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Voor uw veiligheid

� Maak het toestel spanningsloos voordat

met reparatie of schoonmaken wordt

gestart. Bij voorkeur door de stekker uit

het stopcontact te halen.

� Dit toestel mag uitsluitend worden gebruikt

voor het bereiden van eetwaren. Al het

andere gebruik dient te worden beschouwd

als oneigenlijk en gevaarlijk. Wij wijzen

elke aansprakelijkheid van de hand in

geval van schade wegens onjuist, verkeerd

of irrationeel gebruik van het toestel.

� Kinderen zien de gevaren niet die kunnen

ontstaan bij het bedienen van elektrische

apparatuur. Laat de magnetron daarom niet

door kinderen bedienen.

� Uw magnetron is alleen veilig als de deur

goed sluit! Plaats nooit een voorwerp

tussen de deur van de oven en zorg dat de

deur en de afdichting altijd schoon zijn.

� Gebruik de magnetron niet als er

beschadigingen zijn aan de deur

(verbogen), het hang- en sluitwerk (defect

of los) of de afdichting.

� Gebruik de magnetron alleen voor het

ontdooien en bereiden van voedsel en niet

voor bijvoorbeeld het drogen van kleding of

papier. Deze kunnen vlamvatten.

� Schakel de magnetron uit en haal de

stekker uit het stopcontact indien iets in de

oven vlam vat. Houd de ovendeur dicht.

Plaatsen

� Plaats de magnetron op een stevige en

vlakke ondergrond.

� Zorg voor voldoende ventilatie rondom de

magnetron. Houd aan de achterzijde en

zijkanten minimaal 10 cm ruimte vrij.

� Dek de ventilatieopeningen niet af.

� De stelvoetjes mogen niet verwijderd

worden.

� Plaats de magnetron niet in de buurt van

warmtebronnen.

� Zend- en ontvangstapparatuur zoals radio’s

en televisietoestellen kunnen de werking

van de magnetron beïnvloeden.

� Het toestel kan ook ingebouwd worden. 
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