
Mod:CM1919
Production code: CM-1919

12/2008



MAGNETRONOVEN
(COMMERCIEEL)
Gebruikershandleiding en bereidingstips

CM1919 (1850 Watt)
CM1619 (1600 Watt)
CM1319 (1300 Watt)

Oven ...............................................................................................2

Indeling van deze handleiding.........................................................2

Denk aan uw veiligheid ...................................................................3

Magnetronoven installeren..............................................................4

Koken/opwarmen ............................................................................5

Vermogen en tijden .........................................................................6

Bereiding stoppen ...........................................................................6

+20sec-toets gebruiken...................................................................6

Bereidingstijd aanpassen ................................................................7

Ontdooifunctie gebruiken ................................................................7

Foutcodes........................................................................................8

Onderhoud van uw magnetronoven................................................9

Installatieinstructies voor het op elkaar plaatsen van 2 ovens......10

Lamp varvangen............................................................................10

Geschikt kookgerei........................................................................11

Bereidingstips................................................................................12

Magnetronoven schoonmaken......................................................14

Magnetronoven opbergen en repareren .......................................15

Technische gegevens ...................................................................15



 NL

2 

Oven 

DISPLAY

Indeling van deze handleiding

Met deze SAMSUNG magnetronoven hebt u een verstandige keuze 
gedaan. Deze handleiding geeft u veel nuttige informatie voor het 
bereiden van maaltijden met uw magnetronoven:

• Maatregelen voor uw veiligheid
• Nuttige accessoires en geschikt serviesgoed
• Handige tips 

Aan het begin van deze handleiding vindt u afbeeldingen van de oven 
en van het bedieningspaneel van uw model, zodat u de knoppen 
gemakkelijker kunt vinden.
In de stapsgewijs beschreven handelingen worden de hieronder 
aangegeven symbolen gebruikt.

VOORZORGSMAATREGELEN OM BLOOTSTELLING AAN 
STERKE STRALING TE VOORKOMEN
Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen, om blootstelling aan schadelijke 
microgolven te voorkomen.
(a) Gebruik de magnetronoven nooit zonder vooraf te deur te sluiten. Verander 

nooit iets aan de deurvergrendelingen of -scharnieren en steek nooit iets in de 
openingen voor de deurvergrendeling.

(b) Steek nooit iets tussen de deur en de voorkant van de oven. Zorg dat 
afdichtingen altijd vrij blijven van etensresten of reinigingsmiddelen. Reinig de 
deur en de deurrubbers na gebruik eerst met een klamme doek en daarna met 
een droge doek.

(c) Gebruik de magnetronoven nooit als hij beschadigd is. Laat hem eerst 
repareren door een erkende technicus die speciaal door de fabrikant is 
opgeleid.
Het is van groot belang dat u de ovendeur goed afsluit en dat geen van de 
volgende onderdelen is beschadigd:
(1) Ovendeur, deurafdichtingen en deurrubbers
(2) Deurscharnieren (afgebroken of los)
(3) Netkabel

(d) Laat de magnetronoven alleen nakijken of repareren door een gekwalificeerde 
technicus die door de fabrikant speciaal is opgeleid voor het herstellen van 
magnetronovens.

OVENLAMP 

DEURVERGRENDELING

DISPLAY

DEUR

AFDEKPLAATJE 
OVENLAMP

DEURGREEP

PLATEAU 

LUCHTFILTER

OPENINGEN 
DEURVERGRENDELING

BOVENPLAAT 
OVENRUIMTE

START-KNOP

DRAAIKNOP VERMOGEN

ANNULEREN-TOETS
+20sec-TOETS

DRAAIKNOP TIJD

INDICATIES 
VERMOGEN

INDICATIES 
ONTDOOIEN

INDICATIE VOEDING
(als deze te zien is, 
werkt verhitting niet)

TIJDWEERGAVE

� �
Let op Opmerking
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Denk aan uw veiligheid

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen. Lees de aanwijzingen zorgvuldig 
door en bewaar deze voor raadpleging in de toekomst.
Voordat u gerechten of vloeistoffen in de magnetron gaat bereiden, moet u 
controleren of de volgende voorzorgsmaatregelen zijn genomen.

1. Gebruik in de magnetronoven NOOIT metalen servies of bestek, zoals:
• metalen bekers of kannen
• servies met opgedrukte gouden of zilveren versieringen
• bestek, gardes, vleesvorken e.d.
Reden: Optredende vonken kunnen de magnetronoven beschadigen.

2. NOOIT in de magnetronoven zetten:
• Luchtdichte of vacuüm-afgesloten flessen, bekers, bakjes e.d.

Voorbeeld:   Babymaaltijden
• Voedsel in een schaal of vlies.

Voorbeeld:   Eieren, noten, tomaten
Reden: De druk in het voedsel kan het uit elkaar laten springen.
Tip: Schaal of vlies vooraf verwijderen of gaatjes in verpakking 

prikken.

3. NOOIT de magnetronoven inschakelen als hij leeg is.
Reden: De binnenwanden kunnen schade oplopen.
Tip: Laat altijd een glas water in de magnetronoven staan. Dit 

absorbeert de microgolven als u de magnetron per ongeluk leeg 
zou inschakelen.

4. NOOIT de ventilatieopeningen afdekken.
Reden: Door de hitte kan papier of textiel gaan branden.

5. ALTIJD ovenwanten gebruiken als u iets uit de magnetronoven wilt halen.
Reden: Veel servies neemt hitte van de magnetronenergie of van verhit 

voedsel op. Borden of schalen zijn dus heet.

