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Houd, wanneer u contact opneemt met de serviceafdeling, het complete typenummer bij de hand.

Adressen en telefoonnummers van de serviceorganisatie vindt u op de garantiekaart.
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u de magnetron in 
gebruik neemt.

Als u de instructies goed opvolgt zult u jaren lang plezier van uw 
magnetron hebben. 

Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed.

Specifi eke voorzorgsmaatregelen
A. Schakel de magnetron niet aan terwijl de deur open is, omdat dit kan 

leiden tot een schadelijke blootstelling aan microgolf-energie. Het is 
belangrijk de veiligheidsvergrendelingen niet te breken of te blokkeren.

B. Plaats geen objecten tussen de voorzijde van de magnetron 
en de deur; zorg er tevens voor dat er zich geen vuil of 
schoonmaakmiddelresten op de afdichtingoppervlakken verzamelt.

C. WAARSCHUWING: Als de deur of de deurafdichtingen zijn 
beschadigd, mag de magnetron niet worden gebruikt totdat deze is 
gerepareerd door een vakkundig persoon.

Toevoeging

Houd het toestel goed schoon. Dit verlengt de levensduur.

Type: MA3170JUU

Nominale spanning: 230V~ 50Hz

Nominaal ingangsvermogen 
(magnetron):

1250 W

Nominaal uitgangsvermogen 
(magnetron):

800 W

Ovencapaciteit: 23 L

Diameter van het draaiplateau: Ø 270 mm

Afmetingen buitenzijde 
(l x b x h):

486 mm x 398 mm x 292 mm

Nettogewicht: ca. 12,82 kg

Belangrijke veiligheidsinstructies
Waarschuwing 

Om het risico op brand, elektrische schokken, verwondingen of 
blootstelling aan overmatige niveaus van microgolf-energie te beperken bij 
het gebruik van uw apparaat moeten basisvoorzorgsmaatregelen in acht 
worden genomen, inclusief het volgende: 

1. Vloeistoffen en ander voedsel mogen niet worden verwarmd in 
hermetisch afgesloten verpakkingen omdat ze kunnen ontploffen. 

2. Verwijder nooit een afdekking, die bescherming biedt tegen 
microgolfstraling. 
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

3. Laat kinderen uitsluitend de magnetron zonder toezicht gebruiken nadat 
u duidelijke instructies hebt gegeven en u ervan overtuigd bent dat 
het kind in staat is de magnetron op een veilige manier te bedienen en 
begrijpt wat de gevaren zijn van incorrect gebruik. 

4. Gebruik uitsluitend kookgerei dat geschikt is voor gebruik in magnetrons.

5. De magnetron moet regelmatig worden gereinigd en alle voedselresten 
moeten worden verwijderd.

6. Lees de specifi eke voorzorgsmaatregelen en pas deze toe: 
"SPECIFIEKE VOORZORGSMAATREGELEN".

7. Bij het verwarmen van voedsel in plastic of papieren verpakkingen is 
het aanbevolen een oog te houden op de magnetron in verband met 
de mogelijkheid van ontbranding.

8. Schakel het apparaat uit of trek de stekker uit het stopcontact 
wanneer rook wordt waargenomen. Houd de deur gesloten om 
eventuele vlammen te smoren. 

9. Laat voedsel niet overgaar worden.

10. Gebruik de ovenruimte niet als opslagruimte. Bewaar geen zaken als 
brood, koekjes en dergelijke in de magnetron.

11. Verwijder metalen draadsluiters en handgrepen van papieren of 
plastic doosjes of zakken alvorens deze in de magnetron te plaatsen. 

12. Installeer of plaats deze magnetron alleen zoals aangegeven in de 
meegeleverde installatie-instructies.

13. Eieren in de schaal en hele hardgekookte eieren mogen niet worden 
verhit in de magnetron omdat zij kunnen exploderen, zelfs nadat de 
magnetronverhitting werd gestopt.

