
KORTE HANDLEIDING COMBI-MAGNETRON CM144RVS

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

Beschrijving

Bediening
Instellen klok (bij ingebruikname)
Wanneer het toestel wordt aangesloten moet u eerst de klok instellen. 
In de display knippert ‘00:00’. 
1. Stel met de selectieknop de tijd in (tussen 00:00 en 23:59).

 Na het instellen klinkt er een geluidssignaal en de tijd stopt met knipperen.
De klok is ingesteld.

Aanpassen tijd
1.  Druk net zo lang op de kloktoets tot de actuele tijd gaat knipperen. 
2. Draai aan de selectieknop om de nieuwe tijd in te stellen. 
3. Druk op de kloktoets ter bevestiging.

 
Tijdsweergave in- en uitschakelen
1. Druk kort op de kloktoets. De tijd verdwijnt. 
2. Druk opnieuw kort op de kloktoets om de tijd weer zichtbaar te maken in de display.

De magnetron gebruiken
1. Druk op de aan-/uittoets om de magnetronfunctie in te schakelen.

‘01:00’ knippert in de display en het magnetronfunctie icoon is zichtbaar.
2. Draai aan de selectieknop om de kookduur in te stellen. 

De maximale kookduur is afhankelijk van het ingestelde vermogen. 
Druk op de vermogen-/gewichttoets om het magnetronvermogen in te instellen.
’900’ knippert in de display.

3. Draai aan de selectieknop om het magnetronvermogen in te stellen (tussen 100 W en 900 W). 
4.  Druk ter bevestiging nogmaals op de vermogen-/gewichttoets of wacht totdat het vermogen in de display 

stopt met knipperen. 
Er klinkt een geluidssignaal. 

5. Druk op de start-/pauzetoets om het kookproces te starten.
Wanneer het kookproces afgerond is hoort u 5 geluidssignalen. De ventilator blijft nog enige tijd 
draaien en schakelt vanzelf uit.

De oven gebruiken
De ovenstand biedt vier instellingen (raadpleeg voor bereidingstijden de handleiding).
1. Druk op de aan-/uittoets. 

‘01:00’ knippert in de display en het magnetronfunctie icoon is zichtbaar.
2. Draai de functieknop één positie naar rechts.

Het ‘heteluchtsymbool’ knippert. Tijd en temperatuur verschijnen in de display en het ovenfunctie 
icoon is zichtbaar.

3. Kies een ovenfunctie met de selectieknop (zie tabel). 
Als het symbool stopt met knipperen, is de gekozen functie actief. U kunt één stap terug door de 
functieknop een positie naar links te draaien.
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4.  U kunt bij elke functie (indien gewenst) de tijd en/of de temperatuur wijzigen (bij de grill; stand 1, 2 of 3, 
waarbij 3 de hoogste stand is). 

5. Hiervoor drukt u op de kloktoets of de temperatuur-/automenutoets. 
De tijd of temperatuur (stand) gaat knipperen. 

6. Met de selectieknop stelt u vervolgens de gewenste tijd/temperatuur/stand in. 
7. Druk ter bevestiging nogmaals op de kloktoets of de temperatuur-/automenutoets.
8. De in te stellen tijd/temperatuur is afhankelijk van de gekozen modus.

Druk op de start-/pauzetoets om het kookproces te starten.
Wanneer het kookproces afgerond is klinken er 5 geluidssignalen. De ventilator blijft nog enige 
tijd draaien en schakelt vanzelf uit. Indien niet op de start-/pauzetoets gedrukt wordt, schakelt de 
combimagnetron na 15 minuten automatisch uit.

Te kiezen ovenfunctie:
     

Een combi functie stand kiezen (magnetron + ovenstand)
U kunt kiezen uit de volgende combinatiestanden:
• a) Magnetron + hete lucht (geschikt voor alle soorten vlees en gevogelte)
• b) Magnetron + grill met ventilator (geschikt voor snel opwarmen en bruinen)
• c) Magnetron + hete lucht + onderwarmte (geschikt voor dun vlees, vis, gevogelte en groenten)
• d) Magnetron + grill (geschikt voor snel opwarmen en bruinen)
• d) Ontdooien (zie handleiding). 
• e) Auto programma’s (zie handleiding)
• f) Voorverwarmen (voorverwarmen van de oven/zie handleiding)

1. Druk op de aan-/uittoets. 
‘01:00’ knippert in de display en het magnetronfunctie icoon is zichtbaar.

2. Draai de functieknop twee posities naar rechts.
Het ‘heteluchtsymbool’ knippert. Tijd en temperatuur verschijnen in de display en het 
magnetronfunctie icoon en ovenfunctie icoon zijn zichtbaar.

3.  Draai de selectieknop naar rechts om een combi functie te kiezen (a,b,c of d).
Als het symbool stopt met knipperen, is de gekozen functie actief. U kunt één stap terug door de 
functieknop een positie naar links te draaien.

4.  U kunt nu bij elke functie (indien gewenst) het vermogen, de tijd en/of de temperatuur wijzigen (bij de 
grill; stand 1, 2 of 3, waarbij 3 de hoogste stand is). Hiervoor drukt u op de vermogen-/gewichttoets, de 
kloktoets of de temperatuur-/automenutoets. Het vermogen, de tijd of temperatuur (stand) gaat knipperen. 
Met de selectieknop stelt u vervolgens het gewenste vermogen, de gewenste tijd en/of temperatuur/stand 
in. Druk ter bevestiging op de vermogen-/gewichttoets, de kloktoets of de temperatuur-/automenutoets.
Het in te stellen vermogen en de in te stellen tijd/temperatuur is afhankelijk van de gekozen functie.

5. Druk op de start-/pauzetoets om het kookproces te starten.
Wanneer het kookproces afgerond is hoort u 5 geluidssignalen. De ventilator blijft nog enige tijd 
draaien en schakelt vanzelf uit. Indien niet op de start-/pauzetoets gedrukt wordt, schakelt de 
combimagnetron na 15 minuten automatisch uit.

Kinderslot
Met het kinderslot kunt u de bediening vergrendelen om onbedoeld gebruik van de oven te voorkomen.
•  Druk gelijktijdig op de temperatuur-/automenutoets en start-/pauzetoets en houd deze toetsen vast 

totdat er een geluidssignaal klinkt.
 ▷  Er wordt een sleutelsymbool weergegeven op de display als het kinderslot 
ingeschakeld is. Alle functies zijn vergrendeld!

• Herhaal de handeling om het kinderslot uit te schakelen.

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

COMBI-MAGNETRON CM144RVS

Hete lucht  Deze instelling zorgt voor gelijkmatige verhitting en is ideaal voor bakken.

Grill + ventilator Gebruik deze functie om gerechten gelijkmatig te braden en tegelijkertijd een bruin 
korstje te geven.

Hete lucht + onderwarmte Deze instelling kan worden gebruikt voor krokante, gebruinde 
resultaten.

Grill Deze instelling is geschikt voor het grillen van gerechten.