6. Raak NOOIT de binnenwanden van de oven aan.
Reden: Zonder dat het zichtbaar is, kunnen de binnenwanden van de 

oven zo heet zijn dat uw huid verbrandt, ook nadat de 
magnetronoven al is uitgeschakeld. Zorg dat ontvlambare 
materialen nooit in contact komen met de hete oven. Laat de oven 
altijd voldoende afkoelen.

7. De volgende maatregelen verkleinen het gevaar van brand in de oven:
• Leg nooit ontvlambare materialen in de magnetronoven.
• Verwijder sluitklemmetjes van papieren of plastic verpakkingen.
• Gebruik uw magnetronoven nooit om kranten te drogen.
• Als de magnetronoven rook afscheidt, latt de ovendeur dan dicht en trek 

de netsteker uit de wandcontactdoos.

8. ALTIJD extra zorg besteden aan het verhitten van dranken of babymaaltijden.
• Wacht na het uitschakelen van de magnetronoven minimaal 20 seconden, 

zodat de warmte zich gelijkmatig kan verdelen.
• Roer de maaltijd indien nodig tijdens het koken door en doe dat ALTIJD 

na het verhitten.
• Let op als u een beker na het verhitten uit de oven pakt. Als hij te heet is, 

kunt u zich verbranden.
• De drank kan nog borrelend nakoken.
• U kunt nakoken en verbranding verhinderen. Plaats een plastic lepel of 

glazen staafje in de drank en roer daarmee vóór, tijdens en na het 
verhitten.
Reden: Tijdens het verhitten van dranken wordt het kookpunt soms iets 

later bereikt. Daarom kan de drank plotseling alsnog gaan 
koken nadat u de beker uit de oven hebt gehaald, zodat u zich 
zou kunnen verbranden.

• Als u zich brandt:
* Brandwond minimaal 10 minuten in koud water gedompeld houden
* Wond afdekken met droge, schone doek
* Nooit crèmes, lotions of zalf gebruiken

• Gebruik altijd een kan of beker die boven breder is dan onder en giet die 
NOOIT tot de rand vol. Dit voorkomt overkoken. Flessen met een smalle 
nek kunnen bij oververhitting uit elkaar springen.

• ALTIJD controleren of een fles of maaltijd voor de baby al voldoende is 
afgekoeld.

• NOOIT de speen op de fles laten zitten, want dan kan de fles door 
oververhitting exploderen.

9. Zorg dat u nooit de netkabel beschadigt.
• Maak de netkabel nooit met water schoon en leg hem nooit op of tegen 

hete oppervlakken.
• Gebruik de magnetronoven nooit als de netkabel beschadigd is.

10. Ga op armlengte van de oven stann als u de ovendeur opent.
Reden: Zo voorkomt u verbranding door hete stoom.

11. Houd de binnenkant van de oven schoon.
Reden: Voedselresten of oliespatjes kunnen zich aan de wanden of de 

bodem hechten, de coating beschadigen en afbreuk doen aan de 
effectiviteit van de oven.

12. Tijdens het gebruik kunnen “klikgeluiden” optreden, vooral bij ontdooien.
Reden: Dit is een gevolg van het schakelen van het uitgangsvermogen. 

Die geluiden zijn normaal.
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Denk aan uw veiligheid (vervolg)

13. Als u de oven inschakelt zonder er iets in te zetten, dan wordt hij door een 
automatische beveiliging uitgeschakeld. U kunt de oven normaal gebruiken 
nadat u hem ruim 30 minuten uitgeschakeld hebt gelaten.

14. Als de oven niet schoon gehouden wordt, kan het oppervlak beschadigd 
raken. Hierdoor kan de levensduur van het apparaat nadelig beinvloed 
worden en kunnen mogelijk gevaarlijke situaties ontstaan;

15. Het apparaat mag niet te nat worden schoongemaakt.

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
Kijk bij het gebruik van wegwerpverpakkingen van plastic, papier of andere brandbare 
materialen tijdens het verwarmen van het gerecht zo nu en dan even in de oven.

WAARSCHUWING:
Als de deur of de afsluitstrippen zijn beschadigd, moet u de oven niet gebruiken 
voordat deze is gerepareerd door een gekwalificeerde monteur.

WAARSCHUWING:
Onderhoud en reparaties waarbij de behuizing, die bescherming biedt tegen 
blootstelling aan microgolven, wordt verwijderd, mogen alleen worden uitgevoerd door 
een gekwalificeerde monteur. Voor anderen is dit levensgevaarlijk.

WAARSCHUWING:
Vloeistoffen en andere gerechten mogen niet worden verwarmd in een afgesloten 
verpakking, aangezien deze kan exploderen.

WAARSCHUWING:
Omdat gerechten en vloeistoffen die u met de magnetron hebt verwarmd buiten de 
magnetron alsnog plotseling aan de kook kunnen raken en naar buiten spatten, moet u 
bijzonder voorzichtig zijn wanneer u ze uit de magnetron haalt;

WAARSCHUWING:
De inhoud van zuigflessen en potjes met babyvoeding moeten worden geroerd of 
geschud, en de temperatuur moet voor gebruik worden gecontroleerd om 
brandwonden te voorkomen.

Magnetronoven installeren

Deze magnetronoven kunt u bijna overal plaatsen (aanrecht, 
keukenplank, verrijdbaar keukenblok, tafel).

� Voor uw veiligheid dient het apparaat:
• goed geaard te zijn,
• aangesloten te worden op een geaard stopcontact van 230 Volt, 

50 Hz, wisselspanning.

1. Zet de oven op een egaal, stabiel en waterpas werkvlak. Stel de oven zo op 
dat er voldoende ventilatieruimte blijft. Aan de achterzijde en aan weerszijden 
moet dat minimaal 10 cm zijn en aan de bovenzijde minimaal 20 cm. (Zie 
pagina 10. voor informatie over op elkaar plaatsen van twee ovens.)

