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Wijzigingen voorbehouden.

Veiligheidsinformatie

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig
gebruik.

De veiligheid van kinderen en kwetsbare personen
•

•

•

•

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het
apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware
en complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt van het
apparaat te worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder
toezicht staan.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij voortdurend
onder toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden
gehouden.
Laat kinderen niet spelen met het apparaat.
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Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en
verwijder ze op gepaste wijze.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat
als het in werking is of afkoelt. Makkelijk toegankelijke
onderdelen kunnen heet worden tijdens gebruik.
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te
worden geactiveerd.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.

Algemene veiligheid
•
•

•
•
•

•
•
•

•

Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat
installeren en de kabel vervangen.
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U dient te
voorkomen de verwarmingselementen aan te raken.
Gebruik altijd ovenhandschoenen om accessoires of
kookgerei te plaatsen of verwijderen.
Zet de stroomtoevoer uit alvorens onderhoud te plegen.
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het apparaat is
uitgeschakeld voordat u de lamp vervangt om elektrische
schokken te voorkomen.
Gebruik het apparaat niet voordat u het in de ingebouwde
structuur installeert.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te
maken.
Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of scherpe
metalen schrapers om de glazen deur schoon te maken, deze
kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak, waardoor het
glas zou kunnen breken.
Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
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Schakel het apparaat niet in als het leeg is. Metalen delen in
de ovenruimte kunnen elektrische vonken veroorzaken.
Als de deur, scharnieren/handgrepen of deurafdichtingen
zijn beschadigd, mag het apparaat niet worden gebruikt tot
hij is gerepareerd door een vakkundig persoon.
Alleen een vakkundig persoon kan onderhouds- of
reparatiewerkzaamheden uitvoeren waarvoor de afdekking
moet worden verwijderd die beschermd tegen blootstelling
aan magnetronenergie.
Verwarm geen vloeistoffen of andere levensmiddelen in
afgesloten houders. Deze kunnen dan ontploffen.
Tijdens bereiding in de magnetron zijn geen metalen
voedselbakjes en drinkbekers toegestaan. Deze vereiste is
niet van toepassing als de fabrikant heeft aangegeven dat
het formaat en de vorm van het metalen voorwerp geschikt is
voor bereiding in de magnetron.
Gebruik alleen hulpstukken die geschikt zijn voor gebruik in
de magnetron.
Let bij het opwarmen van voedsel in plastic of papieren
houders op het apparaat vanwege de mogelijkheid tot
zelfontbranding.
Het apparaat is bedoeld voor het opwarmen van voedsel en
dranken. Het drogen van levensmiddelen of kleding en het
opwarmen van warmhoudpads, slippers, sponzen, vochtige
doekjes en dergelijke kan leiden tot letsel, zelfontbranding of
brand.
Als rook wordt waargenomen, zet dan het apparaat uit of
trek de stekker uit het stopcontact en houd de deur gesloten
om vlammen te doven.
Het in de magnetron opwarmen van dranken kan ertoe
leiden dat het langer duurt voordat het kookpunt wordt
bereikt. Pas op als u de houder uit de magnetron haalt.
De inhoud van melkflesjes en potjes babyvoeding moet
worden geroerd of geschud en de temperatuur moet voor
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consumptie worden gecontroleerd om brandwonden te
voorkomen.
Eieren in de schaal en hele hardgekookte eieren mogen niet
in het apparaat worden opgewarmd omdat ze dan kunnen
ontploffen, zelfs nadat de magnetronverwarming is
beëindigd.
Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd en
voedselresten dienen te worden verwijderd.
Het niet schoonhouden van het apparaat kan leiden tot
beschadigingen aan het oppervlak hetgeen weer een
negatief effect kan hebben op de levensduur van het
apparaat wat weer kan leiden tot een gevaarlijke situatie.

Veiligheidsvoorschriften
Installatie
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus mag
het apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Trek het apparaat nooit aan de
handgreep van zijn plaats.
• Installeer het apparaat op een veilige en
geschikte plaats die aan alle installatieeisen voldoet.
• Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
• Controleer voordat u het apparaat
monteert of de ovendeur onbelemmerd
opent.

Minimumhoogte kast
(Minimumhoogte kast
onder werkblad)
Kastbreedte
Kastdiepte

444 (460) mm

560 mm
550 (550) mm

Hoogte van de voorkant van het apparaat

455 mm

Hoogte van de achterkant van het apparaat

440 mm

Breedte van de voorkant van het apparaat

595 mm

Breedte van de achterkant van het apparaat

559 mm

Diepte van het apparaat

567 mm
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Ingebouwde diepte
van het apparaat

546 mm

Diepte met open
deur

882 mm

Minimumgrootte ventilatieopening. Opening geplaatst aan
de onderkant van de
achterzijde

560x20 mm

Lengte netvoedingskabel. Kabel wordt in
de rechterhoek van
de achterzijde geplaatst

1500 mm

Bevestigingsschroeven

•

•
•

3.5x25 mm

Elektrische aansluiting
WAARSCHUWING! Gevaar voor
brand en elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd elektromonteur
worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de netstroom.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet
beschadigt. Indien de voedingskabel
moet worden vervangen, dan moet dit
gebeuren door onze Klantenservice.
• Laat de stroomkabel niet in aanraking
komen met de deur van het apparaat of
de niche onder het apparaat, met name
niet als deze werkt of als de deur heet is.
• De schokbescherming van delen onder
stroom en geïsoleerde delen moet op

•

•

zo'n manier worden bevestigd dat het
niet zonder gereedschap kan worden
verplaatst.
Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
Sluit de stroomstekker niet aan op een
losse stroomaansluiting.
Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd aan
de stekker.
Gebruik enkel correcte
isolatievoorzieningen:
stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de houder
worden verwijderd), aardlekschakelaars
en contactgevers.
De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor het
apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.

Gebruik
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel, brandwonden, elektrische
schokken of een explosie.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor
huishoudelijk gebruik.
• De specificatie van dit apparaat niet
wijzigen.
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen
niet geblokkeerd zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Schakel het apparaat telkens na gebruik
uit.
• Wees voorzichtig met het openen van de
deur van het apparaat als het apparaat
aan staat. Er kan hete lucht ontsnappen.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
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• Oefen geen kracht uit op een geopende
deur.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt
als werkblad of aanrecht.
• Open de deur van het apparaat
voorzichtig. Als u alcoholische
toevoegingen gebruikt, kan er alcoholluchtmengsel ontstaan.
• Houd vonken of open vlammen uit de
buurt van het apparaat bij het openen
van de deur.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.
• De magnetronfunctie mag niet worden
gebruikt om de oven voor te verwarmen.
WAARSCHUWING! Risico op
schade aan het apparaat.
• Om schade of verkleuring van het email
te voorkomen:
– leg geen aluminiumfolie op de
bodem van de ruimte in het
apparaat.
– plaats geen water direct in het hete
apparaat.
– haal vochthoudende schotels en eten
uit het apparaat als u klaar bent met
koken.
– wees voorzichtig bij het verwijderen
of bevestigen van accessoires.
• Verkleuring van het email of roestvrij
staal is niet van invloed op de werking
van het apparaat.
• Gebruik een diepe pan voor vochtige
taarten. Fruitsappen kunnen permanente
vlekken maken.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd om
mee te koken. Het mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden, zoals
het verwarmen van een kamer.
• Alle bereidingen moeten worden
uitgevoerd met gesloten ovendeur.
• Als het apparaat achter een
meubelpaneel gemonteerd is (bijv. een
deur), zorg er dan voor dat de deur
nooit gesloten is als het apparaat in
werking is. Warmte en vocht kunnen

