
 

Handleiding combimagnetron 

 

 

 

1. Aan/uit: om de oven aan en uit te zetten en om een actieve functie te stoppen. 

2. Directe toegang tot menu/functies: Om snelle toegang te krijgen tot de functies en het menu. Voor 

meer informatie over de functies zie hieronder. 

3. Navigatietoets min: om door een menu te scrollen en de instellingen of waarden van een functie te 

verlagen. 

4. Terug: om terug te gaan naar0020het vorige menu. Dient om tijdens de bereiding de instellingen te 

veranderen. 

5. Display. 

6. Bevestig: om een geselecteerde functie of een ingestelde waarde te bevestigen.  

7. Navigatietoets plus: om door een menu te scrollen en de instellingen of waarden van een functie te 

verhogen. 

8. Directe toegang tot opties/functies: om snelle toegang te krijgen tot de functies, instellingen en 

favorieten. Voor meer informatie over de functies, zie de volgende pagina.  

9. Start: voor het starten van een functie met behulp van de gespecificeerde of standaard instellingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Functies benoemd onder de tekens bij nummer 2 

➢ 6th Sense: met deze functies wordt automatisch de beste temperatuur en bereidingsmethode voor alle 

soorten voedsel geselecteerd.  

➢ Crisp Fry: deze gezonde en exclusieve functie combineert de kwaliteit van de crispfunctie met de 

eigenschappen van de warm luchtcirculatie. Hiermee worden smakelijke, krokante bakresultaten 

verkregen, waarbij opmerking minder olie nodig is dan voor de traditionele bereidingswijze, en in 

bepaalde recepten is er zelf geen olie nodig er kunnen verschillende vooraf ingestelde 

voedingsmiddelen worden gebakken, zowel verse als bevroren. 

➢ Turbo hetelucht: om gerechten te bereiden op een manier die heel dicht aanleunt bij het gebruik van 

een traditionele oven. De bakplaat of ander gerei dat geschikt is voor gebruik in de oven kan 

aangewend worden om bepaalde etenswaren te bereiden.  

➢ Traditioneel: hierbij kunt u kiezen uit: 

➢ Grill: om het voedsel een bruin korstje te geven, om te grillen of te gratineren. Het is raadzaam om het 

voedsel tijdens de bereiding te draaien. 

➢ Grill + magnetron: om gerechten snel te bereiden en te gratineren, een combinatie van de magnetron 

en grillfuncties.  

➢ Turbo grill: voor perfect resultaten, een combinatie van de grill en ovenluchtconvectie. Het is raadzaam 

om het voedsel tijdens de bereiding te draaien. 

➢ Turbo grill + magnetron: om het voedsel snel te bereiden en een bruin korstje te geven, een 

combinatie van de magnetron, grill en ovenluchtconvectie.  

o Turbo hetelucht + magnetron: om in korte tijd ovenschotels te bereiden. Het is raadzaam om 

het rooster te gebruiken om de luchtcirculatie te optimaliseren. 

o Specialiteiten: 

▪ Snel voorverwarmen: om de oven voor een bereidingscyclus snel voor te 

verwarmen. Wacht tot het einde van de functie alvorens het voedsel in de oven te 

plaatsen. Na de voorverwarming zal de oven automatisch de “turbo hetelucht” 

functie selecteren.  

▪ Warmhouden: voor het warm en krokant houden van zojuist bereide gerechten, 

inclusief vlees, gefrituurde gerechten of gebak. 

▪ Rijzen: voor het optimaal laten rijzen van zoet of hartig deeg. Om de kwaliteit van 

het rijzen niet in gevaar te brengen, de functie niet inschakelen als de oven nog heet 

is na een bereidingscyclus.  

➢ Crisp: om een gerecht een perfect bruin korstje, zowel bovenop als onderaan het voedsel te geven. 

Deze functie mag alleen met de speciale crisperplaat gebruik worden.  

➢ Magnetron: om voedsel en dranken snel te bereiden en op te warmen. 

 

Functies benoemd onder de tekens bij nummer 8 

➢ Jet defrost: voor het snel ontdooien van verschillende soorten voedsel, door gewoon het gewicht door 

te geven. Plaats het voedsel altijd rechtstreeks op het glazen draaiplateau voor de beste resultaten.  

➢ Kookwekkers: om de tijdwaarden van de functie te bewerken. 

➢ Kookwekker: om de tijd bij te houden zonder een functie in te schakelen. 

➢ Smart clean: door de werking van de waterdamp die tijdens deze speciale reinigingscyclus vrijkomt 

kunnen vuil en voedselresten gemakkelijk worden verwijderd. Giet een kop drinkwater alleen op de 

bodem van de bijgeleverde stoompan (alleen met deze pan mag u de functie benutten) en schakel de 

functie in.  

➢ Favoriet: om de lijst van de 10 favoriete functies op te vragen. 

➢ Instellingen: om de instellingen van het apparaat te regelen. 


