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AUTO CLEAN (AUTOMATISCHE REINIGING)
Deze automatische reinigingscyclus zal u helpen de ovenruimte van de magnetron te reinigen en onaangename 
geuren te verwijderen.

AUTO CLEAN

VOORDAT U DE CYCLUS START:
Giet 250 ml water op kamertemperatuur in een voor de magnetron geschikte container (raadpleeg onze aan-
bevelingen in het onderstaande hoofdstuk “Tips en suggesties”).

Plaats de container direct in het midden op het glazen draaiplateau.

1

2

DE CYCLUS STARTEN:
Druk op de toets Auto Clean (Automatisch Reinigen). De duur van de reinigingscyclus zal zichtbaar zijn op 
het display.

Druk op de toets Con rmation (Bevestigen)/toets Jet Start om de functie te starten.

1

2

WANNEER DE CYCLUS IS VOLTOOID:
Druk op de toets Stop (Stoppen).

Verwijder de container.

Gebruik een zachte doek of keukenrol met een zacht reinigingsmiddel om de oppervlakken aan de binnen-
kant te reinigen.

1

2

3

• Voor een betere reinigingsresultaat wordt aanbevolen om gebruik te maken van een container met een di-
ameter van 17-20 cm en een hoogte van maximaal 6,5 cm. Gebruik bij modellen die een stoompan als ac-
cessoire hebben alleen de bodem van de stoompan om deze functie te starten.
• Omdat de container warm zal zijn nadat de reinigingscyclus is voltooid, wordt aanbevolen een warmtebe-
stendige handschoen te dragen als u de container uit de magnetron verwijdert.
• Voor een beter reinigingseffect en het verwijderen van onaangename geuren, voegt u wat citroensap toe 
aan het water.
• Het grillelement hoeft niet gereinigd te worden omdat de intense hitte vetspatten afbrandt, maar het pla-
fond van de oven moet wel regelmatig gereinigd worden. Dit moet gebeuren met een zachte en vochtige 
doek met een zacht schoonmaakmiddel.

Tips en suggesties:
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6TH SENSE DUAL STEAM (DUBBELE STOOMPAN)

DUAL STEAM:SECLET DURAT

:SEC

Met deze functie kunt u gezonde en natuurlijk smakende gerechten maken door met stoom te bereiden. Gebruik 
deze functie voor het stomen van voedsel, zoals groenten en vis.
Deze functie werkt in 2 fasen.
• Bij de eerste fase wordt het water snel op kooktemperatuur gebracht. De bereidingstijd wordt door de sen-
sor berekend.
• De tweede fase stelt automatisch de temperatuur bij om het voedsel te laten sudderen, en om overkoken 
te vermijden. Op het display wordt op dit moment de door de gebruiker ingestelde stoomtijd en het aftellen 
weergegeven.

Speci eke
accessoires:

DEKSEL

MIDDELSTE CONTAINER

ONDERKANT

BOVENSTE ROOSTER

ONDERSTE ROOSTER

Dubbele stoompan
(dubbellaags stoompan)

• De stoompan is uitsluitend ontworpen om te worden gebruikt bij magnetronfunctie!
• De geleverde stomeraccessoire moet altijd worden gebruikt met deze functie.
• De dubbele stoompan kan worden gebruikt bij automatisch reinigen, magnetron en dubbele stoom. Gebruik 
van de stoompan in elke andere functie kan schade veroorzaken.
• Plaats de stoompan altijd op het glazen draaiplateau.

Tips en suggesties:

Druk op de toets 6th Sense Dual Steam (Dubbele Stoompan).

Draai de draaiknop om de bereidingstijd in te stellen, waarna het feitelijke aftellen begint met de geselecteer-
de bereidingstijd achter de kooktemperatuur.

Druk op de toets Con rmation (Bevestigen)/toets Jet Start om de bereidingscyclus te starten.
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•  Gebruik het lage rooster om voedsel op te plaatsen zodat de lucht ongehinderd om het voedsel kan circuleren.
•  Controleer voor gebruik van deze functie of het kookgerei dat u gebruikt magnetron- en hittebestendig is.

Tips en suggesties:

COMBI (MAGNETRON + HETE LUCHT)
Deze functie combineert magnetron en hete lucht bereidingen, zodat u in een oogwenk ovengebakken schotels 
kunt bereiden.
Met Combi (Magnetron + Hete Lucht) kunt u gerechten bereiden, zoals geroosterd vlees, gevogelte, aardappe-
len in de schil, diepvriesvoedsel, vis, cake en gebak.

Speci ek acces-
soire: Laag rooster

SELECT COMBI (FORCED AIR+

Druk op de Combi-toets.

Draai aan de draaiknop zodat nummer "2" verschijnt en druk op de toets Con rmation (Bevestiging) om
naar de instelstand Combi Hete lucht te gaan.

Draai aan de draaiknop om de voorverwarmingstemperatuur te selecteren en druk op de toets Con rmati-
on (Bevestigen) om te bevestigen.

Draai aan de draaiknop om het energieniveau in te stellen (zie onderstaande tabel) en druk op de toets 
Con rmation (Bevestigen) om te bevestigen.

Draai aan de draaiknop om de tijd in te stellen.

Druk op de toets Con rmation (Bevestigen)/toets Jet Start om de bereidingscyclus te starten.

5

6

Zodra het bereidingsproces is gestart:
Om de duur te wijzigen, draait u de draaiknop of drukt u op de toets Jet Start om de duur van 30 seconden te 
verlengen.