achter een gesloten meubelpaneel
ophopen en schade aan het apparaat,
de behuizing of de vloer veroorzaken.
Sluit het meubelpaneel niet tot het
apparaat volledig afgekoeld is na
gebruik.
Reiniging en onderhoud
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel, brand en schade aan het
apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Zorg ervoor dat het apparaat is
afgekoeld. De glazen panelen kunnen
breken.
• Vervang direct de glazen deurpanelen
als deze beschadigd zijn. Neem contact
op met een erkend servicecentrum.
• Zorg ervoor dat de ovenruimte en de
deur na elk gebruik worden afgeveegd.
Stoom geproduceerd tijdens de werking
van het apparaat condenseert op de
wanden en kan roest veroorzaken.
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Vet en voedsel dat in het apparaat
achterblijft, kan brand en elektrische
vonken veroorzaken wanneer de
magnetronfunctie werkt.
• Raadpleeg als u een ovenspray gebruikt
eerst de aanwijzingen op de verpakking.
Hanteren van glaswerk
Als u uw glaswerk niet met passende zorg
behandelt, kan dit leiden tot breuken,
afsplintering, barsten of aanzienlijke
krassen:
• Mors geen koud water of andere
vloeistoffen op het glaswerk omdat een
plotselinge daling van de temperatuur
ertoe kan leiden dat het glas
onmiddellijk breekt. Stukjes gebroken
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glas kunnen zeer scherp zijn en moeilijk
te vinden.
• Plaats heet glaswerk niet op een nat of
koel oppervlak, direct op het aanrecht of
een metalen oppervlak of in de
gootsteen of hanteer heet glaswerk niet
met een vochtige doek.
• Gebruik of repareer geen glaswerk dat
is afgesplinterd, gebarsten of zwaar
bekrast.
• Laat heet glaswerk niet op of tegen een
hard voorwerp stoten en sla er niet met
keukengerei tegen.
• Verwarm leeg of bijna leeg glaswerk niet
in de magnetron, of oververhit olie of
boter niet in de magnetron (neem de
minimale kooktijd in acht).
Laat heet glaswerk afkoelen op een
koelrek, pannenlap of droge doek. Zorg
ervoor dat het glaswerk genoeg is
afgekoeld voordat het wordt gewassen of
in de koelkast of diepvries wordt gezet.
Vermijd het hanteren van heet glaswerk
(waaronder items met silicone grijpvlakken)
zonder droge pannenlappen.
Vermijd misbruik van de magnetron (bijv.
de oven aanzetten zonder iets erin te
zetten of met een zeer kleine belasting).
Binnenverlichting
WAARSCHUWING! Gevaar voor
elektrische schokken.
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alleen geschikt voor huishoudelijke
apparaten. Gebruik het niet voor de
verlichting in huis.
• Voordat u het lampje vervangt, dient u
de stekker van het apparaat uit het
stopcontact te halen.
• Gebruik alleen lampjes met dezelfde
specificaties.
Service
• Neem contact op met de erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
Verwijdering
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat
af en gooi het weg.
• Verwijder de deurgreep om te
voorkomen dat kinderen en huisdieren
opgesloten raken in het apparaat.
• Verpakkingsmateriaal:
Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar.
Kunststofonderdelen worden aangeduid
met internationale afkortingen, zoals PE,
PS, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal
weg in de daarvoor bestemde
containers van uw vuilnisophaaldienst.

• Het type gloeilampje of halogeenlampje
dat voor dit apparaat wordt gebruikt, is

Montage
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Assemblage
Raadpleeg de montageinstructies voor de installatie.

Elektrische installatie
WAARSCHUWING! De
elektrische installatie mag
uitsluitend worden uitgevoerd
door een gekwalificeerd
persoon.

NEDERLANDS

51

Voor het deel van de kabel raadpleegt u
het totale vermogen op het typeplaatje. U
kunt ook de tabel raadplegen:

De fabrikant is niet
verantwoordelijk indien u deze
veiligheidsmaatregelen uit
hoofdstuk 'Veiligheidsinformatie'
niet opvolgt.

Totaal vermogen
(W)

Deze oven wordt geleverd met een
netsnoer.
Kabel
Kabeltypes die van toepassing zijn op de
installatie of vervanging:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Deel van de kabel
(mm²)

maximaal 1380

3 x 0.75

maximaal 2300

3x1

maximaal 3680

3 x 1.5

De aardekabel (groene/gele kabel) moet 2
cm langer zijn dan de fase- en neutrale
kabels (blauwe en bruine kabels).

Beschrijving van het product
Algemeen overzicht
1

2

3
4
5

4

9

3
2

6

1

7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bedieningspaneel
Elektronische tijdschakelklok
Grillen
Magnetrongenerator
Lampje
Ventilator
Typeplaatje
Verwijderbare inschuifrail
Roosterhoogtes

8

Accessoires
• Bakrooster x 1
Voor kookgerei, bak- en braadvormen.
• Bakplaat x 1
Voor gebak en koekjes.

• Glazen bodemplaat van de magnetron
x1
Voor ondersteuning van de
magnetronstand.
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Bedieningspaneel
Elektronische tijdschakelklok
1

2 3 4

Symbool

5

-functie
AAN/UIT

1

6

7 8 9 10 11

Opmerking
Het apparaat in- en uitschakelen

Verwarmingsfunc- Druk eenmaal om in het Verwarmingsfuncties-meties of Kook- En
nu te komen. Druk nogmaals om te schakelen naar
Bakassistent
Kook- En Bakassistent. Raak om de verlichting te

2

activeren of deactiveren 3 seconden

aan.

3

Toets op de achterkant

Om één niveau terug te gaan in het menu. Raak
het symbool 3 seconden aan om het hoofdmenu
weer te geven.

4

Temperatuurkeuze

Om de temperatuur in te stellen of om de huidige
temperatuur in het apparaat te tonen.

Magnetronfunctie

Het inschakelen van de magnetronfunctie. Wanneer u de magnetron gebruikt met de functie: Duur
gedurende meer dan 7 minuten en in de Combistand, kan het vermogen niet hoger zijn dan 600
W.

Display

Toont de huidige instellingen van het apparaat.

Toets omhoog

Omhoog gaan in het menu.

Toets omlaag

Omlaag gaan in het menu.

5

6
7
8

-
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Symbool
9

10

11

-functie

Opmerking

Tijd en overige
functies

Verschillende functies instellen. Als een verwarmfunctie in werking is, raakt u het symbool aan om
de timer of de functies in te stellen: Toetsblokkering, Favoriet, Heat+Hold, Set + Go.

Kookwekker

Om de volgende functie in te stellen: Kookwekker.

OK/Magnetron
snelle start

De selectie of instelling bevestigen. Het inschakelen van de magnetronfunctie. Te gebruiken als het
apparaat is uitgeschakeld.

Display

A

B

C

E

D

A.
B.
C.
D.

Verwarmingsfunctie of magnetronfunctie
Instellen dagtijd
Indicatielampje bij voorverwarmen
Temperatuur of vermogen in de
magnetron
E. Duur of eindtijd van een functie

Andere indicaties op het display:
Symbool

-functie
Kookwekker

De functie werkt.

Instellen dagtijd

Het display geeft de huidige tijd aan.

Duur

Het display geeft de benodigde kooktijd weer.

Eindtijd

Het display geeft aan wanneer de
kooktijd voorbij is.

Huishoudelijk

Het display toont de temperatuur.

Tijdisindicatie

Er wordt weergegeven hoe lang een
verwarmingsfunctie in werking is. Druk
tegelijkertijd op
resetten.

Controlelampje bij voorverwarmen

en

om de tijd te

Het display geeft de temperatuur in
de oven aan.
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Symbool

-functie
Per gewicht

Het display geeft weer dat het automatische weegsysteem actief is of dat
het gewicht kan worden gewijzigd.

Heat+Hold

De functie werkt.

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Eerste reiniging
Verwijder all accessoires en verwijderbare
inschuifrails uit de oven.
Zie het hoofdstuk 'Onderhoud en
reiniging'.

2. Laat het apparaat een uur werken.
3. Stel de functie in: Hetelucht
en de
maximumtemperatuur.
4. Laat de oven 15 minuten werken.
Accessoires kunnen heter worden dan
normaal. De oven kan een vreemde geur
en rook afgeven tijdens voorverwarmen.
Zorg dat er voldoende luchtcirculatie in de
ruimte is.

Reinig de oven en accessoires voor het
eerste gebruik.
Zet de accessoires en verwijderbare
inschuifrails terug in de beginstand.

Gebruik van het mechanische kinderslot

Eerste aansluiting

Openen van de ovendeur met het
kinderslot:

Wanneer u de oven op het stopcontact
aansluit of na een stroomstoring moet u de
taal, het contrast, de helderheid en de tijd
instellen.
1. Druk op
stellen.
2. Druk op

of

Het kinderslot is geïnstalleerd op de oven.
Het zit rechts op de oven onder het
bedieningspaneel.

1. Trek aan de kinderslothendel en houd
deze vast zoals getoond in de
afbeelding.

om de waarde in te

om te bevestigen.

Voorverwarmen
Verwarm voor het eerste gebruik de oven
voor met alleen de bakroosters en
bakplaten. De glazen bodemplaat van de
magnetron dient verwijderd te worden.
1. Stel de functie in: Conventional Cooking
(Top/Bottom Heat)
en de
maximumtemperatuur.

