderen, of kan iemand erover struikelen.

56                        Ontwerp en Functie 
In dit hoofdstuk leest u alles over belangrijke veiligheidsinstructies met betrekking tot 
het ontwerp en de werking van het toestel.

56.1 Compleet overzicht

A) Bedieningspaneel
B) Raam
C) Deur
D) Beschermende sluiting
E) Keramische plaat

Noot
► Druk niet te hard op de keramische plaat. Dit kan leiden tot schade.
► Plaats en verwijder het voedsel voorzichtig om de keramische plaat niet te beschadigen.
► De ventilator kan blijven draaien na gebruik om het toestel verder te koelen.

Waarschuwing 
► Raak de keramische plaat niet aan na gebruik. Deze kan heet zijn. Pas op voor

brandwonden!

NL-14



56.2 Bedieningselementen 
Display: Toont de gekozen Tijd en Vermogen.
Voorbeeld:  5:5 20 

5 min: 5 sec 20 % Vermogen 

Draaiknop vermogen: 
Om het gewenste vermogen in te stellen.

Draaiknop Tijd: 
Om de gewenste tijd in te stellen. 

Noot
► Draai de Draaiknop Tijd altijd op 0 wanneer u het

toestel niet gebruikt. U ziet dit op het display.
► Het toestel gaat naar Inactieve Modus na 1 minuut

als u geen nieuwe operatie/instellingen invoert. Open 
en sluit de deur om het toestel opnieuw te activeren. Er 
verschijnt “READY” op het display.

► Gebruik het toestel nooit leeg. Dit kan leiden tot
schade.

56.3 Signaaltonen
Het apparaat produceert de volgende signaaltonen:

• Een signaaltoon: Einde van de gaartijd.

Instelling Vermogen in % Display 

Laag, warm houden 0 % 0 

Gemiddeld-laag/ 
Ontdooien

20 % 20 

30 % 30 

Gemiddeld, Opwarmen 50 % 50 

Gemiddeld-hoog, Opwarmen 70 % 70 

Hoog, opwarmen
90 % 90 

100 % 100 
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56.4 Veiligheidsuitrusting

56.4.1 Waarschuwingen op het toestel

OPGEPAST 
Gevaar als gevolg van heet oppervlak!
Er is een waarschuwing achteraan bovenaan de behuizing die wijst op gevaren als gevolg 
van hete oppervlakken. De oppervlakken van het toestel kunnen heel heet worden. 
► Raak de hete oppervlakken van het toestel niet aan. Gevaar op brandwonden!
► Plaats geen objecten op het toestel.
► Plaats de microgolfoven niet boven een kookfornuis, kookplaat of ander toestel dat

warmte produceert. Dit kan de microgolfoven beschadigen. Dit doet ook de garantie 
vervallen.

56.4.2 Vergrendeling deur
Er is een veiligheidsschakelaar geïnstalleerd in de grendel van de deur van het toestel. 
Zo kan het toestel niet gebruikt worden met de deur open.

OPGEPAST
Gevaar als gevolg van microgolven!
Indien de beveiliging defect is of omzeild wordt, bestaat het gevaar op rechtstreekse 
blootstelling aan de straling van microgolven.
► Gebruik het toestel niet indien de beveiligingsschakelaar defect is.
► Schakel deze beveiliging niet uit.

56.5 Typeplaat 
De typeplaat met de informatie met betrekking tot de aansluiting en prestaties kan u 
terugvinden op de achterzijde van het toestel.

57                                    Werking en bediening
In dit hoofdstuk leest u belangrijke informatie met betrekking tot de bediening van het toestel. 
Respecteer deze informatie om gevaar en schade te vermijden:

Waarschuwing 
► Laat het toestel niet zonder toezicht wanneer het in werking is. Zo kan u snel

tussenkomen bij een gevaarlijke situatie. 

57.1 Principes van garen met microgolven
• Het vermogen en de tijd die nodig is voor het garen/opwarmen van het voedsel is

afhankelijk van de starttemperatuur, de hoeveelheid, het type, de consistentie van het 
voedsel, enz. Gebruik de kortste aangegeven gaartijd, en verleng dit indien nodig.

• Plaats het voedsel voorzichtig. Plaats de dikste stukken aan de buitenkant van de schotel.
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• Bedek het voedsel wanneer het gaart. Deksels beschermen tegen spatten en zorgen er
ook voor dat het voedsel gelijkmatiger opwarmt.

