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1. Inhoud van de verpakking
Controleer na het uitpakken of de volgende onderdelen meegeleverd zijn:

 − Magnetron MD 15644
 − Glazen draaiplateau
 − Draairing
 − Handleiding en garantiedocumenten

2. Over deze handleiding
Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat 
u dit apparaat in gebruik neemt. Neem de waarschu-
wingen op het apparaat en in de gebruiksaanwijzing in 
acht. 
Alle handelingen aan en met dit apparaat mogen uits-
luitend worden uitgevoerd zoals in deze handleiding 
omschreven. Houd de handleiding altijd binnen hand-
bereik en bewaar deze goed om bij eventuele verkoop 
aan de nieuwe eigenaar mee te geven.

2.1. In deze handleiding gebruikte symbolen en 
signaalwoorden

GEVAAR!

Waarschuwing voor direct levensgevaar!
WAARSCHUWING!

Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of 
ernstig onherstelbaar letsel!
VOORZICHTIG!

Neem alle instructies in acht om letsel en materiële 
schade te voorkomen!
LET OP!

Neem de aanwijzingen in acht om materiële schade 
te voorkomen!
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OPMERKING!
Nadere informatie over het gebruik van het apparaat.

OPMERKING!
Neem de aanwijzingen in de handleiding in acht!

WAARSCHUWING!

Waarschuwing voor gevaar van een elektrische schok!

WAARSCHUWING!

Waarschuwing voor gevaren door hete oppervlakken!

•  Opsommingsteken/informatie over voorvallen die zich tijdens de be-
diening kunnen voordoen

   Advies over uit te voeren handelingen

3. Gebruik voor het beoogde doel
Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het verwar-
men van levensmiddelen in geschikt serviesgoed. De magne-
tron is bedoeld voor het verwarmen van levensmiddelen en 
dranken. Drogen van levensmiddelen of kleding en verwarmen 
van kussens, pantoffels, sponzen ,vochtige poetslappen en der-
gelijke kan leiden tot letsel of brand. Gebruik het apparaat niet 
in de open lucht.
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in een privéomgeving en 
vergelijkbare huishoudelijke toepassingen, bijvoorbeeld:

 − in keukens voor winkelpersoneel, kantoren en andere com-
merciële omgevingen,

 − plattelandswoningen en boerderijen,
 − door klanten in hotels, motels en andere woonvoorzienin-

gen,

15644 NL Aldi N Content RC1.indd   515644 NL Aldi N Content RC1.indd   5 03.12.2015   09:07:5803.12.2015   09:07:58



6

 − in bed & breakfasts.
Houd er rekening mee dat de garantie bij een ander dan het be-
doelde gebruik komt te vervallen:

  Wijzig niets aan uw apparaat zonder onze toestemming en 
gebruik geen randapparatuur die niet door ons is toegestaan 
of geleverd. 

  Gebruik uitsluitend door ons geleverde of toegestane reser-
veonderdelen en accessoires.

  Houd u aan alle informatie in deze bedieningshandleiding en 
in het bijzonder aan de veiligheidsinstructies. Elk ander ge-
bruik van het apparaat geldt als afwijkend gebruik en kan tot 
letsel of schade leiden.

  Gebruik dit apparaat niet in omgevingen waar gevaar voor 
explosie bestaat. Hieronder wordt bv. verstaan: tankinstalla-
ties, brandstofopslag of omgevingen waarin oplosmiddelen 
worden verwerkt. Dit apparaat mag ook niet worden gebruikt 
in omgevingen waar de lucht belast is met fijne deeltjes (bv. 
meel- of houtstof ).

  Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden. 
Vermijd het volgende:

 − hoge luchtvochtigheid of vocht
 − extreem hoge of lage temperaturen
 − direct zonlicht
 − open vuur
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4. Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel door onjuiste bediening.

  Apparaat en accessoires opbergen op een voor kinderen on-
bereikbare plaats. 

  Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar 
en ouder en door personen met beperkte lichamelijke, zin-
tuiglijke of geestelijke vermogens of met onvoldoende erva-
ring en/of kennis, mits deze personen onder toezicht staan of 
zijn geïnstrueerd in het gebruik van het apparaat zodat zij de 
daarmee samenhangende gevaren begrijpen. Kinderen mo-
gen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud 
door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kin-
deren tenzij deze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.

  Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt van het ap-
paraat en het netsnoer worden gehouden.

4.1. Apparaat uitpakken

WAARSCHUWING!

Verstikkingsgevaar.

  Houd verpakkingsfolie uit de buurt van kinderen. 

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel door elektrische schok of magne-

tronstraling.

  Controleer de magnetron en het netsnoer vóór het eerste gebru-
ik en vervolgens opnieuw na ieder gebruik op beschadigingen.

  Neem het apparaat niet in gebruik als de magnetron of het 
netsnoer zichtbaar beschadigd zijn.

  Als u een transportschade vaststelt, neem dan direct contact 
op met het Medion Service Center.
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4.2. Algemene veiligheidsinstructies
  Sluit de magnetron uitsluitend aan op een correct geïnstalle-

erd en geaard veiligheidsstopcontact met een wisselspanning 
van 230–240 V ~ 50 Hz dat met ten minste 16 A is beveiligd. 
Gebruik geen verlengkabels.

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel door elektrische schok of magne-

tronstraling.

  Bij beschadiging van het apparaat kan er door een lekkage 
magnetronstraling naar buiten treden. Beschadigingen van 
het netsnoer kunnen een elektrische schok veroorzaken.

  Bij beschadigingen aan de behuizing, de afdekkingen, de 
deur, de afdichtingen rond de deur of de sluiting mag de ma-
gnetron in geen geval worden gebruikt. Verwijder in dit geval 
direct de stekker uit het stopcontact.

  Breng in geen geval zelfstandig wijzigingen aan in het ap-
paraat en probeer niet om een onderdeel zelf te repareren 
en/of te openen.

  De afdekkingen en de folie op het venster in het binnenruim-
te van de magnetron mogen niet worden verwijderd omdat 
er anders magnetronstraling naar buiten kan treden.

  Laat de magnetron en het netsnoer uitsluitend in een gekwa-
lificeerde werkplaats repareren of neem contact op met de 
klantenservice van Medion om gevaarlijke situaties te voorko-
men.

LET OP

Gevaar voor schade aan het apparaat door onjuiste 

opstelling.

  De magnetron is bedoeld voor gebruik als losstaand ap-
paraat. Niet in een meubel inbouwen.
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  Controleer of het netsnoer onbeschadigd is en niet onder het 
apparaat, over hete oppervlakken of langs scherpe randen 
loopt.

  De magnetron moet worden opgesteld op een vlakke, stabie-
le ondergrond die het totale gewicht van het apparaat plus 
het maximale gewicht van de geplaatste levensmiddelen kan 
dragen.

  De magnetron mag uitsluitend worden opgesteld in een veili-
ge en droge ruimte.

  Het apparaat moet met de achterwand tegen een muur wor-
den geplaatst.

  Bescherm de magnetron tegen drup- en spatwater. Indien het 
apparaat toch in aanraking is gekomen met water, dient u di-
rect de stekker uit het stopcontact te trekken.

  Stel de magnetron niet op in de buurt van hittebronnen.
  Het oppervlak van het draaiplateau is gevoelig voor beschadi-

ging. Vermijd contact met zure levensmiddelen. Deze kunnen 
het draaiplateau beschadigen. 

4.3. Hete oppervlakken

WAARSCHUWING!

Brandgevaar.

  Plaats geen voorwerpen 
op de magnetron. Voor 
voldoende ventilatie moet 
boven het apparaat een ru-
imte van 30 cm en aan de 
achterkant en beide zijkanten een ruimte van 7,5 cm worden 
vrijgehouden. De openingen in het apparaat mogen niet wor-
den afgedekt of verstopt. 

  Laat het apparaat tijdens gebruik nooit zonder toezicht werken.