2. Open de deur.
Sluit de ovendeur zonder aan het kinderslot
te trekken.
Om het kinderslot te verwijderen, opent u
de ovendeur en verwijdert u het kinderslot
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met de torsiesleutel. De torsiesleutel zit in
het zakje dat is meegeleverd bij de oven.
Draai de schroef terug in het gat nadat u
het kinderslot heeft verwijderd.

WAARSCHUWING! Zorg ervoor
dat het bedieningspaneel niet
wordt bekrast.

Dagelijks gebruik
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Door de menu's navigeren
1. Oven inschakelen.
2. Druk op of om de menu-optie te
selecteren.
om naar het submenu te
3. Druk op
gaan of de instelling te accepteren.
U kunt te allen tijde terugkeren
naar het hoofdmenu met .
Een overzicht van de menu's
Hoofdmenu
Symbool / Menuitem
Verwarmingsfuncties

Applicatie
Bestaat uit een lijst met
verwarmingsfuncties.

Bestaat uit een lijst met
Kook- En Bakas- automatische programma's.
sistent
De recepten voor deze
programma´s vindt u
in het receptenboek.
Favoriet

Bestaat uit een lijst met
favoriete bereidingsprogramma's die door
de gebruiker zijn gemaakt.

Symbool / Menuitem

Applicatie

Wordt gebruikt voor
Basis Instellingen het instellen van de
apparaatconfiguratie.
Speciaal

Bestaat uit een lijst met
extra verwarmingsfuncties.

Submenu voor: Basis Instellingen
Symbool / Menuitem

Beschrijving
Stel de dagtijd in.

Instellen dagtijd
Tijdisindicatie

Set + Go

Heat+Hold

Als het apparaat AAN
staat, geeft het display
de huidige tijd weer
wanneer u het apparaat uitschakelt.
Om een functie in te
stellen en later te activeren door op een
symbool op het bedieningspaneel te drukken.
Houdt het bereide
voedsel warm gedurende 30 minuten nadat de kookcyclus voltooid is.
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Symbool / Menuitem
Verleng Tijd

56

Beschrijving
Schakelt de functie Tijd
verlengen in en uit.

Contrast

Pas het contrast van
het display in stappen
aan.

Helderheid

Pas de helderheid van
het display in stappen
aan.

Taal
Geluidsvolume

Toetsvolume

Stelt de taal voor het
display in.
Pas het volume van de
druktonen en signalen
stapsgewijs aan.
Schakelt de toon van
de aanraakvelden aan
en uit. Het geluid van
de tiptoets AAN/UIT
kan niet worden uitgeschakeld.

Alarmtoon

Schakelt de alarmtoon
in en uit.

Service

Toont de softwareversie en -configuratie.

Zet alle instellingen teFabrieksinstelling rug op de fabrieksinstelling.

Verwarmingsfuncties
Verwarmingsfunctie

Hetelucht

Conventional
Cooking (Top/
Bottom Heat)

Pizza Hetelucht

Lage Temperatuur Garen

Onderwarmte

Bevroren Gerechten

Grillen

Applicatie
Om op 2 rekstanden te
bakken en tegelijk
voedsel te drogen.
Stel de temperatuur 20
- 40 °C lager in dan
voor Boven + onderwarmte.
Voor het bakken en
braden op een ovenniveau.

Voor het bakken van
pizza. Voor intensieve
bruining en een knapperige bodem.
Voor het bereiden van
mals en sappig braadvlees.
Voor het bakken van
taarten met een knapperige bodem en het
inmaken van voedsel.
Om kant-en-klaar-gerechten (bijv. patat,
aardappelpartjes of
loempia's) krokant te
maken.
Om plat voedsel te
grillen en brood te
roosteren.
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Verwarmingsfunctie

Grill Intens

Circulatiegrill

Applicatie
Voor het roosteren van
plat voedsel in grote
hoeveelheden en voor
het maken van toast.
Voor het braden van
grotere stukken vlees
of gevogelte met botten op één niveau.
Voor gratineren en
bruinen.

Verwarmingsfunctie

Inmaken

Drogen

Applicatie
Om brood te bakken.

Brood bakken

Gratineren

Deeg Laten Rijzen

Voor maaltijden als lasagne of aardappelgratin. Voor gratineren
en bruinen.
Om het deeg te laten
rijzen voor het bakken.
Als u deze functie gebruikt, gaat de verlichting na 30 seconden
automatisch uit.

Om borden voor het
serveren op te warBorden Warmen men.

Voor het inmaken van
groenten (bijv. augurken).
Om in plakjes gesneden fruit, groenten en
champignons te drogen.
Om het voedsel warm
te houden.

Warm houden

Speciaal
Verwarmingsfunctie

Applicatie

Ontdooien

Om voedsel te ontdooien (groenten en
fruit). De ontdooitijd
hangt af van de hoeveelheid en dikte van
het voedsel. Als u deze
functie gebruikt, gaat
de verlichting na 30
seconden automatisch
uit.

Een verwarmingsfunctie instellen
1. Verwijder de glazen bodemplaat van
de magnetron.
2. Oven inschakelen.
3. Selecteer het menu:
Verwarmingsfuncties.
4. Druk op
om te bevestigen.
5. Selecteer een ovenfunctie.
6. Druk op
om te bevestigen.
7. Stel de temperatuur in.
8. Druk op
om te bevestigen.
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Magnetronfuncties
Functies

Beschrijving

Magnetron

Creëert de warmte direct in het eten. Gebruik de magnetron voor
het verwarmen van maaltijden en drankjes, het ontdooien van vlees
of fruit en het koken van groenten en vis.

Combi

Gebruik het om de verwarmingsfunctie en de magnetronmodus tegelijkertijd te gebruiken. Om gerechten korter te bereiden en een
bruin korstje te geven.
Het maximum vermogen voor deze functie is 600 W.

Snelle start

Gebruik deze om de magnetronfunctie in te schakelen met een druk
op het symbool
op hoge magnetronstand en korte werking: 30
seconden ingedrukt

De magnetronfunctie instellen
1. Verwijder alle accessoires.
2. Plaats de glazen bodemplaat van de
magnetron.
3. Oven inschakelen.
4. Druk op
om de magnetronfunctie in
te schakelen.
5. Druk op
. De functie: Duur wordt
ingesteld op 30 seconden en de
magnetron gaat in werking.
Elke keer dat u
indrukt,
worden er 30 seconden aan de
duur van de magnetron
toegevoegd. Duur.
Als u
niet indrukt, schakelt
het apparaat na 20 seconden
uit.
6. Druk op
om de volgende functie in te
stellen: Duur. Zie de paragraaf "De klok
instellen".
De maximale tijdinstelling van de
functie: Duur is 90 minuten.
U kunt het magnetronvermogen
wijzigen (druk op
en dan op
of ) en de functie: Duur
als
de magnetron in werking is.

7. Wanneer de ingestelde tijd is verlopen,
klinkt er gedurende 2 minuten een
geluidssignaal. De magnetronfunctie
wordt automatisch uitgeschakeld. Druk
op een symbool om het signaal uit te
zetten.
Om de magnetronfunctie uit te
schakelen druk op
Als u

.

indrukt of de deur opent,

stopt de functie. Raak
aan
om de functie weer te starten.
De Combi-functie instellen
1. Verwijder de glazen bodemplaat van
de magnetron.
2. Een verwarmingsfunctie instellen.
Raadpleeg “Verwarmingsfunctie
instellen”.
3. Druk op
en volg dezelfde stappen
als bij het instellen van de
magnetronfunctie.
Voor bepaalde functies start de
magnetronfunctie zodra de
ingestelde temperatuur wordt
bereikt.
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Functies niet beschikbaar bij de Combifunctie: Favoriet, Eindtijd, Set + Go, Heat
+Hold.
De snelstartfunctie van de magnetron
instellen
1. Indien nodig, druk op
om de oven uit
te schakelen.
2. Druk op
om de Snelle start-functie in
te schakelen.
indrukt, worden er 30
Elke keer als u
seconden aan de Duur toegevoegd.
U kunt het magnetronvermogen
wijzigen (raadpleeg
“Magnetronfunctie instellen”).

branden. Het balkje geeft aan dat de
oventemperatuur toeneemt. Als de
temperatuur bereikt is, zoemt de zoemer 3
maal en knippert de balk om vervolgens te
verdwijnen.
Snel Opwarmen
Deze functie verkort de opwarmtijd.
Leg geen voedsel in de oven
wanneer de functie Snel
opwarmen is ingeschakeld.
Als u de functie wilt activeren, houdt u
3
seconden ingedrukt. Het indicatielampje
voorverwarmen wisselt.