14. Gebruik dit apparaat uitsluitend voor het beoogd gebruik, zoals 
beschreven in de gebruiksaanwijzing. Gebruik geen bijtende 
chemicaliën of dampen in dit apparaat. Deze magnetron is speciaal 
ontworpen voor verwarmen. De magnetron is niet ontworpen voor 
industrieel- of laboratoriumgebruik.

15. Wanneer het netspanningssnoer is beschadigd, moet het worden 
vervangen door de ATAG service-organisatie of door vergelijkbaar 
gekwalifi ceerde personen om gevaar te voorkomen. 

16. Gebruik of bewaar dit apparaat niet buitenshuis.

17. Gebruik deze magnetron niet in een vochtige kelder of in de buurt 
van water of bij een zwembad.

18. De temperatuur van bereikbare oppervlakken kan hoog zijn wanneer 
het apparaat in bedrijf is. De oppervlakken kunnen heet worden tijdens 
het gebruik van de magnetron. Houd het netsnoer uit de buurt van hete 
oppervlakken en dek ventilatieopeningen van de magnetron niet af. 

19. Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel of het werkblad hangen. 
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

20. De inhoud van voedingsfl essen en babyvoedingspotjes moeten voor 
gebruik worden geroerd of geschud en de temperatuur moet worden 
gecontroleerd om brandwonden te vermijden. 

21. Het verhitten van dranken met de magnetron kan leiden tot een vertraagd 
heftig koken, ga daarom voorzichtig met het glas of verpakking om. 

22. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip 
van kinderen) met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen 
of personen met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder 
toezicht staan van of geïnstrueerd worden over het gebruik van het 
apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

23. Kinderen moeten onder toezicht worden gehouden om te verhinderen 
dat ze met het apparaat spelen.

24. De magnetron mag niet in een kast worden geplaatst.

25. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van 
een externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem.

26. De deur of het buitenoppervlak kan heet worden wanneer het 
apparaat in bedrijf is.

Let op!
Gevaar voor elektrische schok!

Het aanraken van interne onderdelen kan levensgevaar opleveren! 
Haal dit apparaat niet uit elkaar.

Dit apparaat moet worden geaard. In het geval van een elektrische 
kortsluiting reduceert aarding het risico op een elektrische schok doordat 
de elektrische stroom kan ontsnappen via de aarddraad. Dit apparaat 
is uitgerust met een netsnoer voorzien van een aarddraad en een 
randaardstekker. De stekker moet worden geplaatst in een stopcontact 
dat goed werd geïnstalleerd en geaard.

Waarschuwing 

Het verkeerd gebruik van de aarding kan leiden tot een elektrische 
schok. Steek de stekker niet in een stopcontact voordat het apparaat 
correct is geïnstalleerd en geaard.

Raadpleeg een gekwalifi ceerde elektriciën of servicetechnicus als u de 
aardinginstructies niet helemaal begrijpt of als u twijfelt of het apparaat 
goed is geaard. 
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Reinigen
Trek voor reiniging de stekker uit het stopcontact.

1. Reinig na gebruik de binnenzijde van de magnetron met een licht 
vochtige doek.

2. Reinig de toebehoren op de gebruikelijke wijze met een sopje.

3. De deurrand, de afdichting en de bijbehorende onderdelen moeten als 
zij vuil zijn zorgvuldig worden schoongemaakt met een vochtige doek. 

Elektrische aansluiting
1. Het toestel is uitgerust met een kort netsnoer om het risico te 

vermijden dat u in een langer snoer verstrikt raakt of erover struikelt.

2. Indien een lang netsnoer of een verlengsnoer wordt gebruikt: 

1. De aangegeven stroomsterkte van het netsnoer of van het 
verlengsnoer moeten minimaal gelijk zijn aan die van het apparaat.

2. De verlengsnoer moet van een 3-draads randgeaard type zijn.

3. De verlengsnoer moet op dusdanige wijze worden geplaatst 
dat het niet over de rand van het tafelblad of aanrecht hangt.
Kinderen zouden aan het snoer kunnen trekken of er over 
kunnen struikelen.

