
 

Handleiding Combi-Oven 
 

Bereiding met de magnetron 
1) Druk eenmaal op de toets “MICROWAVE”, “P100”verschijnt. 

2) Draai aan de draaiknop om het magnetronvermogen te selecteren van 100% tot 10%. 

Achtereenvolgend verschijnt P110, P80, P50, P30 of P10. 

3) Druk op START/+30SEC./CONFIRM om te bevestigen. 

4) Draai aan de draaiknop om de bereidingstijd in te stellen. U kunt een maximale tijd 

instellen tot 95 minuten. 

5) Druk op START/+30SEC./CONFIRM om de bereiding te starten. 
 

magnetronvermogen 

P100 100% 

P80 80% 

P50 50% 

P30 30% 

P10 10% 

 

Bereiden met de grill 
1) Druk eenmaal op de toets “GRILL/COMBI”, G-1 verschijnt. 

2) Druk op START/+30SEC./CONFIRM om te bevestigen. 

3) Draai aan de draaiknop om de bereidingstijd in te stellen. U kunt een maximale tijd 

instellen tot 95 minuten. 

4) Druk op START/+30SEC./CONFIRM om de bereiding te starten. 

Opmerking: als de grilltijd halverwege is, dan gaat de zoemer twee keer af zodat u weet 

dat u het voedsel kan omdraaien. Als u het vlees heeft omgedraaid doet u de deur weer 

dicht en drukt u op START/+30SEC./CONFIRM  om verder te gaan met het bereiden van 

uw voedsel. 

 

Bereiden met de combifunctie 
1) Druk eenmaal op de toets “GRILL/COMBI”, G-1 verschijnt. 

2) Draai aan de draaiknop om het grillvermogen te selecteren. Stop met draaien als C-1, 

C-2, C-3 of C-4 verschijnt. 

3) Druk op START/+30SEC./CONFIRM om te bevestigen. 

4) Draai aan de draaiknop om de bereidingstijd in te stellen. U kunt een maximale tijd 

instellen tot 95 minuten. 

5) Druk op START/+30SEC./CONFIRM om de bereiding te starten. 

 

Instructies Display Magnetron Grill Convectie 

1 C-1 •   •  

2 C-2 •  •   

3 C-3  •  •  

4 C-4 •  •  •  

 



 

 

 

Bereiden met Hete lucht met voorverwarmingsfunctie 
1) Druk eenmaal op de toets “CONVECTION”, “140” gaat knipperen. 

2) Draai aan de draaiknop om de tempratuur in te stellen. De tempratuur kan worden 

ingesteld van 140°C tot 230°C. 

3) Druk op START/+30SEC./CONFIRM om de temperatuur  te bevestigen. 

4) Druk op START/+30SEC./CONFIRM om te starten met voorverwarmen. Wanneer de 

ingestelde temperatuur is bereikt, klinkt de zoemer tweemaal. 

5) Zet het voedsel in de oven en sluit de deur. Draai aan de draaiknop om de 

bereidingstijd in te stellen. U kunt een maximale tijd instellen tot 95 minuten. 

6) Druk op START/+30SEC./CONFIRM om de bereiding te starten. 

Opmerking: als de bereidingstijd niet binnen 5 minuten wordt ingesteld, stopt de oven 

met voorverwarmen. De zoemer klinkt 5 keer en de oven keert terug naar stand-by. 

 

Bereiden met Hete lucht zonder voorverwarmingsfunctie 
1) Druk eenmaal op de toets “CONVECTION”, “140” gaat knipperen. 

2) Draai aan de draaiknop om de temperatuur in te stellen. De temperatuur kan worden 

ingesteld van 140°C tot 230°C. 

3) Druk op START/+30SEC./CONFIRM om de temperatuur  te bevestigen. 

4) Draai aan de draaiknop om de bereidingstijd in te stellen. U kunt een maximale tijd 

instellen tot 95 minuten. 

5) Druk op START/+30SEC./CONFIRM om de bereiding te starten. 

 

Ontdooien op basis van gewicht 
1) Druk eenmaal op de toets “W.T./ TIME DEFROST”, de oven geeft “DEF1”weer. 

2) Draai aan de draaiknop om het gewicht van het voedsel te selecteren. “g” gaat 

branden. Het gewicht moet tussen 100-2000 g liggen. 

3) Druk op START/+30SEC./CONFIRM om het ontdooien te starten. 

 

Ontdooien op basis van tijd 
1) Druk tweemaal op de toets “W.T./ TIME DEFROST”, de oven geeft “DEF2”weer. 

2) Draai aan de draaiknop om de bereidingstijd in te stellen. U kunt een maximale tijd 

instellen tot 95 minuten. 

3) Druk op START/+30SEC./CONFIRM om het ontdooien te starten. 

Opmerking: als het gewicht van het voedsel niet meer dan 200 gram is, leg het voedsel 

dan aan de rand van het glazen draaiplateau en niet in het midden om het te ontdooien. 

 

Snelle bereiding 
1) Druk in de stand-by stand op de toets START/+30SEC./CONFIRM om te bereiden op 

100% vermogen gedurende 30 seconden. Met elke druk op dezelfde toets verlengt u 

de bereiding met 30 seconden. De maximale bereidingstijd is 95 minuten. 


