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Commerciële Magnetron/Heteluchtoven

 Modelnummer NE-SCV2 
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Lees deze instructies volledig door voordat u deze oven gebruikt en bewaar deze voor toekomstig 
gebruik.
Lees voor gebruik van dit product zorgvuldig de “Belangrijke veiligheidsinstructies” 
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20 cm

3 cm

10 cm10 cm
10 cm10 cm

20 cm

3 cm

10 cm10 cm
10 cm10 cm

Belangrijke veiligheidsinstructies
INSTALLATIE
ONDERZOEK UW OVEN

AARDING
BELANGRIJK:

WAARSCHUWING OVER SPANNING EN VERMOGEN

PLAATSING VAN DE OVEN
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WAARSCHUWING
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Belangrijke veiligheidsinstructies
LET OP
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Belangrijke veiligheidsinstructies
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GEBRUIK VAN UW OVEN

ONDERHOUD VAN UW OVEN

GARANTIE

ALS DE HITTESTRALER VOOR DE EERSTE KEER WORDT INGESCHAKELD

Handmatig
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Te gebruiken soorten containers
HETELUCHT-EN-MAGNETRON/ 
GRILL-EN-MAGNETRON

®

HETELUCHT/GRILL/HETELUCHT-EN-GRILL

MAGNETRON
U kunt de magnetron alleen gebruiken om te koken bij stap 2 en stap 3 in Koken in Stappen. (pp.34-35)
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Kookfuncties

U kunt de magnetron alleen gebruiken om te koken bij stap 2 en 
stap 3 in Koken in Stappen. 

Hoe te Koken Kookfuncties
Hetelucht

Grill

Hetelucht-en-Grill

Magnetron

Hetelucht-en-Magnetron

Grill-en-Magnetron

magnetron

Verwarming

Verwarming

Magnetron

Verwarming + Magnetron

Verwarming + Magnetron

Over de pijlen in de afbeelding

NL11
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(p.29)

(p.30)

(p.31)

(p.32)

(p.33)

30% 40% 50% 60% 70% 90%80% 100%

 

Basisgebruik

Hetelucht

Grill

H
andm

atig koken

Stap 1 alleen koken

Ventilatorsnelheid

K
oken in stappen

K
oken vanuit 
G

eheugen

Hetelucht-en-Grill

Hetelucht-en-Magnetron

Grill-en-Magnetron

Verwarming

Verwarming

Verwarming

Verwarming + Magnetron

Verwarming + Magnetron

Koken met alleen de 
Magnetron is niet 
mogelijk in Stap 1.

Stap 1 

Stap 2 

Stap 3 

Handleiding Ventilatorsnelheid

Licht bakken

Een kookprogramma in het geheugen opslaan

Geeft de buitenkant een krokant oppervlak

Droogt het voedsel snel en 
maakt het oppervlak krokant

Maximum
magnetronver-
mogen en  
kooktijd voor 
elke stap

Er kunnen tot 100 verschillende (standaardinstelling) kookprogramma’s in het geheugen worden 
opgeslagen. [U kunt ook 10 of 1000 verschillende instellen. (p.40)]

Selecteer Geheugen  of Handmatig
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Kookkaart
De bereidingstijd is slechts een richtlijn. Aanpassen afhankelijk van het soort voedsel en de 
aanvangstemperatuur.

Opwarmen

Menu Start Temp.
Hoe-

veelheid
(Gewicht)

Accessoi-
re/Ander

Gerei

Voorver-
warm
Temp.

Programma

Stap Hete-
lucht

Venti-
lator Grill MW Tijd Totaal

Bevroren
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P8
P7
P6
P5
P4

1050 W
900 W
800 W
700 W
600 W

P3
P2
P1
P0

500 W
300 W
200 W
0 W

Menu Start Temp.
Hoe-

veelheid
(Gewicht)

Accessoi-
re/Ander

Gerei

Voor-
ver-

warm
Temp.

