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NL
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
BELANGRIJK MOET WORDEN GELEZEN
EN IN ACHT GENOMEN
Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken deze
veiligheidsinstructies. Houd ze binnen handbereik
voor toekomstige raadpleging.
Deze instructies en het apparaat zelf zijn
voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzingen,
die te allen tijde moeten worden opgevolgd.
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor schade die het gevolg is van het
niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies,
oneigenlijk gebruik van het apparaat of een foute
instelling van de regelknoppen.

Kleine kinderen (0-3 jaar) moeten uit de buurt
van het apparaat gehouden worden. Jonge
kinderen (3-8 jaar) moeten uit de buurt van het
apparaat gehouden worden, tenzij ze constant
onder 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 veilig gebruik en de mogelijke
gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet
spelen met het apparaat. De reiniging en het
onderhoud mogen niet door kinderen worden
uitgevoerd zonder toezicht.

WAARSCHUWING: Als de pakkingen van de
deur of de deur zelf beschadigd zijn, mag de oven
niet gebruikt worden tot hij is gerepareerd - risico
voor verwondingen.

WAARSCHUWING: Vloeistoffen en voedsel
mogen niet verwarmd worden in afgesloten
recipiënten - risico voor ontploffing, verwarmen
van dranken kan aanleiding geven tot overkoken.
Let op bij het hanteren van de recipiënt - risico
voor brandwonden.

De magnetron is bestemd voor het verwarmen
van levensmiddelen en dranken. Droog geen
voedsel of kleding en verwarm geen kussentjes,
slippers, sponsen en gelijkaardige voorwerpen -
brandrisico. Bij het verwarmen van voedsel in
plastic of papieren recipiënten, blijf de oven in het
oog houden - risico voor brand.

De inhoud van drinkflessen en babypotjes
moet geschud of gemengd worden en hun
temperatuur moet gecontroleerd worden - risico
voor brandwonden. Verwarm geen eieren in
de dop en hardgekookte eieren - deze kunnen
ontploffen.

Gebruik alleen keukengerei dat geschikt is voor
de magnetron. Gebruik geen metalen recipiënten
- risico voor verwondingen

Gebruik uitsluitend de temperatuursonde die
voor deze oven wordt aanbevolen - risico voor
brand.

Als er rookvorming is, schakel het apparaat dan
uit of trek de stekker uit het stopcontact en houd
de deur gesloten om de vlammen te verstikken.

Als het apparaat 850 mm of meer boven
de vloer wordt geïnstalleerd, moet u ervoor
zorgen dat de draaitafel niet wordt verplaatst bij
het verwijderen van recipiënten - gevaar voor
verwonding.

Gebruik uw magnetron niet om te frituren,
aangezien u de temperatuur van de olie niet kunt
regelen.

Metalen recipiënten voor voedsel en dranken
zijn niet geschikt voor bereiding in de magnetron.

Verwijder niet de beschermingsplaatjes voor
de aanzuigopeningen die zich aan de kant van
de ovenruimte bevinden (alleen bij bepaalde
modellen). Deze zorgen ervoor dat er geen vet
en voedseldeeltjes in de invoerkanalen van de
magnetron terecht komen.
TOEGESTAAN GEBRUIK

VOORZICHTIG: Het apparaat is niet geschikt
voor inwerkingstelling met een externe schakelaar
zoals een timer, of een afzonderlijk systeem met
afstandsbediening.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in
huishoudelijke en gelijkaardige toepassingen
zoals : personeelskeukens in winkels, kantoren
en overige werkomgevingen; landbouwbedrijven;
klanten in hotels, motels, bed & breakfasts en
andere residentiële omgevingen.

Dit apparaat is niet voor professioneel gebruik
bedoeld. Gebruik het apparaat niet buiten.
INSTALLATIE

Het apparaat moet verplaatst en geïnstalleerd
worden door twee of meer personen - gevaar
voor letsel. Gebruik handschoenen tijdens het
uitpakken en installeren - gevaar voor snijwonden.

