
NL JC212

DE KLOK IS INGESTELD  en werkt.
OPMERKING:  Als u tijdens uw instelling op de Stop-toets drukt, wordt de instelling   afgesloten en gaat u 
naar de stand-bymodus. En als de huidige klokinstelling niet is voltooid binnen de time-outperiode 
(1 minuut) van de klokinstellingsmodus, gaat het apparaat naar de stand-bymodus.

HET IS ALTIJD MOGELIJK de klok aan te passen door de Stop-toets gedurende 3 seconden ingedrukt te 
houden wanneer het product in stand-by is.
q DRAAI AAN DE INSTELKNOP  om de uren in te stellen.

w DRUK OP DE JET START-TOETS.  (De twee cijfers rechts (minuten) knipperen). 

e DRAAI AAN DE INSTELKNOP  om de minuten in te stellen.

r DRUK OPNIEUW OP DE JET START-TOETS. 
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KLOK

JET START

DEZE FUNCTIE WORDT GEBRUIKT voor het snel opwar-
men van voedsel dat veel water bevat zoals 
heldere soepen, koffi  e of thee.

q DRUK OP DE JET START-TOETS OF OP DE INSTELKNOP. 

DEZE FUNCTIE START AUTOMATISCH  met het maximale 
magnetronvermogen en een bereidingstijd van 
30 seconden. Telkens wanneer u op de knop drukt, 
wordt de tijd met 30 seconden verlengd. U kunt 
de tijd ook verlengen of verkorten door aan de 
instelknop te draaien nadat de functie is gestart.

BEKNOPTE HANDLEIDING

BEDIENINGSPANEEL

DE BEREIDING ONDERBRE-

KEN OF STOPPEN

DE BEREIDING ONDERBREKEN:

DOOR DE DEUR TE OPENEN KAN DE BEREIDING WORDEN ON-

DERBROKEN  om het voedsel te controleren, om te 
draaien of door te roeren. De instelling blijft 10 
minuten lang gehandhaafd.
VERDERGAAN MET DE BEREIDING:

SLUIT DE DEUR  en druk EENMAAL op de Jet 
Start -toets. De bereiding wordt hervat vanaf het 
punt waarop deze was onderbroken. 
ALS U HET BEREIDEN WILT STOPPEN:

HAAL HET VOEDSEL UIT DE OVEN,  sluit de deur 
en druk op de STOP-toets.
OPMERKING: nadat de bereiding is geëindigd, 
blijven de ventilator, plateauhouder en het 
lampje in de oven actief voordat u op de STOP-
toets drukt.
ER KLINKT   gedurende 10 minuten om de minuut 
een piepsignaal wanneer de bereiding voltooid 
is. Druk op de STOP-toets of open de deur om het 
signaal uit te schakelen.

KINDERSLOT

ER IS EEN VEILIGHEIDSFUNCTIE DIE VERHINDERT DAT 

KINDEREN DE MAGNETRON INSCHAKELEN. Deze 
functie vergrendelt het paneel en de ge-
bruiker moet deze ontgrendelen voordat 
hij/zij de deur kan openen en sluiten.
DE DEUR MOET WORDEN GEOPEND EN GESLOTEN  bijv. door 
er voedsel in te plaatsen, voordat de veiligheids-
vergrendeling wordt vrijgegeven. Anders zal het 
display “DOOR“ weergeven.

WANNEER HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER WORDT AANGESLOTEN  of na een stroomstoring, gaat het automa-
tisch naar de klokinstellingsmodus. 

COOK/REHEAT-TOETS  

Gebruiken om het ge-
wenste vermogensni-
veau voor de magne-
tron in te stellen.

STOP-TOETS   

Gebruiken om de klok te wij-
zigen als u deze 3 seconden 
ingedrukt houdt, het berei-
dingsproces te onderbreken 
en de magnetron uit te scha-
kelen of eventuele ovenfunc-
ties te resetten. 

JET MENU-TOETS 

Gebruiken voor het selecte-
ren van de Jet Menu-functie 
en het selecteren van de voe-
dingsgroep.

INSTELKNOP 

Gebruiken voor het aanpas-
sen van de parameters op het 
display.

JET DEFROST-TOETS 

Gebruiken voor het selecteren 
van de Jet Defrost-
functie en het selecteren van 
het type voedsel dat moet 
worden ontdooid.

DEFROST-TOETS  

Gebruiken om de Defrost-
functie (ontdooien) te selec-
teren.

JET START-TOETS   Gebruiken 
om het bereidingsproces te 
starten of de Jet Start-functie 
te activeren.

DIGITAAL DISPLAY 

Het display bevat een 24-uurs 
klok en indicatorsymbolen.

POP CORN-TOETS 

Gebruiken om de Pop Corn-
functie te gebruiken.