2. Blokkeer nooit de ventilatieopeningen, want dan kan oververhitting optreden. 
Dan schakelt de oven automatisch uit en doet niets tot hij voldoende is 
afgekoeld.

3. Verwijder al het verpakkingsmateriaal uit de oven. 

4. Steek de netkabel in een geaard stopcontact. Als de netkabel van het 
apparaat beschadigd is, neem dan contact op met uw leverancier voor het 
monteren van een nieuwe kabel van het juiste type.

� Verwijder de beschermfolie aan de buitenkant. Deze folie is 
aangebracht om het apparaat tegen krassen te beschermen. 
Verwijder het voor installatie of voordat u de oven gaat gebruiken.

Gebruik in de buitenlucht
Deze magnetronoven is niet geschikt voor gebruik in de buitenlucht. Hij mag 
alleen binnen worden gebruikt.

Tijdens het afkoelen
Zet het apparaat niet uit als de ventilator automatisch 1 minuut draait.

Aanbevelingen

� Zet de magnetronoven NIET op een plek waar het heet of vochtig kan 
zijn.
Voorbeld: Niet bij een gewone gasoven of een radiator.

� Let op het opgenomen vermogen van de magnetronoven. Kies 
bijvoorbeeld een verlengkabel die minimaal dezelfde specificaties als 
de bijgeleverde netkabel heeft.

� Reinig de binnenkant van de magnetronoven en de deurrubbers even 
met een klamme doek als u de nieuwe oven in gebruik neemt.
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Koken/opwarmen

Controleer of de oven op een geaard stopcontact is aangesloten en of 
“ON” op het display verschijnt.
Open de deur. (De lamp in de ovenruimte gaat aan.)
Doe het voedsel in een schaal die geschikt is voor een magnetron, 
plaats deze midden in de oven en duw de deur stevig dicht.(De lamp in 
de ovenruimte gaat uit.)

� Tijdens het verhitten kunt u de oven stoppen met één druk op de toets 
. U kunt weer met verhitten beginnen door op de knop  te 

drukken, of het programma annuleren door nogmaals op de toets  
te drukken. Als de oven NIET bezig was met verhitten, kan het 
gekozen programma met één druk op de toets  geannuleerd 
worden. U kunt eerst het vermogen instellen en daarna de tijd, maar 
ook andersom.U kunt één of meerdere keren op de +20sec-toets 
drukken om de bereidingstijd steeds met 20 seconden te verlengen.

� Als u na het verhitten de deur opent, gaat de lamp automatisch aan en 
1 minuut later weer uit.

� Als u de deur tijdens het verhitten opent, stopt de oven en de lamp 
gaat automatisch 1 minuut aan en 1 minuut later weer uit. Als u de 
deur méér dan 1 minuut open laat staan, piept de oven iedere minuut 
en na 5 minuten verschijnt de indicatie “ON” op het display.

� Tijdens de bereiding kunt u het vermogen of de tijd niet veranderen. U 
kunt aan de knop draaien maar de instelling verandert niet. Ook op 
het display zijn geen veranderingen te zien. Dit is praktisch voor de 
eerstvolgende keer dat u de oven handmatig bedient. Als u de huidige 
instelling wilt wijzigen, stopt u de bereiding met de ANNULEREN-
TOETS waarna u het gewenste vermogen en de tijd opnieuw instelt. 
Met de +20sec-toets kunt u de tijd wel steeds met 20 seconden 
verlengen.
Als de oven NIET bezig was met verhitten, kunnen het vermogen en 
de verhittingstijd veranderd worden. De gewijzigde waarden 
verschijnen direct op het display.

� De oven werkt niet als u tussen het ontdooien en verhitten het 
vermogen in de “0”-modus zet.

� Als u de netkabel voor het eerst in het stopcontact steekt, piept de 
oven één keer en alle indicaties verschijnen 5 seconden op het 
display.

1. Stel het juiste vermogen in met de draaiknop voor het 
vermogen.
Resultaat: Het gekozen vermogen veschijnt op het 

display.

2. Stel de gewenste bereidingstijd in met de draaiknop voor 
de tijd.
Resultaat: “ON” knippert en de gekozen tijd verschijnt 

op het display.

3. Druk op de knop .
Resultaat: De lamp en de ventilator gaan aan. 

Het verhitten begint.
De tijd op het digitale display loopt terug. 

� Als de tijd verstreken is, hoort u 4 keer een 
pieptoon en het verhitten stopt. De lamp gaat uit. 
Op het display staat 1 minuut lang “” en de 
ventilator blijft draaien om de onderdelen in de 
oven af te koelen. De ventilator blijft draaien, ook 
als u de deur opent. Na 1 minuut stopt de 
ventilator en “ON” verschijnt weer op het display. 
U kunt voedsel uit de oven halen terwijl de 
ventilator draait.

4. Open de deur en haal het voedsel uit de oven. 
Sluit de deur. De lamp in de ovenruimte gaat uit.
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Vermogen en tijden

Met de functie vermogen kunt u de hoeveelheid energie aanpassen en 
daarmee de benodigde tijd voor het bereiden en opwarmen van 
voedsel. Dit is afhankelijk van het soort voedsel en de hoeveelheid. 
U kunt uit de hieronder aangegeven vermogens kiezen.

De bereidingstijden in de recepten en in deze handleiding komen 
overeen met het aangeven vermogen.