Programma

Stap Hete-
lucht

Ventila-
tor Grill MW Tijd Totaal

Worst

chocolate

WAARSCHUWING
Voedsel niet oververhitten.
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Accessoires

Bodemplaatbekleding Keramische Lade Metalen Rooster Schepje

Geribbelde Plaat 
(zwart)

Keramische Plaat 
(wit)

Ovenplaat
(3 kleuren) Geheugenkaart

Procedure om de bodemplaatbekleding te bevestigen

① Nadat u de 
bodemplaatbekleding uit de 
verpakking hebt verwijderd, 
draait u deze om en buigt u 
deze langs de linker en rechter 
buiglijnen.

② Verwijder alle accessoires uit 
de oven, plaats de gebogen 
bodemplaatbekleding tegen 
de binnenkant van de oven 
en zorg ervoor dat deze 
goed contact maakt met de 
binnenkant van de ovenruimte.

③ Plaats de keramische lade, 
het metalen rooster en de 
accessoires die nodig zijn voor 
het koken in die volgorde op de 
bodemplaatbekleding.
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van het 

rek zo dat het 

De oven mag niet als magnetron worden 
gebruikt zonder voedsel in de oven.

LET OP

Schepje
Te gebruiken bij het verwijderen van 
ovenplaat of voedsel.

Ovenplaat (3 kleuren)
Alleen op de keramische plaat plaatsen.

Keramische plaat (wit)
Plaats op het metalen rooster.

Geribbelde plaat (zwart)
Op het metalen rooster plaatsen.

Metalen rooster
Op de keramische plaats plaatsen.

Keramische lade
Op de bodemplaatbekleding plaatsen.

Bodemplaatbekleding
Op het onderste oppervlak van de oven 
plaatsen.
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Onderdelen van uw oven
Voorkant

Achterkant

Deurkruk
Deur

Luchtinlaat

voordat u de oven gaat gebruiken.
Continu gebruik van de oven zonder deze onderdelen 
zal een storing tot gevolg hebben.

Olie opvangbak

Lekbak

Frontkap

Luchtuitlaat
Katalysator

VoedingsstekkerNetsnoer

AARDING
BELANGRIJK:

Opmerking
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Bedieningspaneel (beginscherm)

Aanraakscherm (display) (p.21)
lTik direct op het scherm om de bedieningselementen te gebruiken.
lGeeft details aan zoals de bereidingstemperatuur, bereidingstijd, 

het opgeslagen kookprogramma, pieptooninformatie, enz.
lRaak het scherm niet aan met een scherp voorwerp. Dit kan 

schade veroorzaken.

Koeling (p.22)

Hulpprogramma’s (pp.23–27)

Terugknop
l Keert terug naar het vorige bedieningsscherm, zodat de 

instellingen kunnen worden gewijzigd.
l Niet beschikbaar nadat het koken is begonnen. 

Knop Stop/Reset
l Druk eenmaal om het kookproces tijdelijk te stoppen. Om het 

koken te hervatten, drukt u op de Startknop.
l Druk tweemaal om uw instructies te wissen (keert terug naar het 

beginscherm) of annuleer het koken.

l Druk na het instellen van voorverwarmen of koelen op deze knop.
l Stel na het voorverwarmen het koken vanuit geheugen of handmatig koken in en druk op deze 

knop om te beginnen met koken.
l Het lampje zal knipperen om aan te geven dat u op deze knop moet drukken.

Lamp Startknop

Automatische uitschakelfunctie
Het beginscherm van de display wordt automatisch uitgeschakeld als het gedurende 5 minuten niet wordt 
gebruikt.

Om de stroom AAN te zetten
In de automatische uitschakel modus wordt de stroom ingeschakeld zodra de deur wordt geopend.

l Alleen in het Engels weergegeven.
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Instructies voor het stapelen

Bovenste oven

Onderste oven

WAARSCHUWING LET OP
Installeer de oven niet op 150 cm of meer boven 
de vloer. Dit kan brandwonden veroorzaken. 
Alleen bij een combinatie van dezelfde modellen 
is het toegestaan om te stapelen.

