
 

Handleiding Combi-Oven 

Kookwekker instellen 

 

De magnetron beschikt over een kookwekker die u onafhankelijk van de magnetron-modus 

kunt gebruiken. 

1) Druk op de toets TIMER wanneer het apparaat in de stand-by stand staat. Op het 

display verschijnt 0:00 en het symbool 

2) Stel nu met de draaiknop de gewenste tijd in. U kunt de tijd instellen van 10 

seconden tot 95 minuten. 

3) Druk op de toets Start/Snelstart . Er klinkt een geluidsignaal. Na Ca. 3 seconden 

verschijnt de normale tijd. de kookwekker loopt op de achtergrond door. Wilt u de 

wekker tussentijds controleren dan drukt u op de TIMER toets. Als de wekker is 

afgelopen, klinken er geluidsignalen. 
 

Kinderslot 
 

� Om het kinderslot te activeren houdt u de Stop/ Kinderslot toets             ingedrukt, 

totdat het kinderslot symbool op de display verschijnt. De toetsen werken nu niet 

meer. 

� Om het kinderslot uit te zetten, houdt u de Stop/ Kinderslot   toets ingedrukt 

totdat het kinderslot symbool verdwijnt uit de display.  
 

Garings- of ontdooiproces onderbreken/afbreken 
 

 

� Druk één keer op de toets Stop     om een garings- ontdooiproces te 

onderbreken. Het apparaat onderbreekt het proces en zet de resterende tijd stil. 

Druk op de toets Start/ Snelstart  om het proces te hervatten. 

� Druk twee keer op de toets Stop        om het proces af te breken. Het apparaat 

keert weer terug naar stand-by.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermogen kiezen 
1) Druk op de toets magnetron        op de display verschijnt “900” (900 watt vermogen). 

2) Stel met behulp van de draaiknop het gewenste vermogen in. 

3) Druk op de toets Start/ Snelstart om het ingestelde vermogen te bevestiging. 
 

Garingstijd instellen  
 

Nadat het vermogen is gekozen, stelt u de gewenste garingstijd in. 

� Draai de draaiknop  totdat de gewenste garingstijd is ingesteld. 
 

Wanneer u de garingstijd en het vermogen heeft ingesteld, kunt u het garingsproces starten. 

Druk op de toets Starts/Snelstart om het garingsproces te starten. Als het garingsproces is 

geëindigd hoort u een aantal keren achtereen een geluidssignaal.  

Wilt het garingsproces afbreken of beëindigen druk dan op de toets Stop .  
 

Snelstart 1 
 

Draai in de stand-by modus de draaiknop naar rechts en stel de gewenste garingstijd in. 

Start het garen met een vermogen van 900 W door op de toets Start /Snelstart    te drukken. 
 

Snelstart 2 
 

Met deze functie kunt u onmiddellijk 30 seconden lang (of langer, tot 95 minuten) op 900 W 

vermogen het garen beginnen. 

� Druk één keer op de toets Start /Snelstart    . Op het display verschijnt het 

magnetronmodus symbool    , alsook “00:30”. De magnetron start het garingsproces 

gedurende 30 seconden . als u iets langer wilt dan 30 seconden , drukt u zo vaak op 

de toets Start /Snelstart  totdat de gewenste tijd is bereikt. 

 

 

 

Magnetronmodus  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontdooien op gewicht 
1) Draai in de stand-by modus de draaiknop  

tegen de wijzers van de klok in, tot op het 

display “A-11”verschijnt en          Knippert. 

2) Druk op de toets Start /Snelstart     . 

3) Draai nu de draaiknop     om het te 

ontdooien levensmiddel te kiezen. 

4) Wanneer het gewenste levensmiddel op 

het display verschijnt, drukt u op de toets 

Start/ Snelstart      . 

5) Draai nu de draaiknop     om het gewicht in 

te stellen. 

6) Wanneer de gewenste gewicht op het 

display verschijnt, drukt u op de toets 

Start/ Snelstart      . het apparaat berekent 

automatisch de benodigde ontdooitijd. 

 

Ontdooien op tijd 
1) Draai in de stand-by modus de draaiknop  tegen de wijzers van de klok in, tot op 

het display “A-12” en         verschijnt. 

2) Druk op de toets Start /Snelstart     . 

3) Stel met de draaiknop      de gewenste tijd in. 

4) Druk op de toets Start /Snelstart      om het ontdooiproces te starten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontdooien 



 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn 3 grillfuncties beschikbaar: 

� Grillfunctie “bovenverwarming” (Gr 1) 

Deze grillfunctie is geschikt voor gegratineerde sandwiches en gratins. 

� Grillfunctie “onder verwarming” (Gr 2) 

Deze grillfunctie is geschikt voor gerechten of levensmiddelen die van onderaf 

moeten worden gegaard/gegrild. 

� Grillfunctie “boven- en onder verwarming” (Gr 3) 

Deze grillfunctie is geschikt voor dunne plakken vlees, steaks, hamburgers of stukken 

kip. 

