
KORTE HANDLEIDING COMBI-MAGNETRON T2125HRVS

Beschrijving

1. Display
2. Magnetrontoets 
3. Combitoets (grill, magnetron, hete lucht)
4. Oventoets (hete lucht)
5. Ontdooitoets
6. Kookwekkertoets/Timertoets
7. Stoptoets/Kinderslot
8. Starttoets/Snelstart/Bevestigen
9. Instelknop
10. Deurontgrendeling

Bediening
Instellen klok

1. Druk 2 keer op de timertoets. In de display knipperen de uren.
2. Draai aan de instelknop om de uren in te stellen. In de display verschijnen de uren die zijn ingesteld.
3. Druk weer op de timertoets. In de display knipperen minuten.
4. Draai aan de instelknop om de minuten in te stellen. 

In de display verschijnen de minuten die zijn ingesteld.
5. Druk nogmaals op de timertoets.

De klok is ingesteld: de huidige tijd verschijnt in de display met een knipperende ‘:’.

Opmerking
Wanneer het toestel op het elektriciteitsnet wordt aangesloten, geeft de display “0:00” weer. 
Stel dan eerst de klok in.

De magnetron gebruiken
1. Druk op de magnetrontoets om de magnetronfunctie te selecteren.

In de display verschijnt P100. Het maximale vermogen (900 W) is geselecteerd. 
Wilt u een lager vermogen instellen druk dan opnieuw op de functietoets.

Vermogen Druk functietoets In display

100% / 900 W 1x P100

80% / 800 W 2x P80

50% / 500 W 3x P50

30% / 300 W 4x P30

10% / 100 W 5x P10

2. U kunt ook, door te draaien aan de instelknop een ander vermogen kiezen. 
3. Druk op de starttoets. Het gekozen vermogen is nu bevestigd.
4. Draai aan de instelknop om de tijd in te stellen. In de display verschijnt de ingestelde tijd.
5.  Druk opnieuw op de starttoets. 

De magnetron schakelt in en de ingestelde tijd in de display telt af. 
Het magnetronsymbool in de display knippert.
▷  Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, verschijnt de huidige tijd weer in de 

display en hoort u geluidssignalen.

Let op! Niet alle materialen kunnen in de combimagnetron. Gebruik uitsluitend kookgerei dat 
hiervoor geschikt is.
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KORTE HANDLEIDING

Snel koken
1. Druk op de starttoets. U kookt nu 30 seconden met 100% magnetronvermogen.
2.  Elke volgende bediening van de starttoets verlengt het kookproces met 30 seconden. 

De maximale kooktijd is 95 minuten.

U kunt ook eerst de instelknop linksom draaien om zo zelf een tijd in te stellen. Drukt u daarna op de 
starttoets, dan schakelt de magnetron in op vol vermogen gedurende de ingestelde tijd.

Koken met de grill
1. Druk 1x op de combitoets.

In de display verschijnt ‘G-1’. 
 ▷ Druk nogmaals (meerdere keren) op de combitoets als u een andere functie wilt kiezen.
 ▷ U kunt ook met de instelknop een andere functie kiezen door aan de knop te draaien.

2. Druk op de starttoets.
De gekozen functie is nu bevestigd.

3. Draai aan de instelknop om de tijd in te stellen. In de display verschijnt de ingestelde tijd.
4.  Druk opnieuw op de starttoets. De magnetron schakelt in en de ingestelde tijd in de display telt af. 

Het grillsymbool in de display knippert.
▷  Halverwege de grilltijd klinkt er een dubbel geluidssignaal ten teken dat het gerecht moet worden 

omgedraaid. Open de deur, draai het gerecht om, sluit de deur en druk op de starttoets.
▷  Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, verschijnt de huidige tijd weer in de display en hoort u 

5 geluidssignalen.

Hetelucht koken
1. Druk op de oventoets. In de display knippert ‘140’. 
2. Druk nogmaals (meerdere keren) op de oventoets als u een andere temperatuur in wilt stellen.

U kunt een temperatuur instellen van 140 °C tot 230 °C.
▷ U kunt ook met de instelknop een temperatuur kiezen door aan de knop te draaien.

3. Druk op de starttoets. De gekozen temperatuur is nu bevestigd.
4. Draai aan de instelknop om de tijd in te stellen (maximaal 95 minuten).

In de display verschijnt de ingestelde tijd.
▷  De tijd is alleen in te stellen als het voorverwarmen klaar is en de deur is 

geopend en weer gesloten.
▷  Indien er binnen 5 minuten na het voorverwarmen geen tijd wordt ingesteld, stopt het 

voorverwarmen en klinken er 5 geluidssignalen. De magnetron schakelt uit.
5. Druk opnieuw op de starttoets.

De magnetron schakelt in en de ingestelde tijd in de display telt af. 
Het ovensymbool in de display knippert.
▷  Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, verschijnt de huidige tijd weer 

in de display en hoort u 5 geluidssignalen.

Kinderslot
Met het kinderslot kunt u de bediening vergrendelen om onbedoeld gebruik van de oven te voorkomen.

kinderslot inschakelen
1. Druk 3 seconden op de stoptoets.

Een pieptoon klinkt. Het ‘slot’ teken verschijnt in de display.

kinderslot uitschakelen
1. Druk 3 seconden op de stoptoets

Een pieptoon klinkt. Het ‘slot’ teken verdwijnt uit de display.

Raadpleeg de volledige handleiding voor aanvullende informatie over gebruik, onderhoud en 
storingen.
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