30 cm

7,5 cm

7,5 cm
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  De magnetron is niet bedoeld om te worden gebruikt in com-
binatie met een externe schakelklok of een aparte afstands-
bediening.

WAARSCHUWING!

Brandgevaar door zeer hoge temperaturen.

  Bij het opwarmen of koken van gerechten in brandbare mate-
rialen zoals kommen van kunststof of papier moet u de mag-
netron steeds goed in het oog houden.

  Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het ver-
warmen van daartoe geschikte levensmiddelen in geschikte 
kommen en serviesgoed. 

  Verwarm of droog geen brandbare voorwerpen (zoals kle-
ding, verwarmingskussens, pantoffels, sponzen, vochtige po-
etsdoeken etc.) in de magnetron.

  Geen alcoholhoudende gerechten bereiden. Verwarm geen 
olie en gebruik de magnetron niet om te frituren! 

  Let erop dat het draaiplateau gelijkmatig is beladen en tijdens 
gebruik niet in aanraking kan komen met de metalen binnen-
wand om overslaan van vonken te voorkomen.

  Bij rookontwikkeling moet de deur dicht worden gehouden 
om vlamvorming te vermijden of reeds bestaande vlammen 
te verstikken. Schakel het apparaat onmiddellijk uit met de 
stoptoets en haal de stekker uit het stopcontact.

4.4. Bijzondere veiligheidsinstructies bij de omgang 
met microgolven

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel door barstend serviesgoed.

  Verwarm geen gerechten of vloeistoffen in vast gesloten ser-
viesgoed! Deze kunnen in de magnetron barsten of bij ope-
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nen letsel veroorzaken. Bij afsluitbaar serviesgoed zoals baby-
flessen moet altijd de deksel worden verwijderd.

WAARSCHUWING!

Gevaar voor explosie.

  Verhit geen mengsel van water met olie of vet in de 
magnetron.

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel door brandwonden.

  In de magnetron bereide gerechten worden mogelijk onge-
lijkmatig verhit. Controleer vóór het gebruik de temperatuur 
van de verwarmde gerechten. Bij babyvoeding en babyfles-
sen moet u de levensmiddelen vóór controle van de tempera-
tuur altijd omroeren of -schudden om brandwonden te voor-
komen.

  Eieren met schil of hele, hardgekookte eieren mogen niet in 
de magnetron worden verwarmd omdat deze bij het gaar 
worden en ook na verwijdering kunnen exploderen. Eieren 
mogen uitsluitend in speciaal geschikt servies worden ver-
warmd.

  Levensmiddelen met een gesloten huid zoals tomaten, worst-
jes, aubergines en dergelijk vóór het koken insnijden om plof-
fen te voorkomen.

LET OP

Gevaar voor schade aan het apparaat.

  Het apparaat mag nooit zonder draaiplateau en in de magne-
tronstand zonder levensmiddelen in de kookruimte worden 
gebruikt.

  Maak uitsluitend gebruik van de meegeleverde of in deze 
handleiding als geschikt omschreven accessoires.
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  Gebruik in de magnetronstand nooit serviesgoed met meta-
len decoratie, metalen serviesgoed omdat het apparaat en/of 
het serviesgoed door het overslaan van vonken beschadigd 
kunnen raken. 

  Gebruik serviesgoed dat geschikt is voor de magnetron. Let 
bij aanschaf op het keurmerk zoals “geschikt voor de magnet-
ron” of “voor de magnetron”.

4.5. Veiligheidsinstructies bij het verhitten van 
vloeistoff en

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel door brandwonden.

  Bij het verhitten van vloeistoffen in de magnetron kan er zo-
genaamde kookvertraging optreden. Dat wil zeggen dat de 
vloeistof het kookpunt al heeft bereikt voordat de bij het ko-
ken typische bellen ontstaan. Bij trillingen die bijvoorbe-
eld kunnen ontstaan bij het uitnemen, kan de vloeistof dan 
plotseling gaan koken. De vloeistof kan ongecontroleerd 
rondspatten. 