Let op; gevaar voor lichamelijk letsel! 

Verwijder nooit, voor bijvoorbeeld onderhouds- of reparatie-
werkzaamheden, de afdekking die bescherming biedt tegen 
microgolfstraling. Onderhouds- of reparatiewerkzaamheden mogen 
alleen door de ATAG service organisatie worden uitgevoerd.

Keukengerei
Lees de instructies over "materialen die gebruikt en niet gebruikt mogen 
worden in de magnetron". Het zou kunnen dat bepaalde niet-metalen 
keukengerei niet veilig in een magnetron kunnen worden gebruikt. 

Twee-polige stekker met 
ronde pinnen
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Wat kunt u gebruiken in de magnetron

Gebruiksartikelen Opmerkingen

Aluminiumfolie

Alleen voor afscherming. Kleine gladde 
stukjes kunnen worden gebruikt om dunne 
stukjes vlees of gevogelte af te dekken 
om te gaar worden te voorkomen. Vonken 
kunnen ontstaan als de folie te dicht bij de 
ovenwanden komt. De folie moet op minimaal 
2,5 cm afstand van de wanden blijven.

Braadschaal Volg de instructies van de fabrikant. 

Serviesgoed

Alleen magnetronbestendig serviesgoed 
gebruiken. Volg de instructies van de fabrikant. 
Gebruik geen borden met barsten of waar 
stukjes af zijn.

Glazen potten

Verwijder altijd de deksel. Gebruik ze enkel 
om voedsel warm te maken totdat het net 
warm is. De meeste glazen potten zijn niet 
hittebestendig en kunnen breken.

Glaswerk

Gebruik alleen hittebestendig glaswerk. Let er 
op dat de glazen geen metalen rand hebben. 
Gebruik geen glazen met barsten of waar 
stukjes af zijn. 

Ovenkookzakken

Volg de instructies van de fabrikant. Niet 
afsluiten met metalen draadsluiter. Maak 
gaten in de kookzak waardoor stoom kan 
ontsnappen. 

Papieren borden en 
bekers

Gebruik alleen voor kort koken/verwarmen. 
Gebruik de magnetron niet zonder toezicht 
tijdens het koken.

Papieren servetten

Gebruik papieren servetten voor het afdekken 
van voedsel en het absorberen van vet. 
Gebruik alleen onder toezicht en voor kort 
verhitten.

Bakpapier
Gebruik als afdekking om spatten te 
voorkomen of als wikkel voor het stomen.

Plastic

Alleen voor magnetron geschikt plastic 
gebruiken. Volg de instructies van de 
fabrikant. Moet gemerkt zijn als "Geschikt 
voor magnetron". Sommige plastic 
verpakkingen worden zacht als het voedsel 
erin heet wordt. "Kookzakken" en goed 
afgesloten plastic zakken moeten worden 
ingeprikt, ingesneden of geventileerd, zoals 
op de verpakking is aangegeven.
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Gebruiksartikelen Opmerkingen

Plastic folie

Alleen voor magnetron geschikt plastic 
gebruiken. Gebruik plastic folie om tijdens 
het koken voedsel af te dekken en vocht vast 
te houden. Zorg dat de plastic folie niet in 
contact komt met het voedsel.

Thermometers
Alleen voor magnetron geschikte types 
gebruiken (oventhermometers)

Vetvrij papier
Gebruik als afdekking om spatten te 
voorkomen en het vocht vast te houden. 

Aluminium schaal
Kan vonken veroorzaken. Leg het gerecht in 
een magnetronbestendige schotel.

Kartonnen 
voedselverpakking met 
metalen handgreep.

Kan vonken veroorzaken. Leg het voedsel in 
een magnetronbestendige schotel.

Keukengerei van metaal 
of met metalen rand

Metaal schermt het voedsel af van de 
microgolfenergie. Een metalen rand kan 
vonken veroorzaken.

