
KORTE HANDLEIDING COMBI-MAGNETRON MC4211L

Beschrijving

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Start-/stoptoets (een programma beginnen en wissen of een lopend programma annuleren)
2. - toets (bakduur, gewicht, temperatuur, tijd, categorie en vermogen selecteren)
3. + toets (bakduur, gewicht, temperatuur, tijd, categorie en vermogen selecteren)
4. Toets ‘ENTER’ (bevestigen/geheugenfunctie)
5. Timertoets (tijd instellen)
6. Toets ‘stop draaiplateau’ (gebruik schalen die de hele ovenruimte in beslag nemen)
7. Toets ‘AUTO’ (automatische functie en het soort gerecht selecteren)
8. Toets ‘SELECT’ (bakfunctie selecteren)
9. Display

Bediening

Inschakelen
1. Druk op de start-/stoptoets.
2. Selecteer een ovenfunctie met de toets ‘SELECT’. 

 ▷  Er zijn 5 verschillende functies waaruit u kunt kiezen (zie de tabel met ovenfuncties op de 
achterkant).

• Magnetron
 ▷  Kies een magnetronvermogen met de + en – toetsen (100 tot 1000 W). Bevestig de instelling met 
de toets ‘ENTER’. 

• Grill
 ▷  Kies een grillstand met de + en – toetsen (GP1 laag, GP2 middel en GP3 hoog). Bevestig de 
instelling met de toets ‘ENTER’.

• Grill + magnetron
 ▷  Kies een magnetronvermogen met de + en – toetsen (100 W - max. 700 W). Bevestig de instelling 
met de toets ‘ENTER’. Kies een Grilstand met de + en – toetsen (GP1 laag, GP2 middel en GP3 
hoog). Bevestig de instelling met de toets ‘ENTER’.

• Hetelucht
 ▷  Kies een baktemperatuur met de + en – toetsen (50 – 250 ºC). Bevestig de instelling met de toets 
‘ENTER’.

• Hetelucht + magnetron
 ▷  Kies een magnetronvermogen met de + en – toetsen (100 tot 500 W). Bevestig de instelling met 
de toets ‘ENTER’. Kies een baktemperatuur met de + en – toetsen (50 – 250 ºC). Bevestig de 
instelling met de toets ‘ENTER’.

3.  Stel de gewenste tijd in met de + toets. De minimaal en maximaal in te stellen tijd is afhankelijk van 
het gekozen programma.

4. Druk op de start-/stoptoets.
Het licht gaat aan en het programma begint.

Uitschakelen
Druk op de start-/stoptoets.



KORTE HANDLEIDING COMBI-MAGNETRON MC4211L

Snel programma

Druk 1 seconde lang op de start-/stoptoets om een snel programma van 30 seconden in te stellen 
(1000 W). Het licht gaat aan en het programma begint.

 ▷ U kunt een snel programma instellen tot 2 min. 30 sec. Pas de tijd aan met de + toets.

Warm houden functie

Als u het gerecht in de oven laat zonder de deur te openen na een magnetron of snel programma, 
start de ‘warm houden functie’ na 2 minuten om het gerecht op de juiste temperatuur te houden. 

 ▷ Drie pieptonen geven na 15 minuten het einde aan van de ‘warm houden functie’.

Ovenfunctie Beschrijving

Magnetron
•  1000 W / 900 W: snel verwarmen van dranken, water, waterhoudende gerechten en koken van 

waterhoudende voedingsmiddelen (soep, sauzen, tomaten, enz.).
• 800 W / 700 W: koken van verse of diepgevroren groente.
• 600 W: smelten van chocolade.
•  500 W: koken van vis en schaaldieren, opwarmen op 2 niveaus, stoven van peulvruchten, 

verwarmen of koken van gerechten op basis van eieren.
• 400 W / 300 W: zachtjes koken van melkproducten, jam.
• 200 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. U kunt elk van 
de drie grillniveaus combineren met een vermogenniveau tot 700 W.

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. U beschikt over de volgende vermogens: 100-200-300-400-500 W. De baktemperatuur kan 
worden geregeld tussen 50 °C en 250°C. De baktijd kan worden ingesteld tussen 0 en 60 minuten.

Kinderslot

Inschakelen
Open de deur en druk 5 seconden lang op de start-/stoptoets totdat het ‘sleutelsymbool’ oplicht. 
Twee pieptonen bevestigen dat het kinderslot is ingeschakeld.

Uitschakelen
Druk 5 seconden lang op de start-/stoptoets met de deur open totdat het ‘sleutelsymbool’ verdwijnt. 
Twee pieptonen bevestigen 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.

70
00

04
81

80
00