1) Druk één keer op de toets grill om de grillfunctie te activeren. Op het display 

verschijnt het symbool voor de grillfunctie “Bovenverwarming”      en “Gr 1” 

2) Stel met de draaiknop       de gewenste grillfunctie in. Bevestig uw keuze door op de 

toets Start /Snelstart       te drukken. 

3) Stel met de draaiknop       de gewenste garingstijd in. De maximale instelbare tijd is 

95 minuten 

4) Druk op de toets Start /Snelstart  om de grillfunctie te starten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grillfunctie 



 

 

 

 

 

Deze functie combineert de grillfunctie met de magnetronfunctie. Tijdens dit gecombineerde 

proces is er een bepaalde tijd voor het garen en de resterende tijd voor het grillen in een 

doorgaand proces uitgevoerd. Het omschakel moment van het apparaat kunt u waarnemen 

door een zachte klik. 

 

Er zijn 4 combinaties beschikbaar: 

� Combinatie 1 (C1): 

Bij deze combinatie werkt de magnetron 30% en de grill 70% van de garingstijd. Deze 

functie is geschikt voor vis en gratins. De magnetronfunctie        en de grillfunctie 

“bovenverwarming”        worden gebruikt. 

� Combinatie 2 (C2): 

Bij deze combinatie werkt de magnetron 55% en de grill 45% van de garingstijd. Deze 

functie is geschikt voor omelet, pudding of lasagne. De magnetronfunctie        en de 

grillfunctie “bovenverwarming”  worden gebruikt. 

� Combinatie 3 (C3): 

Bij deze combinatie werkt de magnetron 30% en de grill 70% van de garingstijd. Deze 

functie is geschikt voor aardappelen. De magnetronfunctie        en de grillfunctie 

“bovenverwarming- en onder verwarming”         worden gebruikt. 

�  Combinatie 4 (C4): 

Bij deze combinatie werkt de magnetron 55% en de grill 45% van de garingstijd. Deze 

functie is geschikt voor gevogelte. De magnetronfunctie        en de grillfunctie 

“bovenverwarming- en onder verwarming”         worden gebruikt. 

 

1) Druk één keer op de toets combinatie magnetron-grill  om combinatie 1 

(C1) te activeren. Op het display verschijnt      ,        , alsmede “C1” afwisselende 

met “30:70”  

2) Stel met de draaiknop     de gewenste combinatie in. Bevestig uw keuze door op 

de toets Start /Snelstart    te drukken. 

3) Stel met de draaiknop       de gewenste garingstijd in. De maximale instelbare tijd 

is 95 minuten. 

4) Druk op de toets Start /Snelstart      om de grillfunctie te starten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combinatie-garingsproces “Grill”  

 



 

 

 

 

Bij het gaar laten worden met hete lucht circuleert er hete lucht in de kookruimte. U kunt 

een temperatuur van 110 °C – 200 °C en een duur van max. 95 minuten instellen. 

 

1) Druk op de toets Hete lucht      op het display verschijnt “200c’en het symbool voor 

de heteluchtmodus   . 

2) Stel met de draaiknop      de gewenste tempratuur in en bevestig uw keuze door op 

de toets Start/ Snelstart      te drukken. 

3) Stel met de draaiknop      de gewenste garingstijd in. 

4) Druk op de toets star/ Snelstart      om het garingsproces te starten. 

 
 

 

 

 

1) Kies de gewenste temperatuur door één keer op de toets Hete lucht        te drukken 

en met de draaiknop     de temperatuur in te stellen. Bevestig deze instelling NIET  

door op de Start/ Snelstart       te drukken. 

2) Druk op de toets Hete lucht       om het voorverwarmen te starten. Op het display 

verschijnt “30:00”en het symbool voor de heteluchtmodus        zodra de ingestelde 

tempratuur is bereikt stopt de tijd en klinken er geluidssignalen.  

3) Open de deur en plaats het levensmiddel in de magnetron. 

4) Stel door te draaien aan de draaiknop     de temperatuur in en bevestig uw keuze 

door op de toets Start/ Snelstart   te drukken. 

5) Stel met de draaiknop      de gewenste garingstijd in. De maximale instelbare 

garingstijd is 95 minuten. 

6) Druk op de toets Start/ Snelstart om te het proces te starten. 
 

 
 

 

De functie combineert de heteluchtfunctie met de magnetronfunctie. Daardoor wordt bv. 

Vlees sappig mals en toch krokant. 

1) Druk op de toets combinatie magnetron-hete lucht . op het display verschijnen 

de vooringesteld temperatuur ‘200C’en de symbolen       en       . 

2) Kies de gewenste temperatuur met de draaiknop   .bevestig u keuze door op de 

toets Start/ Snelstart     te drukken.  

3) Stel met de draaiknop      de gewenste garingstijd in. De maximale instelbare 

garingstijd is 95 minuten. 

 

Heteluchtmodus 

 

Heteluchtmodus met voorverwarmen 

 

Combinatie-garingsproces “Hete lucht” 

 