� De maximale tijd per niveau wordt in bovenstaande tabel aangeven.
De maximale ontdooitijd is 50 minuten. Deze tijd wordt teruggebracht 
tot 25 (bij HOOG) of 40 minuten (bij MIDDELLAAG en LAAG) zodra u 
het huidige vermogen (ONTDOOIEN) verandert naar andere niveaus 
zoals HOOG, MIDDELLAAG of LAAG.

Voorbeeld:  Als u een ontdooitijd van 45 minuten instelt en het vermogen 
daarna op HOOG zet, dan wordt de tijd automatisch 
teruggebracht tot 25 minuten. 

� U kunt eerst het vermogen instellen en daarna de tijd, maar ook 
andersom.

Bereiding stoppen

U kunt de bereiding op elk moment onderbreken, zodat u:
• kunt controleren of het voedsel gaar is,
• het voedsel kunt omdraaien of doorroeren,
• het voedsel kunt laten nawarmen.

� Als u de bereidingsinstellingen vóór de bereiding wilt annuleren drukt 
u één keer op de ANNULEREN-TOETS( ).

+20sec-toets gebruiken

Dit is een tiptoets. Met één druk op deze toets wordt het verhitten 
meteen gestart.
Tijdens het verhitten kunt u de bereidingstijd verlengen met de +20sec-
toets. 
Bij iedere druk op de +20sec-toets wordt de bereidingstijd met 20 
seconden verlengd. De maximale tijd kan niet worden overschreden.

Niveau
CM1919 CM1619 CM1319

Percen-
tage

Vermo-
gen

Percen-
tage

Vermo-
gen

Percen-
tage

Vermo-
gen

HIGH( )
MIDDELLAAG( )
LAAG( )
HOOG 
ONTDOOIEN( )
LAAG 
ONTDOOIEN( )

100 %
70 %
50 %

20 %

10 %

1850 W
1295 W
925 W

370 W

185 W

100 %
70 %
50 %

25 %

13 %

1600 W
1120 W
800 W

400 W

208 W

100 %
70 %
50 %

30 %

15 %

1300 W
910 W
650 W

390 W

195 W

Niveau Max. tijd

HIGH ( )
MIDDELLAAG  ( )
LAAG  ( )
HOOG ONTDOOIEN ( )
LAAG ONTDOOIEN ( )

25 min.
40 min.
40 min.
50 min.
50 min.

Om de bereiding te 
stoppen...

Doe het volgende...

Tijdelijk Open de deur of druk één keer op de toets .
Resultaat: Programma stopt.

Als u de bereiding wilt voortzetten, sluit de deur en 
druk nogmaals op de knop .

Definitief Druk twee keer op de toets .
Resultaat: De bereidingsinstellingen worden 

geannuleerd.

Voordat u de oven aanzet, kunt u de tijden verlengen/
verkorten met de draaiknop voor tijd of de +20sec-toets. 
Tijdens de bereiding mag de tijd alléén worden verlengd met 
de +20sec-toets.
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Bereidingstijd aanpassen

Net als bij normaal koken kan het voorkomen dat u de bereidingstijd 
wilt aanpassen aan uw eigen smaak of het soort voedsel. U kunt:

• op ieder gewenst moment de deur openen en kijken hoe de 
bereiding verloopt,

• de deur sluiten,
• de resterende bereidingstijd verlengen.

Ontdooifunctie gebruiken

Met de ontdooifunctie kunt u vlees, gevogelte of vis ontdooien. 

� Gebruik alleen schalen die geschikt zijn voor de magnetron.

Open de deur.  Leg het bevroven voedsel midden op het plateau. Sluit 
de deur.

Voordat u de oven aanzet, kunt u de tijden verlengen/
verkorten met de draaiknop voor tijd of de +20sec-toets. 
Tijdens de bereiding mag de tijd alléén worden verlengd met 
de +20sec-toets.

1. Zet de draaiknop voor vermogen op HOOG ONTDOOIEN 
( ) of LAAG ONTDOOIEN ( ).
Resultaat: De gekozen indicatie voor ontdooien 

verschijnt op het display.

2. Stel met de draaiknop voor tijd de ontdooitijd in.

� In de ontdooimodus kunt u maximaal 50 minuten 
instellen.

3. Druk op de knop .
Resultaat: Het ontdooien begint.
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Foutcodes

Fouttype Code Pieptoon Oorzaak Oplossing

Verkeerde 
netfrequentie
(50/60 Hz)

E1 Een pieptoon 
2 seconden

De netfrequentie is hoger of lager dan 50 
Hz.

Trek de netkabel uit het stopcontact en controleer de netfrequentie.

Steek de netkabel in het stopcontact van 50 Hz. Controleer of “E1” verschijnt. Als 
de foutcode opnieuw verschijnt, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde 
service-dienst.

Thermistor open E21 Een pieptoon 
2 seconden

De thermistorsensor die de 
binnentemperatuur moet meten, werkt 
niet correct (thermistorsensor open).

Trek de netkabel uit het stopcontact en wacht minimaal 10 seconden. Steek de 
netkabel weer in het stopcontact. Als het probleem blijft optreden, contact op met 
de dichtstbijzijnde service-dienst.

Thermistor 
maakt sluiting

E22 Een pieptoon 
2 seconden

De thermistorsensor die de 
binnentemperatuur moet meten, werkt 
niet correct (thermistorsensor maakt 
sluiting).

Trek de netkabel uit het stopcontact en wacht minimaal 10 seconden. Steek de 
netkabel weer in het stopcontact. Als het probleem blijft optreden, contact op met 
de dichtstbijzijnde service-dienst.