OPMERKING:

VERMOGENSNI-
VEAU AANBEVOLEN GEBRUIK

350 W
Gevogelte, aardappelen in de 
schil, lasagne en vis en gebra-
den vlees  

160 W Vruchtentaarten
90 W Taarten en gebak

1

2
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COMBI (MAGNETRON + GRILL)
Deze functie combineert magnetron en grillverwarming, zodat u in een oogwenk gratin kunt bereiden.

SELECT COMBI :(GRILL+MICR 

Druk op de Combi-toets.

Het display toont “1”, druk op de toets Con rmation (Bevestiging) om naar de instelstand voor Combi grill
te gaan.

Draai aan de draaiknop om het energieniveau in te stellen (zie onderstaande tabel) en druk op de toets 
Con rmation (Bevestigen) om te bevestigen.

Draai aan de draaiknop om de bereidingstijd in te stellen.

Druk op de toets Con rmation (Bevestigen)/toets Jet Start om de bereidingscyclus te starten.

Zodra het bereidingsproces is gestart:
Om de bereidingsduur te wijzigen, draait u de draaiknop of drukt u op de toets Jet Start om de duur van 30 se-
conden te verlengen.

OPMERKING:

VERMOGENSNI-
VEAU AANBEVOLEN GEBRUIK

650 W Groenten
500 W Lasagna
350 W Gevogelte en vis
160 W Vlees
90 W Gegratineerd fruit

• Laat de deur niet gedurende langere perioden open staan wanneer de grill werkt omdat de temperatuur 
hierdoor zal dalen.
• Als u grote gratins bereidt waarvoor de rotatie van het draaiplateau moet stoppen, draait u de schotel om na 
ongeveer de helft van de bereidingstijd. Dit is nodig om kleur te krijgen op het volledige oppervlak bovenaan.
• Controleer voor gebruik van deze functie of het kookgerei dat u gebruikt magnetron- en oven- en hittebe-
stendig is.
• Gebruik geen plastic kookgerei bij het grillen. Dit smelt. Kookgerei van hout of papier is evenmin geschikt.
• Let erop dat u de plaat onder het grillelement niet aanraakt.

Tips en suggesties:

Speci ek acces-
soire: Hoog rooster



22

1

2

3

4

Tips en suggesties:

JET DEFROST (SNEL ONTDOOIEN)

• Voor het beste resultaat raden wij u aan direct op de bodem van de ovenruimte te ontdooien. Indien nodig 
is het mogelijk een container in licht plastic, geschikt voor de magnetron, te gebruiken.
• Gekookt voedsel, stoofschotels en vleessauzen ontdooien beter als u ze tijdens het ontdooien doorroert.
• Haal stukken uit elkaar wanneer ze beginnen te ontdooien. Afzonderlijke plakken ontdooien sneller.
• Draai/roer grote porties voedsel halverwege het ontdooien om.

*MEAT [ JET DEFROST ]

Met deze functie kunt u snel voedsel ontdooien.
Gebruik deze functie voor het ontdooien van vlees, gevogelte, vis, groente of brood.

Druk op de toets Jet Defrost (Snel Ontdooien).

Draai de knop om de gewenste voedselcategorie te kiezen (zie onderstaande tabel).

Druk op de toets Con rmation (Bevestigen) om te bevestigen en draai aan de knop om de gewichtswaar-
de in te stellen.

Druk op de toets Con rmation (Bevestigen)/toets Jet Start om de bereidingscyclus te starten.

VOEDINGSGROEP GEWICHT TIP

p1
Vlees

100 - 2000g Gehakt, koteletten, steak of gebraad. Laat het vlees na de 
bereiding 5 minuten rusten voor een beter resultaat.

p2
Kip

100 - 2000g Kip volledig, stukken of lets. Laat het gevogelte na de be-
reiding 5-10 minuten rusten.

p3
Vis

100 - 1500g Vis volledig, stukken of lets. Laat de vis na de bereiding 5
minuten rusten.

p4

Groente
100 - 1500g Gemengde groente, bloemkool, worteltjes. Laat de groente 

na de bereiding 5 minuten rusten.

p5
Brood

50 - 600g Bevroren broodjes, baguettes en croissants. Laat het brood 
na de bereiding 3 minuten rusten.
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6TH SENSE JET REHEAT (SNEL OPWARMEN)
Met deze functie kunt u uw schotels automatisch opnieuw verwarmen. De magnetron zal automatisch het beno-
digde vermogensniveau en tijd van de magnetron berekenen voor de best mogelijk resultaten in de kortste tijd.
Gebruik deze functie voor het opwarmen van reeds bereid voedsel, zowel diepvries, koud als op kamertempera-
tuur.
Plaats het voedsel op een bord of schaal die magnetronbestendig en ovenvast is.

Druk op de toets 6th Sense Jet Reheat (Snel Opwarmen).

Druk op de toets Con rmation (Bevestigen)/toets Jet Start om de bereidingscyclus te starten.

Tips en suggesties:

• Het nettogewicht moet tussen 250 - 600g blijven wanneer deze functie wordt gebruikt.
• Zorg dat de oven op kamertemperatuur is voordat u deze functie gebruikt, om het beste resultaat te bereiken.
• Leg het dikkere voedsel aan de buitenkant van het bord en het dunnere in het midden.
• Leg dunne plakjes vlees boven op elkaar of laat ze overlappen.
• Dikkere plakken, bijvoorbeeld gehaktbrood en worst, moeten dicht bij elkaar worden gelegd.
• Als u 1-2 minuten wacht voordat u opgewarmd voedsel opdient, zal de resultaten verbeteren, vooral voor 
bevroren voedsel.
• Plastic folie moet worden ingeprikt met een vork om de druk op te heffen en zo openbarsten te voorkomen. 
Tijdens het verhitten vindt namelijk stoomvorming plaats.