Koppel het netsnoer voor installatie los van het 
stopcontact en zorg ervoor dat de ovenruimte 
leeg is.
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Hoe het aanraakscherm bedienen
Geheugen

Handmatig

Geheugen

Handmatig
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Hoe het aanraakscherm te bedienen
Koeling
De binnenkant van de oven kan worden gekoeld als de ovenruimte na het koken heet is.

Pas op voor de hete lucht bij het openen van de 
deur.

LET OP
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Hulpprogramma’s
 kunt verschillende instellingen, zoals geheugen of pieptoon, wijzigen en vastzetten.

l Deze functie kan niet worden gebruikt als geheugenvergrendeling AAN staat.  

l anneer geheugenvergrendeling AAN staat, worden  
het koken anuit geheugen emor  cooking  en 
Instellingen ijzigen hange settings  niet weergegeven.

Koken anuit geheugen

Onderhoudsinformatie

Annuleer geheugenvergrendeling. (p.27)

Geheugen opslaan (p.3 )

Geheugen wissen (p.3 )

Geheugen wijzigen (p.39)

Geheugengetal (p. )

Om alle kookuren te eki ken inclusief oor er armen

Het hoogste getal van de teller is 999999 uren.
De volgende keer dat deze wordt gebruikt, 
zal hij weer  aangeven.
Een totaal van alle kookuren wordt afgerond 
naar het dichtstbijzijnde uur.

bijv.)

bijv.)

Alle kookuren Scherm
59 min

1 uur 59 min 1
l Keert na 3 seconden terug naar het beginscherm.

Om het aantal c cli te eki ken inclusief oor er armen

r. 
De volgende keer dat deze wordt gebruikt, zal hij 
weer  aangeven.

 Als u na een pauze halverwege opnieuw begint 
met koken, telt het ook als een nieuwe cyclus.

zijn naar beneden afgerond.

Aantal cycli Scherm
99 keer
1 1 keer 1
11  keer 11

l Keert na 3 seconden terug naar het beginscherm.

Opmerkingen

Opmerkingen

Standaardinstelling  Niet weergegeven (p.27)
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Hoe het aanraakscherm te bedienen
Hulpprogramma’s
Instellingen veranderen l Deze functie kan niet worden gebruikt als de geheugenvergrendeling 

Pieptoon Om de geluidssterkte van de pieptoon te wijzigen
(Standaardinstelling:
Niveau 3)

l Afhankelijk van de instelling 
kan ook de toonhoogte van de 
pieptoon Pitch of beep clean
worden weergegeven.

l Selecteer de 
geluidssterkte met + of
–  en tik op OK .

Om de lengte van de pieptoon aan het eind van het programma te wijzigen

Om de toonhoogte van de pieptoon aan het einde van het 

(Standaardinstelling: Normaal)

l Selecteer de lengte van de pieptoon en tik op OK .

l Selecteer de toonhoogte 
en tik op OK .

l Selecteer AAN
ON of UIT OFF
en tik op OK .

l De oven keert terug naar 
het beginscherm nadat de 
instellingen gedurende 3 
seconden zijn weergegeven.

drie korte pulsen

en piept vervolgens elke 30 
seconden met drie langere 
pulsen
l De pieptoon stopt wanneer 

u de deur opent.

n   Om AAN of UIT te selecteren voor de voorverwarmen pieptoon 
(Standaardinstelling: AAN)

n   Om AAN of UIT te selecteren voor het deuralarm 
(Standaardinstelling: AAN)

l Selecteer de Voorverwarmen 
pieptoon Preheated beep of
Deuralarm Door alarm .

programma te wijzigen
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Koken voor het 
voorverwarmen

Helderheid D

Voorverwarmtemperatuur

Note

AAN: u kunt beginnen met koken voordat het voorverwarmen is voltooid.
: u kunt niet beginnen met koken totdat het voorverwarmen is voltooid.