Temperatuur 
uitlaatlucht
te hoog

E3 Een pieptoon 
2 seconden

De ovenruimte wordt te heet. Dit kan het 
gevolg zijn van een te hoge belasting 
met geen of te weinig levensmiddelen in 
de oven, dan wel door materialen die het 
luchtfilter en de luchtuitlaat achter in de 
oven blokkeren.

Open de ovendeur en controleer of: 1) de oven geen of te weinig levensmiddelen 
bevat, 2) het luchtfilter verkeerd is geplaatst, 3) de luchtuitlaat wordt geblokkeerd. 
Laat de oven afkoelen (ca. 30 min.). De oven is weer bedrijfsklaar als de foutcode 
“E3” verdwijnt en “ON” weer op het display verschijnt.

Trek de netkabel uit het stopcontact, verwijder blokkerende materialen voor de 
ventilatieopeningen, laat de oven voldoende afkoelen (ca. 30 min.), steek de 
netkabel weer in het stopcontact en controleer of de foutcode opnieuw verschijnt.

Als het probleem ook na afkoeling van het apparaat blijft optreden, neem dan 
contact op met de dichtstbijzijnde service-dienst.

Voeding HVT-I 
werkt niet

E41 Een pieptoon 
2 seconden

De elektrische schakelingen in de oven 
werken niet correct.

Trek de netkabel uit het stopcontact en wacht minimaal 10 seconden. Steek de 
netkabel in het stopcontact en controleer of “E41” opnieuw verschijnt. Als het 
probleem blijft optreden, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde service-
dienst.

Voeding HVT-II 
werkt niet 

E42 Een pieptoon 
2 seconden

De elektrische schakelingen in de oven 
werken niet correct.

Trek de netkabel uit het stopcontact en wacht minimaal 10 seconden. Steek de 
netkabel in het stopcontact en controleer of “E42” opnieuw verschijnt. Als het 
probleem blijft optreden, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde service-
dienst.
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Onderhoud van uw magnetronoven

Magnetronoven schoonmaken

1. Haal voor het schoonmaken van de oven de netkabel uit het stopcontact.
2. Maak de binnenkant van de oven schoon. Verwijder alle voedselresten met 

een vochtige doek. U kunt een mild schoonmaakmiddel gebruiken als de oven 
erg vuil is. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of 
schuurmiddelen.

� Voedselresten of vocht op de ovenwanden of tussen de deur en de 
deurrubbers kunnen microgolven absorberen. Hierdoor kunnen er 
vonken onstaan. 

3. Maak de buitenkant van de oven schoon met een sopje en maak hem daarna 
droog met een zachte doek. 
LET OP: Zorg dat er geen water in de ventilatieopeningen (aan de 

achterzijde) en het bedieningspaneel komt. 
4. Maak de ruit van de deur schoon met een zeer mild schoonmaakmiddel en 

water. Daarna droogmaken met een zachte doek. Gebruik geen speciale 
ruitenreiniger omdat er dan krassen op de deur kunnen komen.

Bovenplaat ovenruimte schoonmaken

1. Duw de borgingen van de bovenplaat met twee handen naar binnen en trek ze 
daarna naar beneden. Neem dan de bovenplaat uit de oven.

2. Spoel de bovenplaat af in een sopje of een speciaal reinigingsmiddel voor het 
hygiënisch verwijderen van voedselresten.

3. Plaats de bovenplaat weer terug voordat u de oven weer gaat gebruiken.
LET OP: De bovenplaat moet stevig vastzitten als u de oven gaat gebruiken.

Als u de bovenplaat heeft verwijderd om deze schoon te maken, 
moet u voorzichtig zijn met de onderdelen die dan onbeschermd 
boven in de oven zitten. Zorg dat deze niet vervormd raken. 
Hierdoor kunnen er vonken optreden tijdens het bereiden. Neem in 
zo’n geval contact op met de dichtstbijzijnde service-dienst.

Luchtfilter schoonmaken

Maak het luchtfilter regelmatig schoon volgens deze instructies. Er kunnen 
problemen ontstaan als er zich stof in het luchtfilter ophoopt.

1. Verwijder de boutjes aan bijde zijde van het luchtfilter.

2. Verwijder het luchtfilter voorzichtig.

3. Spoel het filter af in een warm sopje.

4. Voordat u de oven weer gaat gebruiken moet u het luchtfilter terugplaatsen.

� Als er zich vuil ophoopt in het luchtfilter kan de oven oververhit raken.

Ceiling CoverBovenplaat ovenruimte

BOLTBoutjes
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Installatieinstructies voor het op elkaar plaatsen 
van 2 ovens

LET OP

1. Haal voor installatie de netkabel uit het stopcontact.

2. Gebruik het meegeleverde verbindingsstuk als u twee ovens op elkaar wilt 
plaatsen.

3. U kunt maximaal twee ovens op elkaar plaatsen.

� Alleen deze modellen mogen op elkaar geplaatst worden:

LET OP: Zorg dat de oven leeg is.

Installatie

1. Zet de ovens op elkaar.

2. Verwijder 6 schroeven zoals in de afbeelding is aangegeven.

3. Zet de ovens aan elkaar vast met het verbindingsstuk.

4. Bevestig de 6 schroeven zoals in de afbeelding is aangegeven. Draai ze 
stevig vast.

5. Zorg dat de bovenste oven op een veilige en praktische hoogte staat. 

Lamp varvangen

LET OP

1. Verwijder de schroef van het afdekplaatje van de lamp.

� U hoeft de zijwand van de oven niet te verwijderen om de lamp te 
kunnen vervangen.

