Bedieningspaneel
1.

Functieknop

2.

Vermogen-/gewicht

3.

Snel voorverwarmen

4.

Aan-/uit

5.

Temperatuur-/automenu

6.

Klok

7.

Start-/pauze

8.

Kinderslot

9.

Selectieknop

Magnetron gebruiken
De magnetronfunctie beschikt over vijf magnetronvermogens. Kijk op de tabel hieronder en op de verpakking van
uw gerecht welk vermogen het meest geschikt is voor de bereiding.

Vermogen

Gerecht

900 W

•

Water koken, opwarmen

•

Koken van kip, vis en groenten

•

Opwarmen

•

Koken van paddenstoelen en schaaldieren

•

Koken van gerechten die ei en kaas bevatten

450 W

•

Koken van rijst en soep

300 W

•

Ontdooien

•

Chocola en boter smelten

•

Ontdooien van gevoelige/kwetsbare gerechten

•

Ontdooien van onregelmatig gevormde gerechten

•

Consumptie-ijs zacht maken

•

Laten rijzen van deeg

700 W

100 W

Temperatuur wijzigen
Tijdens gebruik is het mogelijk de temperatuur te wijzigen. De status van de temperatuur is af te lezen in de LEDbalk. De ingestelde temperatuur is bereikt als alle blokjes van de LED-balk verlicht zijn.

Kookduur wijzigen
Tijdens het gebruik is het mogelijk de kookduur te wijzigen. De stappen voor het instellen van de kookduur zijn als
volgt (de maximale kookduur is afhankelijk van de gekozen modus):
Instellen

0-1 min.

1-5 min.

5-15 min.

15-60 min.

60 min. +

Stap

1 sec.

10 sec.

30 sec.

1 min.

5 min.

Magnetronfuncties
1.

Druk op de ‘aan-/uittoets’ om de magnetronfunctie in te schakelen. ‘01:00’ is zichtbaar in de display en het
magnetronfunctie icoon is zichtbaar.

2.

Draai aan de ‘selectieknop’ om de kookduur in te stellen. De maximale kookduur is afhankelijk van het
ingestelde vermogen.

3.

Druk op de ‘vermogen-/gewichttoets’ om het magnetronvermogen in te stelen. ‘900’ knippert in de display.

4.

Draai aan de ‘selectieknop’ om het magnetronvermogen in te stellen (tussen 100 W en 900 W). Druk ter
bevestiging nogmaals op de ‘vermogen-/gewichttoets’ of wacht totdat het vermogen in de display stopt
met knipperen. U hoort een geluidssignaal.

5.

Druk op de ‘start-/pauzetoets’ om het kookproces te starten. Wanneer het kookproces afgerond is hoort u de
5 geluidssignalen. De ventilator blijft nog enige tijd draaien en schakelt vanzelf uit.

Ovenfuncties
1.

Druk op de ‘aan-/uittoets’ om de magnetronfunctie in te schakelen. ‘01:00’ is zichtbaar in de display en het
magnetronfunctie icoon is zichtbaar.

2.

Draai de ‘functieknop’ één positie naar rechts. Het ‘heteluchtsymbool’ knippert. Tijd en temperatuur
verschijnen in de display en het ovenfunctie icoon is zichtbaar.

3.

Draai de ‘selectieknop’ naar rechts om een modus te kiezen. Als het symbool stopt met knipperen, is de
gekozen modus actief. U kunt één stap terug door de ‘functieknop’ een positie naar links te draaien.

4.

U kunt nu bij elke modus (indien gewenst) de tijd en/of de temperatuur wijzigen (bij de grill; 1, 2 of 3,
waarbij 3 de hoogste stand is). Hiervoor drukt u op de ‘kloktoets’ of de ‘temperatuur-/automenutoets’. De
tijd of temperatuur (stand) gaat knipperen. Met de ‘selectieknop’ stelt u vervolgens de gewenste tijd en/of
temperatuur in. Druk ter bevestiging nogmaals op de ‘kloktoets’ of de ‘temperatuur-/automenutoets’.

