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Verkorte handleiding

Kookhandelingen zijn
onzichtbare ingrediënten.
Zij veranderen inspiratie
in emotie en emotie in
een meesterwerk.
Het draait allemaal om
ambacht, en daarom
nemen we het
zo serieus.

Thanks for choosing
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Snelgids
Vooraleer uw nieuwe magnetron te gebruiken, lees aandachtig alle veiligheidsinstructies in deze
Handleiding of op www.kitchenaid.eu

Bedieningspaneel

Preriscaldamento rapido
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Multifunctionele knop: om de verschillende functies te selecteren.
Toets Aan/Uit: om de magnetron aan/uit te zetten.
Toets terug: om terug te gaan naar de vorige optie.
Display
OK-toets: om de keuze van de functie/instelling te bevestigen.
Starttoets: om de bereiding, het opwarmen of ontdooien te starten.
Regelknop: om de opties te regelen.

Starten en Dagelijks Gebruik van de magnetron
Wanneer u uw nieuwe magnetron voor de eerste keer aanzet moet u de taal en de klok regelen.
Draai de Multifunctionele knop tot u SETTINGS ziet verschijnen en draai vervolgens de Regelknop op
LANGUAGE. Druk op de toets OK om te bevestigen. Draai de Regelknop om de lijst met beschikbare
talen te overlopen. Wanneer u de gewenste taal gevonden hebt, druk op de toets OK om te
bevestigen. Volg dezelfde procedure voor de functie TIME om de tijd in te stellen.
Opmerking:
Wanneer u de magnetron de eerste keer aanzet en vooraleer een bereiding te starten, moet de
magnetron tot de maximale temperatuur gebracht worden (250°C).
Draai de Multifunctionele knop tot u de functie SNEL VOORVERWARMEN ziet. Draai vervolgens de
Regelknop om de temperatuur in te stellen op 250°C en druk op de toets Start.
Eens de magnetron de ingestelde temperatuur bereikt heeft, blijft deze temperatuur gedurende
10 minuten in stand gehouden vooraleer uit te schakelen. Laat de magnetron afkoelen tot
kamertemperatuur en veeg af met droog keukenpapier.
DAGELIJKS GEBRUIK VAN DE MAGNETRON
De magnetron aanzetten en een functie selecteren
1. Om de magnetron aan of uit te zetten, druk op de toets Aan/Uit of draai de Multifunctionele knop.
Wanneer het apparaat aangezet wordt, werken alle toetsen en knoppen normaal en is wordt de tijd
niet langer weergegeven. Wanneer het apparaat uitgezet wordt, wordt de tijd weergegeven op de display.
2. Draai de Multifunctionele knop om het hoofdmenu te overlopen.
3. Draai de Regelknop om de gewenste functie te selecteren uit de verschillende submenu’s en druk
op de toets OK om te bevestigen.
4. Draai de Regelknop om de bereidingstijd en temperatuur aan te passen en druk op de toets OK
om te bevestigen.
5. Druk op de toets Start om de magnetron in gebruik te nemen.
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Tijdens het Gebruik
De bereidingstijd kan 30 seconden per keer verlengd worden door te drukken op de toets Start of
draai de Regelknop om de bereidingstijd te verlengen of te verkorten. Druk op de toets OK om te
bevestigen.
Raadpleeg voor meer informatie de Handleiding of ga naar www.kitchenaid.eu.

Traditionele Functies
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jet Start: Vloeibare gerechten, soep, koffie of thee.
Snel Voorverwarmen: Lege magnetron.
Conventioneel: Koekjes, desserts, brood en schuimpjes.
Conventioneel + Magnetron: Taarten, brood en kant-en-klare diepvriesmaaltijden.
Grill: Geroosterde broodjes, biefstuk of om bruin te bakken.
Grill + Magnetron: Om lasagne, gevogelte, vis en gegratineerde aardappelen te bereiden.
Turbogrill: Kipfilets, gegratineerde groenten en fruit.
Turbogrill + MG: Gevulde groenten en stukken kip.
Hete Lucht: Desserts, soufflés, gevogelte en gebraad.
Hete Lucht + MG: Gebraad, gevogelte, vis, aardappelen, diepgevroren gerechten, desserts.