JET BEVERAGE-TOETS 

Gebruiken voor het selecteren 
van de Jet Beverage-functie 
(drank) en het  selecteren van 
de hoeveelheid op te warmen 
koppen.

STEAM-TOETS

   Gebruiken voor het selec-
teren van de functie Steam 
(stomen) en   het selecteren 
van de voedselgroep.

BOIL-TOETS 

Gebruiken voor het selecteren 
van de functie Boil (koken) en   
het selecteren van de voed-
selgroep.

TOETS PLATEAUDRAGER STOPPEN-

 Gebruik deze toets om de pla-
teaudrager te stoppen. Deze 
functie kan alleen worden ge-
bruikt wanneer u werkt met 
magnetronfuncties. De toets 
zal niet werken met andere 
functies.
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VOEDINGSGROEP HOEVEELHEID TIPS

 1 VLEES 100g - 2kg Gehakt vlees, koteletten, steaks of gebraad.

2 GEVOGELTE 100g - 2,5kg Kip volledig, stukjes of fi lets.

3 VIS 100g - 1,5kg Hele steaks of fi lets

4 GROENTEN 100g - 1,5kg Gemengde groenten, erwten, broccoli enz.

5 BROOD 100g - 1kg Heel brood, zoete broodjes en kadetjes.
VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABEL    wordt genoemd of dat minder of meer weegt dan het aanbevolen 
gewicht, volgt u de procedure voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" en kiest u 160 W bij het 
ontdooien.

JC212
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VOEDINGSSPANNING 230 V/50 HZ

NOMINAAL INGANGSVERMOGEN 1500 W

ZEKERING 10 A (UK 13 A)

MW UITGANGSVERMOGEN 950 W

BUITENAFMETINGEN (HXBXD) 333 X 548 X 448

BINNENAFMETINGEN (HXBXD) 225 X 353 X 340

TIPS VOOR DIEPGEVROREN VOEDSEL:  
ALS HET VOEDSEL WARMER IS  dan diepvriestemperatuur (-18°C),  kiest u een lager voedselgewicht.
ALS HET VOEDSEL KOUDER IS  dan diepvriestemperatuur (-18°C),  kiest u een hoger voedselgewicht.

GEBRUIK DEZE FUNCTIE  voor het ontdooien van vlees, gevogelte, vis, groenten en brood. Jet Defrost mag 
alleen worden gebruikt als het netto gewicht tussen 100 g en 2,5 kg ligt.

q DRUK HERHAALDELIJK OP DE JET DEFROST-KNOP  op de voedselgroep te selecteren. (zie tabel)
w DRAAI AAN DE INSTELKNOP  om de bereidingstijd in te stellen.
e DRUK OP DE JET START-TOETS. 

JET DEFROST

PLAATS HET VOEDSEL ALTIJD  op het glazen draaiplateau.

HALVERWEGE HET ONTDOOIEN  stopt de oven en wordt u gevraagd het voedsel te draaien.
q  Open de deur.
w  Draai het voedsel.
e  Sluit de deur en start opnieuw door op de Jet Start-toets te drukken.
OPMERKING:  de oven gaat automatisch verder na 2 min. als het voedsel niet is omgedraaid. In dit geval 
zal het langer duren om te ontdooien.

BEKNOPTE HANDLEIDING 

BEREIDEN EN OPWARMEN MET DE MAGNETRON

GEBRUIK DEZE FUNCTIE  voor normale bereidingen en het opwarmen van bijvoorbeeld groenten, vis, aard-
appelen en vlees.

ZODRA HET BEREIDINGSPROCES IS GESTART:  
De tijd kan gemakkelijk worden verlengd in stappen van 30 seconden door op de Jet Start-toets te 
drukken. 
Telkens wanneer u op de knop drukt, wordt de tijd met 30 seconden verlengd. U kunt de tijd ook 
verlengen of verkorten door aan de instelknop te draaien nadat de functie is gestart.

q DRUK HERHAALDELIJK OP DE COOK/REHEAT-TOETS  om het vermogen in te stellen.

w DRAAI AAN DE INSTELKNOP  om de bereidingstijd in te stellen.

e DRUK OP DE JET START-TOETS. 

ALLEEN MAGNETRONS

VERMOGEN AANBEVOLEN GEBRUIK:

JET 
(950 W)

OPWARMEN van drank ,  water, bouillons, koffi  e, thee of ander voedsel met een hoge waterin-
houd. Als het voedsel eieren of room bevat, moet u een laag vermogen kiezen.

750 W BEREIDEN van  vis, vlees, groenten enz.

650 W BEREIDEN VAN gerechten, niet mogelijk om te roeren.

500 W
NAUWKEURIGERE bereidingen  bijv. eiwitrijke sauzen, gerechten met kaas en eieren en voor 
het garen van stoofpotjes.

