
 

Handleiding combimagnetron 

 

Gewicht – hiermee stelt u het gewicht in voor het programma. 

Klok – met deze functie kunt u de klok instellen. 

Tijdsinstelling – met deze functie stelt u de tijd in voor het programma. 

Start – hiermee start u de ingestelde functie. 

Magnetron/grill/combi – hiermee stelt u de functie in. 

Stoppen – hiermee kunt u het programma stoppen of onderbreken. 

Automatische programma’s – hiermee kunt u een specifiek programma kiezen 

zoals weergegeven onder de toets. 

 

Koken 

1. Druk op de toets „magnetron/grill/combi“ en draai aan de grote ronde knop om 

de functie in te stellen.  

2. Druk nogmaals op de toets „magnetron/grill/combi“ en draai aan de grote knop 

om het vermogen in te stellen.  

3. Herhaal dit proces om als laatste de bereidingstijd in te stellen.  

4. Druk op de start toets om de bereiding te starten of druk op de knop stoppen 

om het proces te stoppen. 

 

Richtlijn: na afloop van de helft van de tijd zal de combimagnetron het 

kookproces onderbreken en klinkt er tweemaal een signaal. Nu kunt u eenvoudig 

de start knop indrukken om het kookproces voort te zetten. Als u echter een 

beter kookeffect will hebben, dient u het voedsel om te draaien en dan het proces voort te zetten. Als er binnen 1 

minuut niet op een knop wordt gedrukt zal het apparaat automatisch verdergaan en klinkt er één keer een 

signaal. 

 

Snel start/start 

Als de combimagnetron in de wachtstand staat drukt u op de start knop om het kookproces met vol vermogen 1 

minuutlang te starten. Iedere keer als u start nog een keer indrukt zal de tijd met 1 minuut verlengd worden, met 

een maximum van 95 minuten. 

 

Ontdooien op gewicht 

1. Druk op de knop gewicht. 

2. Draai aan de grote draaiknop om het gewicht van het voedsel te kiezen om te ontdooien. Het gewicht is 100-

2000 g. 

3. Druk op de knop start om het proces te starten. 

 

Ontdooien op tijd 

1. Druk op de knop tijdsinstelling. 

2. Draai aan de grote draaiknop om de tijd in te stellen voor ontdooien. De maximale insteltijd is 95 minuten. 

3. Druk op de knop start om het proces te starten. 

 

Auto Menu 

1. Druk op de knop automatische programma’s, op het leesvenster verschijnt A-1 en Auto Cook licht op. 

2. Draai aan de grote draaiknop om de gewenste functie te kiezen. 

3. Druk nogmaals op de knop automatische programma’s om te bevestigen. 

4. Draai aan de grote draaiknop om het gewicht te kiezen. 

5. Druk op start om het programma te starten. 

 

Kinderslot 

Druk 3 seconden lang op de knop stoppen om in te stellen, doe ditzelfde om het weer uit te schakelen.  

 