Metalen draadsluiters
Kan vonken en brand in de magnetron 
veroorzaken. 

Papieren zakken Kan brand in de magnetron veroorzaken.

Polystyreen 
(piepschuim)

Wanneer hoge temperaturen optreden kan 
piepschuim smelten of het vloeistof erin 
verontreinigen.

Hout
Hout zal bij gebruik in de magnetron 
uitdrogen en kan splijten of kraken.
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UW MAGNETRON

Magnetron onderdelen
Haal de magnetron en toebehoren uit de kartonnen doos en de 
binnenverpakking. De magnetron wordt geleverd met de volgende 
toebehoren:

1x Glazen plateau
1x Geleidering (draairing)
1x Gebruiksaanwijzing

F

G

A

C BE D

A. Bedieningspaneel

B. As van draaiplateau

C. Draairing 

D. Glazen plateau

E. Venster

F. Deur

G. Veiligheidsvergrendelsysteem

Voorbereidingen voor plaatsing
Verwijder al het verpakkingsmateriaal van de magnetron en de 
toebehoren. Controleer de magnetron op beschadigingen. Gebruik de 
magnetron niet als deze is beschadigd.

Ovenbehuizing: Verwijder alle beschermfolie van het toestel. 

De lichtbruine mica dekplaat die vastgemaakt is in de binnenruimte van 
de magnetron dient ter bescherming van de magnetronbuis en mag niet 
worden verwijderd.
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UW MAGNETRON

Plaatsen van de magnetron
1. Kies een horizontaal vlak dat voldoende ruimte biedt voor de in- en 

uitblaasopeningen van de magnetron. 

 

7,5cm

7,5cm

30cm

OPEN cm

 cm

 cm

Een minimum afstand van 7,5 cm moet worden aangehouden tussen de 
magnetron en alle aangrenzende muren. Aan één zijde (links of rechts) 
mag zich geen muur of wand bevinden.Laat boven de magnetron een 
ruimte van minimaal 30 cm open. De pootjes aan de onderkant van de 
magnetron mogen niet worden verwijderd.

• Het blokkeren van de in- en uitblaasopeningen kan de magnetron 
beschadigen.

• Plaats de magnetron zo ver mogelijk van radio- en televisietoestellen. 
De magnetron kan storingen veroorzaken in uw radio- of 
televisieontvangst.

Steek de stekker van het snoer van uw magnetron in een standaard 
stopcontact. Controleer dat de spanning en frequentie overeenstemmen 
met die vermeld op het typeplaatje.

Waarschuwing

Installeer de magnetron niet bovenop een kookplaat/fornuis of op 
een ander warmteproducerend toestel. Wanneer de magnetron wordt 
geïnstalleerd dichtbij of boven een warmtebron, kan de magnetron 
worden beschadigd en vervalt de garantie. 
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UW MAGNETRON

Plaatsen van het draaiplateau

  

A

B

D

C

Nokje (onderzijde)

Glazen draaiplateau

As van draaiplateau

Geleidering voor draaiplateau

Plaats de geleidering in het midden van de magnetron. Leg het 
draaiplateau op de geleidering.

• De magnetron mag niet gebruikt worden zonder geleidering en 
draaiplateau.

• Plaats het glazen draaiplateau nooit ondersteboven. Het glazen 
draaiplateau moet altijd vrij kunnen draaien.

• Bij het koken moet al het voedsel en het serviesgoed altijd op het 
glazen draaiplateau worden geplaatst.