Als u AAN ON  kiest om te beginnen met 
koken tijdens het voorverwarmen  kunnen de 
kookresultaten worden be nvloed omdat de 
oventemperatuur mogelijk laag is.

l Selecteer AAN ON of UIT OFF en tik op OK .
l De oven keert terug naar het beginscherm nadat de instellingen 

gedurende 3 seconden zijn weergegeven.
 kunt de helderheid van het aanraakscherm kiezen.

(Standaardinstelling: Niveau 3)

l Selecteer de helderheid met + of –  en tik op OK .
 kunt de voorverwarmtemperatuur die op het beginscherm wordt weergegeven wijzigen. 

l oud er rekening mee dat de voorverwarmtemperatuur die eerder is opgeslagen 
voor het oken vanuit eheugen (p.3 ) ook wordt gewijzigd als u de instelling hier 
wijzigt.

l De oven keert terug naar het beginscherm 
nadat de instellingen gedurende 3 seconden 
zijn weergegeven.

l Selecteer
Voorverwarmen
Preheat  of 
Voorverwarmen  
Preheat .

l Stel de vereiste 
temperatuur in 

l Stel de beschikbare 
kooktemperatuur in 

l eert na 3 seconden terug naar het beginscherm.

l  kunt beginnen met koken op ingestelde eschikbare Kooktemperatuur
ook available temp.  wanneer Koken voor het voorverwarmen ook before preheated

op AAN ON  staat. Als de Koken voor het Voorverwarmen ook before preheated
op UIT OFF  staat  zal de ingestelde eschikbare Kooptemperatuur

ook available temp. worden overgeslagen.

elder

Donker

Opmerkingen

Opmerking

(Standaardinstelling: )
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Hoe het aanraakscherm te bedienen
Hulpprogramma’s

ontroleer het geheugen

eheugenlijst pgeslagen inhoud voor het koken  pieptoon en geheugenvergrendeling  etc. worden 
elke 4 seconden om de beurt weergegeven.

lijft de inhoud van 
opeenvolgende
geheugennummers
weergeven.

nhoud oken vanuit eheugen

nstellingen
pieptoon  

eheugenvergrendeling
interval

nderhoudsinterval

l
bepaald geheugennummer om te bevestigen.

l eert terug naar 
het beginscherm.

l m een bepaald geheugennummer op te roepen ter bevestiging  druk op de knop Stoppen esetten terwijl 
het scherm verandert  tik dan op Nummer ijzigen hange number   voer het geheugengetal in en tik op
OK . De inhoud van het geheugen wordt weergegeven door op de startknop te drukken. 
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D hecksum
ebruiken om te bevestigen of de inhoud van meerdere SD geheugenkaarten hetzelfde is.

De geheugeninhoud op de SD geheugenkaart wordt weergegeven als alfanumerieke tekens van vier cijfers.
Als de alfanumerieke tekens hetzelfde zijn  is de inhoud van het geheugen van die SD geheugenkaarten hetzelfde.

l De oven keert terug naar 
het beginscherm nadat de 
instellingen  gedurende 3 
seconden zijn weergegeven.

 Om de gegevens van Koken vanuit eheugen te bevestigen (bijv.: 4)

 Ter bevestiging van pieptoon  gegevens geheugenvergrendeling enz. (bijv.: 0 D )

l eert na 3 seconden terug 
naar het beginscherm.

l mdat het scherm 
snel verandert  
is het bijna niet 
mogelijk om 
bovenstaande
scherm bij te 
houden.

l eert na 3 
seconden
terug naar het 
beginscherm.

anneer de geheugenvergrendeling AAN staat
l oken vanuit geheugen start automatisch nadat u een geheugennummer heeft geselecteerd  zelfs zonder op 

de startknop te drukken.
l Koken vanuit eheugen emor  cooking en Instellingen ijzigen hange settings worden niet weergegeven.

anneer de geheugenvergrendeling UIT staat
l oken vanuit geheugen start wanneer u op de startknop drukt nadat u het geheugennummer heeft 

ingevoerd.