J T REHEATE
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DUAL CRISP 

VOEDINGSGROEP BEREIDINGS-
METHODE 

GEWICHT OF 
TIJD TIP

p7

Aardappelschijfjes 
Dual  Crisp Fry 300 - 800g 

Schil en snijd de aardappelen. Kruid de 
partjes en vet de crispplaat licht in met olie en 
druppel er wat olie bovenop. Omroeren wan-
neer de oven dit vraagt. 

p8

Falafel
Dual  Crisp Fry  4 porties

Vermeng de kikkererwten met peterselie, 
zout, peper, gemalen komijn- en korianderza-
den, laat het ongeveer 30 minuten in de koel-
kast liggen, vermeng de meel met een beetje 
schoon water om een samenstelling als be-
slag te maken, maak de burgers en dip ze 
eerst in het meelbeslag, daarna in de brood-
kruimels en leg het op de crispplaat die eerst 
is beprenkeld met extra virgin olijfolie (2 eet-
lepels).

p9 Pittige gepaneer-
de stokvis

Dual  Crisp Fry  4 porties 

Meng in een schaal broodkruimels, paprika, 
kno ookpoeder, kurkuma, zout en peper met
het kiemwit, bedek de stukken stokvis met de 
gekruide broodkruimels en druk ze met uw 
handen aan, leg de stukken op de crispplaat.
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Gebruik de meegeleverde crispplaat. Andere verkrijgbare crispplaten zullen bij gebruik niet het juiste resultaat 
geven.

OPMERKING:

Gidsen P1-P9:

VOEDINGSGROEP BEREIDINGS-
METHODE 

GEWICHT OF 
TIJD TIP

P1
Dual Crisp  

Dual Crisp Duur instellen
Verwarm en bereid gewenste voedsel zoals 
pizza, quiches en ander op deeg gebaseerd 
voedsel.

P2 Dual Crisp 
brood ontdooien

Dual Crisp 50 - 500 g Bevroren broodjes, baguettes en croissants 
ontdooien en verwarmen. 

P3
Patat

Dual Crisp Fry 300 - 600g
Vet de crispplaat licht in. Bestrooi de frites 
met zout voor de bereiding. Omdraaien als 
de oven dit vraagt. 

P4

Kipnuggets 
Dual Crisp Fry 200 - 600g Vet de crispplaat licht in. Omdraaien als de 

oven dit vraagt.

P5

Gepaneerde vis
Dual Crisp Fry 250 - 600g Vet de crispplaat licht in. Draai het voedsel 

als dit wordt aangegeven. 

P6  
Kippenvleugels 

Dual Crisp Fry 200 - 600g Kruid de kippenvleugels. Vet de crispplaat 
in. Omdraaien als de oven dit vraagt. 

• Controleer of de crispplaat goed in het midden van het glazen draaiplateau of het hoge rooster is geplaatst.
• De oven en de crispplaat worden heet wanneer u deze functie gebruikt.
• Plaats de hete crispplaat niet op een oppervlak dat gevoelig is voor warmte.
• Let erop dat u de plaat onder het grillelement niet aanraakt.
• Gebruik ovenhandschoenen of de crisphandgreep om de hete crispplaat uit de oven te halen.
• Voordat u voedsel bereidt dat geen lange bereidingstijd (pizza, taarten ...) vereist, raden wij aan de crisp-
plaat 2-3 minuten voor te verwarmen.

Tips en suggesties:

DUAL CRISP 
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DUAL CRISP 

Deze exclusieve Whirlpool-functie biedt perfecte goudbruine resultaten, zowel op de bovenste als onderste opper-
vlakken van het voedsel. Zowel bij magnetron- als bij grillbereidingen bereikt de crispplaat snel de juiste tempera-
tuur en begint het voedsel te bruinen en krijgt het zijn krokante laag.
De volgende accessoires moeten worden gebruikt met de functie Dual Crisp:
• de crispplaat
• de crisphandgreep voor het hanteren van de warme crispplaat.
Met deze functie kunt u pizza's, quiches en andere deegwaren bereiden en opwarmen. De functie is ook geschikt 
voor het bakken van spek en eieren, worstjes, aardappelen, frieten, hamburgers en andere vleessoorten enz. zon-
der dat u olie hoeft toe te voegen (of door slechts een zeer beperkte hoeveelheid olie toe te voegen).

Druk op de toets Dual Crisp (Dual Crisp).

Draai de knop om de gewenste voedselcategorie te kiezen (zie onderstaande tabel).

Druk op de toets Con rmation (Bevestiging) om te bevestigen.

Draai de draaiknop om de bereidingstijd in te stellen bij keuze voor P1 handmatig Dual Crisp menu te kie-
zen voor de bereiding en druk op de toets Jet Start om de bereidingscyclus te starten.

Draai aan de draaiknop om het gewicht aan te passen bij de keuze voor P2 (Dual Crisp brood ontdooien) 
en P3-P9 (recepten voor Dual Crisp Fry) en druk op de toets Jet Start om de bereidingscyclus te starten.

