KORTE HANDLEIDING

COMBI-MAGNETRON OVEN CX4511C
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1. Uit / 2. Snel voorverwarmen / 3. Bovenwarmte + onderwarmte / 4. Grill / 5. Grill + ventilator / 6. Hete lucht + onderwarmte /
7. Hete lucht / 8. ECO bakken en braden / 9. Aqua clean / 10. Ontdooien / 11. Magnetron + hete lucht / 12. Magnetron /
13. Display (huidige tijd of bereidingsinformatie) / 14. Kinderslot / 15. Ovenlamp / 16. Temperatuur/vermogen / 17. Timer /
18. Start/stop / 19. Selectieknop
Ovenfuncties
Snel voorverwarmen
Met deze functie kunt u de oven snel opwarmen tot de gewenste temperatuur. Als de oven de gewenste
temperatuur heeft bereikt, is het voorverwarmingsproces voltooid en kunt u een andere ovenfunctie kiezen.
Deze voorverwarmfunctie is niet geschikt om een gerecht te bereiden! Aanbevolen temperatuur: 160 °C.
Bovenwarmte + onderwarmte
De warmte wordt gegenereerd door de verwarmingselementen boven en onder in het toestel. Deze instelling is
geschikt voor bakken en braden. Aanbevolen temperatuur: 200 °C.
Grill
Voor het grillen van een klein aantal belegde boterhammen, saucijsjes en voor het roosteren van brood. Maximaal
toegestane temperatuur: 240 °C.
Bovenwarmte + ventilator
Voor het grillen van vlees en vis. Aanbevolen temperatuur: 170 °C.
Hete lucht + onderwarmte
Voor een knapperig en bruin resultaat bij o.a. het bakken van pizza, vochtig gebak, vruchtentaarten, bladerdeeg en
kruimeldeeg. Aanbevolen temperatuur: 200 °C.
Hete lucht
Voedsel wordt verwarmd door hete lucht die vanuit de achterkant van de oven wordt aangevoerd. Deze instelling
maakt gebruik van gelijkmatige verhitting en is ideaal voor bakken. Aanbevolen temperatuur: 180 °C.
ECO bakken en braden
Optimaliseert het energieverbruik tijdens het bakken of braden. Deze functie wordt gebruikt voor het braden van vlees
of het bereiden van gebak. Door gebruik te maken van de restwarmte geeft deze stand een laag energieverbruik
(conform energieklasse EN 60350-1). Bij deze functie wordt niet de werkelijke temperatuur in de oven weergegeven.
Aanbevolen temperatuur: 180 °C.
Automatische functies
Aqua clean
Door de hete stoom wordt de binnenzijde van de oven nat, waardoor u de oven eenvoudig kunt reinigen. Het
programma duurt 30 minuten. Voedselresten op de geëmailleerde wanden zijn na 30 minuten voldoende geweekt,
zodat ze kunnen worden verwijderd met een vochtige doek.
• Verwijder alle accessoires uit de oven en giet 0,15 liter water op de bodem van de ovenruimte.
• Kies ‘Aqua clean’ met de functieknop en druk op de ‘start/stop-toets’.
Let op: open tijdens het reinigingsprogramma niet de deur.
Ontdooien
De oven beschikt over 5 automatische ontdooiprogramma´s die gebruikmaken van de magnetron (A1: Vlees /
A2: Gevogelte / A3: Vis / A4: Brood / A5: Bevroren groenten). Draai aan de ‘selectieknop’ om het gewenste
programma te kiezen. Pas het gewicht aan door op de ‘temperatuur/vermogen-toets’ te drukken. De tijd past zich
automatisch aan.
Combi-functie/magnetronfunctie
Magnetron + hete lucht
Deze functie is geschikt voor alle soorten vlees en gevogelte, maar ook voor stoofschotels, gegratineerde schotels,
rosbief en kip, biscuitdeeg en lichte vruchtencakes, taarten en kruimelgebak. Aanbevolen temperatuur: 160 °C.
Aanbevolen vermogen: 600 W.
Magnetron
Voor het bereiden en ontdooien van voedsel. Gerechten worden snel en efficiënt bereid zonder dat de kleur of vorm
van het voedsel wordt aangetast. Het vermogen en de bereidingstijd stelt u handmatig in. Aanbevolen vermogen: 750 W.
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Een ovenfunctie gebruiken
De oven heeft 10 ovenfuncties en 1 reinigingsfunctie. Elke ovenfunctie heeft een aantal basis- of standaardinstellingen die
u kunt aanpassen. Raadpleeg de tabel op de voorzijde en kies de juiste ovenfunctie voor het gerecht. Raadpleeg ook de
bereidingsinstructies op de verpakking van het gerecht. Let op; voor de meeste gerechten moet u de oven eerst voorverwarmen.
Plaats het gerecht dan nog niet in de oven, maar wacht totdat het voorverwarmen gereed is.
1. Draai de ‘ovenfunctieknop’ naar de gewenste ovenfunctie. Het geselecteerde pictogram verschijnt in de display.
2. Druk op de ‘temperatuur/vermogen-toets’ als u de bijbehorende instellingen wilt aanpassen.
• Bij de Combi-functie: druk eenmaal om de temperatuur in te stellen, druk tweemaal om het vermogen in te stellen.
3. Stel met de ‘selectieknop’ de gewenste temperatuur en/of vermogen in.
4. Stel desgewenst een bereidingstijd en/of eindtijd in (zie ‘De timer gebruiken’).
5. Druk op de ‘start/stop-toets’.
▷▷ De ingestelde ovenfunctie wordt gestart en de oven wordt tot de geselecteerde temperatuur verwarmd.
▷▷ Het temperatuursymbool in de display knippert. Als de geselecteerde temperatuur is bereikt, blijft het temperatuursymbool
in de display branden.