Opmerkingen

OK

eheugenvergrendeling
 kunt geheugenvergrendeling AAN of  kiezen.

l eheugenvergrendeling De standaardinstelling is AAN  volg 
onderstaande stap om deze te wijzigen.

l Druk gedurende 2 seconden op de 
Startknop (piepgeluid) en druk 3 keer 
op de Startknop (piepgeluid).

l Selecteer AAN           of UIT
en tik op         .

ON OFF
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1 1  280°C

2

3

Voorverwarmen
 280°C en  250°C

Selecteer

Druk op de 
Startknop

Voorverwarmen  
is voltooid

Koken voor het voorverwarmen
Cook before preheated UIT OFF  staat en u 

Koken voor het voorverwarmen
Cook before preheated AAN ON

Voorverwarmen annuleren

Geheugen  280°C
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1

2

3

4

5

6

Handmatig koken
Koken met hetelucht

Handmatig

de oven 

Na Handmatig  voorverwarmen, 
kies de optie Hetelucht Convection

Stel de 
oventemperatuur
in en tik op OK

UIT OFF  om het 

Stel
Ventilatorsnelheid  
in en tik op OK

Stel de 
bereidingstijd in

Volgende Next

Druk op de 
Startknop

Recall

Tik op Tijd Instellen
Set time

Hetelucht
Convection  en 
Ventilatorsnelheid 
Fan speed

Opmerkingen
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Handmatig koken
Koken met grill

Handmatig

Na Handmatig  voorverwarmen, 
selecteer Grill

Selecteer Hoog High
UIT OFF om het 

Stel Ventilatorsnelheid 
in en tik op OK

Tik op Tijd instellen
Grill  en 

Ventilatorsnelheid
Fan speed

Stel de
bereidingstijd in

Next

Druk op de Startknop 

Oproepen Recall

de oven 

Opmerkingen
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1

2

3

4

5

6

Koken met hetelucht en grill
Handmatig

Selecteer na het Handmatig
voorverwarmen de optie Hetelucht

Stel de 
oventemperatuur in 
en tik op OK

UIT OFF om het 

Stel
Ventilatorsnelheid in 
en tik op OK

Selecteer Grill

Select Hoog High
UIT OFF  om het 

Tik op Tijd instellen 
Set time

Hetelucht
Convection Grill  en 
Ventilatorsnelheid
Fan speed

Stel de
bereidingstijd in

Volgende Next

Druk op de Startknop 

Oproepen Recall

de oven 

Opmerkingen
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1

2

3

4

5

6

Handmatig koken
Koken met hetelucht en magnetron

Handmatig

Na Handmatig  voorverwarmen, 
selecteer Hetelucht Convection

Stel de 
oventemperatuur in 
en tik op OK

OFF om het reeds 

Stel de 
Ventilatorsnelheid  
in en tik op OK

Selecteer  
Magnetron
Microwave

Selecteer het 
Magnetronvermogen

Tik op Tijd instellen
Hetelucht

Convection Magnetron
Microwave  en 
Ventilatorsnelheid
Fan speed

Stel de
bereidingstijd in

Volgende Next

Druk op de Startknop 

Oproepen Recall

Opmerkingen
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1

2

3

4

5

6

Na Handmatig  voorverwarmen, 
selecteer Grill

Selecteer Hoog
UIT OFF om het 

Stel de 
Ventilatorsnelheid 
in en tik op OK

Selecteer  
Magnetron
Microwave

Selecteer het 
Magnetronvermogen

Tik op Tijd instellen 
Set time

Grill Magnetron
Microwave  en 
Ventilatorsnelheid
Fan speed

Stel de
bereidingstijd in

Volgende Next

Druk op de Startknop 

Oproepen Recall

de oven 

Koken met grill en magnetron
Handmatig

Opmerkingen
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1 2 3

4 5 6

Handmatig koken
Koken in stappen

Handmatig

Na Handmatig
voorverwarmen, Selecteer 
Hetelucht Convection

Stel de oven-
temperatuur in 
en tik op OK

Stel Ventilator-
snelheid in en 
tik op OK

Selecteer
Magnetron
Microwave

de oven 

Selecteer het 
magnetron-
vermogen

Tik op Tijd 
instellen
Set time

Stel de 
bereidingstijd
in en tik op 
Volgende Next

 Maximaal vermogen en bereidingstijd voor koken met Hetelucht-en-Magnetron/Grill-en-Magnetron

