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de handleidinG met snelle Gebruiksinstructies  is voor een aantal ver-
schillende modellen ontwikkeld. Het aantal knoppen en functies kan 
derhalve afwijken van het model dat u heeft aangeschaft.

het werkinGsprincipe  is:
 ɳ Kies functie
 ɳ Pas instelling aan
 ɳ Druk op de starttoets  

 
 

VORMGEVING
het bedieninGspaneel kan er in werkelijkheid  an-
ders uitzien dan de panelen in deze handle-
iding. Dit is afhankelijk van het model dat u 
heeft aangeschaft.

SNEL AAN DE SLAG

LET OP!

Voorbeeldpanelen
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het display is leeG wanneer het apparaat voor het 
eerst wordt aanGesloten  en na een stroomstor-
ing. Als de klok niet wordt ingesteld, blijft het 
display leeg totdat de bereidingstijd wordt in-
gesteld.

KLOK INSTELLEN

q  druk op de stoptoets (3 seconden) totdat 
het linkercijfer (uur) knippert.

w  stel met de +/- toetsen de uren in.

e  druk noGmaals op de startknop. (de twee 
rechtercijfers (minuten) knipperen).

r  stel met de +/- toetsen de minuten in.

t  druk noGmaals op de startknop.
de klok is inGesteld  en werkt.

als u de klok van het display wenst te verwijder-
en als deze eenmaal is ingesteld, dan drukt u 
opnieuw 3 seconden op de kloktoets en ver-
volgens op de stoptoets.
voor het opnieuw instellen van de klok  volgt u de 
bovengenoemde procedure.

laat de deur open  terwijl u de klok instelt. Dit 
geeft u 5 minuten de tijd om de klok in te stel-
len. Anders heeft u voor elk onderdeel van de 
instelling 30 seconden de tijd.

DEUR OPENEN

als u op de knop drukt, Gaat de deur open.
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1. KIES FUNCTIE

SNEL AAN DE SLAG 

diGitaal display   
Op het display zijn een 24-uursklok 
en indicatiesymbolen aanwezig.

stoptoets    
Druk deze toets kort in 
om een ovenfunctie uit 
te schakelen of opnieuw 
in te stellen. opmerkinG: 

het aantal functietoetsen  kan derhalve afwi-
jken van het model dat u heeft aangeschaft.

met de functietoetsen  kunt u verschillende functies selecteren.

FUNCTIE BESCHRIJVING

stand-by 24-uursklok, leeG display en kookwekker

maGnetron alleen bereiden en opwarmen met de maGnetron

crisptoets krokant maken van deeGGerechten zoals pizza's en pasteien

Grillen alleen bruinen met de Grill

Grill + maGn combifunctie

stoom stomen

straal ontdooien snel ontdooien

GeheuGen een voorkeursinstellinG oproepen



11

NL

jet start-toets    
Gebruik deze toets om de 
bereiding te starten of om de 
Jet Start-functie te activeren.

2. PAS INSTELLING AAN
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3. BEGIN

met de +/- knoppen  kunt u de verschillende instellingen aanpassen.

FUNCTIE INDRUKKEN OM IN TE STELLEN

stand-by kookwekker

maGnetron maGnetronvermoGen en bereidinGstijd

crisptoets bereidinGstijd

Grillen bereidinGstijd

Grill + maGn maGnetronvermoGen en bereidinGstijd

stoom voedselcateGorie en Gewicht

straal ontdooien voedselcateGorie en Gewicht

GeheuGen een instellinG aanpassen en opslaan