• Tijdens het warmen dient het voedsel regelmatig omgedraaid, herschikt of omgeroerd te
worden. Zo wordt de temperatuur evenredig verspreid.

• Eventuele bacteriën in het voedsel worden enkel gedood als de temperatuur voldoende
hoog is (> 70°C) en als de tijd lang genoeg duurt (> 10 min.).

• Voedsel met een stevige schil of schaal zoals tomaten, worsten, aardappels in de schil,
aubergines moeten eerst herhaaldelijk doorprikt worden zodat mogelijke ontwikkelde 
stoom kan ontsnappen en het voedsel niet openbarst.

• Eieren zonder schaal mogen alleen worden gegaard in de microgolfoven indien de
eierdooier regelmatig doorprikt is.  Anders kan de eierdooier na het garen fel  openbarsten 
door de bovenmatige druk.

• Roer lagen voedsel zoals vleesballetjes van boven naar onder en van het midden naar de
buitenkant wanneer de helft van de gaartijd verstreken is.

57.2 Werkingsmodi:
Het toestel kan worden bediend in verschillende werkingsmodi. De volgende lijst toont de 
werkingsmodi die mogelijk zijn met het toestel.

 “Microwave” modus
Deze werkingsmodus is geschikt voor het normale opwarmen van voedsel.

 Ontdooien
Deze werkingsmodus is geschikt voor het ontdooien van bevroren voedsel.

57.3 Informatie over het keukengerei voor microgolfovens 
Het ideale materiaal voor microgolfovens laat de microgolven door. De energie kan door de 
recipiënt dringen en het voedsel opwarmen.
Let op de volgende zaken bij het kiezen van het juiste keukengerei:
► Microgolven kunnen niet door metaal dringen. Gebruik daarom geen keukengerei van

metaal of met een metalen rand.
► Gebruik voor het garen met microgolven geen producten gemaakt van gerecycled

papier, want deze kunnen metaal bevatten. Dit kan vonken en/of brand veroorzaken. 
De volgende tabel dient al basis voor de selectie van het juiste kookgerei:

Kookgerei Microgolf Kookgerei Microgolf 

Hittebestendige glazen schotels  Keukenpapier  

Niet-hittebestendige glazen schotels  Metalen plateau  

Hittebestendige keramieken schotels  Metalen plaat  

Plastic recipiënten bestand tegen
 microgolven

 Aluminiumfolie en 
aluminium recipiënten

 

NL-17



57.4 Openen/sluiten deur 
 Openen deur
Trek zacht aan de hendel van de deur om de deur van het toestel te openen. Indien het toestel 
aangeschakeld is, zal het lopende kookprogramma meteen stoppen omwille van de veiligheid. 
De lamp en de ventilator blijven werken. Wanneer de deur open is, is het display leeg.

Noot
► Laat de deur een ogenblik open alvorens het voedsel uit de oven te nemen. Zo kan

de opgebouwde warmte ontsnappen.

 Sluit de deur

Sluit de deur zodat u de grendel in het slot hoort vallen. Indien een lopend programma 
onderbroken werd omdat de deur geopend werd, gelieve dan het programma te resetten.

58  “Microwave” modus 
1. Stel het gewenste vermogen in door aan de draaiknop te draaien.
2. Stel de gewenste tijd in door aan de draaiknop te draaien. De maximale gaartijd

bedraagt 60 minuten.
3. Het toestel begint automatisch te garen zodra vermogen en tijd gekozen zijn.
4. Er klinkt een signaaltoon wanneer de gaartijd verstreken is.

Noot
► Zet de draaiknop Tijd altijd op 0 wanneer u het toestel niet gebruikt.
► Gebruik het toestel nooit wanneer het leeg is. Dit kan schade veroorzaken.

59 Ontdooien
Draai de knop voor het vermogen naar 20 of 30%. Dit vermogen dient voor het zacht 
ontdooien van uw voedsel. Draai de draaiknop Tijd naar de gewenste tijd. Roer het 
voedsel om nadat de helft van de tijd verstreken is.