2. Verwijder de lamp door deze rechtsom te draaien.

3. De nieuwe lamp draait u er linksom in.

Screw

Bracket-Plate

Schroeven

Verbindingsstuk

Outer
Panel

Lamp
Cover Lamp Holder

Lamp
(230V 25W)Zijwand

Afdekplaatje 
van de lamp

Lamp (230 V - 25 W)

Lamphouder
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Geschikt kookgerei

De microgolven van de magnetron moeten in het gerecht kunnen 
doordringen zonder dat zij door het serviesgoed of wat anders worden 
weerkaatst of geabsorbeerd. 
Daarom moet vooral serviesgoed zorgvuldig worden gekozen. 
Materialen met een aanduiding die duidt op geschiktheid voor een 
magnetron zijn probleemloos te gebruiken.
Hieronder volgt een overzicht van diverse typen kookgerei en is 
aangegeven of en hoe zij in een magnetronoven gebruikt kunnen 
worden.

� : geschikt

�� : onzeker

� : ongeschikt

Materiaal Geschikt 
voor 
magnetron

Opmerkingen

Aluminiumfolie � � Kan beperkt worden gebruikt als 
bescherming tegen oververhitting. Als 
veel folie wordt gebruikt of als het te 
dicht bij de wanden komt, kunnen 
echter vonken optreden.

Bruinplateau � Niet langer dan 8 minuten 
voorverwarmen.

Servies en aardewerk � Porselein, aardewerk en glas zijn 
meestal bruikbaar, behalve als het een 
metaalhoudende sieropdruk bevat.

Weggooiverpakkingen van 
polyester en karton

� Sommige diepvriesmaaltijden zijn in 
deze materialen verpakt.

Verpakkingen van fast-food
• Polystyrenen 

bekers en bakjes

• Papier of kranten
• Recycle-papier of 

metalen randjes

�

�
�

Bruikbaar om een gerecht op te 
warmen, maar polystyreen kan door 
oververhitting smelten.
Kunnen in brand vliegen.
Kan leiden tot vonkvorming.

Glas
• Vuurvaste 

ovenschalen
• Dun glaswerk

• Glazen bekers of 
kommen 

�

�

�

Bruikbaar, behalve als zij zijn versierd 
met metaalhoudende opdruk.
Bruikbaar voor opwarmen van voedsel 
of dranken. Erg dun glas kan breken of 
springen als het plotseling sterk wordt 
verhit.
Deksel verwijderen. Alleen geschikt 
voor opwarmen.

Metaal
• Schotels of borden
• Sluitingen voor 

diepvriesverpakkin
gen

�
�

Kunnen vonken of brand veroorzaken.

Papier
• Borden, bekers, 

zakdoekjes en 
keukenrol

• Recycle-papier

�

�

Alleen voor opvangen van overmatig 
vocht en voor korte bereidingstijd.

Kan tot vonken leiden.

Plastic
• Bakjes

• Plasticfolie

• Diepvrieszakken

�

�

� �

Vooral hittebestendig thermoplastic. 
Andere plastics kunnen bij hoge 
temperaturen vervormen of van kleur 
veranderen. Gebruik geen melamine-
plastics.
Bruikbaar om vocht vast te houden, 
maar mag niet met voedsel in contact 
komen. Verwijder deze folie 
voorzichtig, want er kan stoom 
vrijkomen.
Alleen indien kookbestendig of 
ovenbestendig. Mag niet luchtdicht 
blijven, dus prik er vooraf gaatjes in.

Was- of vetvrij papier � Bruikbaar om vocht vast te houden en 
spatten te verhinderen.
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Bereidingstips

D: diepvries K: koud

Recept Methode Vermogen Tijd Nawa-
rmtijd1850W 1600W 1300W

BROOD & GEBAK
Ontdooien

Baguette 22 cm D ONTDOO-
IEN 1 ( )

0'45" 0'50" 0'50" 5 min.

Baguette 22 cm X 2 
D

ONTDOO-
IEN 1 ( )

1'10" 1'15" 1'20" 5 min.

Gebak, 1 punt D Op bord ONTDOO-
IEN 2 ( )

2'30" 2'40" 2'50" 5 min.

Opwarmen

Quiche 28 cm, 1 
punt  136g

Op bord ONTDOO-
IEN 1 ( )
HOOG

3'00"

0'40"

3'00"

0'45"

3'00"

0'50"

1 min.

1 min.

Pasteitjes X 2 D Verwijder 
aluminiumf-
olie Op bord

HOOG 0'10" 0'15" 0'15" 1 min.

Vruchtentaart D Op bord HOOG 0'40" 0'45" 0'45" 1 min.

Croissant X 2 D Op bord HOOG 0'05" 0'10" 0'10" 1 min.

Bladerdeeg-
gerechten  227g K

Op bord HOOG 0'45" 0'55" 1'00" 1 min.

Hartige taart met 
kip en 
champignons X 2 K

Verwijder 
aluminiumf-
olie Op bord

HOOG 0'45" 0'55" 1'00" 1 min.

Hartige taart met 
kip en 
champignons K

Op bord, 
Verwijder 
aluminiumf-
olie 

HOOG 0'30" 0'40" 0'45" 1 min.

HAPJES & VOORGERECHTEN
Bereiden

Bacon, plakje K Op rooster HOOG 1'30" 1'40" 1'50" 1 min.

Eieren, 
gepocheerd X 2 K

In schaaltje HOOG 0'30" 0'40" 0'45" 1 min.

Eieren, roerei X 2 K Kluts eieren 
en doe in 
schaal

HOOG 25"-
30"

30"-
40"

35"-
45"

1 min.

Worstjes X 2, dik K Inprikken MIDDELL-
AAG

1'00" 1'10" 1'20" 2 min.