  Gebruik geen hoge, smalle bakjes.
  Plaats bij het verwarmen een glazen of keramische staaf in 

het servies om kookvertraging van de vloeistof te voorkomen. 
Wacht na het verwarmen even, tik het servies voorzichtig aan 
en roer de vloeistof om voordat u het servies uit de kookruim-
te neemt.
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4.6. Apparaat reinigen en onderhouden

LET OP

Gevaar voor schade aan het apparaat.

  Het oppervlak van het draaiplateau is gevoelig voor beschadi-
ging. Vermijd contact met zure levensmiddelen. Deze kunnen 
het draaiplateau beschadigen. 

  Als het apparaat niet voldoende wordt schoongehouden, kan 
het oppervlak van het apparaat worden aangetast. Dit verkort 
de levensduur en kan leiden tot gevaarlijke situaties.

  Reinig het apparaat regelmatig en verwijder achtergebleven 
etensresten.

  Neem voor het reinigen van de afdichtingen bij de deur, de 
kookruimte en de aangrenzende delen de instructies op pagi-
na „10. Reiniging en onderhoud“ op pagina 21 in acht.
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5. Over microgolven
Microgolven zijn hoogfrequente elektromagnetische golven die zorgen voor het 
verwarmen van de levensmiddelen in de kookruimte. Microgolven verwarmen alle 
niet-metalen voorwerpen. Gebruik daarom geen metalen voorwerpen bij gebruik 
van de magnetron. Het verwarmen gaat beter naarmate er meer water in de levens-
middelen aanwezig is.
Voor een optimale verdeling van de warmte, kunt u de levensmiddelen na het ver-
warmen het beste een tot twee minuten in de kookruimte laten staan.

5.1. Het eff ect van microgolven op levensmiddelen.
• Microgolven dringen tot een diepte van ca. 3 cm in de levensmiddelen.
• De golven verhitten de water-, vet- en suikermoleculen (levensmiddelen met 

een hoog watergehalte worden het meest verwarmd).
• Deze warmte dringt vervolgens (langzaam) in het gerecht door en zorgt voor 

het ontdooien, verhitten en garen.
• De kookruimte en de lucht worden niet verwarmd (de ruimte wordt in hoof-

dzaak verwarmd door de hete levensmiddelen).
• Elk gerecht heeft voor het garen of ontdooien een bepaalde hoeveelheid ener-

gie nodig volgens de vuistregel: hoog vermogen - korte tijd of laag vermogen - 
lange tijd.

5.2. De magnetron
• De microgolven worden opgewekt door de eigenlijke magnetron en naar de ko-

okruimte geleid.
• De wanden en het venster reflecteren de microgolven zodat ze niet uit de kook-

ruimte naar buiten kunnen treden.
• Het vermogen van de microgolven en de kooktijd kunnen op verschillende ni-

veaus worden ingesteld.
• Na afloop van de tijd of bij het openen van de deur wordt de magnetron direct 

uitgeschakeld.
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6. Koken en garen met de magnetron

6.1. Algemene aanwijzingen
• Om de levensmiddelen op de juiste manier te plaatsen en de kookruimte te vul-

len legt u de dikste stukken aan de buitenkant.
• Neem de exacte kook- of gaartijd in acht. 
• Kies de kortste van de aangegeven tijden en verleng deze indien nodig.

WAARSCHUWING!

Bij sterke oververhitting kan rookontwikkeling ontstaan 
en kunnen de levensmiddelen vlam vatten.

• Dek de gerechten tijdens het koken of garen af met een voor de magnetron ge-
schikte afdekking. Door afdekken wordt spatten voorkomen, bovendien wordt 
het gerecht gelijkmatiger verwarmd.

• Gerechten als stukjes kip en hamburgers moeten tijdens de bereiding in de ma-
gnetron eenmaal worden omgedraaid om het garen te versnellen. Grotere stuk-
ken zoals bv. braadstukken of een hele kip moeten tenminste één keer worden 
omgedraaid.

• Ook omscheppen is belangrijk, bv. bij gehaktballetjes. Na de helft van de be-
reidingstijd moet het gerecht van boven naar onder en van binnen naar buiten 
worden omgeschept.

