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GEBRUIKSAANWIJZING

GEFELICITEERD MET UW KEUZE VOOR EEN PRODUCT VAN AMICA

NL

GEACHTE DAMES EN HEREN,
Het apparaat van het merk Amica vormt een combinatie van bijzonder eenvoudige bediening
en perfecte doeltreffendheid. Elk apparaat is voor het verlaten van de fabriek nauwkeurig
gecontroleerd op veiligheid en functioneren.
Wij vragen u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen voordat u het apparaat
inschakelt.
Hieronder vindt u de verklaring van de symbolen die voorkomen in deze gebruiksaanwijzing:
Belangrijke informatie voor de veiligheid
van de gebruiker en de juiste exploitatie
van het apparaat.

i

Gevaren die voortkomen uit onjuist
gebruik van het apparaat en handelingen
die alleen mogen worden verricht door
competente personen, bijvoorbeeld van de
service van de producent.

Aanwijzingen voor het gebruik van het
apparaat.
Informatie over milieubescherming.
Verbod op het uitvoeren van bepaalde
handelingen door de gebruiker.
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TECHNISCHE GEGEVENS
EMW 13181 E

Model
Voeding
Operationele frequentie [MHz]
Geluidsniveau [dB(A) re 1pW]
Stroomverbruik [W]
Nominaal uitgangsvermogen magnetron [W]
Nominaal uitgangsvermogen grill [W]
Inhoud van de magnetron [l]
Doorsnee draaiplateau[mm]
Externe afmetingen (Hoog x breed x diep) [mm]
Het apparaat is ontworpen voor inbouwmeubilair
Nettogewicht [kg]

230V~ / 50Hz
2450
63
1250
800
20
245
388 x 595 x 343
dus
14,5 kg

Het apparaat is uitsluitend bestemd voor
huishoudelijk gebruik.

i

De producent behoudt zich het recht voor
om wijzigingen aan te brengen die het
gebruik van het apparaat niet beïnvloeden.
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De afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing hebben een informatief karakter. De
volledige uitrusting van het apparaat vindt
u in het desbetreffende hoofdstuk.

OM BLOOTSTELLING AAN EVENTUELE OVERMATIGE MICROGOLFENERGIE TE VOORKOMEN
Probeer de magnetron niet te starten met open deur, dit
kan schadelijke blootstelling veroorzaken aan microgolfenergie. Het is belangrijk om de veiligheidsbegrenzingen niet uit schakelen en deze niet te bewerken.
Zet geen voorwerpen tussen het frontale oppervlak van
de magnetron en de deur en voorkom dat vuil en etensresten zich ophopen op de afsluitstrippen.
Start de magnetron niet wanneer deze beschadigd is.
Het is zeer belangrijk dat de deur van de magnetron
goed sluit en dat er geen beschadigingen zijn aan de:
1 deur (deuken, barsten)
2 scharnieren en vergrendeling (gebroken, gebarsten
of los zittend)
3 afsluitstrippen van de deur en afdichtoppervlakken
Aanpassingen, onderhoudswerkzaamheden en alle reparaties van de magnetron dienen uitgevoerd te worden
door gekwalificeerd onderhoudspersoneel van de producent. Dit betreft vooral werkzaamheden waarbij de
bedekking wordt verwijderd die de gebruiker beschermt
tegen microgolfstraling.
Houd het apparaat en de kabel buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
Zet de magnetron niet een kast*
WAARSCHUWING: Dit apparaat en de bereikbare onderdelen ervan worden tijdens het gebruik heet. Vermijd contact met hete onderdelen. Kinderen jonger dan
8 jaar dienen op afstand te blijven van het apparaat,
tenzij ze onder toezicht staan van een volwassene;
Het apparaat dient niet gereinigd te worden met stoom
De oppervlakken van de kast kunnen tijdens het draaien van de magnetron warm worden;

*betreft apparaten die niet ontworpen zijn voor inbouwmeubilair
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VOORZORGSMAATREGELEN

AANWIJZINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK

NL

LEES ZORGVULDIG EN BEWAAR VOOR GEBRUIK
IN DE TOEKOMST
Voor het verminderen van het risico op brand, letsel
of blootstelling aan de werking van overmatige microgolfenergie dienen de volgende fundamentele veiligheidsprincipes nageleefd worden.
de gebruiksaanwijzing voor het gebruik van het
i Lees
apparaat.
Scherp toezicht is onontbeerlijk om het gevaar voor
brand in de magnetronruimte te verminderen.
Gebruik het apparaat alleen in overeenstemming met
het doel dat beschreven is in de gebruiksaanwijzing.
Gebruik geen corroderende chemicaliën in het apparaat. De magnetron is speciaal ontworpen om voedsel
op te warmen of te koken. De magnetron is niet geschikt voor industrieel of laboratoriumgebruik.
WAARSCHUWING: Wanneer het apparaat in de gecombineerde modus wordt gebruikt, mogen kinderen
de magnetron alleen gebruiken onder toezicht van volwassenen vanwege de hoge temperatuur die geproduceerd wordt*;
WAARSCHUWING: Vloeistoffen en andere voedingsmiddelen mogen niet verwarmd worden in goed afgesloten bakken, deze kunnen ontploffen;
WAARSCHUWING: Dit apparaat mag gebruikt worden
door kinderen van 8 jaar en ouder, door personen met
een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen en personen zonder ervaring of kennis van het apparaat wanneer op hen gelet wordt of ze geïnstrueerd
zijn over het veilig gebruik van het apparaat en ze de
gevaren kennen in verband met het gebruik van het apparaat. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen gedaan worden tenzij ze 8 jaar zijn of ouder en er toezicht
wordt gehouden door een juiste persoon.
Gebruik alleen borden die geschikt zijn voor gebruik in
magnetrons;
Wanneer voedsel wordt verwarmd in plastic of papieren
bakken, moet op het functioneren van de magnetron
gelet worden in verband met de mogelijkheid dat de
bakken in brand kunnen vliegen;
* Betreft apparaten met grill
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i

i

i

Wanneer u rook en/of vuur ziet, doe dan het apparaat
uit of haal het uit het stopcontact en laat de deur dicht
totdat de vlammen minder worden;
Het opwarmen van dranken in de magnetron kan kookvertraging veroorzaken, wees daarom voorzichtig wanneer u iets met de verpakking doet;
Details over het reinigen van deurrubbers en aangrenzende delen zijn te vinden in het desbetreffende hoofdstuk.
De magnetron dient systematisch te worden gereinigd
en alle opgehoopte etensresten verwijderd te worden
Wanneer de magnetron niet schoon wordt gehouden,
kan dit leiden tot beschadiging van het oppervlak, wat
negatieve invloed kan hebben op de duurzaamheid van
het apparaat en gevaarlijke situaties kan veroorzaken.
Attentie! Indien de vaste voedingskabel beschadigd
raakt, dient deze bij de producent of een gespecialiseerde reparateur vervangen te worden of door een bevoegde persoon om gevaar te voorkomen.
Voor gebruik van de magnetron dient de verwarmer van
de grill aangezet te worden (tijdens het aanstaan van
de verwarmer kan er rook uit de ventilatieroosters van
de magnetron komen)*:
- zet de ventilatie van de ruimte aan of zet het raam
open,
- stel de magnetron voor 3 min. in op de grillstand en
laat de verwarmer van de grill warm worden zonder
voedsel te verwarmen.
De magnetron dient op een horizontale oppervlakte te
staan.
Het draaiplateau en de meenemer dienen zich tijdens
het koken in de magnetron te bevinden. Zet het op te
warmen gerecht voorzichtig op het draaiplateau en ga
er voorzichtig mee om eventueel letsel te voorkomen.
Onjuist gebruik van een bruineerschaal kan door de
hoge temperatuur het breken van het draaiplateau veroorzaken.
Gebruik alleen kookzakken van de juiste grootte in
magnetrons.

* Betreft apparaten met grill
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AANWIJZINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK

AANWIJZINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK

NL

De magnetron heeft een aantal ingebouwde veiligheidsschakelaars die beschermen tegen de uitstoot
van straling wanneer de deur openstaat. Kom niet aan
deze schakelaars.
Zet geen lege magnetron aan. Wanneer de magnetron
zonder voedsel of met voedsel met weinig vocht wordt
ingeschakeld, kan dit brand, verkoling, vonken en beschadiging van het oppervlak ven de binnenruimte veroorzaken.
Bereid geen gerechten direct op het draaiplateau. Overmatige lokale verhitting van het draaiplateau kan het
barsten ervan veroorzaken.
Geen flessen of voedsel voor baby's verwarmen in de
magnetron. Ongelijk verwarmen kan plaatsvinden en
letsel veroorzaken.
Gebruik geen verpakkingen met een smalle hals zoals
siroopflessen.
Niet bakken in vet en in een diepe bak in de magnetron.