Het magnetronvermogen, de temperatuur, de bereidingstijd of andere kunnen worden ingesteld tot 
maximaal drie doorlopende stappen. Gebruik de functies Hetelucht, Grill en Magnetron overeenkomstig 

Stap 1
Stap 1
Stap 1

Stap 1
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1 2  3  4  

1  2 3 4 5 

Selecteer
Magnetron
Microwave

Selecteer
P4

Tik op Tijd 
instellen
Set time

Stel de bereidingstijd  
in en tik op Volgende 
Next

Selecteer
Grill

Selecteer
Hoog High

Stel Venti-
latorsnel-
heid in en 
tik op OK

Tik op Tijd 
instellen
Set time

Stel de
bereidings-
tijd in

Druk op de Startknop.

Opmerkingen

Stap 2

Stap 3
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1

2

3

Koken vanuit geheugen
Geheugen

Hoe het geheugen opslaan

Sla het programma op na handmatige bereiding

Er zijn twee methodes om koken vanuit geheugen op te slaan - een kookprogramma opslaan na 
handmatig koken en van tevoren een kookprogramma opslaan.
Er kunnen tot 100 soorten (standaardinstelling: 00-99) kookprogramma’s in het geheugen worden opgeslagen.

Het is handig om veelgebruikte menu’s te maken.
U kunt eerder opgeslagen inhoud ook overschrijven, wijzigen of wissen.

Neem het voedsel 
uit nadat het koken 
is voltooid

Tik op Geheugen 
Memory

Annuleren Cancel

Voer het gewenste 
geheugennummer in

Wanneer het Wanneer het 

Overwrite
Opslaan succesvol

Opslaan succesvol

Stap 1
Stap 1
Stap 1
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1

2

3

4

5

6

7  

8

la een programma vooraf op
electeer

Hulpprogramma’s 
Tools

electeer
voorverwarmen

tel de 
bereidingstijd in 
en tik op Volgende 
Ne t

tel de 
bereidingstijd in 
en tik op Volgende 
Ne t

tel de 
bereidingstijd in en 
tik op eheugen 

emor

electeer Koken 
vanuit eheugen 

emor  cooking

electeer
eheugen Opslaan 
ave memor

Voer het gewenste 
geheugennummer
in en tik op OK

oer de procedures 1 tot 6 uit van Stap  van
oken in Stappen  (p.34)

oer de procedures 1 tot 3 uit van Stap 2 van
oken in Stappen  (p.3 )

oer de procedures 1 tot 4 uit van Stap 3 van
oken in Stappen  (p.3 )

l ik op eheugen emor om
het bevestigingsscherm weer te 
geven en te voltooien.

l ik op eheugen emor om
het bevestigingsscherm weer te 
geven en te voltooien.

l De oven keert terug naar 
het beginscherm nadat het 
bevestigingsscherm gedurende 
3 seconden is weergegeven.

oud er rekening mee dat de voorverwarmtemperatuur die is opgeslagen voor het koken vanuit geheugen 
wordt gewijzigd als u de instelling van de voorverwarmingstemperatuur wijzigt. (p.2 )
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1

2

3

4

5

Koken vanuit geheugen
Hoe geheugen te verwijderen
l Deze functie kan niet worden gebruikt als geheugenvergrendeling AAN staat. Annuleer 

geheugenvergrendeling. (p.2 )

electeer
Hulpprogramma’s 
Tools

electeer Koken 
vanuit eheugen 

emor  cooking

electeer
eheugen wissen 

Delete memor

Voer het 
geheugennummer
in dat u wilt 
verwijderen en tik 
op OK

evestig de 
gegevens en
tik op issen 
Delete

l De oven keert terug naar 
het beginscherm nadat het 
bevestigingsscherm gedurende 
3 seconden is weergegeven.