• Meng het gerecht zo mogelijk na het verwarmen goed door zodat de warmte 
wordt verdeeld of laat het korte tijd nagaren.

6.2. Materialen die geschikt zijn voor gebruik in de 
magnetron 

Voor gebruik in de magnetron is speciaal serviesgoed en zijn speciale accessoires in 
de handel. Let op het keurmerk zoals bv. "geschikt voor de magnetron" of "voor de 
magnetron". U kunt echter ook het aanwezige serviesgoed gebruiken wanneer het 
materiaal daarvoor geschikt is.

6.2.1. Geschikt materiaal
• porselein, keramisch glas en hittebestendig glas
• hittebestendig kunststof en kunststof voor de magnetron (let op: kunststof kan 

door de verwarmde levensmiddelen verkleuren of door de hitte worden ver-
vormd).

• Bakpapier.
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6.2.2. Overzicht van geschikte materialen
De onderstaande lijst is een algemene oriëntatie die u kan helpen bij de keuze van 
het juiste serviesgoed:

Kookservies Gebruik in de magnetron

Hittebestendig glas Ja
Niet-hittebestendig glas Nee
Hittebestendig keramiek Ja
Voor de magnetron geschikte 
kunststoffen Ja

Keukenpapier Ja
Metalen inzet Nee
Aluminiumfolie en -schalen onder voorwaarden geschikt

6.2.3. Afmetingen en vorm van servies voor de magnetron
Platte, brede schalen zijn beter geschikt dan smalle, hoge schalen. “Platte” gerech-
ten kunnen op die manier beter garen.
Ronde of ovalen schalen zijn beter geschikt dan hoekige. In de hoeken bestaat ge-
vaar voor plaatselijke oververhitting.

6.3. Beperkt geschikt materiaal
• Aardewerk en keramische materialen Gebruik aardewerk alleen voor het ont-

dooien of bij korte gaartijden omdat er anders vanwege de lucht-/waterver-
houding scheuren kunnen ontstaan.

• Serviesgoed met gouden of zilveren decoratie is alleen geschikt wanneer de fab-
rikant aangeeft dat het geschikt is voor de magnetron.

• Gebruik geen grote hoeveelheden aluminiumfolie. Aluminiumfolie kan echter in 
kleine stukjes worden gebruikt voor het afdekken van gevoelige delen. Dek, om 
overkoken te voorkomen, ook de hoeken van schalen etc. af, want de microgolf-
energie concentreert zich vooral in de hoeken. Houd een afstand van 2,5 cm aan 
tussen de folie en de binnenwand.

• Aluminiumschalen (bv. bij kant-en-klare gerechten) zijn onder bepaalde voor-
waarden geschikt, moeten echter minimaal 3 cm hoog zijn om in de magnetron 
te kunnen worden gebruikt.
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6.4. Niet geschikt materiaal
• Metaal, d.w.z. alle metalen pannen en deksels

LET OP!

Bij metaal in de kookruimte kunnen er vonken ontsta-
an! Hierdoor kunnen het apparaat of het venster be-
schadigd raken! 

• Bij gebruik van serviesgoed met metalen delen (handgrepen, versieringen of bo-
dem) of met gouden of zilveren decoratie kunnen in de magnetron ook vonken 
ontstaan.

• Kristal- of bergkristal kan springen, gekleurd glas kan verkleuren.
• Alle materialen die niet bestand zijn tegen hitte kunnen vervormd raken of zelfs 

verbranden.

OPMERKING
Om te controleren of het servies geschikt is voor gebruik in de magne-
tron, vult u het met een beetje water en plaatst u het in de magnetron.  
Zet de programmaregelaar op de stand  (hoog, 700 W) en draai de 
tijdregelaar op één minuut. De magnetron wordt dan gedurende ca.1 
minuut ingeschakeld. Wanneer u vaststelt dat het servies heter is dan 
het gerecht, is het servies NIET geschikt voor de magnetron. Servies-
goed dat geschikt is voor de magnetron wordt alleen verwarmd door de 
warmte van het gerecht.