i

i

Maak geen conserven in de magnetron, omdat de hele
inhoud van de pot niet altijd het kookpunt bereikt.
Gebruik de magnetron niet voor commerciële doeleinden. Dit apparaat is geschikt gebruik thuis of in objecten
als*: personeelskeuken; in winkels, kantoren en andere
werkplekken, gebruik door gasten van hotels, motels en
andere accommodatie, in agrarische woongebouwen,
accommodatieobjecten*;
Om kookvertraging van hete vloeistoffen en dranken en
brandwonden te voorkomen, dient de vloeistof voordat
deze in de verpakking wordt gedaan en halverwege de
kooktijd geroerd worden. Laat het nog even in de magnetron staan en roer nogmaals voordat u de verpakking
uit de magnetron haalt.
Vergeet niet dat het gerecht in de magnetron staat, om
aanbranden door te lang koken te voorkomen.
Wanneer het apparaat in de gecombineerde modus
wordt gebruikt, mogen kinderen de magnetron alleen
gebruiken onder toezicht van volwassenen vanwege de
hoge temperatuur die gegenereerd wordt.*

Lees het garantiebewijs goed.
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i

Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met lichamelijke of geestelijke beperkingen of personen zonder ervaring met of
kennis van het apparaat, tenzij dit gebruik plaatsvindt
onder toezicht of overeenkomstig de gebruiksaanwijzing van het apparaat, door personen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid. Zorg ervoor dat kinderen
niet met het apparaat kunnen spelen.
Laat gerechten niet te lang koken
Gebruik de ruimte van de magnetron niet voor opslag.
Bewaar geen brandbare voorwerpen in de magnetron,
zoals brood, koekjes, papieren artikelen, etc. Als de
bliksem inslaat in een hoogspanningslijn, kan de magnetron zelf uit gaan.
Verwijder ijzeren klemmen en metalen handvaten van
papieren/plastic bakken voordat deze in de magnetron
worden gezet.
De magnetron moet worden geaard. Alleen aansluiten
op een contact met goed werkende beschermende geleider. Zie “Installatie van veiligheidscircuit”
Bepaalde producten zoals hele eieren (gekookt en/of
rauw), water met olie of vet, afgesloten bakken en dichte glazen potten kunnen ontploffen en dienen daarom
niet in de magnetron te worden verwarmd.
De magnetron mag alleen aanstaan bij toezicht van volwassenen. Laat niet toe dat kinderen toegang hebben
tot de besturingselementen of met het apparaat spelen.
Start de magnetron niet wanneer deze een beschadigd
aansluitblok of stekker heeft, wanneer deze niet goed
functioneert of wanneer deze is beschadigd of is gevallen.
Bedek de ventilatiegaten op de magnetron niet en blokkeer deze niet.
Bewaar of gebruik de magnetron niet buiten.
Gebruik de magnetron niet bij water, bij de gootsteen in
de keuken, in een vochtige ruimte of bij een zwembad.
Dompel het snoer of de stekker niet onder in water.

* Betreft apparaten met grill
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AANWIJZINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK
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i

Houd de snoeren op afstand van verwarmde oppervlakken.
Laat het snoer niet over de tafelrand of aanrecht hangen.
Het apparaat dient gebruikt te worden wanneer de sierlijst is gemonteerd*
Het oppervlak van de binnenruimte is heet na gebruik
van de magnetron.
Controleer de magnetron en het snoer regelmatig op
beschadigingen. Start de magnetron niet wanneer deze
beschadigd is.

VERWIJDERING / SLOOP VERSLETEN APPARATUUR
UITGEBRUIKNAME

UITPAKKEN
Het apparaat is beveiligd tegen
transportschade. Na het uitpakken
moet het verpakkingsmateriaal zo
verwerkt worden dat er geen risico
voor het milieu ontstaat.
Al het materiaal dat voor de verpakking is gebruikt is milieuvriendelijk,
het kan voor 100% hergebruikt worden en het is gelabeld met het bijbehorende symbool.

Na de gebruiksperiode mag dit product
niet verwijderd worden met het normale
huishoudelijke afval, maar dient afgegeven te worden bij een verzamelpunt voor
recycling van elektrische en elektronische apparaten. Dit wordt aangeduid
door het symbool op het product, de
gebruiksaanwijzing of verpakking.
De in het apparaat gebruikte materialen kunnen hergebruikt worden volgens hun bestemming. Dankzij
hergebruik, gebruik van de materialen of andere
vormen van gebruik van gebruikte apparaten draagt
u bij aan de bescherming van ons milieu.

Attentie! Het verpakkingsmateriaal (polyethyleenzakjes, stukken polystyreen etc.) bij het uitpakken
buiten het bereik van kinderen houden.

Informatie over een juist punt voor verwijdering van
gebruikte apparaten kunt u krijgen bij uw gemeente.