3. Druk op
om de duurtijd in te stellen
voor de functie: Duur. Zie het hoofdstuk
"De klok instellen" voor het instellen van
de klokfuncties.

Deze functie is niet beschikbaar voor
sommige ovenfuncties.

Indicatielampje bij voorverwarmen

Wanneer u de oven uitschakelt, geeft het
display de restwarmte aan. U kunt de
warmte gebruiken om het eten warm te
houden.

Wanneer u een verwarmingsfunctie
inschakelt, gaat het balkje op het display

Restwarmte

Klokfuncties
Tabel met klokfuncties
Klokfunctie

Applicatie

Kookwekker Om een afteltijd in te
stellen (max. 2 uur en
30 minuten). Deze functie heeft geen invloed
op de werking van de
oven.
Gebruik
om de functie in te schakelen. Druk
op of om de minuten in te stellen en op
om te starten.

Klokfunctie

Applicatie

Duur

Om de werkingsduur
van de oven in te stellen
(max. 23 uur 59 min.).

Eindtijd

Voor het instellen van
de uitschakeltijd van
een verwarmingsfunctie
(max. 23 uur en 59 min).

Als u de tijd voor een klokfunctie instelt,
begint het aftellen van de tijd na 5
seconden.
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Als u de klokfuncties: Duur,
Eindtijd gebruikt, schakelt de
oven de warmte-elementen na
90% van de ingestelde tijd uit.
De oven gebruikt de restwarmte
om het kookproces voor te zetten
totdat de tijd is verstreken (3 - 20
minuten).
De klokfuncties instellen
Alvorens u de functies: Duur,
Eindtijd gebruikt, moet u een
verwarmingsfunctie en
temperatuur instellen. De oven
wordt automatisch uitgeschakeld
U kunt de functies: Duur en
Eindtijd tegelijkertijd gebruiken
als u wilt dat de oven op een
later tijdstip wordt geactiveerd of
juist uitgezet.
1. Stel de verwarmingsfunctie in.
2. Druk herhaaldelijk op
totdat het
display de benodigde klokfunctie en het
bijhorende symbool weergeeft.
3. Druk op of om de gewenste tijd in te
stellen.
4. Druk op
om te bevestigen.
Wanneer de tijd is verstreken, klinkt er een
geluidssignaal. De oven gaat uit. Op het
display verschijnt een melding.
5. Druk op een symbool om het signaal uit
te zetten.
Heat+Hold
Voorwaarden voor de functie:

Automatische programma's
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
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• De ingestelde temperatuur is hoger dan
80 °C.
• De functie: Duur wordt ingesteld.
De functie: Heat+Hold houdt het
voorbereide gerecht gedurende 30 minuten
warm op 80 °C. Deze functie wordt
ingeschakeld wanneer de bak- of
braadprocedure is geëindigd.
U kunt in het menu de functie in- of
uitschakelen: Basis Instellingen.
1.
2.
3.
4.

Oven inschakelen.
Selecteer de verwarmingsfunctie.
Stel de temperatuur boven 80 °C in.
Druk herhaaldelijk op
tot het display
toont: Heat+Hold.
5. Druk op
om te bevestigen.
Wanneer de functie beëindigt, klinkt er een
geluidssignaal.
Verleng Tijd
De functie: Verleng Tijd zorgt dat de
verwarmingsfunctie door blijft gaan als de
Duur is geëindigd.
Van toepassing op alle
verwarmingsfuncties met Duur of
Per gewicht.
1. Wanneer de bereidingstijd is
verstreken, klinkt er een geluidssignaal.
Druk op een willekeurig symbool.
Op het display wordt het bericht
weergegeven.
2. Druk op
om te activeren of om te
annuleren.
3. Stel de lengte van de functie in.
4. Druk op
.
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Online recepten
U vindt de recepten voor de
automatische programma´s die
voor deze oven zijn
gespecificeerd op de website
www.ikea.com. Om het juiste
receptenboek te vinden,
controleer het artikelnummer op
het classificatieplaatje op de
voorzijde van het frame van de
binnenkant van de oven.
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1. Oven inschakelen.
2. Selecteer het menu: Kook- En
Bakassistent. Druk op
om te
bevestigen.
3. Selecteer de categorie en het gerecht.
Druk op
om te bevestigen.
om
4. Een recept selecteren. Druk op
te bevestigen.

Kook- En Bakassistent
Deze oven bevat een serie recepten die u
kunt gebruiken. De recepten kunnen niet
worden gewijzigd.

Gebruik van de accessoires
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
De accessoires plaatsen
Gebruik uitsluitend geschikt kookgerei en
materiaal.
WAARSCHUWING! Raadpleeg
hoofdstuk 'Hints en tips',
kookgerei en materiaal geschikt
voor de magnetron.
Bakrooster:
Plaats het rooster tussen de geleidestangen
van de roostersteun en zorg ervoor dat de
pootjes omlaag staan.

Bakplaat:
Schuif de bakplaat tussen de
geleidestangen van de roostersteun.

Bakrooster en bakplaatsamen:
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Plaats bakplaat tussen de geleiders van de
inschuifrails en het bakrooster op de
geleiders erboven.
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Plaats het accessoire op de bodem van de
uitsparing. Plaats het voedsel op de glazen
bodemplaat van de magnetron.
Gebruik altijd de glazen bodemplaat van
de magnetron als de magnetronfunctie
gebruikt wordt. Deze is nodig om voedsel of
vloeistoffen te verwarmen.
WAARSCHUWING! De glazen
bodemplaat kan heet worden als
de oven in werking is.

Kleine inkepingen bovenaan
verhogen de veiligheid. Deze
inkepingen zorgen er ook voor
dat ze niet omkantelen. De hoge
rand rond het rooster voorkomt
dat het kookgerei van het rooster
afglijdt.
Magnetronglas onderste plaat:
Let op! Gebruik de glazen
bodemplaat van de magnetron
alleen met de magnetronfunctie.
Verwijder het accessoire als u
naar een andere functie schakelt,
bijvoorbeeld magnetron grillen
of grillen.

Extra functies
Favoriet
U kunt uw favoriete instellingen als duur,
temperatuur of verwarmingsfunctie
opslaan. De instellingen zijn beschikbaar in
het menu: Favoriet. U kunt 20 programma's
opslaan.
U kunt Magnetron- en
magnetron-combifuncties niet
opslaan als favorieten.
Een programma opslaan
1. Oven inschakelen.

2. Stel een verwarmingsfunctie of een
automatisch programma in.
3. Druk herhaaldelijk op
tot het display
toont: OPSLAAN.
4. Druk op
om te bevestigen.
Het display geeft de eerste vrije
geheugenpositie weer.
om te bevestigen.
5. Druk op
6. Voer de naam van het programma in.
De eerste letter knippert.
7. Druk op of om de letter te wijzigen.
8. Druk op
.
De volgende letter knippert.
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9. Herhaal stap 7 indien nodig.
10. Druk op
en houdt de knop ingedrukt
om op te slaan.
U kunt een geheugenpositie overschrijven.
Wanneer het display de eerste vrije
geheugenpositie aangeeft, druk op

of

en druk op
om een bestaand
programma te overschrijven.
U kunt de naam van een programma
wijzigen in het menu: Wijzig
Programmanaam.
Het programma inschakelen
1.
2.
3.
4.

Oven inschakelen.
Selecteer het menu: Favoriet.
Druk op
om te bevestigen.
Selecteer de naam van uw favoriete
programma.
5. Druk op
om te bevestigen.
Gebruik van het Kinderslot
Als het Kinderslot aanstaat, kan de oven
niet per ongeluk worden geactiveerd.
1. Druk op
om het display aan te
zetten.
2. Druk tegelijkertijd op
en
totdat
het display een bericht en een
sleutelsymbool toont.
Herhaal stap 2 om het kinderslot uit te
schakelen.
Toetsblokkering
Deze functie voorkomt dat een
verwarmingsfunctie per ongeluk wordt
ingeschakeld. U kunt deze alleen
inschakelen als de oven in werking is.
1. Oven inschakelen.
2. Stel de verwarmingsfunctie of -instelling
in.
3. Druk herhaaldelijk op
tot het display
toont: Toetsblokkering.

4. Druk op

om te bevestigen.