WAARSCHUWING!

Zodra u vonken, flitsen of zelfs vuur waarneemt, draait 
u de tijdregelaar direct op de positie 0 en opent u de 
deur.
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7. Overzicht van het apparaat
1 2

3

4

5

6

7

1 Draaiplateau

2 Afdekking van de magnetronantenne NIET VERWIJDEREN! 

3 Stand kiezen

4 Bereidingstijd instellen

5 Deurvergrendeling

6 Draaister

7 Venster
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8. Vóór het eerste gebruik

8.1. Apparaat opstellen
Controleer of alle verpakkingsmaterialen uit het apparaat en van de binnenzijde 
van de deur zijn verwijderd.

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel door elektrische schok of magne-

tronstraling.

  Controleer de magnetron op eventuele schade, bv. 
of de deur is verschoven of verbogen, beschadigin-
gen aan de afdichtingen van de deur en het opperv-
lak, of de scharnieren en de sluiting defect zijn of los 
zitten en of er binnen in het apparaat of in de deur 
deuken zichtbaar zijn.

  Wanneer er sprake is van een beschadiging, mag u 
de magnetron niet in gebruik nemen en moet u con-
tact opnemen met de Medion klantenservice.

  De magnetron is bedoeld voor huishoudelijk gebruik 
en mag niet buitenshuis worden gebruikt!

LET OP!

Gevaar voor schade aan het apparaat.

  De vastgeschroefde afdekking  2  in de kookruim-
te is geen onderdeel van de verpakking en mag niet 
worden verwijderd!

  Plaats de magnetron niet in de directe omgeving van warmtebronnen, op een 
plaats waar vocht of hoge luchtvochtigheid kunnen ontstaan of in de directe 
omgeving van brandbare materialen.

  De voetjes mogen niet worden verwijderd.
  Sluit de magnetron aan op een goed toegankelijk geaard stopcontact met 230–

240 V~ 50 Hz.
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8.2. Eerste reiniging van het apparaat
  Voor het verwijderen van stofresten van de verpakking en eventuele kookresten 

veegt u bij het eerste gebruik van het apparaat de binnenruimte en de binnen-
kant van het venster  7  met een licht bevochtigde, zachte doek af. Let erop 
dat er geen vloeistof in het apparaat binnendringt en droog de oppervlakken 
vervolgens volledig af.

  Reinig het glazen draaiplateau  1  en de draairing 6  in warm water met een 
beetje afwasmiddel en droog de onderdelen goed af.

8.3. Accessoires plaatsen
Gebruik de magnetron niet zonder het correct ingezette draaiplateau.

  Plaats de draairing in de uitsparing in de kookruimte en plaats vervolgens het 
plateau midden op de draairing.

OPMERKING
Wanneer het apparaat voor het eerst wordt opgewarmd kan er geurvor-
ming ontstaan. Deze dampen zijn onschadelijk en verdwijnen na korte 
tijd. Zorg voor voldoende ventilatie bv. door een geopend raam.

9. Bediening
  Stel de programmaregelaar  3  in op de gewenste stand.

De volgende vermogensstanden zijn beschikbaar: 

 Laag 119 W

 Ontdooien 280 W

 Gemiddeld - Laag 336 W

 Middel 462 W

 Gemiddeld - Hoog 595 W

Hoog 700 W

  Sluit de deur van de magnetron.
  Draai aan de tijdregelaar 4 , om de gewenste bereidingstijd in te stellen en het 

bereidingsproces te starten.
Op de schaal van de tijdregelaar is de tijd in minuten vermeld.
Als indicatie van de benodigde tijd voor het ontdooien van levensmiddelen, vindt u 
in de onderstaande tabel een benadering van de tijden voor verschillende gewich-
ten:
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Gewicht Tijdinstelling

200 g ca. 3 minuten
400 g ca. 6 minuten
600 g ca. 9 minuten
800 g ca. 12 minuten
1 kg ca. 15 minuten

De langste kook-/bereidingstijd bedraagt 30 minuten.

