
 

Handleiding combimagnetron 

Omschrijving knoppen 

Magnetron – Knop voor magnetronfunctie 

Grill/combi – Knop voor combinatiestand-functie 

Hete lucht – Knop voor hete luchtfunctie 

Ontdooien – Knop voor ontdooifunctie 

Klok – Knop voor de klok 

Stop – Stopknop of resetknop 

Start/+30 sec – Startknop of extra 30 sec. knop 

Draaiknop – Instelknop of kiezen van een menu 

 

Kookwekker instellen 

Druk twee keer op de knop klok in het display staat nu 00:00. 

Draai aan de draaiknop om het juiste aantal minuten in te stellen (maximum 95 minuten). 

Druk op de knop start/+30 sec om de instelling te bevestigen. 

Wanneer de ingestelde tijd afgelopen is klinkt er vijf keer een piepsignaal en het display springt weer terug naar de 

huidige tijd.  

 

Koken in de magnetron 

Druk op de knop magnetron en op het display verschijnt P100. Druk herhaaldelijk op de knop magnetron om de 

wattage te bevestigen.  

Draai aan de draaiknop om de juiste kooktijd in te stellen. De kooktijd kan van 0:05 tot 95:00 ingesteld worden. 

Druk op de start/+30 sec knop om de instelling van de kooktijd te bevestigen en de magnetron te starten.  

Magnetronvermogen Toepassing 

P10 = 90 Watt Zacht maken van boter of ijs 

P30 = 270 Watt Soep, stamppot of ontdooien 

P50 = 450 Watt Stamppot, vis 

P80 = 720 Watt Rijst, vis, kip, gehakt 

P100 = 900 Watt Opwarmen, melk, water koken, groenten, drankjes heet maken 

 

Grillen of combinatie koken 

Druk op de knop grill/combi en op het display verschijnt G-1. Druk herhaaldelijk op de knop grill/combi om het 

programma te wijzigen of doe dit met de draaiknop. 

Druk op de knop start/+30 sec om de instelling van het programma te bevestigen. 

Draai aan de draaiknop om de juiste kooktijd in te stellen. 

Druk wederom op de knop start/+30 sec om het programma te starten.  

 

Extra: 

Als de grill ingesteld is op bijvoorbeeld 10 minuten dan zal er twee keer een piepsignaal klinken halverwege de grilltijd 

om aan te geven dat het gerecht omgedraaid moet worden.  

Sluit de deur als het gerecht gedraaid is en druk op de knop start/+30 sec om het gerecht verder te grillen. 

Combinatiestanden 

Display Magnetron Grill Hetelucht 

G-1  X  

C-1 X  X 

C-2 X X  

C-3  X X 

C-4 X X X 

 

 

  



 

Combi krokant plaat 

De combi krokant plaat kan gebruikt worden bij het bereiden van o.a. pizza’s, aardappelen, frietjes, hamburgers en 

andere vleessoorten. De combi krokant plaat is voorzien van een antiaanbaklaag. Gebruik de combi krokant plaat zonder 

olie of met een beperkte hoeveelheid olie. Gebruik eventueel een oliespray om de ingrediënten licht mee te besproeien 

om ze nog knapperiger te maken. 

 

Gebruik de combi krokant plaat met de combinatiefunctie C-4 magnetron, grill en hetelucht voor het beste resultaat. 

Plaats de combi krokant plaats boven op het ovenrooster en plaats beide op het draaiplateau.  

Druk op de knop grill/combi en op het display verschijnt G-1. Druk herhaaldelijk op de knop grill/combi of gebruik de 

draaiknop om het programma C-4 te selecteren. 

Druk op de knop start/+30 sec om de instelling van het programma te bevestigen. 

Draai aan de draaiknop om de juiste kooktijd in te stellen. De kooktijd kan 0:05 tot 95:00 ingesteld te worden. 

Druk wederom op de knop start/+30 sec om het programma te starten.  

 

Hetelucht met voorverwarmfunctie 

Het koken met hetelucht werkt hetzelfde als een traditionele oven. De magnetron wordt niet gebruikt. Voordat het 

gerecht in de oven geplaatst wordt, adviseren wij u de oven voor te verwarmen. 

Druk op de knop hete lucht en op het display knippert 140°C (Type MN306C) 150°C (Type MN256C). 

Druk herhaaldelijk op de knop hete lucht om de temperatuur te wijzigen of doe dit met de draaiknop. 

Druk op de start/+30 sec om de temperatuur te bevestigen. 

Druk nogmaals op de knop start/+30 sec om het voorverwarmen te starten. Wanneer de ingestelde temperatuur 

bereikt is zal het piepsignaal twee keer klinken om u eraan te herinneren het gerecht in de oven te plaatsen. De 

ingestelde temperatuur zal knipperen. 

Plaats het gerecht in de oven, sluit de deur en stel met de draaiknop de gewenste tijd in. 

Druk op de knop start/+30 sec om het bakken te starten.  

 

Extra: 

Er kan geen baktijd ingesteld worden totdat de ingestelde voorverwarm temperatuur bereikt is. Zodra de oven 

voorverwarmd is moet de deur geopend worden om de baktijd in te stellen. 

Als er na vijf minuten nog geen tijd ingesteld is, zal de oven stoppen met voorverwarmen. Het piepsignaal klinkt vijf keer 

en het display springt terug naar de klok. 

 

Hetelucht zonder voorverwarmen 

Druk op de knop hete lucht en op het display knippert 140°C (Type MN306C) 150°C (Type MN256C). 

Druk herhaaldelijk op de knop hete lucht om de temperatuur te wijzigen of doe dit met de draaiknop (de temperatuur 

kan ingesteld worden van 140°C tot 230°C of 150°C tot 240°C).  