De timer gebruiken
Timerfuncties
‘Bereidingstijd’ instellen
• Druk (enkele keren) op de ‘timer-toets’ om de gewenste timerfunctie te selecteren; de aanpasbare tijd knippert.
• Draai aan de ‘selectieknop’ om de bereidingstijd in te stellen.
• Druk op de ‘start/stop-toets’.
Als de ingestelde tijd is verstreken, wordt de oven automatisch uitgeschakeld. Er klinkt een geluidssignaal dat u
kunt uitschakelen door op de ‘start/stop-toets’ of ‘timer-toets’ te drukken. Het geluidssignaal wordt na één minuut
automatisch uitgeschakeld.
‘Eindtijd’ instellen
Let op! Wees er zeker van dat de klok nauwkeurig is ingesteld op de huidige tijd.
• Druk (enkele keren) op de ‘timer-toets’ om de gewenste timerfunctie te selecteren; de aanpasbare eindtijd knippert.
• Draai aan de ‘selectieknop’ om de eindtijd in te stellen.
• Druk op de ‘start/stop-toets’.
Als de ingestelde eindtijd is bereikt, wordt de oven automatisch uitgeschakeld. Er klinkt een geluidssignaal dat u
kunt uitschakelen door op de ‘start/stop-toets’ of ‘timer-toets’ te drukken. Het geluidssignaal wordt na één minuut
automatisch uitgeschakeld.
De functie ‘keukenwekker’
De keukenwekker kan onafhankelijk van de oven worden gebruikt.
• Druk 1 keer op de ‘timer-toets’ (de ‘ovenfunctieknop’ staat op UIT).
• Draai aan de ‘selectieknop’ om de tijd in te stellen.
• Druk op de ‘start/stop-toets’ om de keukenwekker te starten.
De klok instellen
• Druk 2 keer op de ‘timer-toets’ (de ‘ovenfunctieknop’ staat op UIT).
• Draai aan de ‘selectieknop’ om de huidige tijd in te stellen.
• Bevestig de instellingen door op de ‘start/stop-toets’ te drukken.

Kinderslot
Met het kinderslot kunt u het bedieningspaneel vergrendelen, om onbedoeld gebruik van de oven te voorkomen.
1. U activeert het kinderslot door een aantal seconden op de ‘kinderslot-toets’ te drukken.
In de display verschijnt een pictogram in de vorm van een slot. Dit geeft aan dat alle functies zijn vergrendeld.
2. Druk nogmaals een aantal seconden op de toets om het kinderslot te deactiveren.
Het slotpictogram verdwijnt van de display, wat aangeeft dat alle functies ontgrendeld zijn.

Reinig de oven regelmatig, met name de oppervlakken aan de binnen- en buitenkant, de deur en de afdichting. Reinig
de oppervlakken aan de buitenkant met een zachte doek en warm water met zeep. Verwijder spetters en vlekken op de
oppervlakken aan de binnenkant met een doek met zeep. Veeg na met een schone natte doek en droog de oppervlakken af.
Let op! Voorkom dat er water in de ventilatieopeningen komt. Gebruik nooit schurende schoonmaakmiddelen of chemische
oplosmiddelen. Zorg er altijd voor dat de afdichting van de deur schoon is.
Raadpleeg de volledige handleiding voor aanvullende informatie over gebruik, onderhoud en storingen.
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De oven reinigen