9.1. Einde van het bereidingsproces

VOORZICHTIG!

  Omdat het gerecht of het serviesgoed zeer heet kan 
zijn moet u absoluut gebruikmaken van een pannen-
lap of ovenhandschoenen wanneer u het gerecht uit 
de oven neemt.

Na afloop van het bereidingsproces, als de tijdregelaar weer op "0" staat of wanneer 
u de tijdregelaar op "0" heeft gezet, klinkt er een geluidssignaal.

  Open de deur en verwijder het bereide gerecht.

9.2. Programma onderbreken
Om het gerecht na ca. de helft van de kooktijd te kunnen omdraaien of omroeren, is 
het vaak noodzakelijk om het programma te onderbreken.

  Open de deur om het programma te onderbreken.
  Als u de deur weer heeft gesloten, wordt de bereiding hervat.
  Stel de tijdregelaar in op "0" om het programma definitief voortijdig te beëindi-

gen.

10.  Reiniging en onderhoud
Als het apparaat niet voldoende schoongehouden wordt kan het oppervlak van het 
apparaat worden aangetast; dit verkort de levensduur en kan leiden tot gevaarlijke 
situaties. Maak de magnetron daarom regelmatig schoon en verwijder alle resten 
van levensmiddelen.
• Schakel de magnetron uit en neem voor het schoonmaken de stekker uit het 

stopcontact.
• De magnetron van binnen schoonhouden. Spatten of gemorste vloeistof die aan 

de wand van de oven hecht, afvegen met een vochtige doek. Bij sterke vervui-
ling kunt u een mild schoonmaakmiddel gebruiken. Gebruik geen sprays of an-
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dere scherpe schoonmaakmiddelen omdat het oppervlak van de deur daardoor 
kan worden aangetast en er krassen of matte plekken kunnen ontstaan.

• De buitenkant kan met een vochtige doek worden gereinigd. Om beschadiging 
van de onderdelen binnen in de magnetron te voorkomen, moet u ervoor zor-
gen dat er geen water via de ventilatieopeningen kan binnendringen.

• Delen van de deur, het venster, in het bijzonder de afdichting en het sluitmecha-
nisme kunnen voorzichtig worden schoongemaakt met een milde zeepoplos-
sing. Let in het bijzonder op beschadigingen aan deze delen.

• Het bedieningspaneel mag niet nat worden. Reinigen met een zachte, vochtige 
doek. Tijdens het schoonmaken van het bedieningspaneel moet de deur van de 
magnetron open blijven staan om te voorkomen dat het apparaat per ongeluk 
kan worden ingeschakeld.

• Wanneer binnenin of aan de buitenkant condenswater neerslaat, kan dit met 
een zachte doek worden afgeveegd. 

• Stoom kan ontstaan wanneer de magnetron wordt gebruikt bij een hoge voch-
tigheid. Dit is normaal.

• Het draaiplateau moet af en toe worden uitgenomen om te reinigen. Spoel het 
plateau in warm water af met een milde zeepoplossing of in de afwasmachine. 

• Droog het draaiplateau daarna met een zachte doek grondig af. 
• Veeg de bodem van de magnetron eenvoudig af met een mild schoonmaakmid-

del. 
• Achtergebleven geurtjes in de magnetron kunnen worden verwijderd door een 

kopje water met het sap en de schil van een citroen in een diepe bak te zetten 
en 5 minuten in de magnetron te verhitten. Grondig afvegen en met een schone 
doek droogvegen.

• Wanneer de verlichting in de magnetron moet worden vervangen, kunt u con-
tact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats of de serviceafdeling van 
Medion.

11. Buiten gebruik stellen
Wanneer u het apparaat gedurende langere tijd niet wilt gebruiken, trekt u de stek-
ker uit het stopcontact en bewaart u het apparaat op een droge plaats.
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12. Problemen oplossen
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Kan het apparaat niet in-
schakelen

De stekker zit niet of 
niet goed in het stop-
contact.