Druk op
om de functie uit te schakelen.
Op het display verschijnt een melding. Druk
herhaaldelijk op
om te bevestigen.

en vervolgens op

Als u de oven uitzet, schakelt de
functie ook uit.
Set + Go
Met deze functie kunt u een
verwarmingsfunctie (of programma)
instellen en later met een aanraking van
een symbool gebruiken.
1. Oven inschakelen.
2. Stel de verwarmingsfunctie in.
3. Druk herhaaldelijk op
tot het display
toont: Duur.
4. Stel de tijd in.
5. Druk herhaaldelijk op
tot het display
toont: Set + Go.
6. Druk op
om te bevestigen.
Druk op een symbool (behalve voor
de functie te starten: Set + Go. De
ingestelde verwarmingsfunctie start.

) om

Wanneer de verwarmingsfunctie is voltooid,
klinkt er een signaal.
• Toetsblokkering is aan
wanneer de
verwarmingsfunctie actief is.
• Het menu: Basis Instellingen
laat u de functie: Set + Go inen uitschakelen.
Automatische uitschakeling
Om veiligheidsredenen schakelt de oven na
bepaalde tijd automatisch uit als er een
ovenfunctie in werking is en u geen
instellingen wijzigt.
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Temperatuur (°C)
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Uitschakeltijd (u)

UIT), keert het display gedurende 10
seconden terug naar helderheid voor
overdag.

30 - 115

12.5

120 - 195

8.5

Koelventilator

200 - 230

5.5

Als de oven in werking is, wordt de
koelventilator automatisch ingeschakeld om
de oppervlakken van de oven koel te
houden. Na het uitschakelen van de oven
blijft de ventilatie doorgaan totdat de oven
is afgekoeld.

De automatische uitschakeling
werkt niet met de functies:
Binnenverlichting, Duur, Eindtijd.
Helderheid van het display
Er zijn twee standen voor de helderheid
van het display:
• Helderheid 's nachts - wanneer de oven
uitstaat, is de helderheid van het display
tussen 22.00 uur en 06.00 uur lager.
• Helderheid overdag:
– als de oven wordt ingeschakeld;
– als u tijdens helderheid 's nachts een
symbool aanraakt (behalve AAN/

Veiligheidsthermostaat
Een onjuiste bediening van de oven of
defecte componenten kunnen gevaarlijke
oververhitting veroorzaken. Om dit te
voorkomen is de oven voorzien van een
veiligheidsthermostaat die de
stroomtoevoer onderbreekt. Zodra de
temperatuur is gedaald, wordt de oven
automatisch weer ingeschakeld.

Aanwijzingen en tips
Kookadviezen
Verwijder bij het voorverwarmen de
draadroosters en bakblikken uit de
ovenruimte om de snelste resultaten te
bereiken.
De oven heeft vier inzetniveaus. Tel de
inzetniveaus vanaf de bodem van de
ovenruimte.
De oven heeft een speciaal systeem dat de
lucht circuleert en voor doorlopende
recycling van stoom zorgt. Dankzij dit
systeem is het mogelijk om voedsel te
bereiden in een atmosfeer met stoom en
worden de gerechten zacht van binnen en
knapperig van buiten. Bovendien worden
de bereidingstijd en het energieverbruik tot
een minimum beperkt.

Tijdens de bereiding kan vocht in de oven
of op de glazen deurpanelen condenseren.
Ga altijd iets terug staan van de oven als u
de deur van de oven opent.
Maak de ovenruimte van de afgekoelde
oven schoon met een zachte doek.
Voor de bereiding van gebak
De ovendeur mag pas worden geopend als
driekwart van de baktijd is verstreken.
Als u twee bakplaten tegelijkertijd gebruikt,
dient u één niveau ertussen leeg te laten.
Voor de bereiding van vlees en vis
Laat het vlees ongeveer 15 minuten rusten
voordat u het aansnijdt, zodat het vleessap
er niet uit stroomt.
Om te veel rook tijdens het braden in de
oven te vermijden, kunt u een beetje water
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in de lekbak gieten. Om rook te vermijden,
voegt u water toe wanneer het is
opgedroogd.
Magnetronaanbevelingen
Plaats het voedsel op de glazen
bodemplaat die zich onderin de
magnetronruimte bevindt.
Draai het voedsel halverwege de ontdooien bereidingstijd om of roer het door.
Dek het voedsel voor bereiding en
opwarming af.
Zet tijdens het verwarmen van dranken de
lepel in de fles of het glas om de warmte
beter te verdelen.
Plaats het voedsel in de oven zonder enig
verpakkingsmateriaal. De verpakte kanten-klaar-maaltijden kunnen alleen in de
oven worden geplaatst als de verpakking
magnetronbestendig is (raadpleeg de
informatie op de verpakking).
Bereiding met magnetron
Bereid voedsel afgedekt. Bereid voedsel
slechts zonder het te bedekken als u een
korst wilt behouden.
Zorg dat u de gerechten niet te lang kookt,
door het vermogen en de tijd te hoog in te

stellen. Het voedsel kan uitdrogen,
aanbranden of brand veroorzaken.
Gebruik de oven niet om eieren in hun
schaal en slakken met huisje te bereiden,
omdat deze kunnen barsten. Prik het eigeel
van gebakken eieren in voordat ze worden
opgewarmd.
Prik voedsel met huid of schil diverse malen
in met een vork voordat u het bereidt.
Snij groenten in stukjes van gelijke grootte.
Roer vloeibare gerechten zo nu en dan
door.
Roer het voedsel voor het opdienen door.
Nadat u de oven uitschakelt, neemt u het
voedsel uit en laat u het een aantal minuten
staan.
Ontdooien in de magnetron
Plaats het bevroren, uitgepakte voedsel op
een klein omgekeerd bord met een bakje
eronder of op een ontdooirek of plastic
zeef, zodat de dooivloeistof kan weglopen.
Verwijder telkens de stukken die zijn
ontdooid.
U kunt een hoger magnetronvermogen
gebruiken om fruit en groenten te bereiden
zonder ze eerst te ontdooien.

Kookgerei en materialen geschikt voor de magnetron
Gebruik in de magnetron alleen kookgerei en materiaal dat hiervoor bestemd is. Gebruik
onderstaande tabel als referentie.
Materiaal van de pannen

Ovenbestendig glas en porselein
zonder metalen onderdelen, bijv. hittebestendig glas

Magnetronfunctie
Combimagnetronfunctie
Ontdooien Verwarmen,
Meer
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Magnetronfunctie
Combimagnetronfunctie
Ontdooien Verwarmen,
Meer

Niet-ovenbestendig glas en porselein
onder zilveren, gouden, platina of
metalen laag/versieringen

X

X

Glas en glaskeramiek van ovenbestendig / diepvriesbestendig materiaal
Keramiek en aardewerk zonder
kwartz of metalen onderdelen en metaalhoudend glazuur

X

Keramiek, porselein en aardewerk
X
met ongeglazuurde onderkant of met
kleine gaatjes, bijv. op handvaten

X

Hittebestendig kunststof tot 200 °C
(controleer altijd de specificatie van
de kunststof schaal voordat u deze
gebruikt)

X

X

Karton, papier

X

X

Huishoudfolie

X

X

Roosterfolie met magnetronbestendige sluiting (controleer altijd de specificatie van de folie voor gebruik)

X

Ovenschotels gemaakt van metaal,
d.w.z. emaille, gietijzer

X

X

Bakblikken, met zwarte lak of siliconen laag (controleer altijd de specificatie van de bakblikken voor gebruik)

X

X

Bakplaat

X

X

Bakrooster

X

X

Magnetronglas onderste plaat

X

X
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Materiaal van de pannen

Kookgerei voor magnetrongebruik,
bijv. pan voor knapperige gerechten

Magnetronfunctie
Combimagnetronfunctie
Ontdooien Verwarmen,
Meer
X

X

Ontdooien in de magnetron
Gerecht

Vermogen (Watt)

Tijd (min)

Rusttijd (min)

Steak (0,2 kg)

100

5-7

5 - 10

Gehakt (0,5 kg)

200

8 - 12

5 - 10

Kip (1 kg)

100

30 - 35

10 - 20

Kipfilet (0,15 kg)

100

5-9

10 - 15

Kippenpoten (0,15 kg)

100

5-9

10 - 15

Hele vis (0,5 kg)

100

10 - 15

5 - 10

Visfilets (0,5 kg)

100

12 - 15

5 - 10

Boter (0,25 kg)

100

4-6

5 - 10

Geraspte kaas (0,2 kg)

100

2-4

10 - 15

Gistcake (1 stuks)

200

2-3

15 - 20

Cheesecake (1 stuks)

100

2-4

15 - 20

Droge cake (bijv. hotelca- 200
ke) (1 stuks)

2-4

15 - 20

Brood (1 kg)