Recept Methode Vermo-
gen

Tijd Nawa-
rmtijd1850W 1600W 1300W

HAPJES & VOORGERECHTEN
Opwarmen

Worstjes D Op bord MIDDE-
LLAAG

2'00" 2'10" 2'20" 2 min.

Engels ontbijt K Afdekken MIDDE-
LLAAG

2'30" 2'40" 2'50" 1 min.

Hamburger D HOOG 0'55" 1'05" 1'10" 1 min.

Kipburger D HOOG 0'55" 1'05" 1'10" 1 min.

Kebab 162 g D HOOG 1'00" 1'10" 1'20" 1 min.

Hot Dog D HOOG 1'00" 1'10" 1'20" 1 min.

Pizza 190 g D Op bord LOW 2'30" 2'45" 3'00" 2 min.

Spareribs 200 g D Op bord MIDDE-
LLAAG

3'30" 3'45" 4'00" 1 min.

Kipkluifjes X 6 D Op bord, dun-
ne delen naar 
het midden

HOOG 2'00" 2'15" 2'30" 1 min.

Witte bonen in 
tomatensaus 500 g

Afdekken en 
halverwege de 
bereidingstijd 
doorroeren

HOOG 2'00" 2'10" 2'20" 2 min.

Witte bonen in 
tomatensaus 250 g

Afdekken en 
halverwege de 
bereidingstijd 
doorroeren

HOOG 1'00" 1'05" 1'10" 2 min.

NAGERECHTEN
Opwarmen

Appelkruimeltaart 
200 g D

In schaal 
afdekken

HOOG 1'20" 1'30" 1'40" 2 min.

Kerstpudding 150 g K In schaal HOOG 0'20" 0'25" 0'30" 2 min.

Cakerol met jam 80g 
D

Op bord HOOG 1'00" 1'05" 1'10" 2 min.

Flensjes 2 D Prik plastic 
folie in

HOOG 0'50" 1'00" 1'10" 1 min.

Biscuitgebak D X 2
X 1

HOOG
HOOG

0'35" 
0'40"

1'05" 
0'50"

1'30" 
1'00"

2 min.
2 min.

Biscuitgebak D X 2
X 1

HOOG
HOOG

0'35" 
0'40"

1'05" 
0'45"

1'30" 
0'45"

2 min.
2 min.
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Bereidingstips (vervolg)

D: diepvries K: koud

Recept Methode Vermog-
en

Tijd Nawa-
rmtijd1850W 1600W 1300W

GERECHTEN VOLGENS RECEPT
Opwarmen

Kaasgratin K In schaal geschikt 
voor magnetron

HOOG 3'30" 3'40" 3'50" 1 min.

Kip Tikka 
masala D

Prik plastic folie in HOOG 3'20" 3'30" 3'40" 2 min.

Thaise groene 
curry met kip D

Prik plastic folie in HOOG 3'00" 3'15" 3'30" 2 min.

Chilli con carne 
D

Prik plastic folie in HOOG 3'30" 3'45" 4'00" 2 min.

Gekookte kip 
½ K

In ingeprikte 
magnetronzak

MIDDELL-
AAG

4'30" 5'00" 5'30" 2 min.

Lasagna 192 g In schaal geschikt 
voor magnetron

MIDDELL-
AAG

4'00" 4'15" 4'30" 2 min.

Mosselen 466g  
D

Prik in zak HOOG 2'30" 2'45" 3'00" 2 min.

Zalm & advoca-
dorolletje K

Prik in zak HOOG 2'30" 2'45" 3'00" 2 min.

Gehakt met 
aardappelpuree 
300g K

Dek af MIDDELL-
AAG

3'00" 3'15" 3'30" 2 min.

Niervetpudding 
K

Dek af - zet 
rechtop op schaal 
geschikt voor 
magnetron 

LAAG 4'00" 4'20" 4'40" 2 min.

Kip in rode 
pesto 312g D

Prik in zak, op 
bord

ONTDOO-
IEN 1( )
HOOG

5'00" 

3'30"

5'00" 

3'45"

5'00" 

4'00"

1 min.

Tagliatelle 
carbonara K

Prik plastic folie 
in, op bord

HOOG 1'40" 2'00" 2'20" 1 min.

Tortellini 
formaggio K

Afgedekt in 
schaal

HOOG 2'00" 2'15" 2'30" 1 min.

Groententaart 
K

In schaal geschikt 
voor magnetron

HOOG 3'20" 3'35" 3'50" 1 min.

Kant-en-klaar 
maaltijd 350g K

Afgedekt HOOG 2'00" 2'15" 2'30" 1 min.

Kant-en-klaar 
maaltijd 700g K

Afgedekt HOOG 3'00" 3'15" 3'30" 1 min.

Recept Methode Verm-
ogen

Tijd Nawa-
rmtijd1850W 1600W 1300W

VERSE GROENTEN 
Koken 500 g

Snijbonen 60ml/4 eetlepels 
water Dek af

HOOG 3'00" 3'15" 3'30" 2 min.

Broccoli, roosjes 60ml/4 eetlepels 
water Dek af

HOOG 3'00" 3'15" 3'30" 2 min.

Kool, gesneden 10 eetlepels 
water Dek af

HOOG 5'00" 5'30" 6'00" 2 min.

Wortels, gesneden 60ml/4 eetlepels 
water Dek af

HOOG 3'30" 3'45" 4'00" 2 min.

Bloemkool, roosjes 60ml/4 eetlepels 
water Dek af

HOOG 3'30" 3'45" 4'00" 2 min.

Sperziebonen 60ml/4 eetlepels 
water Dek af

HOOG 3'30" 3'45" 4'00" 2 min.

Aardappels, in schil Turn half way HOOG 10'00” 11'00” 12'00” 5 min.