Neem de stekker uit het 
stopcontact en steek de 
stekker na ca. 10 seconden 
weer in het stopcontact.

De zekering is doorge-
brand of de spannings-
onderbreking is geacti-
veerd.

Vervang de zekering of zet 
de spanningsonderbreker 
terug (neem hiervoor con-
tact op met de klantenser-
vice).

Het stopcontact is de-
fect.

Controleer het stopcontact 
door een ander apparaat aan 
te sluiten.

Het apparaat wordt niet 
warm.

De deur is niet
of niet goed gesloten. Sluit de deur.

13. Afvoer

Apparaat
Afgedankte apparatuur mag niet met huishoudelijk afval worden afge-
voerd.
Volgens richtlijn 2012/19/EU moet oude apparatuur aan het einde van 
de levensduur volgens voorschrift worden afgevoerd. 

Hierbij worden de bruikbare grondstoffen in het apparaat voor recycling geschei-
den waarmee de belasting van het milieu wordt beperkt.
Lever het afgedankte apparaat voor recycling in bij een inzamelpunt voor elektrisch 
afval of een algemeen inzamelpunt voor recycling. 
Neem voor verdere informatie contact op met uw plaatselijke reinigingsdienst of 
met uw gemeente.

  Knip voor het afvoeren het snoer af.

Verpakking
Uw magnetron is verpakt ter bescherming tegen schade bij het trans-
port. Verpakkingen zijn grondstoffen en kunnen worden hergebruikt of 
teruggebracht in de grondstoffenkringloop.
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14. Technische specifi caties
Nominale spanning 230–240 V~  50 Hz

Nominaal vermogen: 1200 W

Nominaal uitgangsvermogen: 700 W

Frequentie magnetron: 2450 MHz

Afmetingen in cm (B x H x D):

Apparaat: 45,2 x 36,0 x 26,2

Volume kookruimte: 17 liter

Nettogewicht: 10,5 kg

Technische wijzigingen voorbehouden!

15. Conformiteitsinformatie
Hiermee verklaart Medion AG dat het product MD 15644 aan de vol-
gende Europese eisen voldoet:

• EMV-richtlijn 2014/30/EG
• Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
• Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG
• RoHS-richtlijn 2011/65/EU.

Volledige conformiteitsverklaringen kunt u vinden op 
www.medion.com/conformity. 

15644 NL Aldi N Content RC1.indd   2415644 NL Aldi N Content RC1.indd   24 03.12.2015   09:08:0003.12.2015   09:08:00



25

16. Colofon
Copyright © 2015
Uitgave: 03-12-2015
Alle rechten voorbehouden.
Deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd.
Vermenigvuldiging in mechanische, elektronische of enige an-
dere vorm zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant is 
verboden.
Het copyright berust bij de firma:
Medion AG

Am Zehnthof 77

45307 Essen

Duitsland

De handleiding is via de Service Hotline te bestellen en is via het serviceportal 
www.medion.com/nl/service/start/ beschikbaar voor download.
U kunt ook de bovenstaande QR-code scannen en de handleiding via het service-
portal naar uw mobiele toestel downloaden.
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Nadruk of vermenigvuldiging 
(ook gedeeltelijk)  uitsluitend met toestemming 
van:
MEDION AG
Am Zehnthof 77
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Dit drukwerk, inclusief alle onderdelen,  is 
auteursrechtelijk beschermd.

Elke verwerking buiten de nauwe grenzen van het 
auteursrecht zonder toestemming van Medion AG 
is niet toegestaan en strafbaar.

Dit geldt met name voor reproductie, vertaling, 
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in elektronische systemen.
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Magnetron

QUIGG® MD 15644 

VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING

0865
19VR‘16

ART.-NR.: 0865

0900 - 2352534

www.medion.nl

KLANTENSERVICE

19VR‘16

15644 NL Aldi N Cover RC1.indd   Alle Seiten15644 NL Aldi N Cover RC1.indd   Alle Seiten 14.12.2015   14:48:0314.12.2015   14:48:03


