
KORTE HANDLEIDING MAGNETRON MA3611E

Beschrijving
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Bediening

Klok instellen
1. Druk minimaal 3 seconden op de kloktoets. 

De aanduiding van de uren knippert in de display.
2. Stel met de +/- toetsen de uurtijd in.
3. Druk nogmaals op de kloktoets.

De aanduiding van de minuten knippert in de display.
4. Stel met de +/- toetsen de minuten in.
5. Druk nogmaals op de kloktoets ter bevestiging.

Inschakelen magnetron
•  Gebruik deze functie voor normale bereiding en opwarmen van bijvoorbeeld groente, vis, 

aardappelen en vlees.
1. Stel met de +/- toetsen de bereidingstijd (min. 5 seconden - maximaal 30 minuten) in.
2. Druk op de power toets.

In de display verschijnt het vermogen.
 ▷ Door meerdere keren op de power toets te drukken, kunt u het vermogen aanpassen.

3. Druk op de starttoets.
 ▷  U kunt de kooktijd eenvoudig met stappen van 30 seconden verlengen door op de starttoets te 
drukken. Bij elke druk op de toets wordt de kooktijd met 30 seconden verlengd. 

 ▷ U kunt de kooktijd ook verlengen of verkorten door de +/- toetsen in te drukken.
 ▷  Ook het vermogen kan worden gewijzigd door op de power toets te drukken. Bij de eerste druk 
zal het actuele vermogen in de display verschijnen. Druk meerdere keren op de power toets om 
het vermogen te veranderen.

Vermogenstabel

Vermogen Te gebruiken voor:

750 W Verwarmen van dranken, water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel 
met een hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, een 
lager niveau kiezen. Bereiden van groenten, vis, vlees enz.

500 W Voorzichtig bereiden van eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergerechten, het 
afmaken ovengerechten.

350 W Laten sudderen van stoofschotels.

160 W Ontdooien. Zacht laten worden van boter, kaas en ijs.

0 W Alleen bij gebruik van de timer.

1. Power toets
2. Defrost toets
3. Kloktoets
4. - toets

5. + toets
6. Stoptoets
7. Starttoets



KORTE HANDLEIDING MAGNETRON MA3611E

Snelstart magnetron
•  Gebruik deze functie voor het snel opwarmen van bijvoorbeeld heldere soepen, koffie, thee of 

andere voedingsmiddelen die veel water bevatten.
1. Druk op de starttoets. 

De magnetron start 30 seconden op maximaal vermogen.
2. Druk opnieuw op de starttoets. 

De  bereidingstijd wordt verlengt met 30 seconden. 
 ▷ De bereidingstijd is ook aan te passen met de +/- toetsen.

Ondooien
•  Gebruik deze functie ALLEEN voor het ontdooien van vlees, vis en gevogelte met een nettogewicht 

tussen de 100-2000 gram. Ontdooi ander voedsel zoals brood en fruit met de magnetronfunctie. 
Kies dan een magnetronvermogen van 160 W.

1. Druk op de defrost toets.
2. Stel met de +/- toetsen het gewicht van het gerecht in (tussen 100-2000 gram).
3. Druk op de starttoets.

 ▷ Halverwege het ontdooien stopt de magnetron en wordt in de display aangegeven dat het voedsel 
moet worden omgedraaid; ‘turn food’.

4. Open de deur en draai het voedsel om.
5. Sluit de deur en druk op de starttoets.

 ▷  De magnetron gaat na 2 minuten automatisch verder als het voedsel niet wordt omgedraaid. In dit 
geval zal het ontdooien langer duren.

 ▷  Als het voedsel een hogere temperatuur heeft dan de diepvriestemperatuur (-18 °C), moet een 
lager voedselgewicht worden gekozen.

 ▷  Als het voedsel een lagere temperatuur heeft dan de diepvriestemperatuur (-18 °C), moet een 
hoger voedselgewicht worden gekozen.

De bereiding onderbreken en weer hervatten
De bereiding kan worden onderbroken om het voedsel te controleren, om te draaien of te roeren. 
1. Open de deur. 

 ▷ De instelling blijft 10 minuten lang gehandhaafd.
2.  Sluit de deur en druk EENMAAL op de starttoets om de bereiding te hervatten vanaf het punt 

waarop ze werd onderbroken.
 ▷ Druk TWEEMAAL op de starttoets om de tijd 30 seconden te verlengen.

Er klinkt gedurende 10 minuten om de minuut een piepsignaal wanneer de bereiding voltooid is. 
3. Druk op de stoptoets of open de deur om het signaal uit te schakelen.

Uitschakelen 
• Druk op de stoptoets.

Kinderslot

Als de magnetron niet in gebruik is wordt automatisch (na 1 minuut) de kinderslot beveiliging  
ingeschakeld!
• Open en sluit de magnetrondeur om de beveiliging op te heffen.

 ▷  Als u de magnetron probeert te gebruiken zonder er voedsel in te plaatsen, staat er ‘door’ in de 
display.

Onderhoud

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u met de reiniging begint! 
Het wordt aanbevolen de magnetron regelmatig te reinigen en voedselresten aan binnen- en buitenkant 
van het apparaat te verwijderen. Gebruik een vochtige spons met zeep. Als het apparaat niet goed 
schoon wordt gehouden kan het oppervlak zich snel in slechte staat bevinden. De levensduur wordt 
verkort en kan tot gevaarlijke situaties leiden. 

Als de deur of de afdichting beschadigd is moet de magnetron niet langer worden gebruikt voordat het 
door een bevoegd persoon is hersteld.

70
00

04
82

10
00