200

15 - 18

5 - 10

Gesneden brood (0,2 kg)

200

3-5

5 - 10

Broodjes (4 stuks)

200

2-4

2-5

Fruit (0,25 kg)

100

5 - 10

10 - 15
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Opnieuw Verwarmen
Gerecht
Potjes babyvoedsel (0,2
kg); roer door en controleer de temperatuur

Vermogen (Watt)
300

Tijd (min)

Rusttijd (min)

1-2

-

Babymelk (180 ml); zet de 600
lepel in de fles, roer door
en controleer de temperatuur

0:20 - 0:40

-

Kant-en-klaarmaaltijd
(0,5 kg)

600

6-9

2-5

Bevroren kant-en-klaarmaaltijden (0,5 kg)

400

10 - 15

2-5

Melk (200 ml)

1000

1 - 1:30

-

Water (200 ml)

1000

1:30 - 2

-

Saus (200 ml)

600

1-3

-

Soep (300 ml)

600

3-5

-

Smelten
Gerecht

Vermogen (Watt)

Tijd (min)

Rusttijd (min)

Chocolade / chocoladelaagje (0,15 kg)

300

2-4

-

Boter (0,1 kg)

400

0:30 - 1:30

-

Bereiding met magnetron
Meer
Gerecht

Vermogen
(Watt)

Tijd (min)

Rusttijd (min)

Hele vis (0,5 kg)

500

8 - 10

2-5

Visfilets (0,5 kg)

400

4-7

2-5

Groenten, vers (0,5 kg + 50
ml water)

600

5 - 15

-
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Vermogen
(Watt)

Tijd (min)

Rusttijd (min)

Groenten, bevroren (0,5 kg + 600
50 ml water)

10 - 20

-

Gepofte aardappels (0,5 kg) 600

7 - 10

-

Rijst (0,2 kg + 400 ml water)

600

15 - 18

-

Popcorn

1000

1:30 - 3

-

Combimagnetronfunctie
Om gerechten korter te bereiden en
tegelijkertijd een bruin korstje te geven.
Gerecht

-functie

Ver- Tempera- Tijd (min) Roosmo- tuur (°C)
tergen
hoogte
(Watt)

Opmerkingen

Aardappelgratin
(1,1 kg)

Circulatiegrill +
MW

400

180 - 190 40 - 45

1

Draai de kom halverwege de bereidingstijd om. Rusttijd: 2 - 5min.

Cake (0,7
kg)

Boven + onderwarmte + MW

100

180 - 200 25 - 30

2

Draai de kom halverwege de bereidingstijd om. Rusttijd: 5min.

Geroosterd varkensvlees
(1,5 kg)

Hetelucht + MW

200

180 - 190 85 - 90

1

Draai het vlees na
30 minuten bereidingstijd om. Rusttijd: 2 - 5min.

Lasagne

Boven + onderwarmte + MW

200 - 170 - 190 30 - 40
300

1

Draai de kom halverwege de bereidingstijd om. Rusttijd: 2 - 5min.

Kip (1 kg)

Circulatiegrill +
MW

400

2

Draai de kom halverwege de bereidingstijd om. Rusttijd: 2 - 5min.

210 - 230 35 - 40
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Tips voor de magnetron
Bereidings-/ontdooiresultaten
Het eten is te droog.

Mogelijke oorzaak

Het vermogen was te hoog. Kies de volgende keer een lager
De tijdsduur was te lang.
magnetronvermogen en een langere
bereidingstijd.

Het eten is nog
De tijdsduur was te kort.
steeds niet ontdooid,
heet of gekookt nadat de bereidingstijd
is verstreken.
Het voedsel is oververhit aan de randen, maar is in het
midden nog niet
gaar.

oplossing

Stel een langere tijdsduur in. Het
magnetronvermogen niet verhogen.

Het vermogen was te hoog. Kies de volgende keer een lager
magnetronvermogen en een langere
bereidingstijd.

Voorbeelden van kooktoepassingen voor
de instellingen van het vermogen
De gegevens in de volgende tabel dienen
slechts als richtlijn.
Instelling vermogen
•
•
•
•

1000 Watt
900 Watt
800 Watt
700 Watt

Gebruik
Verwarmen van vloeistof
Dichtschroeien aan het begin van het kookproces
Koken van groenten

• 600 Watt
• 500 Watt

Ontdooien en verwarmen van bevroren maaltijden
Verwarmen van een maaltijd op een bord
Stoofpot sudderen
Eiergerechten koken

• 400 Watt
• 300 Watt

Maaltijden door laten koken
Delicaat voedsel koken
Verwarmen van babyvoeding
Rijst laten sudderen
Delicaat voedsel verwarmen
Smelten van kaas, chocolade, boter
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Instelling vermogen

Gebruik

• 200 Watt
• 100 Watt

Ontdooien van vlees, vis
Ontdooien van kaas, room en boter
Ontdooien van fruit en gebak
Ontdooien van brood

Aanwijzingen voor testinstituten

Gerecht

Grill Intens
Verwarm de lege oven 3 minuten voor.

Geroosterd
brood

Grill met de maximale
temperatuurinstelling.
Gebruik de derde rekstand.
Gerecht
Burgers

1-3

1-3

Magnetronfunctie

Grilltijd (min.)
1e kant
2e kant
9 - 13

Grilltijd (min.)
1e kant
2e kant

8 - 10

Testen volgens IEC 60705.
Gerecht

Vermogen Hoeveel- Rooster(Watt) heid (kg) hoogte

Tijd (min)

Opmerkingen

1)

Taart

600

0.475

Onderkant

7-9

Draai halverwege de
bereidingstijd de container 1/4 om.

Gehaktbrood

400

0.9

2

25 - 32

Draai halverwege de
bereidingstijd de container 1/4 om.

Eiervla

500

1

Onderkant

18

-

Ontdooien
van vlees

200

0.5

Onderkant

8 - 12

Draai het vlees halverwege de bereidingstijd
om.

1) Gebruik het draadrek mits anders aangegeven.

Combimagnetronfunctie
Testen volgens IEC 60705.
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Cake (0,7 Hetelucht +
kg)
magnetron
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Vermo- Tempera- Rooster- Tijd (min)
gen
tuur (°C) hoogte
1)
(Watt)

Opmerkingen

100

180

2

29 - 31

Draai halverwege
de bereidingstijd
de container 1/4
om.

Aardappelgratin
(1,1 kg)

Circulatiegrill 400
+ MW

180

1

40 - 45

Draai halverwege
de bereidingstijd
de container 1/4
om.

Kip (1,1
kg)

Circulatiegrill 200
+ MW

200

1

45 - 55

Doe het vlees in
een ronde kom en
draai het na 20
minuten bereidingstijd om.

1) Gebruik het draadrek mits anders aangegeven.

Bereidingstabel
Raadpleeg voor extra kooktabellen het
receptenboek dat u kunt vinden op de
website www.ikea.com. Bekijk voor het

juiste receptenboek het artikelnummer van
het typeplaatje op het voorkant van de
ovenruimte.

Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Opmerkingen over schoonmaken
Maak de voorkant van de oven schoon met
een zachte doek, warm water en een mild
reinigingsmiddel.
Gebruik voor metalen oppervlakken een
specifiek reinigingsmiddel.
Reinig de binnenkant van de oven na elk
gebruik. Vetophoping of andere
voedingsresten kunnen brand veroorzaken.
Verwijder voedselresten en vetten
voorzichtig van de bovenkant van de
ovenruimte.

Reinig alle accessoires na elk gebruik en
laat ze drogen. Gebruik een zachte doek
met een warm sopje en een
reinigingsmiddel. De accessoires niet in de
afwasmachine reinigen.
Verwijder hardnekkig vuil met een speciale
ovenreiniger.
Toebehoren met antiaanbaklaag mogen
niet worden schoongemaakt met een
agressief reinigingsmiddel, voorwerpen met
scherpe randen of een afwasautomaat. Dit
kan de antiaanbaklaag beschadigen.
Neem het vocht uit de ruimte na ieder
gebruik af.
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Ovens van roestvrij staal of aluminium
Maak de ovendeur alleen met een vochtige
doek of natte spons schoon. Droog maken
met een zachte doek.
Vermijd het gebruik van staalwol, zure of
schurende producten, deze kunnen de
oppervlakken van de oven beschadigen.
Maak het bedieningspaneel van de oven
net zo voorzichtig schoon
De afdichting van de deur schoonmaken
Voer regelmatig een controle van de
deurafdichting uit. De afdichting van de
deur bevindt zich rondom het frame aan de
binnenkant van de oven. Gebruik de oven
niet als de afdichting van de deur is
beschadigd. Neem contact op met de
klantenservice.
Voor meer informatie over het
schoonmaken van de deurafdichting,
raadpleegt u de algemene informatie over
reiniging.
Verwijderen van de geleiders
Zorg ervoor dat de oven is afgekoeld
voordat u onderhoud verricht. Er bestaat
verbrandingsgevaar.
Om het apparaat te reinigen, verwijder de
inschuifrails.
1. Inschuifrails voorzichtig naar boven toe
uit de voorste ophanging trekken.

