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UW VEILIGHEID EN DIE VAN 
ANDEREN IS ERG BELANGRIJK
Deze handleiding en het apparaat 
zelf zijn voorzien van belangrijke 
veiligheidsaanwijzingen, die te 
allen tijde moeten worden gelezen 
en opgevolgd.
Dit is het waarschuwingssymbool 
waarmee mogelijke risico's voor de 
gebruiker en voor anderen worden 
aangegeven.

Alle veiligheidswaarschuwin-
gen worden voorafgegaan 
door het gevarensymbool en 
door de volgende termen:

GEVAAR

Duidt op een gevaarlijke situatie 
die tot ernstig letsel zal leiden.

WAARSCHUWING

Duidt op een gevaarlijke situatie 
die tot ernstig letsel kan leiden.

Alle veiligheidswaarschuwingen 
geven specifieke details van het 
mogelijke risico dat aanwezig is en 
geven aan hoe het risico op letsel, 
schade en elektrische schokken 
voortvloeiend uit het onjuiste 
gebruik van het apparaat beperkt 
kan worden. 
Houd u strikt aan de volgende 
instructies:
 - Gebruik beschermende 

handschoenen voor het 
uitpakken en installeren.

 - Het apparaat moet worden 
losgekoppeld van het 
elektriciteitsnet voordat u 
installatiewerkzaamheden 
uitvoert.

 - Installatie en onderhoud 
moeten worden uitgevoerd 
door een gespecialiseerd 
monteur, volgens de instructies 
van de fabrikant en in 
overeenstemming met  
de plaatselijke 
veiligheidsvoorschriften. 
Repareer of vervang geen enkel 
onderdeel van het apparaat, 
behalve als dit expliciet 
aangegeven wordt in de 
gebruikershandleiding.

 - Het vervangen van het netsnoer 
moet door een erkend elektricien 
gebeuren. Neem contact op met 
een erkend Servicecentrum.

Gedetailleerde en uitGebreide GebruiksaanwijzinGen kunt u downloaden 
op de website www.whirlpool.eu

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
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NL  - De aarding van het apparaat is 
wettelijk verplicht.

 - Het netsnoer van het apparaat 
moet lang genoeg zijn om het 
apparaat vanuit de 
inbouwpositie in het meubel te 
kunnen aansluiten op het 
stopcontact van de netvoeding.

 - Om ervoor te zorgen dat de 
installatie voldoet aan de 
geldende veiligheidsvoorschriften 
is er een omnipolaire schakelaar 
met een afstand van minstens  
3 mm.

 - Gebruik geen meervoudige 
contactdozen als de oven is 
voorzien van een stekker.

 - Gebruik geen verlengkabels.
 - Trek niet aan het netsnoer.
 - Als de installatie voltooid is, 

mogen de elektrische onderdelen 
niet meer toegankelijk zijn voor de 
gebruiker.

 - Raak het apparaat niet aan met 
vochtige lichaamsdelen en 
gebruik het niet op blote voeten.

 - Het apparaat is uitsluitend 
bestemd voor huishoudelijk 
gebruik en alleen voor het 
bereiden van voedsel. Elk ander 
gebruik is verboden (bijv. 
kamers verwarmen of gebruik 
buitenshuis).  
De fabrikant kan niet 
aansprakelijk gesteld worden 
voor schade die het gevolg is 
van oneigenlijk gebruik of een 
foute programmering van de 
bedieningsknoppen.

 - Dit apparaat is bedoeld om 
gebruikt te worden als 
inbouwapparaat. Gebruik het 
niet als vrijstaand apparaat.

 - Het apparaat en de 
toegankelijke onderdelen 
worden heet tijdens het gebruik. 
Voorkom aanraking van hete 
onderdelen.

 - Heel jonge (0-3 jaar) en jonge 
kinderen (3-8 jaar) dienen op 
afstand gehouden te worden, 
tenzij ze onder voortdurend 
toezicht staan.

 - Kinderen vanaf 8 jaar en 
personen met verminderde 
fysieke, sensorische of mentale 
vermogens of gebrek aan 
ervaring en kennis, mogen dit 
apparaat gebruiken indien ze 
onder toezicht staan of 
instructies hebben ontvangen 
over het gebruik van het 
apparaat en de mogelijke 
gevaren ervan begrijpen. 
Kinderen mogen niet met het 
apparaat spelen. Reiniging en 
gebruikersonderhoud mogen 
niet door kinderen zonder 
toezicht worden uitgevoerd.