Druk op de knop start/+30 sec om de temperatuur te bevestigen. 

Stel met de draaiknop de gewenste baktijd in. 

Druk op de knop start/+30 sec om het bakken te starten. 

 

Koken met meerdere functies 

Met de combimagnetron kunnen maximaal twee functies tegelijk gebruikt worden. Als één van de functies ontdooien is 

dan zal deze als eerste ingesteld moeten worden. Het piepsignaal klinkt eenmaal na elke stap en voordat de volgende 

begint. 

 

Voorbeeld: als u voedsel gedurende 5 minuten wilt ontdooien en het daarna wilt opwarmen op 80% 

magnetronvermogen gedurende 7 minuten moet u de volgende stappen volgen: 

 

Druk twee keer op de knop ontdooien en op het display verschijnt D-2. 

Stel met de draaiknop de ontdooitijd in op 5 minuten. 

Druk één keer op magnetron en zet met de draaiknop het magnetronvermogen op 80% - P80. 

Druk op de knop start/+30 sec om de instelling te bevestigen.  

Stel met de draaiknop de opwarmtijd in op 7 minuten. 

Druk op de knop start/+30 sec om het koken te starten. 

 

 

  

  



 

Snelstart 

Druk op de knop start/+30 sec om snel op te warmen op vol vermogen (900 Watt) gedurende 30 seconden (bij het 

herhaaldelijk indrukken van dezelfde knop wordt de tijd iedere keer met 30 seconden verlengd met een maximum van 

95 minuten). 

Draai de draaiknop naar links om direct de gewenste opwarmtijd in te stellen en druk op de knop start/+30 sec  om 

de magnetron op vol vermogen (900 Watt) te gebruiken. 

Druk tijdens het gebruik van de magnetron, grill, hetelucht en combinatiestanden op de knop start/+30 sec om de 

kooktijd op vol vermogen met 30 seconden te verlengen (bij het herhaaldelijk indrukken van dezelfde knop wordt de tijd 

iedere keer met 30 seconden verlengd met een maximum van 95 minuten).  

 

Extra: 

Deze functie werkt niet tijdens het ontdooien of tijdens het gebruik van een voorgeprogrammeerd menu. 

 

Voorgeprogrammeerde menu’s 

Draai de draaiknop naar rechts om het juiste menu te kiezen en A1, A2, A3….A10 verschijnt in het display. 

Druk op de knop start/+30 sec om het juiste menu te bevestigen. 

Stel met de draaiknop het gewenste gewicht in van het menu en in het display verschijnt g. 

Druk op de knop start/+30 sec  om het menu te starten. 

 

Extra: 

Plaats de cake niet direct in de oven wanneer u het menu A9 – Cake kiest. De oven moet eerst voorverwarmen tot 

160°C. Na een aantal minuten zal tweemaal het piepsignaal klinken om aan te geven dat de cake in de oven geplaatst 

kan worden. Nadat de cake in de oven geplaatst is druk nogmaals op de knop start/+30 sec om het bakken van de 

cake te starten. De tijd zal aftellen en de cake wordt gebakken. Tijdens het bereiden van kip met menu A10 zal het 

piepsignaal tweemaal klinken. Dat is normaal. Om een goed resultaat te krijgen tijdens het grillen moet u de kip 

omdraaien. Sluit de deur en druk nogmaals op de knop start/+30 sec om het grillen door te laten gaan 

 

Menu Gewicht (g) Display Gebruikte stand 

A1 – Pizza 200 200 C4 

A2 – Aardappels/Potato 1 (230 g) 1 Magnetron P100 

2 (460 g) 2 

3 (690 g) 3 

A3 – Vlees/Meat 150 150 C2 

(Type MN256C) 

Magnetron P100 

(Type MN306C) 

300 300 

450 450 

600 600 

A4 – Vis/Fish 150 150 Magnetron P80 

250 250 

350 350 

450 450 

650 650 

A5 – Groenten/Vegetable 150 150 Magnetron P100 

350 350 

500 500 

A6 – Drankjes/koffie/Beverage 1 (240 g) 1 Magnetron P100 

2 (480 g) 2 

3 (720 g) 3 

A7 – Pasta 50 (met 450 ml. water) 50 Magnetron P80 

100 (met 800 ml. water) 100 

150 (met 1200 ml. water) 150 

A8 – Popcorn 50 50 Magnetron P100 

100 100 

A9 – Cake 475 475 Hetelucht met 

voorverwarmen op 160°C 

A10 – Kip/Chicken 500 500 C4 

750 750 

1000 1000 

1200 1200 



 

 

Ontdooien 

Druk eenmaal op de knop ontdooien om te ontdooien op gewicht. In het display verschijnt D-1. 

Selecteer met de draaiknop het gewicht van het te ontdooien voedsel. Het gewicht moet tussen de 100 en 2000 gram 

zijn. 

Druk op de knop start/+30 sec om het ontdooien te starten. 

 

Druk tweemaal op de knop ontdooien om te ontdooien op tijd. In het display verschijnt D-2.  

Selecteer met de draaiknop de gewenste ontdooitijd. De maximumtijd is 95 minuten. 

Druk op de knop start/+30 sec om het ontdooien te starten. 

 

Kinderslot 

De combimagnetron is voorzien van een kinderslot. Daarmee blokkeert u de complete bediening en kan uw kind het 

apparaat niet per ongeluk aanzetten. Om de combimagnetron op het kinderslot te zetten drukt u gedurende 3 seconden 

op de stopknop. Er klinkt een lange pieptoon en op het display verschijnt een sleuteltje. Het display geeft de huidige tijd 

aan als deze is ingesteld of 0:00. Herhaal bovenstaande om te deactiveren en het sleuteltje zal uit het scherm 

verdwijnen. 

 


