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Beschrijving

 

Functieknop Beschrijving

Uit 
Uitschakelen van de oven.

Magnetron
Voor het bereiden en ontdooien van gerchten worden microgolven gebruikt. 
Gerechten worden snel en efficiënt bereid zonder dat de kleur of vorm ervan worden 
aangetast. Kies een vermogen tussen 100 en 1000 watt.

Hetelucht
Het gerecht 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.

Grill
Het gerecht wordt verwarmd door het grillelement dat zich bovenin de oven bevindt. 
Deze instelling kan gebruikt worden voor het grillen van een aantal belegde 
boterhammen, saucijsjes en voor het roosteren van brood.

Hetelucht + magnetron
Gebruik deze functie voor alle soorten vlees, stoofpotten, groenten, taarten, 
brood en schotels die gegratineerd moeten te worden (gerecht die een langere 
bereidingstijd nodig hebben).

Grill + magnetron
Gebruik deze combinatie voor kleinere porties vlees, vis en groenten. 
Het bereiden gaat snel en het gerecht krijgt een lekker bruin, knapperig korstje. 

Grill + hetelucht
Met deze functie kunt u de grill + hetelucht functies tegelijkertijd gebruiken, voor het 
gelijkmatig bakken van dikke gerechten. De baktemperatuur kan geregeld worden 
tussen 50 °C en 200 °C, in stappen van 10 °C.

Automatisch ontdooien (d1, d2, d3 en d4)
Met het automatisch ontdooiprogramma kunt u snel diepvriesgerechten in de 
magnetronoven ontdooien.

Automatisch bakken vis en groente
Kies uit automatisch bakken van vis of groente tussen 100 en 1000 gram. 
Het bakken geschiedt met de magnetronfunctie.

Automatisch bakken varkensvlees, rundvlees en gevogelte
Kies uit automatisch bakken van varkensvlees, rundvlees of gevogelte. Deze functie 
wordt gebruikt voor braadstukken tussen 500 en 2000 gram.
Gebruik ‘FP’ voor varkensbraadstukken, ‘FB’ voor runderbraadstukken en ‘FC’ voor 
hele kip of stukken kip (bouten). Bakken geschiedt met de magnetron + hetelucht en 
magnetron + grill.

1. Selectieknop (aanpassen tijd, vermogen etc.)
2. ‘Klok’ toets (instellen klok)
3. Temperatuur/Wattage toets (instellen baktemperatuur en magnetronvermogen)
4. Draaiplateau stop toets (stopt draaien van het plateau)
5. Start/stop toets (ovenfunctie starten, pauzeren of stoppen)
6. Functieknop (selecteer een oven- of magnetronfunctie)
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Functieknop Beschrijving

Automatisch bakken verse, kant-en-klaar gerechten en pizza
Kies uit automatisch bereiden van ‘kant-en-klaar’ gerechten (tussen 100 en 1000 
gram) en pizza’s. De gerechten worden opgewarmd met de magnetron (kant-en-
klaar gerechten) of magnetron + grill (pizza). Gebruik ‘C’ voor verse kant-en-klaar 
gerechten en, ‘P’ voor pizza’s. Kies ‘P1’ voor verse pizza’s en ‘P2’ voor diepgevroren 
pizza’s.

Ovenverlichting
Kies deze stand voor het inschakelen van de ovenverlichting (voor bijvoorbeeld het 
reinigen van de binnenoven). 

Bediening

Inschakelen ovenfunctie (Hetelucht, Grill of Grill + hetelucht)
1. Draai de functieknop naar een ovenstand (zie tabel).

In de display knippert 200 ºC.
2. Kies de gewenste baktemperatuur met de selectieknop.
3. Bevestig de keuze door op de ‘Temperatuur/Wattage toets’ te drukken.
4. Kies een bereidingstijd met de selectieknop.
5. Druk op de ‘Start/stop toets’.

De ovenverlichting gaat branden en de oven start met het gekozen programma.

Inschakelen magnetronfunctie (Magnetron, Hetelucht + magnetron of Grill + magnetron)
1. Draai de functieknop naar een (combi) magnetronstand (zie tabel).

In de display knippert 1000 W (bij de magnetronstand) of 500 W (bij de hetelucht + magnetron 
of grill + magnetronstand).

2. Kies eventueel een lager magnetronvermogen met de selectieknop.
3. Bevestig de keuze door op de ‘Temperatuur/Wattage toets’ te drukken.

 ▷  Kies, indien de Grill + magnetron functie is gekozen, een grillstand. Standaard wordt grillstand 3 
(GP3) gekozen. Selecteer indien gewenst met de selectietoets een lagere grillstand (GP2 of GP1).

 ▷  Kies, indien de Hetelucht + magnetron functie is gekozen, een baktemperatuur. Standaard wordt 
200 ºC gekozen.

4. Kies een bereidingstijd met de selectieknop.
5. Druk op de ‘Start/stop toets’.

De ovenverlichting gaat branden en de oven start met het gekozen programma.

Uitschakelen
Draai de functieknop naar de uitstand.

Met  de Start/stop toets of het openen van de deur onderbreekt u de bereiding. Met de starttoets 
hervat u de bereiding.

Kinderslot

Inschakelen
Druk, met geopende deur, minimaal 5 seconden op de ‘Start/stop toets’. 
Het sleutelsymbool licht op in de display en er klinken 2 geluidssignalen; het kinderslot is ingeschakeld.

Uitschakelen
Druk, met geopende deur, minimaal 5 seconden op de ‘Start/stop toets’. 
Het sleutelsymbool verdwijnt en er klinken 2 geluidssignalen; het kinderslot is uitgeschakeld.
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