Speci eke ac-
cessoires: Crispplaat Crisphandgreep

DUAL CRISP MANUAL

Hoog rooster
(alleen beschikbaar in een recept 
voor Dual Crisp Fry)

4

FUNCTIE DUAL CRISP:

5

DUAL CRISP FRY:
Dual Crisp Fry zorgt voor een perfecte knapperige bruine korst en een zachte binnenkant door met weinig vet te 
bakken. Warmte gegenereerd door de magnetron, grill en FC-verwarming zorgen voor sneller en gezonder voed-
sel.
De volgende accessoires moeten worden gebruikt met de functie Dual Crisp Fry:
• de crispplaat 
• de crisphandgreep voor het hanteren van de warme crispplaat. 
• Het hoge rooster 

DUAL CRISP BROOD ONTDOOIEN:
Gebruik dit menu om snel bevroren broodjes, baguettes en croissants te ontdooien. 
De volgende accessoires moeten worden gebruikt met deze functie:
• de crispplaat
• de crisphandgreep voor het hanteren van de warme crispplaat.
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FORCED AIR (HETE LUCHT)

• Gebruik het lage rooster om voedsel op te plaatsen zodat de lucht ongehinderd om het voedsel kan circuleren.
• Controleer voor gebruik van deze functie of het kookgerei dat u gebruikt hittebestendig is.
• U kunt de crispplaat gebruiken als bakplaat wanneer u kleine zaken maakt, zoals koekjes en muffins. Leg 
de plaat op het lage rooster.

Tips en suggesties:

FORCED AIR:SELECT TEMPERATU

Met deze functie kunt u ovengebakken schotels verkrijgen. Met een krachtig verwarmingselement en ventilator, 
verloopt de bereidingscyclus net als bij een gewone oven. Gebruik deze functie voor het bereiden van meringues, 
koekjes, cake, souf és, gevogelte en geroosterd vlees.
De functie Hete lucht is ontworpen om voedsel met een voorverwarmingsfase te bereiden. Deze gebruikt zowel de 
ventilator als de grill om de oven snel voor te verwarmen voordat u de bereiding start om zo de best mogelijke be-
reidingsresultaten te verkrijgen.

Speci eke
accessoires: Laag rooster

Druk op de knop Forced Air (Hete Lucht) en ga naar de voorverwarmingsfase.
Draai aan de draaiknop om de voorverwarmingstemperatuur te selecteren en druk op de toets Con rmation
(Bevestigen) om te bevestigen. Als de temperatuur is bereikt, klinkt een pieptoon en wordt u gevraagd om 
voedsel toe te voegen voor de volgende bereidingscyclus.
Draai na het toevoegen van het voedsel aan de draaiknop om de tijd in te stellen.
Druk op de toets Con rmation (Bevestigen) / toets Jet Start om de bereidingscyclus te starten.

OPMERKING:
Zodra het bereidingsproces is gestart: 
*Om de bereidingstijd te verlengen of te verkorten: Draai aan de draaiknop of druk op de toets Jet Start/Con r-
mation (Bevestiging) om de bereidingstijd van 30 seconden te verlengen. 

1
2

3
4
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GRILL
Deze functie gebruikt een krachtige kwartsgrill voor het bruinen van voedsel en het creëren van een rooster- of 
gratineffect. Met de grilfunctie kunt u voedsel bruinen, zoals kaastosti's, warme broodjes, aardappelkroketten, 
sausen, groenten.

Speci ek acces-
soire: Hoog rooster

HIGH GRILL-USE HIGH RACK

Druk op de Grilltoets.

Draai aan de draaiknop om het energieniveau te selecteren (zie onderstaande tabel) en druk op de toets 
Con rmation (Bevestigen) om te bevestigen.

Draai aan de draaiknop om de bereidingstijd in te stellen.

Druk op de toets Con rmation (Bevestigen)/toets Jet Start om de bereidingscyclus te starten.

VERMOGENSNIVEAU
1 Laag
2 Medium
3 Hoog

• Gerechten als kaas, tosti's, steaks en worstjes plaatst u op het hoge rooster.
• Controleer voor gebruik van deze functie of het kookgerei dat u gebruikt hittebestendig is.
• Gebruik geen plastic kookgerei bij het grillen. Dit smelt. Kookgerei van hout of papier is evenmin geschikt.
• Let erop dat u de plaat onder het grillelement niet aanraakt. 
• Het is mogelijk de duur te wijzigen, zelfs nadat het bereidingsproces al is gestart.
• Om de duur te wijzigen, draait u de draaiknop of drukt u op de toets Jet Start om de duur van 30 secon-
den te verlengen.

Tips en suggesties:
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MICROWAVE (MAGNETRON)
Met de magnetronfunctie kunt u snel voedsel en dranken bereiden of opnieuw verwarmen.

MCROWAVE:SELECT POWER

W

Druk op de Microwave (Magnetron) toets. 750 W verschijnt op het display en het watt-pictogram knippert.

Draai aan de draaiknop om de vermogenswaarde aan te passen en druk dan op de toets Con rmation (Be-
vestigen). 

Het display toont de standaard bereidingstijd (30 seconden). Draai aan de draaiknop om de bereidingstijd 
in te stellen.

Druk op de toets Con rmation (Bevestigen)/toets Jet Start om de bereidingscyclus te starten.

VERMOGEN AANBEVOLEN GEBRUIK

JET
Verwarmen van dranken,water, heldere soepen, kof e, thee of ander voedsel met een
hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, moet u een lager ni-
veau kiezen.

750 W Bereiden van vis, vlees, groenten enz.
650 W Bereiding van gerechten die u tijdens het opwarmen niet kunt roeren.

500 W Voorzichtig bereiden van eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergerechten en voor het afmaken 
van casseroles. 