350 W SUDDEREN VAN stoofschotels,  smelten van boter.

160 W ONTDOOIEN.

  90 W ZACHTER MAKEN VAN   boter, kazen en roomijs.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
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JC212

JET-MENUONTDOOIEN

NL BEKNOPTE HANDLEIDING 

JET DRANKEN
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POP CORN

DE FUNCTIE JET DRANKEN OPWARMEN VOORZIET  u in een gemakkelijke manier voor het snel opwarmen van 1-4 
bekers drinken.

q DRUK HERHAALDELIJK OP DE JET DRANKEN VERWARMEN-KNOP  voor het selecteren van het aantal op te war-
men bekers. 

w DRUK OP DE JET START-TOETS. 

1 KOP IS GELIJK AAN  150 ml drank. 

GEBRUIK DEZE FUNCTIE VOOR  het bereiden van diverse 
soorten ingevroren voedsel.
DE OVEN ZAL  automatisch de bereidingsmethode, 
de tijd en het benodigde vermogen selecteren.
q DRUK HERHAALDELIJK OP DE JET MENU-KNOP  voor 

het selecteren van de voedselklasse. (zie 
tabel)

w DRAAI AAN DE AFSTELKNOP VOOR het instellen 
van het gewicht van het voedsel.

e DRUK OP DE JET START-TOETS. 

VOOR SOMMIGE VOEDSELKLASSEN IS  nodig dat het 
voedsel toegevoegd of geroerd wordt tijdens 
de bereiding (varieert tussen modellen). In deze 
gevallen zal de oven stoppen en u vragen om de 
nodige actie uit te voeren. 

 � Open de deur. � Voeg het voedsel toe of roer het. � Sluit de deur en start opnieuw door de start-
toets in te drukken. 

OPMERKING: Bij de status ”voedsel toevoegen”  en 
indien de deur op dit moment niet geopend is 
(binnen 2 minuten), zal de oven stoppen en naar 
de modus "stand-by" gaan”. Bij de status “voedsel 
omdraaien“/”voedsel roeren” zal de bereiding 
doorgaan indien de deur niet binnen 2 minuten 
geopend wordt.

VOEDINGSKLASSE AANBEVOLEN HOEVEELHEID TE GEBRUIKEN ACCES-
SOIRES TIJDENS HET KOKEN

1 RIJSTMIX 300G- 650G VEILIGE MAGNETRONBAK VOEDSEL ROEREN

2 PASTAMIX 250G- 550G VEILIGE MAGNETRONBAK VOEDSEL ROEREN

3 SOEP 250G- 1000G VEILIGE MAGNETRONBAK VOEDSEL ROEREN

4 SCHOTEL / DIEPVRIESMAALTIJD 200G- 500G VEILIGE MAGNETRONBAK

5 GEMENGDE GROENTE 150G- 600G VEILIGE MAGNETRONBAK VOEDSEL ROEREN

VOOR VOEDSEL DAT NIET VERMELD WORDT IN DEZE TABEL   en indien het gewicht lager of hoger is dan het aan-
bevolen gewicht, dient u de procedure te volgen voor “Koken en opwarmen met de magnetron”.

GEBRUIK DEZE FUNCTIE  alleen voor popcorn. 
MAG IN DEZE MODUS alleen worden gebruikt als het netto gewicht tussen 90g en 100g ligt. De oven zal   
automatisch de bereidingstijd en het benodigde vermogen selecteren.

q DRUK OP DE POP CORN-TOETS . 

w DRUK OP DE JET START-TOETS.  

KOOK SLECHTS ÉÉN ZAK PER KEER. Als er meer popcorn nodig is, kookt u de zakken achtereenvolgens.

TIPS VOOR DIEPGEVROREN VOEDSEL: 

BEVROREN VOEDSEL IN PLASTIC ZAKKEN,  plastic 
folie of verpakkingen van karton kan 
rechtstreeks in de oven geplaatst 
worden wanneer de verpakking geen 
metalen delen bevat (bijvoorbeeld 
metalen bindstrips).
DE VORM VAN DE VERPAKKING   IS van invloed op de 
ontdooitijd. Platte pakjes ontdooien sneller dan 
grote blokken.
HAAL STUKKEN UIT ELKAAR  wanneer ze beginnen te 
ontdooien.  
Afzonderlijke plakken ontdooien sneller.

SCHERM VERSCHILLENDE STUKKEN VOEDSEL  

af met stukjes aluminiumfolie 
wanneer ze warm beginnen te 
worden (bijv. kippenpoten en 
vleugeltjes).

GEKOOKT VOEDSEL, STOOFSCHOTELS EN VLEESSAU-

ZEN  ontdooien beter als u ze tijdens het ont-
dooien doorroert.

DRAAI GROTE STUKKEN  halverwege het ontdooi-
en om.