Spruitjes 60ml/4 eetlepels 
water Dek af

HOOG 4'30" 4'45" 5'00" 2 min.

Snijbonen Dek af, 
halverwege 
omdraaien

HOOG 3'00" 3'15" 3'30" 2 min.

Sperziebonen Dek af, 
halverwege 
omdraaien

HOOG 4'00" 4'15" 4'30" 2 min.

Broccoli, roosjes Dek af, 
halverwege 
omdraaien

HOOG 4'00" 4'15" 4'30" 2 min.

Kool, gesneden Dek af, 
halverwege 
omdraaien

HOOG 4'00" 4'15" 4'30" 2 min.



 NL

14 

Bereidingstips (vervolg)

F : Frozen C : Chilled

Magnetronoven schoonmaken

De volgende onderdelen van uw magnetronoven moeten regelmatig 
worden gereinigd om te voorkomen dat vet- en etensresten gaan 
vastkoeken:

• Binnen- en buitenwanden 
• Deur en deurrubbers
• Plateau en loopring

� ALTIJD controleren of de afsluitstrippen schoon zijn en de deur goed 
sluit.

� Als de oven niet schoon gehouden wordt, kan het oppervlak 
beschadigd raken. Hierdoor kan de werking van het apparaat nadelig 
beïnvloed worden en kunnen mogelijk gevaarlijke situaties ontstaan.

1. Reinig de buitenkant met een zachte doek en een lauwwarm sopje. Daarna 
zeepresten verwijderen en goed droogmaken.

2. Verwijder spatten en vlekken van de binnenwand en de loopring met een 
doekje met zeepsop. Dan afspoelen en droogmaken.

3. Om geurtjes en vastzittende etensresten te verwijderen plaatst u een kopje 
aangelengd citroensap op het plateau en schakelt u de magnetron 10 minuten 
met vol vermogen in.

4. Maak het plateau dat in de vaatwasmachine kan schoon als dat nodig is.

� Zorg dat er NOOIT water in de ventilatieuitgangen wordt gemorst. 
Gebruik NOOIT bijtende, schurende of chemische 
reinigingsmiddelen. Zorg bij het schoonmaken van de 
deurafdichtingen dat geen vuilresten:
• gaan vastkoeken,
• en verhinderen dat de deur goed sluit.

Recept Methode Verm-
ogen

Tijd Nawa-
rmtijd1850W 1600W 1300W

VERSE GROENTEN 
Koken 500g

Wortels Dek af, 
halverwege 
omdraaien

HOOG 4'00" 4'15" 4'30" 2 min.

Bloemkool, roosjes Dek af, 
halverwege 
omdraaien

HOOG 4'00" 4'15" 4'30" 2 min.

Maïskolf Dek af HOOG 4'00" 4'30" 5'00" 2 min.

Babymaïs Dek af, 
halverwege 
omdraaien

HOOG 5'00" 5'15" 5'30" 2 min.

Champignons, 
ongesneden

Dek af, 
halverwege 
omdraaien

HOOG 3'00" 3'15" 3'30" 2 min.

Aardappels, in schil 
230 ~ 290 g X 1

HOOG 3'00" 4'00" 4'30" 2 min.

Aardappels, puree X 2
Aardappels, puree X 4

HOOG
HOOG

6'00"
10'00"

6'30"
11'15"

7'00"
12'30"

2 min.
2 min.

Ratatouille 500 g HOOG 3'30" 4'00" 4'30" 2 min.

Spruitjes Dek af, 
halverwege 
omdraaien

HOOG 3'00" 3'30" 4'00" 2 min.

RIJST, 500 g
Opwarmen

Rijst, gekookt D Dek af, 
halverwege 
omdraaien

HOOG 3'00" 3'15" 3'30" 2 min.

Rijst, pilav D Dek af, 
halverwege 
omdraaien

HOOG 3'00" 3'15" 3'30" 2 min.
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Magnetronoven opbergen en repareren

Bij service aan of het opbergen van uw magnetronoven gelden enkele 
simpele voorzorgsmaatregelen.
Gebruik de oven nooit als de deur of de deurvergrendeling beschadigd 
is:

• Gebroken scharnier
• Versleten afdichtingen
• Beschadigde of verbogen behuizing

Laat alle reparaties over aan een erkende en gespecialiseerde 
technicus.

� Verwijder NOOIT de behuizing van de magnetronoven. Bij een 
defect of als u twijfelt aan de juiste werking:
• de netsteker uit de wandcontactdoos trekken,
• en contact opnemen met de dichtstbijzijnde service-dienst.

� Contact Samsung wereldwijd.
Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung 
producten, gelieve contact op te nemen met de consumenten dienst 
van Samsung.
Samsung Electronics Benelux BV
P.O. Box 681 2600 AR Delft, The Netherlands.
Tel: 0900 20 200 88 (EUR 0.10/Min).
Web Site: www.samsung.com/nl

Technische gegevens

SAMSUNG streeft continu naar produktverbetering. Zowel de 
technische gegevens als de inhoud van deze handleiding kan daarom 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Model CM1919  CM1619  CM1319

Netspanning 230 V ~ 50 Hz

Opgenomen vermogen
Microgolffunctie 3200 W 3000 W 2600 W

Afgegeven vermogen 1850 W 
(IEC-705)

1600W 
(IEC-705)

1300W
 (IEC-705)

Operating frequency 2450 MHz

Afmetingen (B x D x H)
Buitenmaten  
Ovenruimte

464 x 368 x 557 mm
370 x 190 x 370 mm

Inhoud 26 litre

Gewicht
Netto ong. 32 Kg

514

1000

36
8

44410

464

486

530
43 26557