* betreft inbouwapparatuur
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GEVAAR

grijpt of bij twijfel of het apparaat correct is geaard,
raadpleeg dan een gekwalificeerde elektricien of
onderhoudstechnicus.
Als het gebruik van een verlengsnoer nodig is, gebruik dan slechts een drie-draads koord met stopcontact met een aardelektrode .
De producent is niet aansprakelijk voor schade of
letsel die het resultaat zijn van het aansluiten van
de magnetron op een voedingsbron zonder veiligheidscircuit of niet goed werkend veiligheidscircuit.

Gevaar voor elektrische schokken - wanneer bepaalde binnenelementen worden aangeraakt kan
dit ernstige verwondingen of overlijden veroorzaken. Demonteer het apparaat niet.
WAARSCHUWING
Gevaar voor elektrische schokken. Onjuiste gebruik
van aarding kan elektrische schokken veroorzaken.
Doe de stekker niet in het stopcontact voordat het
apparaat goed geïnstalleerd en geaard is

Het apparaat is voorzien van een kort netsnoer om
het gevaar voor verstrikking of uitschakelen door
struikelen over een langer snoer te voorkomen.
Bij gebruik van een verlengsnoer:
- De aangegeven nominale elektrische gegevens
van het verlengsnoer dienen minstens zo groot te
zijn als de nominale elektrische gegevens van het
apparaat.
- Het verlengsnoer dient 3-draads te zijn met aarding,
- Een lang snoer moet zo lopen dat dit niet over het
aanrecht of tafelblad hangt waar er aan getrokken
zou kunnen worden door kinderen of waaraan iemand onopzettelijk zou kunnen blijven hangen.

Het apparaat dient geaard te worden. Bij kortsluiting vermindert de aarding het gevaar op elektrische schokken door te voorzien in een afvoerdraad
voor stroom. Dit apparaat is voorzien van een geaarde kabel met een passende stekker. De stekker
dient in een correct geïnstalleerd en geaard contact
te worden gedaan.
Wanneer u de aardingsinstructies niet volledig be-
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INSTALLATIE VEILIGHEIDSCIRCUIT

SCHALEN
WAARSCHUWING
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Gevaar voor letsel Goed afgesloten bakken kunnen ontploffen Gesloten bakken dienen geopend te worden en in plastic zakjes dienen gaten gemaakt te worden voor het verwarmen.
Materialen die in de magnetron gebruikt kunnen worden en welke in de magnetron vermeden dienen te
worden.
Bepaalde niet-metalen schalen kunnen onveilig zijn wanneer ze gebruikt worden in de magnetron. Bij
twijfel kunt u de schaal controleren volgens de volgende procedure:
Controle van de schaal:
1 Vul een magnetronveilige bak met 1 kopje koud water (250 ml), doe hetzelfde met de onderzochte
schaal.
2 Laat dit 1 minuut koken op maximaal vermogen.
3 Raak de schaal voorzichtig aan. Als de schaal warm is, gebruik hem dan niet in de magnetron.
4 Overschrijd de kookduur van 1 minuut niet.
Materialen die niet in de magnetron gebruikt kunnen worden
Soort schaal

Opmerkingen

Aluminium schaal

Kan elektrische boog veroorzaken Doe het gerecht in een
schaal die geschikt is voor gebruik in magnetrons.

Kartonnen doos met metalen handvat

Kan elektrische boog veroorzaken Doe het gerecht in een
schaal die geschikt is voor gebruik in magnetrons.

Metaal of schalen met metalen rand

Metaal schermt het gerecht af van microgolfenergie.
Een metalen rand kan een elektrische boog veroorzaken.

Metalen afsluiting - gedraaid

Kunnen een elektrische boog en brand in de magnetron
veroorzaken.

Plastic zakjes

Kunnen brand in de magnetron veroorzaken

Schuimplastic

Schuimplastic kan smelten of de vloeistof die zich hierin
bevindt verontreinigen wanneer dit wordt blootgesteld aan
hoge temperatuur.

Hout

Hout droogt uit wanneer het gebruikt wordt in de magnetron
en kan barsten of breken.

Materialen die gebruikt kunnen worden in de magnetron
Soort schaal

Opmerkingen

Aluminiumfolie

Alleen afdekking. Kleine gladde stukjes kunnen gebruikt worden
voor het afdekken van dunne stukjes vlees of gevogelte om overmatig koken te voorkomen. Er kan vonkoverslag plaatsvinden als
de folie zich te dicht bij de wanden van de magnetron bevindt. De
folie dient zich minimaal 2,5 cm van de wanden van de magnetron
te bevinden.

Bruineringsschaal

Volg de instructies van de producent. De bodem van de bruineringsschaal dient zich minimaal 5 mm boven het draaiplateau te
bevinden. Onjuist gebruik kan het barsten van het draaiplateau
veroorzaken.

Schotels

Alleen geschikt voor de magnetron. Volg de instructies van de
producent.
Gebruik geen gebarsten of beschadigde schalen.