WANNEER U ONTDOOIT  is het beter het voedsel iets 
bevroren te laten en het voedsel even te laten 
staan om het ontdooiproces te voltooien.

ALS U HET VOEDSEL NA HET ONTDOOIEN EVEN LAAT STAAT, 

WORDT HET   resultaat altijd beter omdat de tempe-
ratuur gelijkmatiger door het voedsel verdeeld 
wordt.

IN DEZE MODUS kan het MW-vermogen niet worden 
aangepast en wordt dit gefixeerd op 160 W.
CONTROLEER EN INSPECTEER HET VOEDSEL REGELMATIG.  Er-
varing zal u leren hoeveel tijd nodig is voor ver-
schillende hoeveelheden voedsel.

q DRUK OP DE MANUAL DEFROST-KNOP. 

w DRAAI AAN DE AFSTELKNOP  voor het instellen 
van de bereidingstijd.

e DRUK OP DE JET START-KNOP. 
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A: Giet water

tot het niveau van stoomwater 
dat in de schaal is gemarkeerd.

NL JC212BEKNOPTE HANDLEIDING 

STEAM

VOEDINGSGROEP VOEDSEL HOEVEELHEID SUGGESTIES

  1
AARDAPPELEN / WORTELGE-

WASSEN  
150g - 500g

GEBRUIK SOORTGELIJKE GROOTTEN.  
Snijd de groenten in gelijke stukken.
Na de bereiding 1 - 2 minuten laten 
rusten.2 ZACHTE GROENTEN 150g - 500g

3 DIEPGEVROREN GROENTEN  150g - 500g NA DE BEREIDING 1 - 2 minuten  laten rusten.

4 VISFILETS 150g - 500g

VERDEEL DE FILETS GELIJKMATIG  over het 
stoomrooster
Breng dunne delen samen. Na de berei-
ding 1 - 2 minuten laten rusten.

GEBRUIK DEZE FUNCTIE VOOR  voedsel zoals groenten en vis.
GEBRUIK ALTIJD DE kook- en stoompan wanneer u deze functie gebruikt.
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Steam Water Level 

B: Plaats het rooster

en plaats het voedsel 
erin.

C:  Dek af met het deksel 

en plaats alles in de oven.

D:  Stel de functie in op het bedieningspaneel

q DRUK OP DE STEAM-TOETS om de functie te selecteren.

w DRUK HERHAALDELIJK OP DE STEAM-TOETS om de voedingsgroep te selecteren 
(1= aardappelen, 2= zachte groenten...).

e DRAAI AAN DE INSTELKNOP om het gewicht van het voedsel in te stellen. 

r DRUK OP DE JET START-TOETS. 

DE KOOK- EN STOOMPAN IS  ontworpen  voor exclusief gebruik met magnetrons!

GEBRUIK VAN DE KOOK- EN STOOMPAN met een andere functie kan schade veroorzaken. 
CONTROLEER ALTIJD  OF het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start.
PLAATS  de kook- en stoompan altijd op het glazen draaiplateau. 

KOKEN

GEBRUIK DEZE FUNCTIE VOOR HET  koken van rijst en pasta.  
GEBRUIK ALTIJD DE  kook- en stoompan voor deze functie (alleen de schaal) 
volgens de hieronder beschreven instructies; de graadniveaus die op de 
pan zijn aangebracht, zullen u helpen de juiste hoeveelheid water te doseren. 

E)  Stel de functie in op het bedieningspaneel

q DRUK OP DE BOIL-TOETS om de functie te selecteren.

w DRUK herhaaldelijk op de Boil-toets om de voedingsgroep te selecteren (1=rijst- 2=pasta).

e DRAAI DE KNOP NAAR HET GEWENSTE AANTAL PORTIES (L1 = 1 portie, L2=2 porties…). 

r DRUK OP DE JET START-TOETS. 

VOEDINGSGROEP VOEDSEL PORTIES HOEVEELHEID NIVEAU

 1 RIJST

(RICE)

100g q

200g w

300g e

400g r

2 PASTA

70g q

140g w

210g e

GEBRUIK ALTIJD KORTE PASTA (en binnen een bereik van 10-12 minuten bereidingstijd).

VOLG HET ONDERSTAANDE PROCES (voorbeeld voor pasta):

A) Weeg de 
pasta

B) Leg de pasta in de schaal;
Voeg zout toe C) Giet water bij tot niveau

D) Dek af met het 
deksel en plaats alles in 
de oven

VOLG ALTIJD DE aanwijzing voor de porties 
in de bovenstaande tabel.

GEBRUIK water op kamertemperatuur.

STOOMPANNIVEAU

STOOMPAN

DEKSEL

ROOSTER

KOM

DEKSEL

KOM

RASTER

 W 1 0 6 0 4 2 8 8
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