Laat de installatie, m.i.v. de aansluiting
op het waternet (indien van toepassing) en de
elektrische aansluitingen en reparaties door een
gekwalificeerd technicus verrichten. Repareer of
vervang geen enkel onderdeel van het apparaat,
behalve als dit expliciet aangegeven wordt in
de gebruikershandleiding. Houd kinderen uit
de buurt van de installatieplaats. Controleer
na het uitpakken van het apparaat of het
tijdens het transport geen beschadigingen heeft
opgelopen. Neem in geval van twijfel contact
op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde
Consumentenservice. Na de installatie moet het
verpakkingsmateriaal (plastic, piepschuim enz.)
buiten het bereik van kinderen bewaard worden -
risico voor verstikking. Het apparaat moet worden
losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u
installatiewerkzaamheden uitvoert - risico voor
elektrocutie. Tijdens de installatie dient u ervoor



te zorgen dat het apparaat de voedingskabel niet
beschadigd - risico voor brand of elektrocutie.
Activeer het apparaat alleen als de installatie is
voltooid.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik als
inbouwapparaat. Gebruik het niet als vrijstaand
apparaat of in een afgesloten kast.
Na het uitpakken van het apparaat, dient u er zeker
van te zijn dat de deur van het apparaat correct
sluit. Neem in geval van problemen contact
op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde
Consumentenservice.
ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN

Het moet mogelijk zijn het apparaat van
het elektriciteitsnet af te koppelen door de
stekker uit het stopcontact te halen of via
een meerpolige netschakelaar die bovenstrooms
van het stopcontact is geplaatst conform
de bedradingsvoorschriften en het apparaat
dient geaard te zijn conform de nationale
veiligheidsnormen voor elektriciteit.

Gebruik geen verlengsnoeren, meervoudige
stopcontacten of adapters. Als de installatie
voltooid is, mogen de elektrische onderdelen niet
meer toegankelijk zijn voor de gebruiker. Raak
het apparaat niet aan wanneer u nat bent of op
blote voeten staat. Gebruik dit apparaat niet als de
stroomkabel of de stekker beschadigd is, als het
apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of
gevallen is.

Als het netsnoer beschadigd is, moet
het vervangen worden door de fabrikant,
een servicevertegenwoordiger of gekwalificeerd
personeel om risico's te voorkomen - risico voor
elektrocutie.
REINIGEN EN ONDERHOUD

WAARSCHUWING: Het is gevaarlijk voor
iedereen behalve erkende technici om
onderhoudswerkzaamheden of reparaties uit
te voeren waarbij beschermkappen moeten
worden verwijderd die bescherming bieden tegen
blootstelling aan de energie van microgolven.

Als de oven 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.

De oven moet regelmatig schoongemaakt
worden en eventuele etensresten moeten
verwijderd worden.

WAARSCHUWING: Het apparaat moet worden
losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u
installatiewerkzaamheden uitvoert; gebruik geen
stoomreinigers - risico van elektrocutie.

Maak de binnenzijde van de deur van het
apparaat en de afdichting regelmatig schoon,
zonder deze te verwijderen. Gebruik een zachte
spons, lauw water en neutrale zeep; Drogen met
een zachte doek. Gebruik geen metalen schrapers.
VERWERKING VAN DE VERPAKKING
De verpakking kan volledig gerecycled worden, zoals door het
recyclingssymbool wordt aangegeven . 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.
AFDANKEN VAN HUISHOUDELIJKE APPARATUUR
Dit apparaat is vervaardigd van recyclebaar of herbruikbaar
materiaal. Dank het apparaat af in overeenstemming met plaatselijke
milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor meer informatie
over behandeling, terugwinning en recycling van huishoudelijke
apparaten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie,
de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit apparaat hebt gekocht.
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 correct wordt afgedankt,
helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid
te voorkomen. 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.
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