
KORTE HANDLEIDING COMBI-MAGNETRON MC4111E

Beschrijving

1. Functieknop
2. Vermogen-/gewichttoets
3. Snel voorverwarmtoets
4. Aan-/uittoets
5. Temperatuur-/automenutoets
6. Kloktoets
7. Start-/pauzetoets
8. Kinderslot
9. Selectieknop

Bediening
Instellen klok
Wanneer het toestel voor de eerste keer wordt gebruik moet u eerst de klok instellen. 
In de display knippert ‘00:00’. 
•  Stel de juiste tijd in met de selectieknop (tussen 00:00 en 23:59).
•  Na het instellen hoort u een geluidssignaal en de tijd stopt met knipperen.

Inschakelen
1. Druk op de aan-/uittoets.
2.  De oven start in de magnetronstand. Selecteer een andere stand (oven, of combi magnetron) met de 

functieknop. 
▷  Er zijn 7 verschillende functies waaruit u kunt kiezen (zie de tabel met functies op de achterkant). 

• Magnetron
▷  Druk op de vermogen-/gewichttoets en kies een magnetronvermogen (100 tot 900 W) met de 

selectieknop. Zolang de vermogensaanduiding knippert kan deze gewijzigd worden!  
▷   Kies een tijd met de selectieknop. De maximaal instelbare tijd is afhankeljk van het gekozen vermogen. 

Zolang de tijdsaanduiding knippert kan deze gewijzigd worden! 
• Oven

▷  Kies ovenstand met de functieknop door deze rechtsom te draaien (hetelucht symbool gaat knipperen).
▷ Kies een ovenfunctie met de selectieknop (hetelucht, grill of grill met ventilator).
▷  Druk op de kloktoets en stel een tijd in met de selectieknop. Zolang de tijdsaanduiding knippert kan 

deze gewijzigd worden! 
▷  Druk op de temperatuur-/automenutoets en stel een temperatuur (of een grillstand 1, 2 of 3) in met de 

selectieknop. Zolang de temperatuuraanduiding knippert kan deze gewijzigd worden!  
• Combi magnetron

▷   Kies combi magnetronstand met de functieknop (heteluchtsymbool gaat knipperen en het 
magnetronsymbool verschijnt in het display).

▷   Kies een combi magnetronfunctie met de selectieknop (grill met ventilator + magnetron, 
hetelucht + magnetron of grill + magnetron).

▷  Druk op de vermogen-/gewichttoets en stel een vermogen in met de selectieknop. Zolang de 
vermogensaanduiding knippert kan deze gewijzigd worden! 

▷  Druk op de kloktoetsen stel een tijd in met de selectieknop. 
▷  Druk op de temperatuur-/automenutoetsen stel een temperatuur (of een grillstand 1, 2 of 3) in met de 

selectieknop. Zolang de temperatuuraanduiding knippert kan deze gewijzigd worden!

3.  Druk op de start-/pauzetoets.
Het licht gaat aan en het programma begint. Wanneer het kookproces afgerond is hoort u 
5 geluidssignalen. De ventilator blijft nog enige tijd draaien en schakelt vanzelf uit.

Uitschakelen
Druk op de aan-uittoets.
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KORTE HANDLEIDING COMBI-MAGNETRON MC4111E

Automatische kookprogramma’s

Er zijn 12 automatische kookprogramma’s. U hoeft alleen maar het programma te kiezen en vervolgens 
het gewicht in te stellen. In het gekozen programma zijn het vermogen, de tijd en de temperatuur al 
vastgelegd. Raadpleeg de handleiding voor de verschillende kookprogramma’s.

Voorverwarmen

U kunt de combi-magnetron snel voorverwarmen met de snel voorverwarmtoets. Snel voorverwarmen 
is alleen te gebruiken in combinatie met de hetelucht, grill + ventilator, magnetron + hetelucht of 
magnetron + grill functie. Raadpleeg de handleiding voor verdere informatie.

Ovenfunctie Beschrijving

Magnetron
•  900 W: snel verwarmen van dranken, water, waterhoudende gerechten en koken van 

waterhoudende voedingsmiddelen (soep, sauzen, tomaten, enz.).
• 700 W: koken van verse of diepgevroren groente.
• 450 W: zachtjes koken van melkproducten, jam.
• 300 W: handmatig ontdooien, zacht laten worden van boter, ijs.
• 100 W: ontdooien van gebakjes met crème.

Grill
Met deze functie kunt u gerechten bakken en van een bruin laagje voorzien (bijv. gegratineerde 
schotels of vlees). De functie kan voor of na het bakken worden gebruikt, afhankelijk van het recept. 
Plaats de oventoebehoren (rooster of braadslee) naar gelang de hoogte van de schaal of het gerecht.
Deze magnetronoven heeft 3 grillniveaus: 
•  Grill power 1 (zacht),  Grill power 2 (medium), Grill power 3 (sterk)

Grill + magnetron
Met deze functie kunt u tegelijkertijd de grill + magnetron gebruiken om snel te bakken. 

Hetelucht
Met de hetelucht functie kunt u gerechten bakken en van een bruin laagje voorzien zoals in een 
traditionele oven.

Hetelucht + magnetron
Met de hetelucht + magnetron functie kunt u de magnetron met hetelucht combineren om tijd te 
winnen. 

Grill + ventilator
Met deze functie kunt u gerechten gelijkmatig braden en tegelijk een bruin korstje geven.

Grill + magnetron + ventilator
Met deze functie kunt u tegelijkertijd de grill, magnetron en ventilator gebruiken.

Kinderslot
Inschakelen
Druk gelijktijdig op de temperatuur-/automenutoets en de start-/pauzetoets totdat het ‘sleutelsymbool’ 
oplicht. Een pieptoon bevestigd dat het kinderslot is ingeschakeld.

Uitschakelen
Druk gelijktijdig op de temperatuur-/automenutoets en de start-/pauzetoets totdat het ‘sleutelsymbool’ 
dooft. Een pieptoon bevestigd dat het kinderslot is uitgeschakeld.

Reiniging en onderhoud

 Trek de stekker uit het stopcontact voordat u met de reiniging begint! Het wordt aanbevolen de 
magnetronoven 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 magnetronoven niet langer worden 
gebruikt voordat het door een bevoegd persoon is hersteld.
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