1
3
2

2. Trek de inschuifrail bij de voorkant uit
de zijwand.
3. Geleiders uit de achterste ophanging
trekken.
Installeer de inschuifrails in de omgekeerde
volgorde.
Het lampje vervangen
Leg een doek op de bodem van de
binnenkant van de oven. Dit voorkomt
schade aan het afdekglas en de
ovenruimte.
WAARSCHUWING! Gevaar voor
elektrocutie! Maak de zekering
los voordat u de lamp vervangt.
De lamp en het afdekglas
kunnen heet zijn.
Let op! Houd de halogeenlamp
altijd met een doek vast om te
voorkomen dat er vetrestjes op
de ovenlamp verbranden.
1. Oven uitschakelen.
2. Verwijder de zekeringen in de
zekeringenkast, of schakel de
stroomonderbreker uit.
3. Draai het afdekglas van de lamp naar
links en verwijder het.
4. Reinig de glasafdekking.
5. Vervang het ovenlampje door een
hittebestendig ovenlampje van 25 W,
230 V (50 Hz), 300 °C (type: G9).
6. Plaats het afdekglas terug.
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Probleemoplossing
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Problemen oplossen
Probleem

Mogelijke oorzaak

oplossing

De oven wordt niet warm.

De oven staat uit.

Oven inschakelen.

De oven wordt niet warm.

De klok is niet ingesteld.

Stel de klok in.

De oven wordt niet warm.

De benodigde kookstanden
zijn niet ingesteld.

Zorg ervoor dat de instellingen correct zijn.

De oven wordt niet warm.

Automatische uitschakeling
is actief.

Raadpleeg 'Automatisch uitschakelen'.

De oven wordt niet warm.

Het kinderslot is geactiveerd.

Raadpleeg 'Gebruik van het
Kinderslot'.

De oven wordt niet warm.

De deur is niet goed gesloten.

Sluit de deur volledig.

De oven wordt niet warm.

De zekering is doorgeslagen.

Controleer of de zekering de
oorzaak van de storing is.
Als de zekeringen keer op
keer doorslaan, neemt u
contact op met een erkende
installateur.

Het lampje brandt niet.

Het lampje is stuk.

Vervang het lampje.

Het display toont een foutcode die niet in deze tabel
staat.

Er is een elektrische fout.

• Zet de oven uit via de
huiszekering of de veiligheidsschakelaar in de zekeringkast en schakel deze weer in.
• Neem contact op met het
servicecentrum als de
foutcode op het display
blijft terugkomen.

Stoom en condens slaan
neer op de gerechten en in
de ovenruimte.

Het gerecht heeft te lang in
de oven gestaan.

Laat gerechten na het bereiden niet langer dan 15 - 20
minuten in de oven staan.
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Onderhoudsgegevens
Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen,
neem dan contact op met een erkende
serviceafdeling.

bevindt zich aan de voorkant van de
binnenkant van de oven. Verwijder het
typeplaatje niet uit de ovenruimte.

De contactgegevens van het servicecentrum
staan op het typeplaatje. Het typeplaatje
Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:
Model (MOD.)

.........................................

Productnummer (PNC)

.........................................

Serienummer (S.N.)

.........................................

Technische gegevens
Technische gegevens
Afmetingen (binnenkant)

Breedte
In hoogte
Diepte

Bruikbare volumes

43 l

Gebied van bakplaat

1424 cm²

Bovenste verwarmingselement

1900 W

Onderwarmte-element

1000 W

Grillen

1900 W

Ring

1650 W

Totaal vermogen

3000 W

Spanning

220 - 240 V

Frequentie

50 Hz

Aantal functies

17

480 mm
217 mm
411 mm
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Energiezuinigheid
Energiebesparing
Deze oven bevat functies die u
helpen energie te besparen
tijdens het dagelijks koken.
Algemene tips
Zorg ervoor dat de ovendeur goed
gesloten is als u de oven in werking stelt. De
deur niet openen tijdens de bereiding met
stoom. Houd het deurrubber schoon en
zorg ervoor dat het goed op zijn plaats
vastzit.
Gebruik metalen schalen om meer energie
te besparen, maar alleen als u geen
magnetronfunctie gebruikt.
Indien mogelijk de oven niet
voorverwarmen voordat u er voedsel in
plaatst.
Verlaag bij een bereidingsduur langer dan
30 minuten de oventemperatuur met
minimaal 3 - 10 minuten, afhankelijk van de
bereidingsduur voordat de kooktijd
verstrijkt. De restwarmte in de oven zorgt
ervoor dat het gerecht wordt voltooid.

Houd de onderbrekingen tussen het bakken
zo kort mogelijk als u een aantal gerechten
tegelijkertijd bereidt.
Bereiding met hete lucht
Gebruik indien mogelijk de
bereidingsfuncties met hete lucht om
energie te besparen.
Restwarmte
Bij sommige ovenfuncties worden, als een
programma met tijdselectie (Duur of Einde)
in werking is en de bereidingstijd langer is
dan 30 minuten, de verwarmingselementen
automatisch eerder uitgeschakeld.
De lamp en ventilator blijven wel werken.
Eten warm houden
Kies de laagst mogelijke
temperatuurinstelling om de restwarmte te
gebruiken en een maaltijd warm te houden.
Het indicatielampje van de restwarmte of
temperatuur verschijnt op het display.
Koken met de verlichting uitgeschakeld
Schakel de verlichting tijdens het koken uit.
Doe het aan als u het nodig heeft.

U kunt de restwarmte gebruiken om andere
maaltijden op te warmen.

Milieubescherming
Recycleer de materialen met het symbool

apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd

. Gooi de verpakking in een geschikte
afvalcontainer om het te recycleren.
Bescherm het milieu en de volksgezondheid
en recycleer op een correcte manier het
afval van elektrische en elektronische

met het symbool niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het product naar
het milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
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IKEA GARANTIE
Hoe lang is de garantie van IKEA geldig?
Deze garantie is geldig voor 5 jaar vanaf
de orginele datum van aankoop van Uw
apparaat bij IKEA. De orginele verkoopbon
is benodigd als bewijs van aankoop. Indien
onderhoudswerk is uitgevoerd onder de
garantie, zal dit de garantie periode voor
het apparaat niet verlengen.
Wie zal de service uitvoeren?
De IKEA servicedienst zal de service
uitvoeren via het eigen bedrijf of het
erkende servicepartnernetwerk.
Wat valt er onder de garantie?
De garantie dekt storingen van het
apparaat, die veroorzaakt zijn door
verkeerde constructie of materiaalfouten
vanaf de aankoopdatum bij IKEA. Deze
garantie is uitsluitend van toepassing bij
huishoudelijk gebruik. De uitzonderingen
worden onder de hoofding “Wat valt er niet
onder deze garantie?” gespecificeerd.
Binnen de garantieperiode worden er geen
kosten om de storing te verhelpen
aangerekend, d.w.z. reparaties,
onderdelen, arbeidsloon en transport, op
voorwaarde dat het apparaat toegankelijk
is voor reparatie zonder speciale kosten en
dat het defect betrekking heeft op
verkeerde constructie of materiaalfouten
die onder de garantie vallen. Op deze
voorwaarden zijn de EG-richtlijnen (Nr.
99/44/EG) en de respectievelijke
plaatselijke voorschriften van toepassing.
Vervangen onderdelen worden het
eigendom van IKEA.
Wat zal IKEA doen om het probleem op te
lossen?
De door IKEA aangestelde servicedienst zal
het product onderzoeken en bepalen, dit

