
 

Handleiding combimagnetron 

    Afbeelding 1   Afbeelding 2    Afbeelding 3 

        

Afbeelding 1: dit is het linkerdeel van het bedieningspaneel van de combimagnetron. Meest links (de grote knop) is de 

multifunctionele knop waarmee u de verschillende functies kunt kiezen. De middelste knop (tweede) is de aan/uit knop. 

En de meest rechtse knop (derde) is de knop waarmee u kunt terugkeren naar een eerdere instelling om die te wijzigen 

voordat u de bereiding start. 

Afbeelding 2: hier ziet u de digitale display waarop een 24-uurs klok aanwezig is en de indicatiesymbolen worden getoond. 

Afbeelding 3: dit is het rechterdeel van het bedieningspaneel en bestaat uit de meest linker knop (eerste). Dit is de OK-

toets waarmee u de selectie kunt bevestigen. Hiermee gaat u automatisch door naar de volgende instelling die moet 

worden ingesteld voordat u de bereiding start. De middelste knop (tweede) is de start knop, hiermee start u de bereiding 

of zorgt u dat de Jet Start-functie wordt geactiveerd. De meest rechtse knop (de grote knop aan de rechterzijde) is de 

knop waarmee men de bereidingstijd, vermogen en temperatuur instelt.  

De verschillende functies van de combimagnetron 

Functie Beschrijving 

Standby 24-uurs klok, leeg display en kookwekker 

Magnetron Alleen bereiden en opwarmen met magnetron 

Crisp Krokant maken van de deeggerechten zoals pizza’s en pasteien 

Grill Alleen bruinen met de grill 

Grill + MW Combifunctie 

Turbogrill Grillen 

Turbogrill + MW Bereiden met grill en magnetron 

Forced Air Bakken met hete lucht 

Forced Air + MW Roosteren met hete lucht en magnetron 

Quick Heat Voorverwarmen van de lege oven voordat u Forced Air gebruikt 

6th Sense Steam Stomen 

Jet Defrost Snel ontdooien 

6th Sense Reheat Automatisch verwarmen 

6th Sense Crisp Automatisch krokant maken 

Auto Reheat Automatisch verwarmen 

Auto Crisp Automatisch krokant maken 

Auto Soft Automatisch zacht maken van voedsel 

Auto Melt Automatisch laten smelten van voedsel 

Setting Verschillende instellingen veranderen 

 

 

 

 

 

 

 