• Neem contact op met de ATAG service organisatie als het glazen 
draaiplateau of de geleidering barst of breekt.
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Bedieningspaneel en functies
 

Vermogensknop

Tijdknop

1. Stel door het verdraaien van de vermogensknop het gewenste 
magnetronvermogen in.

2. Stel door het verdraaien van de tijdknop de gewenste magnetrontijd in.  

3. De magnetron schakelt automatisch in na het instellen van het 
magnetronvermogen en de tijd.

4. Het signaal klinkt na afl oop van de kooktijd en de magnetron 
schakelt automatisch uit.

5. Draai de tijdknop steeds op “0” als de magnetron niet in gebruik is.

Auto menu’s

Met de ‘Auto menu’s’ kunt u snel een stand kiezen voor het opwarmen 
van drank of een gerecht:

• Stel de vermogensknop op stand ‘800’ (opwarmen)
• Kies met de tijdknop de opwarmstanden ‘melk’, ‘soep’, ‘maaltijd’ of 

‘diepvries maaltijd’ afhankelijk van wat u wilt opwarmen

De magnetron schakelt automatisch in.
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Vermogensstand Toepassing

150 Om ijs zacht te laten worden

250 (ontdooien) Soep, stoven, boter zacht laten worden en 
ontdooien

450 Stoven, vis

600 Rijst, vis, kip, gemalen vlees

800 (opwarmen) Opwarmen, melk, water koken, groente, drank 
(tevens auto-menu)

Storingen
Als de kookresultaten niet naar wens zijn, er vonken overspringen in 
de magnetron, de magnetron niet start etc., probeer dan eerst zelf de 
oorzaak van de storing te vinden voordat u de ATAG serviceorganisatie 
belt. Dit kunt u doen aan de hand van onderstaande punten.

Functie/Vermogen

Magnetron stoort 
tv-ontvangst

Radio- en televisieontvangst kunnen worden 
gestoord wanneer de magnetron in bedrijf is. 
Dit is vergelijkbaar met storingen veroorzaakt 
door kleine elektrische apparaten, zoals een 
mixer, stofzuiger en ventilator. Dit is normaal.

Zwakke ovenverlichting
Wanneer de magnetron gebruikt wordt met 
een laag vermogen kan de binnenverlichting 
zwakker worden. Dit is normaal.

Stoomontwikkeling 
op de deur, hete 
lucht ontsnapt uit de 
ventilatie-openingen

Tijdens het koken kan stoom uit voedsel 
komen. De meeste stoom zal ontsnappen via 
de ventilatie-openingen. Een gedeelte kan 
echter ook neerslaan op een koele plaats, 
zoals de magnetrondeur. Dit is normaal.

De magnetron is per 
ongeluk ingeschakeld 
zonder dat er voedsel in 
staat.

Het is verboden het toestel in te schakelen 
zonder dat er voedsel in staat. Dit is erg 
gevaarlijk!
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Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

De magnetron 
kan niet worden 
gestart.

De netspannings-
kabel is niet goed 
ingeplugd.

Trek de stekker uit het 
stopcontact. Steek deze er 
na 10 seconden opnieuw in.

De zekering is 
defect of de 
zekeringautomaat 
heeft de stroom 
uitgeschakeld.

Vervang de zekering of 
schakel de zekeringauto-
maat weer in (reparatie 
door vakkundig personeel 
van ons bedrijf). 

Probleem met het 
stopcontact.

Test het stopcontact 
met andere elektrische 
apparaten. 

De magnetron 
wordt niet warm.

De deur is niet goed 
gesloten.

Sluit de deur goed.

Het glazen draaipla-
teau maakt lawaai 
als de magnetron 
wordt gebruikt.

Vervuilde draairing en 
ovenbodem. 

Zie "Reiniging van de 
magnetron" om vervuilde 
onderdelen schoon te 
maken.

Milieubescherming

Volgens de Europese richtlijn WEEE/AEEE (Waste of Electrical and 
Electronic Equipment/Afgedankteelektrische en elektronische apparatuur) 
dient afgedankte elektrische en elektronische apparatuur afzonderlijk te 
worden ingezameld en gerecycled. Als in de toekomst dit product dient te 
worden afgedankt, voer het dan niet af met het huishoudelijk afval. Lever 
het product in bij het dichtstbijzijnde AEEE afvalverwerkingspunt. 


