
KORTE HANDLEIDING COMBI-MAGNETRON MAG694RVS

Beschrijving

 

Functieknop Beschrijving

Uit

Magnetron
Microgolfenergie wordt gebruikt voor het ontdooien en bereiden van gerechten. 
Bereidingstijd en vermogen handmatig instellen, afhankelijk van het gerecht.

Hetelucht + magnetron
Deze functie is geschikt voor fruitgebak, brood en gegratineerde schotels (die 
normaal een lange bereidingstijd nodig hebben).

Grill + magnetron
Deze functie is geschikt voor grotere stukken (geroosterd) vlees zoals halve haan en 
hele kip en voor hele vis en gegratineerde schotels.

Snel ontdooien
Kies uit 5 voorgeprogrammeerde ontdooiprogramma’s. Bereidingstijd en vermogen 
worden automatisch gekozen. U hoeft alleen maar het gewicht en het programma te 
kiezen om het ontdooien te starten.

Automatisch koken
Kies uit 12 voorgeprogrammeerde kookprogramma’s om gemakkelijk een gerecht te 
kunnen bereiden. Bereidingstijd en vermogen worden automatisch gekozen. Kies het 
gewicht en een programma om het koken te starten. 

Ovenfunctie
Kies uit 5 ovenfuncties, zie de tabel op de achterkant.

Bediening

Inschakelen oven
1. Draai de linker functieknop naar de ovenstand.
2. Selecteer een ovenfunctie met de rechter instelknop (zie de tabel op de achterkant).

In de display verschijnt de gekozen ovenfunctie en de aanbevolen temperatuur.
 ▷  Druk op de temperatuurtoets en draai aan de instelknop om de temperatuur te wijzigen.
 ▷  Druk op de bereidingstijdtoets en draai aan de instelknop om de gewenste bereidingstijd in 
te stellen.

3. Druk op de starttoets.
De oven schakelt in. Het °C-symbool gaat knipperen en blijft branden wanneer de temperatuur is 
bereikt.

Met  de stoptoets of het openen van de deur onderbreekt u de bereiding. Met de starttoets hervat 
u de bereiding.
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KORTE HANDLEIDING COMBI-MAGNETRON MAG694RVS

Uitschakelen oven
Draai de functieknop naar de uitstand.

Inschakelen magnetron
1. Draai de functieknop naar de magnetronstand.
2. Stel met de instelknop de bereidingstijd in.

 ▷  Druk op de toets ‘gewicht/magnetronvermogen’ en draai aan de instelknop om het magnetron-
vermogen aan te passen.

3. Druk op de starttoets.
De magnetron schakelt in.

Uitschakelen magnetron
Draai de functieknop naar de uitstand.

Inschakelen magnetron combinatiestand
1.  Draai de functieknop naar een magnetron combinatiestand (hetelucht + magnetron of grill + 

magnetron).
2. Stel met de instelknop de bereidingstijd in.

 ▷  Druk op de temperatuurtoets en draai aan de instelknop om de aanbevolen temperatuur te 
wijzigen.

 ▷   Druk op de toets ‘gewicht/magnetronvermogen’ en draai aan de instelknop om het magnetron-
vermogen aan te passen.

3. Druk op de starttoets.
De magnetron schakelt in.

Uitschakelen magnetron
Draai de functieknop naar de uitstand.

Met  de stoptoets of het openen van de deur onderbreekt u de bereiding. 
Met de starttoets hervat u de bereiding.

Ovenfuncties

Ovenfunctie Beschrijving

Grill en onderwarmte + ventilator  
Het gerecht wordt verwarmd door het boven- en het onderelement. De ventilator verspreidt de hete 
lucht door de ovenruimte. Dit zorgt voor een gelijkmatige warmteverdeling en is ideaal voor het 
roosteren van vlees en voor gegratineerde gerechten.

Boven- en onderwarmte + ventilator 
Het gerecht wordt verwarmd door het boven- en het onderelement. De ventilator verspreidt de hete 
lucht door de ovenruimte. Wij adviseren om de oven eerst voor te verwarmen totdat de ingestelde 
temperatuur bereikt is. Nadat de ingestelde temperatuur bereikt is wordt de binnenste ring van het 
bovenelement uitgeschakeld, terwijl de andere elementen ingeschakeld blijven. Deze functie is ideaal 
voor het bakken van taarten.

Grill 
Het gerecht wordt verwarmd door het grillelement.  

Onderwarmte 
Deze functie is geschikt voor het laten rijzen van deeg voor brood, pizza of taart. U kunt de functie ook 
gebruiken om borden voor te verwarmen. Bij deze functie is alleen het onderelement ingeschakeld bij 
een lage temperatuur.

Kinderslot

Inschakelen
Druk minimaal 3 seconden gelijktijdig op ‘Aqua clean’ en ‘klok’. 
Het sleutelsymbool licht op in de display; het kinderslot is ingeschakeld.

Uitschakelen
Druk minimaal 3 seconden gelijktijdig op ‘Aqua clean’ en ‘klok’.
Het sleutelsymbool verdwijnt; het kinderslot is uitgeschakeld.
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