Tabel Speciale, Automatische en Professionele
•
•
•
•
•

•
•
•

Warmhouden: Om voedsel warm te houden (60°C) zodat het klaar is om geserveerd te worden.
Rijzen: Om deeg te laten rijzen (35°C).
Auto Opwarmen: Voor het opwarmen van diepgevroren voedsel of kant-en -klare gerechten die
uit de koelkast komen.
Auto Rapid Defrost: Om voedsel te ontdooien met een nettogewicht tussen 100 g en 3 kg.
Manueel Ontdooien: Voor het ontdooien van voedsel gewikkeld in plastic folie, grote stukken
vlees, gekookt voedsel, hutsepot en vleesjus. Selecteer het niveau 160°C en draai het voedsel
halverwege de ontdooiingscyclus om.
Brood: Om brood en pizza te bakken.
Gebak: Om gebakjes te bakken.
Gebraad: Om gebraad te bereiden.

Opmerking: Gebruik bij voorkeur geen keukengerei in plastic, papier of hout met de functie Grill.
Raadpleeg de instructies in de Handleiding of ga naar www.kitchenaid.eu voor meer informatie over
de functies en het bereiden van welbepaalde types van voedsel.

Accessoires
Zorg ervoor dat het keukengerei dat u gebruikt geschikt is voor de magnetron. Het is belangrijk
dat het voedsel en de accessoires niet in contact komen met de binnenwanden van de magnetron,
vooral dan metalen accessoires omdat dit vonken veroorzaakt en de magnetron beschadigt.
Het gebruik van de volgende accessoires vergt speciale aandacht:
• Bakplaat: Dit accessoire mag niet gebruikt worden met de functies MAGNETRON.
• Vleessonde: Uitsluitend voor gebruik met de functie GEBRAAD
• Rooster: Voor gebruik met alle functies behalve MAGNETRON
Raadpleeg de instructies in de Handleiding of ga naar www.kitchenaid.eu voor meer informatie over het
correct gebruik van de accessoires.
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Reiniging
Vooraleer uw apparaat te reinigen, zorg ervoor dat het afgekoeld is en losgekoppeld is van het
elektriciteitsnet. Gebruik bij voorkeur geen stoom om te reinigen, net zoals schuursponsjes of bijtende
producten die het apparaat kunnen beschadigen.
Het is raadzaam alle accessoires te wassen in de vaatwasmachine, behalve de gaarthermometer, die
gereinigd moet worden met een mild reinigingsproduct en water.
Raadpleeg voor meer informatie de Handleiding of ga naar www.kitchenaid.eu.

Probleemoplossing
Als u problemen ondervindt met uw magnetron:
1.
2.
3.
4.

Controleer of de steun van de draaiplaat correct op zijn plaats zit;
Controleer of de deur van de magnetron goed dicht is;
Controleer de zekeringen;
Controleer of er elektrische stroomvoorziening is en of de magnetron correct aangesloten is op
het elektriciteitsnet;
5. Controleer of de magnetron goed geventileerd is;
6. Wacht 10 minuten en probeer de magnetron opnieuw te starten; vooraleer de magnetron weer
aan te zetten, open en sluit de deur;
7. Als u op de display een “F” ziet onmiddellijk gevolgd door een foutcode, contacteer dan de
dichtstbijzijnde Klantendienst.
Vermeld de volgende informatie aan de technicus: het exact type en model van de magnetron, de
Assistentiecode (zichtbaar rechts in de magnetron wanneer de deur open is) en de foutcode die op
de display verschijnt. Deze informatie stelt de technicus in staat onmiddellijk te bepalen welk type
van interventie nodig is.
Als de magnetron gerepareerd moet worden, raadpleeg een Geautoriseerde Technische Klantendienst.

We verwijzen u graag door naar onze website www.kitchenaid.eu voor de volledige
gebruiksaanwijzing. U zal er nog meer nuttige informatie vinden over uw producten, zoals
inspirerende recepten die werden gecreëerd en getest door onze merkambassadeurs of de
dichtstbijzinde Kitchenaid kookschool.
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