
 

Handleiding combimagnetron 

Op onderstaande afbeelding ziet u het onderste deel van het bedieningspaneel van de combimagnetron. 

1. Tijdsinstelling (10 sec.) 

2. Tijdsinstelling (1 min.) 

3. Tijdsinstelling (10 min.) 

4. Klok 

5. Automatisch kookprogramma met gewichtsinstelling 

6. Gewichtsinstelling 

7. Automatisch ontdooiprogramma met gewichtsinstelling 

8. Magnetronfunctie 

9. Grillfunctie 

10. Display 

11. Hete lucht functie 

12. Combifunctie 

13. -/+ toetsen temperatuurinstelling / tijd bij/af 

14. Automatisch grillprogramma met gewichtsinstelling 

15. Stop / clear 

16. Start / quick start 

17. Deurontgrendeling 

 

 

 

 

 

 

 

Magnetronfunctie (8) 

Klik één keer op de magnetronfunctie. Hierdoor wordt automatisch het maximale vermogen ingesteld. Vervolgens kunt u 

het gewenste vermogen kiezen door meermalen op deze knop te drukken. Selecteer de tijd met behulp van de toetsen 1, 

2 en 3. En druk vervolgens op quick start. 

 

Snel start (16) 

Met één druk op de starttoets kunt u 30 seconden op maximaal vermogen een gerecht verwarmen. Door herhaaldelijk op 

de toets te drukken kunt u de kooktijd in stappen verlengen met 30 seconden (tot een maximaal van 10 minuten). 

Automatisch kookprogramma (5) 
Het automatische kookprogramma (auto cook) biedt u de mogelijkheid om uw favoriete gerechten simpel te bereiden. U 

kunt kiezen uit vier kookprogramma’s. U hoeft alleen maar het soort gerecht en het gewicht te selecteren. De magnetron 

doet de rest. 

1. Aardappels 

2. Rijst 

3. Verse groente 

4. Bevroren groente 

5. Koude pizza 

6. Bevroren pizza 

7. Pommes frites 

8. Gratineren 

 



 

Automatisch ontdooien (7) 

Voor het ontdooien van bevroren voedsel kunt u gebruik maken van vier ontdooiprogramma’s (auto defrost), waarbij u 

alleen het gewicht van het te ontdooien voedsel hoeft in te stellen.  

 

1. Vlees 

2. Gevogelte 

3. Vis 

4. Brood 

 

Grillstand (9) 

Dit toestel is uitgerust met een kwartsgrill. Hierdoor hoeft u niet voor te verwarmen en zijn gerechten snel bruin en 

knapperig. 

Selecteer de grillfunctie en stel de tijd in en druk daarna op quick start.  

 

Bakken (hete lucht) (11) 

Bij de heteluchtoven kunt u temperaturen kiezen tussen de 100°C en 250°C. Daarnaast kunt u een temperatuur van 40°C 

kiezen voor het rijzen van deeg. Als u de hete lucht functie kiest schakelt de oven automatisch in op 180°C. 

 

Combifunctie (magnetron en grill) (9+12) 

Met deze functie kunt u uw favoriete grillgerechten simpel bereiden. U kunt kiezen uit 3 gecombineerde grill-magnetron-

programma’s (auto roast). Het toestel kiest hierbij zelf het gewenste magnetronvermogen. U hoeft alleen maar het soort 

gerecht en het gewicht te selecteren. De volgende grill-/magnetronprogramma’s zijn mogelijk: 

 

1. Rundvlees 

2. Varkensvlees 

3. Hele kip 

 

Combifunctie (magnetron en hete lucht) (12) 

Bij deze combinatie wordt gebruikt gemaakt van de hete lucht- en de magnetronfunctie. De magnetron kunt u hierbij 

instellen op 3 vermogens (20%, 40% en 60%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