 - Raak de verwarmingselementen 
of de binnenkant van het 
apparaat niet aan tijdens en na 
het gebruik gevaar voor 
brandwonden.  
Vermijd contact met doeken of 
andere brandbaar materiaal tot 
alle onderdelen van het 
apparaat helemaal zijn 
afgekoeld.
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NL - Open de deur van het apparaat 
na afloop van de bereiding 
voorzichtig, en laat de warme 
lucht of de damp geleidelijk 
ontsnappen voordat u het 
gerecht uit het apparaat haalt. 
Blokkeer de ventilatieopeningen 
nooit.

 - Gebruik ovenhandschoenen om 
schalen en accessoires uit de 
oven te halen, en let erop dat u 
de verwarmingselementen niet 
aanraakt.

 - Plaats geen brandbaar materiaal 
in het apparaat of in de buurt 
ervan: er kan brand ontstaan 
vliegen als het apparaat per 
ongeluk wordt ingeschakeld.

 - Gebruik de magnetron niet voor 
het verwarmen van gerechten in 
luchtdicht verpakte houders.  
De druk verhoogt, wat schade 
kan veroorzaken bij het openen 
of kan ontploffen.

 - Gebruik de magnetron niet om 
textiel, papier, kruiden, hout, 
bloemen, fruit of andere 
brandbare materialen te drogen. 
Dit kan brand veroorzaken.

 - Laat het apparaat niet 
onbewaakt achter, vooral niet 
wanneer er papier, plastic of 
andere brandbare materialen bij 
de bereiding worden gebruikt. 
Papier kan verkolen of branden 
en sommige soorten plastic 
kunnen smelten wanneer ze 
worden gebruikt om voedsel op 
te warmen.

 - Gebruik alleen schalen die 
geschikt zijn voor gebruik in 
magnetrons.

 - De vloeistof kan boven het 
kookpunt worden oververhit 
zonder dat de vloeistof begint te 
borrelen. Als gevolg hiervan kan 
de hete vloeistof plotseling 
overkoken.

 - Gebruik de magnetron niet om 
te frituren, daar u de 
temperatuur van de olie niet 
kunt regelen.

 - Wanneer u babyvoeding in een 
zuigfles of potje in de magnetron 
verwarmt, moet u het voedsel 
altijd doorroeren en de 
temperatuur controleren voordat 
u het serveert. Zorg ervoor dat de 
dop en het speen verwijderd zijn 
voor u dit opwarmt.

 - Als er bij de bereiding 
alcoholische dranken (bijv. rum, 
cognac, wijn) worden gebruikt, 
bedenk dan dat alcohol op hoge 
temperatuur verdampt. De 
alcoholdamp kan vlam vatten 
wanneer deze in contact komt 
met het elektrische 
verwarmingselement.

 - Gebruik de magnetron niet om 
hele eieren te verwarmen (met 
of zonder schaal) want deze 
kunnen ontploffen, zelfs nadat 
het verwarmen in de magnetron 
is afgelopen.



4

NL  - Als materiaal binnen of buiten 
het apparaat in brand vliegt of 
als er rookontwikkeling is, laat de 
deur van het apparaat dan dicht 
en schakel het apparaat uit. 
Verwijder de stekker uit het 
stopcontact of schakel de 
stroom uit via de zekering of de 
elektriciteitskast.

 - Laat het voedsel niet overkoken. 
Dit kan brand veroorzaken.

 - Normaal gesproken is 
schoonmaken de enige vorm 
van onderhoud die nodig is. Als 
het apparaat niet goed wordt 
schoongehouden, kan dit tot 
aantasting van het 
ovenoppervlak leiden, hetgeen 
de levensduur van het apparaat 
kan verkorten en mogelijk tot 
gevaarlijke situaties kan leiden.

 - Gebruik geen stoomreinigers.
 - Gebruik geen schurende 

reinigingsmiddelen of scherpe 
metalen schrapers voor het 
reinigen van de deurruit van het 
apparaat, aangezien het glas 
daardoor bekrast kan raken, 
waardoor het kan breken.

 - Gebruik geen bijtende 
chemicaliën of gassen in dit 
apparaat. Dit type apparaat is 
specifiek ontworpen om 
voedsel op te warmen of te 
bereiden. De oven is niet 
ontworpen voor industrieel 
gebruik of gebruik in laboratoria.