uitsluitend ter eigen beoordeling, of het
gedekt wordt door deze garantie. Als het
gedekt blijkt te zijn, zal de IKEA
servicedienst of de erkende servicepartner
dan via het eigen bedrijf, uitsluitend ter
eigen beoordeling, ofwel het defecte
product repareren of het vervangen door
hetzelfde of een vergelijkbaar product.
Wat valt er niet onder deze garantie?
• Normale slijtage.
• Opzettelijk aangebrachte schade of
schade door verwaarlozing, schade
veroorzaakt door het niet opvolgen van
de bedieningshandleiding, onjuiste
installatie of aansluiting op een verkeerd
voltage, schade veroorzaakt door
chemische of elektro-chemische reactie,
roest, corrosie of waterschade, maar niet
beperkt tot schade veroorzaakt door
overmatig kalkgehalte van de
watertoevoer, schade veroor zaakt door
abnormale omgevingsomstandigheden.
• Verbruiksonderdelen, met inbegrip van
batterijen en lampjes.
• Niet-functionele en decoratieve
onderdelen die niet van invloed zijn op
het normale gebruik van het apparaat,
inclusief eventuele krassen en mogelijke
kleurverschillen.
• Onvoorziene schade veroorzaakt door
vreemde voor-werpen of stoffen en het
reinigen of deblokkeren van filters,
afvoersystemen of wasmiddellades.
• Schade aan de volgende onderdelen:
glaskeramiek, accessoires, serviesgoed
en bestekmandjes, toevoer- en
afvoerpijpen, afdichtingen, lampen en
lampenkapjes, schermen, knoppen,
behuizingen en gedeeltes van
behuizingen, tenzij kan worden
aangetoond dat deze veroorzaakt zijn
door fabricagefouten.
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• Gevallen waarbij geen storing
geconstateerd kon worden tijdens het
bezoek van een technicus.
• Reparaties die niet zijn uitgevoerd door
onze aange-stelde servicediensten en/of
een erkende contractuele servicepartner
of wanneer er niet-originele onderdelen
gebruikt zijn.
• Reparaties die veroorzaakt zijn door
installatie die verkeerd of niet in
overeenstemming met de specificatie is
uitgevoerd.
• Gebruik van het apparaat in niethuishoudelijke omgeving d.w.z.
professioneel gebruik.
• Transportschade. Indien het apparaat
door een klant naar zijn huis of een
ander adres vervoert, kan IKEA niet
aansprakelijk gesteld worden voor
eventuele transportschade. Indien IKEA
het apparaat aflevert op het door de
klant aangegeven adres, dan is
eventuele schade die ontstaan is tijdens
de aflevering gedekt door de garantie.
• Kosten voor de uitvoering van de
installatie van het IKEA-apparaat. Indien
de IKEA servicedienst of de erkende
servicepartner het apparaat, binnen de
voorwaarden van deze garantie,
repareert of vervangt, zal de
servicedienst of de erkende
servicepartner, indien nodig, het
gerepareerde apparaat of het
vervangende apparaat installeren.
Deze beperking is niet van toepassing op
foutloze werkzaamheden uitgevoerd door
een gekwalificeerd specialist met gebruik
van onze originele onderdelen teneinde het
apparaat aan te passen aan de technische
veiligheidsspecificaties van een ander EUland.
Hoe zijn de landelijke wetten van
toepassing
De garantie van IKEA geeft u specifieke
wettelijke rechten, die op zijn minst voldoen

aan alle plaatselijke wettelijke eisen die per
land verschillend zijn.
Gebied van geldigheid
Voor apparaten die in een EU-land zijn
aangeschaft en meegenomen worden naar
een ander EU-land, zal de dienstverlening
uitgevoerd worden in het kader van de
garantievoorwaarden die in het nieuwe
land gebruikelijk zijn. Een verplichting om
diensten te verlenen in het kader van de
garantie bestaat uitsluitend als:
• het apparaat en de installatie ervan
voldoen aan de technische specificaties
van het land waarin aanspraak gemaakt
wordt op de garantie;
• het apparaat en de installatie ervan in
overeen-stemming zijn met de montageinstructies en de veiligheidsinformatie die
in de gebruikershandleiding staan.
De speciale Klantenservice voor
apparaten van IKEA:
Aarzel alstublieft niet om contact op te
nemen met de speciale IKEA Klantenservice
om:
1. een beroep te doen op deze garantie;
2. uitleg te vragen over de installatie van
het IKEA appa-raat in het daarvoor
bedoelde keukenmeubel van IKEA. De
service geeft u geen uitleg met
betrekking tot:
• de volledige installatie van uw IKEA
keuken;
• aansluitingen op het elektriciteitsnet
(als het appa-raat geleverd wordt
zonder stekker en kabel), op de
water- en gasleiding, want dit moet
gedaan worden door een erkend
installateur.
3. uitleg te vragen over de
gebruikershandleiding en de
specificaties van het IKEA apparaat.
Om ervoor te zorgen dat wij u de beste
service verlenen, verzoeken wij u de
montage-instructies en/of de gebrui-
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kershandleiding in dit boekje zorgvuldig te
lezen voordat u contact met ons opneemt.
Hoe kunt u ons bereiken als u hulp nodig
hebt

Op de laatste pagina van deze
handleiding vindt u de volledige lijst van
door IKEA erkende servicebedrijven met de
bijbehorende nationale telefoonnummers.
Om u sneller van dienst te
kunnen zijn, advi-seren wij u de
specifieke telefoonnummers te
bellen die aan het eind van deze
handleiding vermeld zijn.
Gebruik altijd de telefoonnummers die in het boekje staan
van het apparaat waarvoor u
assistentie nodig heeft. Voordat
u ons belt, zorg ervoor dat u het
IKEA-artikelnummer (8 cijfers) en
het serienummer (8 cijfers die op
het typeplaatje staan) bij de
hand hebt voor het apparaat
waarvoor u onze hulp nodig
hebt.
BEWAAR DE KASSABON!
Dit is uw aankoopbewijs en
nodig om de garantie te doen
gelden. Op de kassabon staat
ook de naam van het IKEA
artikel en het nummer (8 cijfers)
voor elk apparaat dat u gekocht
heeft.
Hebt u meer hulp nodig?
Neem, voor alle andere vragen die geen
betrekking hebben op de service voor
apparaten, contact op met het call center
van de dichtstbijzijnde vestiging van IKEA.
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Wij raden u aan de documentatie van het
apparaat zorgvuldig te lezen voordat u
contact met ons opneemt.

80

Country
België
Belgique

Phone number
070 246016

Česká republika

00359888164080
0035924274080
246 019721

Danmark

70 15 09 09

Deutschland

+49 1806 33 45 32*

Ελλάδα
España

България

Call Fee

Opening time

Binnenlandse gesprekskosten

8 tot 20 Weekdagen

Tarif des appels nationaux

8 à 20. En semaine

Такса за повикване от страната

От 9 до 18 ч в работни дни

Cena za místní hovor

8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00

Landstakst

211 176 8276

* 0,20 €/Verbindung aus dem
Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Υπεραστική κλήση

8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες

91 1875537

Tarifa de llamadas nacionales

De 8 a 20 en días laborables

France

0170 36 02 05

Tarif des appels nationaux

Hrvatska

00385 1 6323 339

Trošak poziva 27 lipa po minuti

Ireland

0 14845915

National call rate

9 à 21. En semaine
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
8 till 20 Weekdays

Ísland

5880503

Italia

02 00620818

Innanlandsgjald fyrir síma
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali

dalle 8 alle 20 nei giorni feriali

Κυπρος

22 030 529

Υπεραστική κλήση

8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Werktags von 8.00 bis 20.00

9 til 18. Virka daga

Lietuva

5 230 06 99

Nacionalinių pokalbių tarifai

Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45

Magyarország

Belföldi díjszabás

Hétköznap 8 és 10 óra között

Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.

ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00

Norge

061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00

Takst innland

8 til 20 ukedager

Österreich

+43-1-2056356

max. 10 Cent/min.

Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr

Polska

801 400 711

Stawka wg taryfy krajowej

Portugal

211557985

Chamada Nacional

România

021 211 08 88

Россия

8 495 6662929

Tarif apel naţional
Действующие телефонные
тарифы
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet

Od 8 do 20 w dni robocze
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
8 - 20 în zilele lucrătoare
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
8 bis 20 Werktage

Nederland
Luxembourg

Schweiz
Suisse

031 5500 324

Svizzera
Slovensko

(02) 3300 2554

Suomi

030 6005203

Sverige

0775 700 500

Україна
United Kingdom

044 586 2078
020 3347 0044
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
Србија
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Eesti, Latvija, Slovenija

Tarif des appels nationaux
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
Cena vnútroštátneho hovoru
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min

8 à 20. En semaine
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
8 až 20 v pracovných dňoch
arkipäivisin 8.00 - 20.00

Міжміськи дзвінки платні
National call rate

mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays

Цена позива у националном
саобраћају

Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18

lokalsamtal (lokal taxa)
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