350 W Stoofpotten, smelten van boter.
160 W Ontdooien. 
90 W Zachter maken van roomijs, boter en kazen.

• Om de functie Microwave (Magnetron) op het maximumvermogen te gebruiken, is uw product voorzien 
van de functie Jet Start. U kunt de functie Microwave (Magnetron) gemakkelijk starten met maximum ver-
mogen door op de toets Jet Start te drukken. Telkens wanneer u opnieuw op de toets Jet Start drukt, ver-
lengt de duur van de functie met 30 seconden. Zie de functie Jet Start op pagina 14 voor meer informatie.
• Het is mogelijk om het vermogensniveau en de duur te wijzigen, zelfs nadat het bereidingsproces al is ge-
start. Om het vermogensniveau aan te passen, drukt u gewoon herhaaldelijk op de Microwave (Magnetron)
toets. Om de duur te wijzigen, draait u de draaiknop of drukt u op de toets Jet Start om de duur van 30 se-
conden te verlengen.

Tips en suggesties:
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JET START

Druk op de toets Jet Start. 

 Als u op de toets Jet Start drukt, start de magnetronfunctie gedurende 30 seconden op maximumvermo-
gen. Bij elke extra druk op de toets Jet Start verlengt de bereidingstijd met 30 seconden.

 Nadat de functie is gestart, kunt u de draaiknop ook gebruiken om de bereidingstijd te verlengen of te 
verkorten.

• Wanneer de oven in Stand-bymodus is, is het mogelijk om de functie Jet Start ook te gebruiken door de 
draaiknop te draaien om de duur voor Jet Start in te stellen en op de toets Confirmation (Bevestigen) druk-
ken om de functie te starten.

Tips en suggesties:

COOKING
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INSTELLEN VAN DE KLOK:

1

2

3

4

SETTING (INSTELLING)

U kunt de klok instellen door de toets Stop TT (Stoppen TT) 3 seconden in te drukken, of de eerste keer nadat 
het apparaat is aangesloten (of na een stroomstoring), gaat het product automatisch naar de klokinstelling.

Houd de toets Stop TT (Stoppen TT) 3 seconden ingedrukt, het standaardnummer is "1".

Druk op de knop Con rmation (Bevestiging) om de instelling te bevestigen.

1
2

• Als u tijdens het instellen van de klok op de Stop (Stoppen)-toets drukt, of als de instelling na lange tijd 
niet is voltooid, verlaat de magnetron de instelmodus en zal de instelling ongeldig zijn. Op het display ver-
schijnt “12:00”.

Tips en suggesties:

KLOKINSTELLING

WANNEER DE TOETS STOP TT (STOPPEN TT) GEBRUIKEN OM DE KLOK IN TE STELLEN:

Draai aan de draaiknop om de uren in te stellen.

Druk op de toets Con rmation (Bevestiging). De minuten beginnen te knipperen.

Draai aan de draaiknop om de minuten in te stellen.

Druk op de knop Con rmation (Bevestiging) om de instelling op te slaan.

1
2
3
4

INSTELLEN TAAL

LANGUAGE SETTINGS

Houd de toets Stop TT (Stoppen TT) 3 seconden ingedrukt en draai aan de draaiknop om het nummer 
"2" te selecteren.

Druk op de knop Con rmation (Bevestiging) om de taalinstelstand te bevestigen.

Draai de knop om de taal te kiezen (zie onderstaande tabel).

Druk op de knop Con rmation (Bevestiging) om de instelling op te slaan.

ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Talen Engels Italiaans Frans Duits Zweeds Spaans Nederlands Hongaars Slowaaks Pools Tsjechisch

CLOCK SETTINGS
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DRAAIPLATEAU STOPPEN
• Om de best mogelijke resultaten te verkrijgen, moet het glazen draaiplateau draaien tijdens de bereiding.
• Als u zeer grote schalen moet gebruiken die niet vrij kunnen draaien in de oven, is het mogelijk het draai-
en van het glazen draaiplateau te stoppen met de functie Draaiplateau stoppen. 
Deze functie werkt alleen met de volgende bereidingsfuncties: 

 Forced Air (Hete Lucht)
 Combi ((Microwave + Forced Air) (Magnetron + Hete Lucht))

 Als de deur niet wordt geopend binnen 2 minuten na het verzoek om wat voedsel toe te voegen, gaat 
de oven naar de stand-bymodus.

 Als de deur niet wordt geopend binnen 2 minuten na het verzoek om voedsel te roeren of om te 
draaien, gaat de oven verder met het bereidingsproces (in dat geval zal het uiteindelijke resultaat 
wellicht niet optimaal zijn).

OPMERKINGEN:
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STARTBEVEILIGING / KINDERSLOT

DE BEREIDING ONDERBREKEN OF STOPPEN

STAND-BY-MODUS

De bereiding onderbreken:
• De bereiding kan worden onderbroken om het voedsel te controleren, toe te voegen, om te draaien of om
te roeren, door de deur te openen.  
• De instelling blijft 5 minuten lang gehandhaafd.
Verdergaan met de bereiding:
• Sluit de deur en druk op de toets Jet Start. De bereiding wordt hervat vanaf het punt waarop deze is on-
derbroken.
Als u niet verder wilt gaan met uw bereiding, kunt u het volgende doen:
• Verwijder het voedsel, sluit de deur en druk op de toets Stop (Stoppen).
Wanneer de bereiding klaar is:
Een akoestisch signaal klinkt eenmaal per minuut gedurende 10 minuten; dit is normaal en geeft aan dat 
het apparaat afkoelt. 
• Afhankelijk van het product kan alles of het volgende doorgaan tijdens deze koelcyclus: ventilator, interne 
lamp, draaien van draaitafel. Druk indien gewenst op de toets STOP (STOPPEN) of open de deur om het 
signaal en de koeltijd te stoppen.
• Merk op dat het verkorten of stoppen van deze geprogrammeerde koelcyclus geen negatieve invloed heeft 
op de werking van het product.