60    Schoonmaken en Onderhouden 
In dit hoofdstuk leest u belangrijke informatie met betrekking tot het schoonmaken en 
onderhouden van het toestel. Volg deze informatie om schade als gevolg van onjuist 
schoonmaken van het toestel te voorkomen, en om een correcte werking van het toestel 
te hebben.
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60.1 Veiligheidsinformatie 

 OPGEPAST
Volg de volgende veiligheidsinstructies alvorens u begint met het toestel schoon te 
maken.
► Reinig het toestel en verwijder voedselresten regelmatig. Indien het toestel niet

schoon wordt gehouden, kan dit de levensduur van het toestel verminderen. Een vuil 
toestel functioneert niet optimaal en een opeenstapeling van vuil kan leiden tot de 
ontwikkeling van schimmels en bacteriën.

► Schakel de oven uit alvorens u het toestel reinigt, en trek de stekker uit het stopcontact.
► De ovenruimte is heet na gebruik. Er is gevaar op brandwonden! Wacht totdat het

toestel afgekoeld is.
► Reinig de ovenruimte na gebruik zodra het toestel afgekoeld is. Indien u te lang

wacht, wordt het moeilijker om het toestel schoon te krijgen, en in sommige gevallen 
wordt het zelfs onmogelijk. Een excessieve opeenstapeling van voedselresten kan 
het toestel onder bepaalde omstandigheden zelfs beschadigen.

► Indien vocht binnendringt in het toestel kan dit de elektronische componenten
beschadigen. Zorg ervoor dat er geen vloeistof het toestel kan binnendringen via de 
ventilatiegaten.

► Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of detergenten.
► Schraap hardnekkig vuil niet weg met harde objecten.
► Door de gevaren van herstellingen en onderhoud waar de verwijdering nodig is van

 panelen die beschermen tegen de straling, dient dit werk te worden uitgevoerd   
door een opgeleide en bevoegde vakman. 

60.2 Schoonmaken
 Schoonmaken van de ovenruimte en de binnenkant van de deur
Houd de ovenruimte rein. Veeg gespat of gemorst eten van de wanden van de gaarruimte 
met een vochtige doek. Als de oven extreem vuil is, kan u een mild schoonmaakproduct 
gebruiken. Veeg de deur, het raam en de dichtingen van de deur schoon met een vochtige 
doek om spatten en gemorst eten te verwijderen. Restanten van eten op de dichtingen van 
de deur kan ertoe leiden dat de deur niet meer goed sluit. Hierdoor kunnen de microgolven 
ontsnappen.
Veeg stoom die zich bevindt op de deur van de oven weg met een zachte doek. 
Stoomafzetting kan gebeuren indien het toestel wordt gebruikt in een erg vochtige 
omgeving, en is normaal.

Laat nadat u de binnenkant hebt schoongemaakt de deur open totdat de binnenkant van 
het toestel volledig droog is.
Schoonmaaktip – Er bestaat een eenvoudige manier om etensresten te verwijderen die 
zich bevinden aan de wanden in de oven. Plaats een halve citroen in een kom, voeg 300 
ml water toe, en warm dit op gedurende 10 minuten aan vol vermogen. Veeg dan 
simpelweg de binnenkant van het toestel schoon met een zachte, vochtige doek.
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 Voorkant van het toestel en bedieningspaneel
Maak de voorkant van het toestel en het bedieningspaneel schoon met een zachte, 
licht bevochtigde doek. Let erop dat de draaiknoppen niet nat worden. Gebruik een 
zachte vochtige doek voor de reiniging.

Noot
► Laat de deur van de oven open zodat het toestel niet ongewild wordt opgestart.

 Externe behuizing
Maak de buitenwanden van het toestel schoon met een vochtige doek.

60.3 De filter schoonmaken 
Draai aan de metalen schroeven links en recht 
om ze los te maken.
Maak de filter schoon.
Plaats de filter terug en draai de schroeven 
rechtsom om ze vast te draaien.

60.4 De bovenste spatbescherming 
schoonmaken 

Druk uw duimen in de inkepingen (a) om de 
bovenste spatbescherming los te maken, en 
trek naar onderen.

Verwijder de spatbescherming van het 
toestel en maak deze schoon.

NL-20



Plaats de bovenste spatbescherming in de 
initiële positie. Denk eraan om de 3 
haakjes achteraan in de gaatjes te steken.
Hef de bovenste spatbescherming op en 
druk deze opnieuw vast achter de randen. 
Druk opnieuw met de duimen in de 
inkepingen (a) om dit te doen.

61  Probleemoplossing 
In dit hoofdstuk leest u belangrijke informatie over de het opsporen van defecten en 
hoe ze te verhelpen. Volg de volgende veiligheidsaanwijzingen om gevaarlijke situaties 
en schade te vermijden:

61.1 Veiligheidsaanwijzingen 

Opgepast 
► Enkel bevoegde elektriciens die werden opgeleid door de fabrikant mogen de

elektronische toestellen repareren.
► Foutief uitgevoerde herstellingen kunnen leiden tot gevaarlijke situaties voor de

gebruiker en aanzienlijke schade aan het toestel.

61.2 Oorzaken en rechtzettingen van fouten 
De volgende tabel helpt bij het opsporen en rechtzetten van kleine fouten. 

Fout Mogelijke oorzaak Actie 

Het geselecteerde 
programma start niet 
op.

Deur van het toestel is niet dicht Sluit de deur

Stekker zit niet in stopcontact Steek stekker in stopcontact

Gesprongen zekering Activeer zekering

Foutief geselecteerde tijd 
of vermogen

Stel tijd en vermogen 
opnieuw in. Herhaal dit 
proces.

Het toestel 
functioneert maar het 
licht in de ovenruimte 
werkt niet.

Defect licht in de ovenruimte Laat het licht herstellen 
door de klantendienst.
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Abnormale geluiden 
terwijl het toestel 
werkt.

Het voedsel is afgedekt met 
aluminiumfolie. Verwijder de aluminiumfolie

Het kookgerei bevat metaal 
en er ontstaan vonken in de 
ovenruimte

Volg de informatie die op 
het kookgerei staat op!

Opgepast 
► Indien u het probleem niet kan oplossen met de bovenstaande stappen, gelieve

dan onze Klantendienst te contacteren.

62        Weggooien van het Oude Toestel 
Oude elektrische en elektronische toestellen bevatten nog waardevolle 
materialen. Ze kunnen echter ook schadelijke stoffen bevatten die nodig 
waren voor een correct en veilig functioneren van het toestel.
Indien de toestellen bij het niet-recyclebaar afval worden gegooid, of niet juist verwerkt 
worden, dan kan dit schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu. Gooi 
uw oude toestel daarom in geen geval bij het niet-recyclebare afval.

Noot
► Maak gebruik van het verzamelpunt in uw stad om oude elektrische en elektronische

toestellen binnen te brengen en te recyclen. Contacteer indien nodig het gemeentehuis, 
de lokale afvalinzamelingsdienst of uw verdeler voor meer informatie.

► Let erop dat u uw oude toestel weg van kinderen bewaart zolang u het niet hebt
weggebracht.

63       Garantie 
We geven een garantie van 12 maanden voor dit product, te beginnen vanaf de 
verkoopdatum, voor materiële en productiefouten.
Uw wettelijke rechten met betrekking tot de garantie in overeenstemming met § 439 ff. 
BGB-E blijven tevens van kracht. De garantie is niet geldig voor schade die het gevolg is 
onjuiste behandeling of gebruik van het toestel, en tevens niet voor defecten die maar een 
geringe invloed hebben op de functie of de waarde van het toestel. Ook slijtage, schade als 
gevolg van transport (indien wij hiervoor niet verantwoordelijk waren), evenals schade die 
voortkomt uit niet door ons uitgevoerde herstellingen, vallen niet onder de garantie.
Het toestel is ontworpen voor normaal gebruik.
Ingeval van terechte klachten herstellen wij het foute toestel naar onze keus of 
vervangen wij het door een correct werkend toestel.
Elke fout dient te worden gemeld binnen de 14 dagen na levering.
Alle verdere claims zijn onontvankelijk. 
Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, gelieve ons steeds te contacteren 
alvorens het toestel terug te sturen (bezorg ook steeds een bewijs van aankoop).
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64  Technische informatie 

Toestel Microgolfoven 

Naam 

Informatie aansluiting 230 V~, 50 Hz 

Vermogen 3000 W

Nominaal vermogen microgolfoven 1800 W

Werkfrequentie 2450 MHz 

Externe afmetingen (H x B x D): 574 x 368 x 528 mm 

Afmetingen gaarruimte (H x B x D): 360 x 225 x 409 mm 

Netto gewicht Ca. 32,2 kg 
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