Glazen potten

Verwijder altijd de dop. Gebruik alleen om gerechten tot de juiste
temperatuur op te warmen. De meeste glazen potten zijn niet
bestand tegen de temperatuur en kunnen breken.
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Glazen schalen

Gebruik alleen hittebestendige schalen in de magnetron. Controleer dat er geen metalen lijsten zijn. Geen gebarsten of gekartelde
bakjes gebruiken.

Kookzakjes in de magnetron

Volg de instructies van de producent. Niet afsluiten met metalen
klemmen.

Papieren borden en bekers

Breng gaatjes om de damp te laten ontsnappen. Voor korte koken/
opwarmen gebruiken. Laat de magnetron niet onbewaakt koken.

Keukenpapier

Gebruiken om de op te warmen gerechten te bedekken om het vet
op te laten nemen.
Alleen gebruiken voor kort verwarmen onder continu toezicht.

Vetvrij papier

Gebruiken als afdekking om spatten te voorkomen of als verpakking voor dampen.

Kunststof

Alleen geschikt voor de magnetron. Dienen een etiket te hebben
met het opschrift "voor de magnetron”. Sommige plastic bakjes
worden zacht wanneer het voedsel dat erin zit warm wordt. Kookzakjes en afgesloten plastic zakjes dienen voorzien te worden van
gaatjes of ventilatieopening volgens de instructies op de verpakking.

Plastic verpakkingen

Alleen geschikt voor de magnetron. Gebruik voor het afdekken van
het gerecht tijdens het koken om het vochtig te houden. Voorkom
dat plastic verpakkingen het voedsel aanraken.

Thermometers

Alleen geschikt voor de magnetron. (thermometers voor vlees en
suiker).

Bakpapier

Gebruik als afdekking om spatten te voorkomen en om de vochtigheid te behouden.
Materiaal van de schaal

Microgolven

Grill

Combi modus

JA

JA

JA

NEE

NEE

NEE

Warmtebestendige ceramiek

JA

NEE

NEE

Schalen van materiaal dat veilig is voor in de
magnetron.

JA

NEE

NEE

Keukenpapier

JA

NEE

NEE

Metalen bak

NEE

JA

NEE

Metalen rek (bij de magnetron geleverd)*

NEE

JA

NEE

Aluminiumfolie en foliebakjes

NEE

JA

NEE

Warmtebestendig glas
Niet warmtebestendig glas

* Komt voor in bepaalde modellen
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INSTELLING MAGNETRON
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Namen van magnetronelementen
Haal de magnetron en alle materialen uit de kartonnen doos en de ruimte van de magnetron De magnetron wordt met de volgende uitrusting geleverd:
Draaiplateau		 1
Meenemer		 1
Gebruiksaanwijzing		
1
Grillrek			1*
A

F

A) Bedieningspaneel
B) Veiligheidsblokkadesysteem - schakelt de voeding van de combimagnetron uit, als de deur
opengaat terwijl het apparaat werkt.
C) Draaipin
D) Draaiplateau
E) Deksel
F) Deurruit

*1

2

E D

C

B

INSTALLATIE DRAAIPLATEAU
1 Druk of leg het draaiplateau nooit onderste boven.
2 Gebruik bij het koken altijd het draaiplateau en de meenemer.
3 Zet voor koken of verwarmen de gerechten op het draaiplateau
4 Als het draaiplateau barst, dient u naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicepunt te gaan.
Uitrustingselementen:

3**

1. Grillrek
2. Draaiplateau
3. Draaipin

* Komt voor in bepaalde modellen Attentie: Het rek dat bij de uitrusting van het apparaat hoort, mag
uitsluitend gebruikt worden wanneer de magnetron op de "GRILL"-functie staat. Zet het rek op het draaiplateau.
** De meenemer komt in twee versies voor, afhankelijk van het model. Ze zijn onderling niet uitwisselbaar.
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- Verwijder alle verpakkingsmaterialen en -elementen.
- Controleer de magnetron op beschadigingen zoals deuken, verplaatsing of breuk van de deur.
- Verwijder alle beschermfolie van de kast.
- Installeer de magnetron niet wanneer deze beschadigd is.
Verwijder het lichtbruine mica-plaatje dat met schroeven vastzit aan de binnenkant ter bescherming van de magnetron niet.
Installatie
1. Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
2. De magnetron mag alleen gebruikt worden als deze eerst wordt ingebouwd in een keukenmeubel*.
3. De wijze van montage van de magnetron wordt beschreven in de "Installatiefolder”*.
4. De magnetron dient geïnstalleerd worden in een kast van 60 cm breed en 85 cm van de keukenvloer*.
Verwijder de pootjes van de onderkant van de magnetron niet*.
Het blokkeren van de in- en uitlaatopeningen kan de magnetron beschadigen.
Zet de magnetron zo ver mogelijk van radio's en televisies. Een draaiende magnetron kan de ontvangst
van radio en tv verstoren.
2. Doe de stekker van de magnetron in een standaard stopcontact.
Controleer eerst of de spanning en frequentie hetzelfde zijn als op het typeplaatje
WAARSCHUWING: Installeer de magnetron niet boven een kookplaat of een ander apparaat dat warmte produceert. Bij dergelijke installatie kan beschadiging optreden en verliest men de garantie.

* Dit betreft apparaten om in te bouwen

De beschikbare oppervlakken kunnen heet
worden tijdens het functioneren.
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INSTALLATIE VAN HET APPARAAT

BEDIENING

NL
Bediening
1. Instelling van de klok
Als het apparaat wordt aangesloten op het lichtnet maakt de magnetron (zoemer)
een eenmalig geluid en op het led-scherm verschijnt een symbool.
1) U kiest voor de klokfunctie door tweemaal op [Kitchen Timer/Clock] te drukken.
De cijfers gaan knipperen.
2) Draai aan [ ] om de uren in te stellen binnen het bereik van 0-23.
3) Druk op [Kitchen Timer/Clock]. De cijfers van de minuten gaan knipperen.
4) Draai aan [ ] om de minuten in te stellen binnen het bereik van 0-59.
5) U beëindigt het instellen van de klok door op [Kitchen Timer/Clock] te drukken. ":"
gaat knipperen en vervolgens wordt de tijd verlicht.
Attentie:
1) Als na het inschakelen van de voeding niet de actuele tijd wordt ingesteld, zal het
apparaat niet werken.
2) Als u tijdens het instellen van de actuele tijd drukt op [Stop/Clear] keert de magnetron automatisch terug naar zijn voorgaande staat.
2. Koken met microgolven
Druk op [Microwave] Op de display verschijnt ”P100”. Druk enkele malen op [Microwave] of draai aan [ ] om het gewenste vermogen in te stellen. Na iedere druk op
de knop verschijnen respectievelijk „P100”, „P80”, „P50”, „P30” of „P10”. Druk op
[Start/+30Sec./Confirm] om uw keuze te bevestigen. Draai aan [ ] om de kooktijd in
te stellen van 0:05 tot 95:00. Druk op [Start/+30Sec./Confirm] om te beginnen met
koken.
Voorbeeld: Om te koken met microgolven op een vermogen van 80% gedurende 20
minuten moet u de magnetron volgens de onderstaande stappen instellen.
1) Druk eenmaal op [Microwave]. Op de display verschijnt ”P100”.
2) Druk opnieuw op [Microwave] of draai aan [ ] en kies voor 80% vermogen van
de microgolven.
3) Druk op [Start/+30Sec./Confirm] om uw keuze te bevestigen. Op de display verschijnt ”P80”.
4) Om de kooktijd in te stellen draait u aan [ ] totdat op de display "20:00" verschijnt.
5) Om te beginnen met koken drukt u op [Start/+30Sec./Confirm].
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Opgelet: de kooktijd kan worden verlengd door op de volgende manier op de knoppen te drukken:
0 - 1 min
1 - 5 min
5 - 10 min
10 - 30 min
30 - 95 min
"Microwave"
Instelling
1
2
3
4
5

: 5 sec
: 10 sec
: 30 sec
: 1 min
: 5 min
Display

Microgolfvermogen [%]

P100
P80
P50
P30
P10

100
80
50
30
10

3. Snelstart
1) Om te beginnen met koken met een vermogen van 100% drukt u op [Start/+30Sec./Confirm]. Elke druk op de knop verlengt de kooktijd met 30 seconden, maximaal tot 95 minuten.
2) In de microgolfmodus of bij ontdooien op tijd verlengt elke druk op de knop
[Start/+30Sec./Confirm] de kooktijd met 30 seconden.
3) Om koken bij 100% vermogen van de microgolven in te stellen draait u [ ] naar
links. Druk vervolgens u op [Start/+30Sec./Confirm] om te beginnen met koken.
4. Ontdooien volgens gewicht
1) Druk eenmaal op [Weight/Time Defrost]. Op de display verschijnt "dEF1".
2) Draai aan [ ] om te kiezen voor het gewicht van het voedingsmiddel van 100 tot
2000 g.
3) Om te beginnen met ontdooien drukt u op [Start/+30Sec./Confirm].
5. Ontdooien op tijd
1) Druk tweemaal op [Weight/Time Defrost]. Op de display verschijnt "dEF2".
2) Draai aan [ ] om de ontdooitijd in te stellen. De maximale ontdooitijd bedraagt
95 minuten.
3) Om te beginnen met ontdooien drukt u op [Start/+30Sec./Confirm]. Het vermogensniveau voor ontdooien bedraagt P30. U kunt dit niet veranderen.
6. Kookwekker
Druk eenmaal op [Kitchen Timer/Clock]. Op de display verschijnt 00:00.
2) Draai aan [ ] om de gewenste tijd in te stellen. De maximale kooktijd bedraagt
95 minuten.
3) Druk op [Start/+30Sec./Confirm] om uw instelling te bevestigen.
4) zodra de ingestelde tijd is verstreken, schakelt de kookwekkeraanduiding uit. Het
geluidssignaal klinkt 5 keer. Als de klok is ingesteld (24-uursmodus) wordt op de
display de actuele tijd getoond.
Attentie: De kookwekker verschilt van het 24-uurssysteem van de klok. De kookwekker telt de tijd af.
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7. Menu automatische programma's
1) Om het menu te kiezen draait u [ ] naar rechts. Op de display verschijnen achtereenvolgens "A-1" tot "A-8", die staan voor pizza, vlees, groente, pasta, aardappelen,
vis, dranken en popcorn.
2) Druk op [Start/+30Sec./Confirm] om uw keuze te bevestigen.
3) Om een willekeurig gewicht uit de menutabel te kiezen draait u aan [ ].
4) Om te beginnen met koken drukt u op [Start/+30Sec./Confirm].
Voorbeeld: Om gebruik te maken van een functie uit "Auto Menu" voor het koken van
350 g vis, handelt u als volgt:
1) Draai [ ] naar rechts totdat "A-6"verschijnt.
2) Druk op [Start/+30Sec./Confirm] om uw keuze te bevestigen.
3) Om het visgewicht te kiezen draait u aan [ ] totdat het gewicht 350 g verschijnt.
4) Om te beginnen met koken drukt u op [Start/+30Sec./Confirm].
Menutabel:
Menu
A-1
Pizza
A-2
Vlees
A-3
Groenten
A-4
Pasta
A-5
Aardappelen
A-6
Vis
A-7
Drank
A-8
Popcorn

Gewicht (g)
200
400
250
350
450
200
300
400
50 (met 450 ml koud water)
100 (met 800 ml koud water)
200
400
600
250
350
450
1 glas (120 ml)
2 glazen (240 ml)
3 glazen (360 ml)
50
100

Display
200
400
250
350
450
200
300
400
50
100
200
400
600
250
350
450
1
2
3
50
100

8. Koken in meerdere fasen
Het hoogste aantal kookfasen dat u kunt instellen is 2. Als u gebruikmaakt van meerdere kookfasen en een van de fasen is ontdooien, dan moet u dat als eerste fase
instellen.
Voorbeeld: Om een voedingsmiddel gedurende 5 minuten te ontdooien en vervolgens gedurende 7 minuten te koken in de magnetron bij een vermogen van 80%,
handelt u als volgt:
1) Druk tweemaal op [Weight/Time Defrost]. Op de display verschijnt "dEF2".
2) Draai aan [ ] om de ontdooitijd te kiezen totdat "5:00" verschijnt op de display.
3) Druk eenmaal op [Microwave]. Op de display verschijnt ”P100”.
4) Druk opnieuw op [Microwave] of draai aan [ ] en kies voor 80% vermogen van
de microgolven.
5) Druk op [Start/+30Sec./Confirm] om uw keuze te bevestigen. Op de display verschijnt ”P80”.
6) Om de kooktijd in te stellen draait u aan [ ] totdat op de display "7:00" verschijnt.
7) Om te beginnen met koken drukt u op [Start/+30Sec./Confirm]. Voor de eerste
fase klinkt het geluidssignaal eenmaal. Het aftellen van de ontdooitijd begint. Het
geluidssignaal klinkt opnieuw zodra de tweede kookfase begint. Na afloop van het
koken klinkt het geluidssignaal 5 keer.
16

9. Controle van de actuele instellingen
1) Om gedurende 3 seconden het huidige vermogen te tonen, drukt u in de kookmodus op [Microwave]. Na 3 seconden keert de magnetron terug naar de voorgaande
staat.
2) Om gedurende 3 seconden de tijd te tonen, drukt u in de kookmodus op [Kitchen
Timer/Clock].
10. Startblokkade
Startblokkade inschakelen: Druk in de stand-bymodus op [Stop/Clear] en houd deze
knop 3 seconden ingedrukt - u hoort een lang geluidssignaal dat de inschakeling van
de startblokkade aanduidt. [
] brandt en als de tijd is ingesteld wordt deze
verlicht. De blokkade-aanduiding brandt.
Startblokkade uitschakelen: Als de startblokkade actief is drukt u op [Stop/Clear]
en houdt deze knop 3 seconden ingedrukt - u hoort een lang geluidssignaal dat de
uitschakeling van de startblokkade aanduidt.

17

NL

BEDIENING

VERWIJDERING VAN DEFECTEN

NL

Magnetron verstoort het beeld van de televisie

Bij bereiding op een laag vermogen kan het
licht van de magnetron zwakker worden. Dat is
normaal.

De magnetron is slecht verlicht

Er verzamelt zich damp op de deur, er komt hete
lucht uit de ventilatieopeningen

Defect

De radio- en televisieontvangst kan verstoord
worden wanneer de magnetron aanstaat. Dit kan
ook gebeuren bij kleine elektrische apparatuur
zoals mixers, stofzuigers en elektrische ventilatoren. Dat is een normaal verschijnsel.

Tijdens het koken van gerechten kan er damp
ontstaan. Het merendeel ontsnapt via de ventilatieopeningen.
Een deel ervan kan zich verzamelen op een
koele plek, zoals de deur van de magnetron. Dat
is normaal.

Mogelijke oorzaak

Verwijdering

Aansluitsnoer zit niet goed in
het stopcontact

Haal de stekker eruit en doe
deze na 10 seconden opnieuw
in het contact.

Doorgebrande zekering, of de
veiligheidsschakelaar heeft
gewerkt.

Vervang de zekering of die de
zekering aan (reparatie alleen
door Service van Amica)

Probleem met het contact

Controleer het contact met
behulp van andere elektrische
apparaten.

De magnetron verwarmt niet.

De deur zit niet goed dicht.

Doe de deur goed dicht.

Het glazen draaitableau maakt
lawaai wanneer de magnetron
aanstaat.

Vuile draairing en onderkant
van de magnetron.

Zie ”Onderhoud van de magnetron”

Magnetron kan niet gestart
worden.

REINIGING
Zorg er voor het reinigen voor dat de magnetron niet aangesloten is op de voedingsbron.
a) Reinig de binnenkant van de magnetron na gebruik met een vochtige doek.
b) Reinig de accessoires normaal in water met zeep.
c) Reinig het deurkozijn, pakking en aangrenzende elementen wanneer deze vuil zijn met een vochtige
doek. Bij het reinigen van het oppervlak van de deur en magnetron alleen milde, niet-schurende zeep of
reinigingsmiddelen gebruiken op een spons of zachte doek.
Gebruik voor het reinigen van de glazen deur geen agressieve schuurmiddelen of scherpe metaalsponzen omdat dit krassen en beschadiging van de ruit kan veroorzaken.
Om de binnenruimte te reinigen: doen een halve citroen in een schaaltje, voeg 300 ml water toe en zet de
magnetronfunctie op 100% gedurende 10 minuten.
Haal de magnetron na het reinigen uit het stopcontact en neem de binnenkant af met een zachte droge
doek.
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GARANTIE, SERVICE
De garantieverplichtingen blijken uit het garantiebewijs.
De producent is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het product.

Verklaring van de producent
Hierbij verklaart de producent dat dit product voldoet aan de basiseisen van de volgende EU-richtlijnen:
l
laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG,
l
richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG,
l
richtlijn voor ecologisch ontwerp 2009/125/EG,
het product is daarom voorzien van het
-merk en er is een conformiteitsverklaring afgegeven door de
markttoezichthoudende organen.
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Garantie

MONTAGE VAN HET APPARAAT IN EEN INBOUWMEUBEL
Lees voor de installatie deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

NL

De voedingskabel niet afklemmen of buigen.
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MONTAGE VAN HET APPARAAT IN EEN INBOUWMEUBEL

Attentie:
Voor installatie zijn nodig: houder en sjabloon voor de onderkant van het kastje.
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B. Bereid het kastje voor.
1. Lees de instructie op het SJABLOON VOOR DE ONDERKANT VAN HET KASTJE, plaats het sjabloon op het onderste vlak van het kastje.

2. Maak markeringen op het onderste vlak van het kastje, in overeenstemming met de aanduiding "a"
op het sjabloon.

3. Neem het sjabloon van de onderkant van het kastje en maak de houder vast met behulp van schroef
A.
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C. Montage van de magnetron
4. Monteer de magnetron in het kastje.
- Zorg ervoor dat de achterkant van de magnetron is bevestigd met de houder.
- De voedingskabel niet afklemmen of buigen.

Open de deur en maak de magnetron vast aan het kastje met behulp van schroef B in de montageopening. Plaats vervolgens het plastic kapje op de montageopening.
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