 - Verwijder geen beschermkappen.  
Controleer de deurafdichtingen 
en het gebied er omheen 
regelmatig op beschadigingen. 
Als deze gebieden beschadigd 
zijn, mag het apparaat niet 
worden gebruikt tot het 
gerepareerd is door een opgeleid 
servicetechnicus.

 - 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.
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NLCONFORMITEITSVERKLARING  

deze oven is bedoeld om in aanraking te komen 
met voedingsmiddelen en is in 

overeenstemming met de Europese Richtlijn  

(  ) nr. 1935/2004 en is ontworpen, 
vervaardigd en op de markt gebracht in 
overeenstemming met de 

MILIEUTIPS

verwerkinG van de verpakkinG

Het verpakkingsmateriaal kan volledig 

gerecycled worden en is voorzien van het 

recyclingsymbool (  ).  
De diverse onderdelen van de verpakking 
mogen daarom niet bij het gewone huisvuil 
worden weggegooid, maar moeten worden 
afgevoerd volgens de plaatselijke voorschriften 
voor afvalverwerking.

enerGiebesparinG

 - Verwarm de magnetron alleen voor als dit 
speciaal wordt vermeld in de 
bereidingstabel of in het recept.

 - Gebruik donker gelakte of geëmailleerde 
bakvormen, omdat deze de warmte beter 
opnemen.

 - Schakel het apparaat 10/15 minuten voor 
het einde van de geprogrammeerde 
bereidingstijd uit. Gerechten die lang in het 
apparaat moeten staan blijven dan nog 
doorgaren.

afvalverwerkinG van het product

 - Dit apparaat is voorzien van het merkteken 
volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU 
inzake Afgedankte elektrische en 
elektronische apparaten (AEEA).

 - Door ervoor te zorgen dat dit product op de 
juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt 
u mogelijke schadelijke gevolgen voor het 
milieu en de volksgezondheid te 
voorkomen, die veroorzaakt zouden 
kunnen worden door onjuiste verwerking 
van dit product als afval.

 - Het symbool    op het product of op de 
begeleidende documentatie geeft aan dat 
dit apparaat niet als huishoudelijk afval 
behandeld mag worden, maar dat het 
ingeleverd moet worden bij een speciaal 
inzamelingscentrum voor de recycling van 
elektrische en elektronische apparatuur.

veiligheidsvoorschriften van de 
"Laagspanningsrichtlijn" 2006/95/EG (die 
73/23/EEG en daaropvolgende amendementen 
vervangt), de beschermingsvoorschriften van 
de “EMC”-richtlijn 2004/108/EG. 
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VOOR DE AANSLUITING

HET APPARAAT MONTEREN

INSTALLATIE

Controleer na het uitpakken van het apparaat of het 
tijdens het transport geen beschadigingen heeft 
opgelopen en of de deur goed sluit.

neem in geval van problemencontact op met uw 
leverancier of de Whirlpool Consumenten Service.

houd u aan de meeGeleverde afzonderlijke 
montaGe-instructies bij het installeren van het 
apparaat.

controleer of de spanninG op het typeplaatje 
overeenstemt met de spanning in uw woning.

verwijder Geen beschermingsplaatjes voor 
aanzuigopeningen die zich aan de zijkant in het 
ovengedeelte bevinden. Deze zorgen ervoor 
dat er geen vet en voedseldeeltjes in de 
invoerkanalen van de magnetron terecht 
komen.

controleer of het maGnetronovengedeelte leeg is 
vóór de montage.

controleer of het apparaat niet is beschadiGd. 
Controleer of de magnetronovendeur goed 
sluit en of de afdichtstrip tussen de deur en de 
oven niet beschadigd is. Maak de magnetron 
leeg en reinig de binnenkant met een zachte, 
vochtige doek.

Gebruik het apparaat niet als het netsnoer 
beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of 
als het beschadigd of gevallen is. Dompel het 
netsnoer niet onder in water. Houd het snoer uit 
de buurt van hete oppervlakken. Dit kan leiden tot 
elektrische schokken, brand of andere ongevallen.

als het netsnoer tekort is, laat dan door een 
gekwalificeerde elektricien of onderhoudsmonteur 
een stopcontact dicht bij het apparaat aanleggen.

het netsnoer van het apparaat moet lang genoeg 
zijn om het apparaat vanuit de inbouwpositie in 
het meubel te kunnen aansluiten op het 
stopcontact van de netvoeding.

om ervoor te zorGen dat de installatie voldoet aan 
de geldende veiligheidsvoorschriften, is er een 
omnipolaire schakelaar met een afstand van 
minstens 3 mm tussen de contacten nodig.