l Annuleren ancel
om terug te keren naar 
procedure 4.
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6   

Hoe het geheugen wijzigen
l Deze functie kan niet worden gebruikt als geheugenvergrendeling AAN staat. Annuleer 

geheugenvergrendeling. (p.2 )

electeer
Hulpprogramma’s 
Tools

electeer Koken 
vanuit eheugen 

emor  cooking

electeer
eheugen ijzigen 
odif  memor

Tik op eheugen 
emor

l De oven keert terug naar 
het beginscherm nadat het 
bevestigingsscherm gedurende 
3 seconden is weergegeven.

Voer het 
geheugennummer
in dat u wilt 
bewerken en tik op 
OK

Het eerder opgeslagen 
programma wordt weergegeven. 

ijzig het onderdeel dat u 
wilt aanpassen volgens de 
instructies die zijn aangegeven 
in en programma vooraf 
opslaan  p.
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Koken vanuit geheugen
Hoe getallen voor het geheugen in te stellen

et aantal cijfers voor het geheugennummer staat ingesteld op t

l  AAN staat. Annuleer 

electeer
Hulpprogramma’s 
Tools

electeer Koken 
vanuit eheugen 

emor  cooking

electeer
eheugencijfer

electeer het 
gewenste aantal 
cijfers en tik op OK

l
het beginscherm nadat de 

seconden zijn weergegeven.
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1 1  280°C 

2

3

4

5

6

Koken met een opgeslagen kookprogramma
Selecteer

Druk op de 
Startknop

Voorverwarmen  
is voltooid

Het programma 
wordt weergegeven

Druk op de Startknop

Oproepen Recall

Wanneer 

Selecteer een menu 
nadat u het voedsel 
in de oven heeft 
geplaatst en sluit de 
deur

(

Wanneer 
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Onderhoud uw oven
Het is van essentieel belang dat u deze punten volgt om het maximale uit uw oven te halen. 
Microgolven worden aangetrokken door vocht en vet: een vuile oven werkt daarom niet EFFICIËNT.
Als de oven niet schoon wordt gehouden, kan dit het oppervlak beschadigen. Dit kan de levensduur 
van het apparaat nadelig beïnvloeden en mogelijk resulteren in een gevaarlijke situatie.

WAARSCHUWING
Trek vóór het onderhoud de stekker uit het stopcontact.

Wacht met het reinigen eerst tot de ovenruimte is 
afgekoeld.

Voor het reinigen

Reinig deze onderdelen dagelijks.

Deur

Ovenruimte • Deur binnenzijde • Deurafdichting
Afvegen met een vochtige doek

GOED FOUT
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Buitenste delen

Keramische lade • Metalen rooster • Keramische plaat • 
Geribbelde plaat • Ovenplaat • Schepje • Bodemplaatvoering

Afvegen met een vochtige doek

Wassen met een zachte borstel gedrenkt in een neutraal reinigingsmiddel

Afvegen met een vochtige doek

Demonteer en reinig dit onderdeel elke dag.
Uitlekbak

Voorfront

Olie opvangbak

Demonteer en reinig deze onderdelen eenmaal per week.

Afvegen met een vochtige doek

Drogen na het wassen met water

Veeg olievlekken weg met een zachte doek of 
papieren doekje
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Ⓐ

Onderhoud uw oven
Hoe onderdelen verwijderen/bevestigen

Frontkap

Olieopvangbak

Verwijderen 

Verwijderen 

Bevestigen

Bevestigen

Bevestigen

Bevestigen

Bodem

Maak dit onderdeel een keer per maand schoon.
Luchtuitlaat

Reinig de achterste 
ventilatieopening met een 
tandenborstel en een handdoek
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Regelmatig onderhoud
Wanneer een van de volgende wordt weergegeven, is onderhoud aan de oven noodzakelijk. Doorgaan 
met het gebruik van de oven kan een storing veroorzaken.