VOEDSEL TOEVOEGEN/ROEREN/OMDRAAIEN

• Afhankelijk van de geselecteerde functie kan het nodig zijn voedsel toe te voegen/te roeren/om te draai-
en tijdens de bereiding. In deze gevallen onderbreekt de oven de bereiding en wordt u gevraagd de nodi-
ge actie uit te voeren.
• Indien vereist, moet u het volgende doen:

 Open de deur.
 Voeg voedsel toe, roer het of keer het om (afhankelijk van de vereiste actie).
 Sluit de deur en start opnieuw door de toets Jet Start in te drukken.

Als de gebruiker gedurende 15 minuten geen interactie heeft met de magnetron, gaat deze naar de modus 
Stand-by. Druk op een willekeurige knop om af te sluiten.

 Deze automatische beveiliging wordt geactiveerd een minuut nadat de oven teruggekeerd in “stand-by” is. 
 Wanneer de veiligheidsfunctie actief is, moet de deur worden geopend en gesloten om de bereiding te 
starten, anders verschijnt het volgende op het display:
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BESCHRIJVING DISPLAY












 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Tekst informatie

Numerieke informatie over temperatuur/
gewicht/magnetronvermogen

Pictogram Celsius/Kilogram/Gram/Watt

Numerieke tijdsinformatie

Magnetronfunctie

Functie Snel ontdooien

Functie Snel opwarmen

Functie Voorverwarmen

Grill-functie

Duur bereidingscyclus

Funtie Hete lucht

Functie Dual Crisp

Functie Dubbel stomen

Waarde voor verhoging of verlaging

Functie Speciaal menu

Functie Chefmenu

Functie Automatische Reiniging

Uur: Minuut: Seconde18

17
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BEDIENINGSPANEEL 
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 Als de magnetron  niet goed wordt schoongehouden, kan dit tot aantasting van het magnetronop-
pervlak leiden, hetgeen de levensduur van het apparaat kan verkorten en mogelijk tot gevaarlijke 
situaties kan leiden.

 Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, ruwe doeken, e.d. Deze kunnen het bedie-
ningspaneel en het binnen- en buitenoppervlak van de magnetron beschadigen. Gebruik een doek 
met een zacht schoonmaakmiddel of een tissue met glasreinigingsmiddel. Sproei het schoonmaak-
middel op de tissue.

 Verwijder regelmatig, vooral als u gemorst hebt, het draaiplateau en de plateaudrager en maak de 
bodem van de magnetron goed schoon.

 Gebruik een zachte en vochtige doek met een mild reinigingsmiddel om de ovenruimte, voor- en 
achterkant van de deur en de deursponning schoon te maken.

 Gebruik geen schoonmaakapparaten  die met stoom werken wanneer u de magnetron schoonmaakt.
 De oven moet regelmatig schoongemaakt worden en eventuele etensresten moeten verwijderd 
worden.

 Reiniging is het enige onderhoud dat normaal is vereist. Tijdens het schoonmaken moet de magne-
tron van de netvoeding afgekoppeld zijn.

 Spuit niet direct op de magnetron.
 Deze oven is ontworpen om te werken met geïnstalleerd draaiplateau.
 Gebruik de magnetron niet wanneer het draaiplateau is verwijderd.
 Zorg dat zich geen vet of voedseldeeltjes opstapelen rond de deur. Kook voor hardnekkig vuil gedu-
rende 2 a 3 minuten een kop water in de magnetron. Vuil laat zich door de stoomvorming makkelijker 
verwijderen. 

 U hebt geen last van luchtjes als u regelmatig een kopje water met wat citroensap op het glazen 
draaiplateau plaatst en dit enkele minuten laat koken.

 Het grillelement hoeft niet gereinigd te worden omdat de intense hitte vetspatten afbrandt, maar het 
plafond van de oven moet wel regelmatig gereinigd worden. Dit moet gebeuren met een zachte en 
vochtige doek met een zacht schoonmaakmiddel. 

 Als de grill niet regelmatig wordt gebruikt, moet deze 10 minuten per maand worden ingeschakeld 
om spatten af te branden, om zo het risico op brand te voorkomen.

ONDERHOUD EN REINIGING

ZORGVULDIGE REINIGING:
 De crispplaat moet worden afgewassen in water met een mild afwasmiddel. Sterk vervuilde gedeeltes 
kunnen worden schoongemaakt met een schuurdoekje en een mild reinigingsmiddel.

 Laat de crispplaat altijd afkoelen voordat u deze schoonmaakt.
 Dompel de crispplaat niet onder in water en spoel de plaat niet af wanneer deze heet is. Door snelle 
afkoeling kan de crispplaat beschadigen.

 Gebruik geen staalwollen sponsjes. Deze kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak.

GESCHIKT VOOR DE VAATWASMACHINE:
. Plateaudrager . Rooster . Crisphandgreep
. Glazen draaiplateau . Stoomaccessoire
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ACCESSOIRES EN ONDERHOUD
ACCESSOIRES

 Er zijn   een aantal accessoires verkrijgbaar. Overtuig u er vóór de aankoop van dat deze geschikt zijn voor 
gebruik in de magnetron.

 Controleer voor gebruik of het kookgerei dat u gebruikt  geschikt is voor de magnetron en microgolven doorlaat.
 Zorg ervoor dat voedsel en kookgerei  niet in aanraking komen met de binnenkant van de magnetron. 
 Dat is vooral belangrijk bij accessoires van metaal of met metalen delen.  Als een metaalhoudend accessoire  in 
aanraking komt met de binnenkant van de magnetron terwijl deze in gebruik is, kunnen er vonken overschieten 
die de magnetron kunnen beschadigen.

 Metalen containers voor voedsel en drank zijn niet toegestaan voor opwarmen in de magnetron. 
Controleer altijd of het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de magnetron start. Als het draaiplateau niet vrij 
kan draaien, moet u een kleinere schaal gebruiken of de draaiplateaufunctie stoppen (zie Grote schalen).

ACCESSOIRE TIP

PLATEAUDRAGER 
Gebruik de plateaudrager als steun onder het glazen draai-
plateau. Plaats nooit andere voorwerpen op de plateaudrager. 
Plaats de plateaudrager in de oven.

GLAZEN DRAAIPLA-
TEAU

Gebruik het glazen draaiplateau met alle bereidingsmethoden. 
Het vangt spetters, sappen en kruimels op die anders de oven-
ruimte zouden bevuilen. Plaats het glazen draaiplateau op de 
plateaudrager.

DEKSEL

MIDDELSTE CONTAINER

ONDERKANT

BOVENSTE ROOSTER

ONDERSTE ROOSTER
DUBBELE STOOMPAN Stoom voedsel dubbel met sensorregeling.  Plaats de stoompan 

altijd op het glazen draaiplateau.

 
   

HOOG ROOSTER

LAAG ROOSTER

Gebruik het hoge rooster wanneer u eten bereidt met de func-
tie Combi (Magnetron + Grill). Gebruik het lage rooster wanneer 
u voedsel bereidt met Hete lucht of Combi (Magnetron + Hete 
Lucht).

CRISPPLAAT

Plaats het voedsel direct op de crispplaat. De crispplaat mag 
voor het gebruik worden voorverwarmd (max. 3 min). Gebruik al-
tijd het glazen draaiplateau als steun wanneer u de crispplaat ge-
bruikt. Zet geen keukengerei op de crispplaat omdat deze erg 
heet wordt en het gerei waarschijnlijk zal beschadigen.

CRISPHANDGREEP Gebruik de crisphandgreep om de hete crispplaat uit de oven te 
halen.
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VEILIGHEIDSMAATREGELEN
ALGEMEEN
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en voor gelijksoortige toepassingen zoals:

 Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere bedrijfsomgevingen;
 boerderijen;
 door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
 bed and breakfast-type omgevingen.

Ander gebruik is niet toegestaan (zoals verwarmingsruimten).

 Het toestel mag niet worden gebruikt  zonder dat er voedsel in de oven zit wanneer u microgolven ge-
bruikt. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.

 De ventilatiegaten van de magnetron mogen niet bedekt worden. Wanneer de aanzuig- of uitlaatope-
ningen worden geblokkeerd, kan de magnetron schade oplopen en kan het bereidingsresultaat slechter 
zijn dan normaal. 

 Als u het gebruik van de magnetron uittest, kunt u er een glas water in plaatsen. Het water absorbeert de 
microgolfenergie en de magnetron raakt niet beschadigd.

 Plaats of gebruik dit apparaat niet buiten. 
 Gebruik het apparaat niet naast een gootsteen, in een natte kelder, in de buurt van een zwembad en 
dergelijke.

 Gebruik de ovenruimte  niet voor opslagdoeleinden.
 Verwijder metalen sluitstrips van papieren of plastic zakken voordat u de zak in de oven plaatst.
 Gebruik uw  magnetron niet om te frituren, omdat u de temperatuur van de olie niet kunt regelen.
 Gebruik ovenlappen of -handschoenen  om brandwonden te voorkomen wanneer u containers, magnetro-
nonderdelen en pannen na de bereiding aanraakt. 

VLOEISTOFFEN
• bijv. drank of water.   De vloeistof kan boven het kookpunt worden oververhit zonder dat de vloei-
stof begint te borrelen. Als gevolg hiervan kan de hete vloeistof plotseling overkoken.
Om dit te voorkomen, kunt u het beste als volgt te werk gaan:

 Vermijd het gebruik van rechte potten of flessen met nauwe halzen.
 Roer de vloeistof om alvorens de container in de magnetron te zetten.
 Laat de vloeistof na het opwarmen even staan, roer opnieuw en haal de container voorzichtig uit de 
magnetron.

Als u babyvoeding   of vloeistoffen in een zuigfles of potje in de magnetron verwarmt, moet u het 
voedsel altijd doorroeren en de temperatuur controleren voordat u het serveert. Zo zorgt u ervoor 
dat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld en dat brandwonden worden voorkomen.
Let erop dat u de ring en de speen vóór het opwarmen verwijdert!

OPGELET

OPMERKING:
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OPMERKING:
De apparaten zijn niet bedoeld om in werking te worden gesteld met een externe timer of een afzonderlij-
ke afstandsbediening.

 Laat de magnetron niet onbewaakt achter als u veel vet of olie gebruikt, omdat dit oververhit kan raken en brand 
kan veroorzaken!

 Geen brandbare materialen  in of in de nabijheid van de magnetron verwarmen of gebruiken. De dampen kunnen 
brand of een explosie veroorzaken.

 Gebruik de magnetron niet voor het drogen van textiel, papier, kruiden, hout, bloemen of andere brandbare 
materialen. Er kan brand ontstaan.