NA DE AANSLUITING

U kUnt het apparaat alleen inschakelen als de 
deur goed gesloten is.

de aardinG van het apparaat is wettelijk verplicht. 
De fabrikant aanvaardt geen 
verantwoordelijkheid voor letsel bij personen 
of dieren of schade aan voorwerpen die het 
gevolg is van het niet naleven van deze eis.

om eventuele sChade te voorkomen wordt 
geadviseerd om het apparaat pas voor de 
installatie van de piepschuim bodem te halen.

de fabrikanten zijn niet aansprakelijk voor 
eventuele problemen die worden veroorzaakt 
doordat de gebruiker deze instructies niet in 
acht heeft genomen.
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VOEDSEL BEREIDEN

FOLIE EN ZAKJES

GEBRUIKSADVIEZEN EN -SUGGESTIES

verwijder sluitstrips met metaaldraad van 
papieren of plastic zakken voordat u de zak in 
de magnetronoven plaatst.

folie moet inGesneden of ingeprikt worden met 
een vork om de druk af te laten en zo het 
openbarsten te voorkomen, omdat zich tijdens 
het verhitten stoom vormt.

microGolven dringen maar weinig door in het 
voedsel. Als u een aantal stukken samen wil 
bereiden, leg dan de stukken in een cirkel zodat 
er meer stukken aan de buitenkant liggen.

kleine stukken worden sneller dan grote stukken 
bereid.

snijd het voedsel in stukken die even groot zijn 
zodat ze gelijkmatig gaar worden.

vocht verdampt tijdens de bereiding in de 
magnetron.

een maGnetronbestendiG deksel op de schaal 
vermindert vochtverlies.

het meeste voedsel blijft verder koken nadat de 
bereiding in de magnetron al beëindigd is. Laat 
daarom het voedsel nagaren tot het helemaal 
klaar is.

omroeren is Gewoonlijk nodiG bij bereidingen in 
de magnetron. Verplaats tijdens het omroeren 
de bereide porties op de randen naar het 
midden en de porties in het midden die nog 
niet gaar zijn naar de randen.

leG dunne plakjes vlees boven op elkaar of laat ze 
overlappen. Dikkere plakken, bijvoorbeeld 
gehaktbrood en worst, moeten dicht bij elkaar 
worden gelegd.

VLOEISTOFFEN

vloeistoffen kunnen oververhitten tot boven het 
kookpunt zonder zichtbaar te borrelen. 
Daardoor kunnen hete vloeistoffen plots 
overkoken.

doe het volGende om dat te voorkomen:

q  Vermijd het gebruik van rechte potten of 
flessen met nauwe halzen.

w  Roer de vloeistof om alvorens de houder 
in de magnetronoven te zetten en laat het 
lepeltje erin staan.

e  Roer opnieuw na het opwarmen en haal 
de houder voorzichtig uit de 
magnetronoven.

BAByVOEDING

na het opwarmen van babyvoedinG of vloeistof in 
een zuigfles of in een potje babyvoeding moet u 
het voedsel altijd doorroeren en de temperatuur 
controleren voordat u het serveert.

zo zorGt u ervoor dat de warmte gelijkmatig 
wordt verdeeld zodat er geen kans is op 
brandwonden.

let erop dat u het deksel en de speen vóór het 
opwarmen verwijdert.

DIEPVRIESPRODUCTEN

voer voor de beste resultaten het ontdooien uit 
op het glazen draaiplateau. Gebruik zo nodig 
een lichtplastic schaal die geschikt is voor 
magnetrons.

Gekookt voedsel, stoofschotels en vleessauzen 
ontdooien beter als u ze tijdens het ontdooien 
omroert.

maak stukken los van elkaar wanneer ze 
beginnen te ontdooien. Afzonderlijke plakken 
ontdooien sneller.
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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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NLSNEL AAN DE SLAG

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

2. PAS INSTELLING AAN

SNEL AAN DE SLAG 

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