Scherm Oorzaak
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Problemen oplossen
Symptomen Oorzaak

De oven werkt helemaal 
niet

De oven kookt niet correct

Er is een geluid te horen

Er is rook of een scherpe 
geur

De pieptoon is niet 
hoorbaar

Er ontstaat geur of rook

Voedsel “explodeert” 
tijdens het verhitten

Er ontstaat rook rond de 
deur tijdens het grillen

Er is een zure geur

Er ontstaan vonken tijdens 
het koken
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Veelgestelde vragen

Symptoom

Vraag

Oorzaak

Antwoord

De resultaten van bepaalde 
Koken vanuit Geheugen is 
anders dan van de vorige 
keer

Waar kan ik extra 
ovenaccessoires verkrijgen?

Kan de oven worden 
gestapeld?

Hoe vaak moet de oven 
worden onderhouden?

Kan ik theedoeken en kleding 
in de oven drogen?
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SCV2BP
RABN SU7FA029690
RP-SDFC51 MADE IN JAPAN

Wanneer moet ik een 
serviceagent bellen
Als een “U” of “F” in het scherm verschijnt
Begin helemaal opnieuw na het controleren van de inhoud wanneer het volgende scherm verschijnt. 
Het scherm verdwijnt wanneer de knop Stop/Reset wordt ingedrukt.

Scherm Oorzaak

De SD Geheugenkaart is vergrendeld.

ingevoerd.

De SD-geheugenkaart is niet ingevoerd.

Het apparaat wordt gebruikt zonder voedsel in de oven.

Aarding is niet volledig.

Het aanraakscherm is langere tijd aangeraakt.

code bijv. enz.
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Als er schade aan de oven is

Als de oven niet werkt

Contact opnemen met een serviceagent
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SCV2BP
RABN SU7FA029690
RP-SDFC51 MADE IN JAPAN

① ①

SCV2BP
RABN SU7FA029690
RP-SDFC51 MADE IN JAPAN

② ②

③ ③ 

Ⓐ

SD-geheugenkaart

Hoe te plaatsen/verwijderen

Hoe te verwijderen Hoe te plaatsen
Verwijder het voorpaneel

Draai de schroef los en gebruik 
gereedschap om het klepje van
de SD-geheugenkaart te openen

Duw de SD-geheugenkaart met uw vinger 
verder naar binnen

Duw de SD-geheugenkaart 
helemaal naar binnen

Sluit het klepje van de SD-geheugen-
kaart en gebruik gereedschap om de 
schroef vast te draaien

Bevestig het voorpaneel

Opmerkingen
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Waarschuwing

Let op

Een kookprogramma op SD-geheugenkaart opslaan

Een kookprogramma opslaan op een SD-geheugenkaart 
met uw PC 

 Afbeeldingen voorbereiden
①
②

③
④
⑤

Verplaats de map niet naar een diepere laag van uw PC.

 Het programma op uw PC overschrijven
⑥

ANDERE bestanden en mappen.
⑦

• Afbeeldingsbestand
• pcs.
• Voorverwarmtemperatuur

⑦

afbeelding.
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D-Geheugenkaart
⑦

⑧

⑨

 Updaten van de gegevens op de SD-geheugenkaart
⑩

①
②

⑨

① ① tot ⑥
②
③

Hoe de programmagegevens verwijderen
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474 mm 807 mm

565 mm57 mm

469 mm

41
2 

m
m

91
 m

m

16
4 

m
m

Voeding

Benodigd Vermogen

Aansluiting

Uitgang

Magnetron

Hetelucht

Grill

Frequentie

Temperatuurbereik Hetelucht

Bereik Voorverwarmtemperatuur

Netto Gewicht

Buitenafmetingen (W×D×H)

Binnenafmetingen (W×D×H)
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Informatie over afvalverwijdering
Informatie over afvalverwijdering voor gebruikers van elektrische en 
elektronische apparatuur (particuliere huishoudens)

Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie

Informatie over verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie




