
 

Handleiding combimagnetron 

Magnetronfunctie 

Bij deze functie kunt u zelf het vermogen en de tijd instellen. Stelt u geen vermogen in, dan zal de magnetron inschakelen op het 

hoogste vermogen. In de volgende tabel kunt u zien welke vermogens u kunt instellen. 

Display Vermogen Gerecht 

P100 100% - 1000 W Water koken, opwarmen of koken van kip, vis 

en groenten 

P80 80% - 800 W Opwarmen, koken van paddenstoelen en 

schaaldieren of koken van gerechten die ei en 

kaas bevatten 

P50 50% - 500 W Koken van rijst en soep 

P30 30% - 300 W Ontdooien of chocola en boter smelten 

P10 10% - 100 W Ontdooien van gevoelige/kwetsbare gerechten, 

onregelmatig gevormde gerechten, ijs zacht 

maken, laten rijzen van deeg 

 

Snel start 

Met één druk op de starttoets kunt u de magnetron starten op vol vermogen gedurende 30 seconden. Drukt u meerdere keren 

op de starttoets, dan zal de tijd vermeerderen in stappen van 30 seconden tot maximaal 95 minuten. 

Ovenfunctie 

Met de ovenfunctie kunt u gerechten bereiden op dezelfde manier als in een traditionele oven. De magnetron wordt hierbij niet 

gebruikt. U wordt geadviseerd de oven voor te verwarmen tot de juiste temperatuur voordat u het gerecht in de oven plaatst.  

Grillfunctie 

Met de grillfunctie kunt u gerechten verhitten en van een bruin korstje voorzien, zonder gebruik te maken van microgolven. 

Combifunctie 

Er zijn vier verschillende combifuncties. In de volgende tabel kunt u zien welke functies u kunt kiezen en waar ze voor gebruikt 

worden.  

 

1. Display 

2. Functietoets (magnetron/oven/hete lucht/grill/combi) 

3. Ontdooitoets 

4. Instelknop (om makkelijker aan de knop te kunnen draaien, 

kunt u de knop eerst indrukken; de knop zal dan verder naar 

buiten steken) 

5. Kookwekkertoets/Timertoets 

6. Stoptoets 

7. Starttoets/Snel start/Bevestigen 

8. Deurontgrendeling  



 

Display Functie Beschrijving 

C-1 Magnetron + hete lucht Gebruik deze functie om snel gerechten te 

braden. 

C-2 Magnetron + grill Deze functie is geschikt voor grotere 

stukken (geroosterd) vlees. 

C-3 Grill + hete lucht Gebruik deze functie om gerechten 

gelijkmatig te braden en tegelijkertijd een 

bruin korstje te geven. 

C-4 Magnetron + grill + hete lucht Deze functie is ideaal om snel gerechten te 

koken en tegelijkertijd een bruin korstje te 

geven. 

 

Autocook 

Met deze functie kunt u heel eenvoudig populaire gerechten bereiden. U stelt het juiste gewicht in en de magnetron kiest 

automatisch de juiste tijd. 

Display Beschrijving Gewicht 

A1 Groenen 150/350/500 g 

A2 Vis 150/250/350/450/650 g 

A3 Vlees 150/300/450/600 g 

A4 Pasta 50/100/150 g 

A5 Aardappelen 1/2/3 stuks (230/460/690 g) 

A6 Soep 200/400/600 ml 

A7 Gebraden kip 800/1000/1200 g 

A8 Brood 50/100/150 g 

A9 Cake 475 g 

A10 Pizza 200/300/400 g 

 

 

 

 

 

 

 

 