 Gebruik geen  corrosieve chemicaliën of stoom in dit toestel. Dit type magnetron is speciaal ontworpen voor het 
verwarmen en bereiden van voedsel. De oven is niet geschikt voor industrieel of laboratoriumgebruik.

 Hang/plaats  geen zware items aan/op de deur omdat dit de opening en scharnieren van de oven kan beschadi-
gen. De handgreep van de deur mag niet gebruikt worden om dingen aan te hangen.

STORINGEN OPSPOREN

Als de magnetron niet werkt,  mag u geen serviceoproep plaatsen zolang u de volgende controles niet hebt 
uitgevoerd:

 Het draaiplateau en de plateaudrager staan op hun plaats.
 De stekker  zit goed in het stopcontact.
 De deur  is goed gesloten.
 Controleer of de zekeringen in orde zijn  en of er spanning staat op het stopcontact.
 Controleer of  de oven voldoende ventilatie heeft.
 Wacht 10 minuten en probeer dan nog eens de magnetron te gebruiken.
 Open en sluit  de deur voordat u het opnieuw probeert.

Zo kunt u   kosten voor onnodige telefoongesprekken besparen. 
Als u de klantenservice belt, dient u het serienummer en het typenummer van de magnetron door te geven (zie 
het serviceplaatje). 
Raadpleeg het garantieboekje voor nadere informatie.
Als het netsnoer moet worden vervangen, moet dat gebeuren met een origineel exemplaar, dat verkrijgbaar is via 
onze klantenservice. Het netsnoer mag uitsluitend door een bevoegde onderhoudsmonteur worden vervangen.

OPMERKING:

WAARSCHUWING:
 Verwijder geen beschermkappen.
 Onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend door een bevoegde onderhoudsmonteur worden 
uitgevoerd. Het is gevaarlijk voor ongetrainde personen om onderhoudswerkzaamheden of 
reparaties uit te voeren waarbij beschermkappen moeten worden verwijderd die bescherming 
bieden tegen blootstelling aan de energie van microgolven.

WAARSCHUWING:
 Gebruik de magnetron niet voor het opwarmen van producten in luchtdicht afgesloten ver-
pakkingen. Door de druktoename kunnen deze ontploffen of bij het openen schade veroorzaken.

WAARSCHUWING:
 De deurafdichtingen en de gebieden rond de deurafdichting moeten regelmatig worden ge-
inspecteerd op schade. In geval van beschadiging mag het apparaat niet worden gebruikt 
voordat het is gerepareerd door een bevoegde onderhoudsmonteur.



4

VEILIGHEID
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees deze aanwijzingen zorgvuldig en bewaar ze voor raadplegen in de toekomst
 Als het materiaal in of buiten de magnetron ontbrandt of als rook wordt uitgestoten,  moet u de 
magnetrondeur gesloten houden en de magnetron uitschakelen. Trek de voedingskabel uit het 
stopcontact of sluit de voeding af bij de zekering of de stroomonderbreker in de meterkast.

 Laat de magnetron niet onbewaakt achter, , vooral niet wanneer papier, plastic of andere brandbare 
materialen bij het koken worden gebruikt. Het papier kan verkolen of vlam vatten en sommige 
kunststoffen kunnen smelten wanneer u het voedsel opwarmt. 

 Het toestel en de toegankelijke onderdelen kunnen warm worden tijdens het gebruik. Ga 
voorzichtig te werk zodat u de verwarmingselementen binnenin de magnetron niet aanraakt.

 Bereikbare delen kunnen tijdens het gebruik warm worden. Kinderen jonger dan 8 jaar moe-
ten uit de buurt van het toestel worden gehouden, tenzij ze permanent onder toezicht staan.

 De magnetron is bedoeld voor het opwarmen van voedsel en dranken. Het drogen van voe-
ding of kleding en het verwarmen van verwarmingskussens, pantoffels, sponsen, vochtige 
doeken en soortgelijke zaken, vormen een risico op letsels, ontsteking of brand.

 Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte 
fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder 
toezicht staan of als ze instructies hebben gekregen betreffende het veilige gebruik van het 
toestel en de berokken gevaren begrijpen. 

 Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze 8 jaar of ou-
der zijn en ze onder toezicht staan. Houd toezicht op kinderen om er zeker van te zijn dat ze 
niet met het apparaat spelen. Houd het toestel en snoer buiten het bereik van kinderen jonger 
dan 8 jaar. 

 Gebruik uw magnetron niet om hele eieren met of zonder schaal te verwarmen, omdat deze 
kunnen ontploffen; zelfs nadat ze zijn verwarmd in de magnetron.

WAARSCHUWING:

WAARSCHUWING:

 Als de deur of de deurafdichting beschadigd is, mag de magnetron niet worden gebruikt tot dit is 
gerepareerd door een bevoegd persoon.

WAARSCHUWING:
 Het is gevaarlijk voor ongetrainde personen om onderhoudswerkzaamheden of reparaties uit te 
voeren waarbij beschermkappen moeten worden verwijderd die bescherming bieden tegen bloot-
stelling aan de energie van microgolven.

WAARSCHUWING:
 Verwarm vloeistoffen en ander voedsel niet in afgesloten bakjes omdat deze kunnen ontploffen.

WAARSCHUWING:
 Als het apparaat wordt gebruikt in de gecombineerde stand, mogen kinderen de magnetron uit-
sluitend onder ouderlijk toezicht gebruiken vanwege de gegenereerde temperaturen.
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For model MWP 3391 / MWPN 3391

Herperduin
Schrijfmachine
Magnetron Whirlpool MWP 3391




