
KORTE HANDLEIDING COMBI-MAGNETRON CX4311A
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1. Uit stand
2. Magnetron stand
3. Ovenfunctie ‘hetelucht’
4. Ovenfunctie ‘grill’  
5. Ovenfunctie ‘grote grill’
6. Ovenfunctie ‘grill met ventilator’ 
7. Ontdooistand
8. Aqua clean functie 
9. Groenten menustand
10. Automatische bereiding
11.  Combifunctie ‘magnetron met hetelucht’
12. Combifunctie ‘magnetron met grill’  

13. Standkeuzeknop
14. Display
15. Toets ovenverlichting
16. Toets klok
17.  Toets +30 sec (bij magnetron gebruikt te 

bedienen voor extra 30 sec. tijd)
18. Toets bereidingstijd
19. Toets eindtijd
20. Select toets
21. Functiekeuzeknop
22. Start toets
23. Stop/annuleren toets

Beschrijving

Bediening
Instellen klok
Wanneer u het toestel voor het eerst gebruikt moet u eerst de klok instellen.  
In de display knippert ‘12:00’. 
1. Draai de ‘standkeuzeknop’ naar de ‘uitstand’. 
2. Druk op ‘klok’. In de display knippert ‘12’.
3. Draai de ‘functiekeuzeknop’ om het uur in te stellen.
4. Druk opnieuw op ‘klok’. In de display knippert ‘00’.
5. Draai de ‘functiekeuzeknop’ om de minuten in te stellen.
6. Druk opnieuw op ‘klok’. De tijd wordt binnen 5 seconden ingesteld. 

De magnetron gebruiken
Let op! gebruik de keramische bakplaat op het laagste niveau in de oven.
1.  Draai de ‘standkeuzeknop’ naar de magnetronstand. 

De tijd en het vermogen worden op de ‘display’ weergegeven.
2.  Draai de ‘functiekeuzeknop’ om de gewenste bereidingstijd in te stellen. 

Als u het vermogen niet wilt wijzigen, drukt u op ‘start’ om de bereiding te starten. 
 ▷ Als u het vermogen wilt wijzigen, drukt u op ‘select’ en draait u de ‘functiekeuzeknop’ naar het gewenste 

niveau (raadpleeg voor bereidingstijden de handleiding). 
3. Druk op ‘start’ om de bereiding te starten.

De oven gebruiken
De ovenstand biedt vier instellingen (raadpleeg voor bereidingstijden de handleiding).
1.  Draai de ‘standkeuzeknop’ naar de ovenstand. 
2. Draai de ‘functiekeuzeknop’ naar de gewenste ovenfunctie (zie tabel op de achterzijde). 

De ovenstand en de aanbevolen temperatuur worden weergegeven (standaard: heteluchtstand).
 ▷  Als u de temperatuur wilt wijzigen, drukt u op ‘select’ en draait u de ‘functiekeuzeknop’ naar de 
gewenste temperatuur.

 ▷  Als u de bereidingstijd wilt instellen, drukt u op ‘bereidingstijd’ en draait u de ‘functiekeuzeknop’ 
naar de gewenste bereidingstijd.

3. Druk op ‘start’.

Opmerking 
• Tijdens de bereiding kunt u de bereidingstijd en de temperatuur aanpassen.
•  Als de ovenstand wordt gebruikt, wordt de werking van het convectieverwarmingselement en de 

boven- en onderelementen regelmatig onderbroken om de temperatuur te reguleren.



KORTE HANDLEIDING

Te kiezen ovenfuncties:

      

Combifuncties en automatische functies
U kunt kiezen uit de volgende combinatiestanden:
• a) Magnetron + grill (geschikt voor snel opwarmen en bruinen);
• b) Magnetron + hete lucht (geschikt voor alle soorten vlees en gevogelte);
• c) Automatische bereiding (kies uit 10 verschillende aut. menustanden/raadpleeg de handleiding);
• d) Groenten menustand (kies uit 10 verschillende groente menustanden/raadpleeg de handleiding);
• e) Aqua clean functie (oven reinigingsprogramma);
• f)  Ontdooistand (kies uit 5 voorgeprogrammeerde ontdooistanden. Deze programma’s maken uitsluitend 

gebruik van microgolven. Verwijder alle verpakking voor het ontdooien. Leg vlees, gevogelte en vis op 
de keramische bakplaat).

1. Draai de ‘standkeuzeknop’ naar de gewenste combi-stand (a of b).
2. Draai de ‘functiekeuzeknop’ om de gewenste bereidingstijd in te stellen.

 ▷  Als u het vermogen wilt wijzigen, drukt u op ‘select’ en draait u de ‘functiekeuzeknop’ naar het 
gewenste niveau.

 ▷  Als u de temperatuur wilt wijzigen, drukt u opnieuw op ‘select’ en draait u de ‘functiekeuzeknop’ 
naar het gewenste niveau.

3. Druk op ‘start’ om de bereiding te starten. 

Ontdooistand (f)
1. Draai de ‘standkeuzeknop’ naar de ontdooistand.
2. Draai de ‘functiekeuzeknop’ om de gewenste ontdooistand in te stellen (raadpleeg de handleiding).
3.  Als u het gewicht wilt wijzigen, drukt u op ‘select’ en draait u de ‘functiekeuzeknop’ naar het gewenste 

gewicht. 
4. Als u geen gewicht kiest wordt er automatisch na 5 seconden een gewicht ingesteld.
5. Druk op ‘start’.

Kinderslot
Met het kinderslot kunt u de bediening vergrendelen om onbedoeld gebruik van de oven te voorkomen.
•  Houd ‘+30 sec’ (snelle start) en ‘bereidingstijd’ tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt voor het in- of 

uitschakelen van het kinderslot.
 ▷  Er wordt een vergrendelingssymbool weergegeven op de display als het kinderslot  
ingeschakeld is. Als het kinderslot ingeschakeld is zijn alle functies vergrendeld!

Reinigen
De Aqua Clean-stand gebruiken
De Aqua Clean-stand helpt bij het reinigen van de oven.
1. Draai de ‘standkeuzeknop’ naar de Aqua Clean-stand.

 ▷ Giet ongeveer 100 ml water onder in de lege oven.
2. Druk op ‘start’. De oven begint automatisch met het Aqua clean programma.

 ▷ Na 15 minuten stopt de oven automatisch. 
 ▷ Veeg de oven uit met een droge doek.

Let op! gebruik deze functie alleen als de oven volledig is afgekoeld (kamertemperatuur).
Gebruik geen gedistilleerd water. Maak geen gebruik van hogedrukreinigers of stoomreinigers voor 
het reinigen van de magnetronoven.

COMBI-MAGNETRON CX4311A

Hete lucht; Deze instelling zorgt voor gelijkmatige verhitting en is ideaal voor bakken.

Grill; Deze instelling is geschikt voor het grillen van gerechten.

Grote Grill; Deze instelling is geschikt voor het grillen van biefstuk, worstjes en tosties.

Grill + ventilator; Deze stand kan worden gebruikt voor het grillen van vlees, vis, gevogelte en groenten.
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