5.

Druk op de ‘start-/pauzetoets’ om het kookproces te starten. Wanneer het kookproces afgerond is hoort u 5
geluidsignalen. De ventilator blijft nog enige tijd draaien en schakelt automatisch uit.

Combimagnetronfuncties
1.

Druk op de ‘aan-/uittoets’ om de magnetronfunctie in te schakelen. ‘01:00’ is zichtbaar in de display en het
magnetronfunctie icoon is zichtbaar.

2.

Draai de ‘functieknop’ twee positie naar rechts. Het ‘heteluchtsymbool’ knippert. Tijd en temperatuur
verschijnen in de display en het magnetronfunctie icoon en ovenfunctie icoon zijn zichtbaar.

3.

Draai de ‘selectieknop’ naar rechts om een modus te kiezen. Als het symbool stopt met knipperen, is de
gekozen modus actief. U kunt één stap terug door de ‘functieknop’ een positie naar links te draaien.

4.

U kunt nu bij elke modus (indien gewenst) de tijd en/of de temperatuur wijzigen (bij de grill; 1, 2 of 3,
waarbij 3 de hoogste stand is). Hiervoor drukt u op de ‘kloktoets’ of de ‘temperatuur-/automenutoets’. De
tijd of temperatuur (stand) gaat knipperen. Met de ‘selectieknop’ stelt u vervolgens de gewenste tijd en/of
temperatuur in. Druk ter bevestiging nogmaals op de ‘kloktoets’ of de ‘temperatuur-/automenutoets’.

5.

Druk op de ‘start-/pauzetoets’ om het kookproces te starten. Wanneer het kookproces afgerond is hoort u 5
geluidsignalen. De ventilator blijft nog enige tijd draaien en schakelt automatisch uit.

Indien niet op de ‘start-/pauzetoets gedrukt wordt, schakelt de combi-magnetron na 15 minuten automatisch uit.

Voorverwarmen
De voorverwarmfunctie kan ingeschakeld worden vanuit de volgende functies:

Ovenfunctie:
•

Hete lucht

•

Grill met hete lucht

•

Hete lucht + onderwarmte

Combimagnetronfuncties:
•

Magnetron + hete lucht

•

Magnetron + grill met ventilator

•

Magnetron + onderwarmte + hete lucht



Druk op de ‘snel voorverwarmen toets’. Het voorverwarm icoon verschijnt in de display.



Druk op de ‘start-pauzetoets’ om het voorverwarmen te starten. Wanneer de ingestelde temperatuur bereikt
is hoort u driemaal een geluidsignaal.



Druk op de ‘start-/pauzetoets’ om het vooraf ingestelde kookproces te starten.

Het voorverwarmen kan gestopt worden door de ovendeur te openen of op de ‘aan-/uittoets’ te drukken na stap
2. Indien niet op de ‘start-/pauzetoets’ gedrukt wordt, schakelt de combi-magnetron na 15 minuten automatisch
uit.

Storingen
Als de kookresultaten niet naar wens zijn, er vonken overspringen in de combimagnetron, de combimagnetron
niet start etc., doorloop dan de volgende stappen:
•

Zit de stekker in het stopcontact?

•

Is de deur goed gesloten?

•

Is het vermogen en de bereidingstijd goed ingesteld?

•

Staan er voorwerpen in de combimagnetron die er niet thuishoren?

•

Is het juiste keukengerei gebruikt?

•

Is het draaiplateau in de combimagnetron?

•

Zijn de ventilatoren niet geblokkeerd?

•

Is het voedsel voldoende ontdooid?

•

Is het voedsel tijdens de bereiding gekeerd of geroerd?

•

Is het kinderslot ingeschakeld?

Indien na het doorlopen van deze stappen de combimagnetron nog niet naar behoren werkt kunt u altijd contact
opnemen met de receptie.

