
1. Bedieningspaneel
2. Handgreep deur
3. Deur
4. Insteekniveaus (5)
5. Grillrooster
6. Bakplaat - emaille
7. Bakplaat - glas

productomschrijving2

1

2

3

4

5

6

7

Aanwijzingen:
• Gebruik het grillrooster voor het grillen van bijvoorbeeld steak, worstjes, hamburgers en brood.
• Plaats een bakplaat nooit rechtstreeks op de bodem van de oven.
• Gebruik de geëmailleerde bakplaat voor het bakken van bijvoorbeeld cake, koekjes of voor een hele kip. 
• Gebruik de geëmailleerde bakplaat nooit bij het gebruik van de magnetronfunctie. 
• Bij het gebruik van de magnetronfunctie altijd alleen de glazen bakplaat gebruiken. Voor het beste resultaat plaatst u de 

glazen bakplaat op het onderste insteekniveau. 
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10. Functie display
11. Weergave magnetronvermogen 
12. Tijd weergave
13.  Temperatuur weergave
14. [-/+] knop - verzinkbaar
15. Start toets 
16. Pauze en stop toets 
17. Klok toets 
18. Temperatuur en gewicht toets 
19. Voorverwarm toets  plus kinderslot toets 
20. Magnetronvermogen toets 
21. Standenknop voor functie selectie - verzinkbaar

Functie Gebruik

Hetelucht Voor het bakken op verschillende niveau’s (bijv. bakplaten 
met koekjes)

Dubbele grill + ventilator Voor het roosteren van kleinere stukken vlees en gratins.

Hetelucht met onder verwarming Voor bevroren producten en gerechten die vooral warmte 
van onderen nodig hebben. 

Dubbele grill Voor het grillen van grote hoeveelheden vlees, steaks, 
koteletten, kebabs, etc. 

Boven + onder verwarming (conventioneel)
Het bovenste en onderste verwarmingselement worden 
gebruikt om perfecte bakresultaten te krijgen, zoals cake en 
bladerdeeg.

 + Magnetron + hetelucht Voor het verminderen van de bereidingstijd van grote 
hoeveelheden met een mooie goudbruine kleur.

  + Magnetron + dubbele grill + ventilator Deze functie kan gebruikt worden wanneer snelle bruining 
nodig is; de ingrediënten worden tot in de kern gaar. 

 + Magnetron + hetelucht + onder verwarming Deze functie kan gebruikt worden wanneer snelle bruining 
nodig is; de ingrediënten worden tot in de kern gaar. 

Ontdooien 4 ontdooiprogramma’s

Automatische programma’s 13 automatische kookprogramma’s. De functie en de 
bereidingstijd zijn afhankelijk van het ingestelde gewicht.

Magnetron Ontdooien, opwarmen en koken

BEDIENING EN DISPLAY

FUNCTIES EN DISPLAY
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klok instellen4

algemene bediening5

Zodra u de stekker van het apparaat in het stopcontact heeft gedaan, knippert in het display 00:00 en er klinkt een 
geluidssignaal.

• Druk op de verzinkbare knop [-/+] en draai deze naar links of rechts om de juiste tijd in te stellen (24 uurs klok). 
• Druk op de  toets om de tijd te bevestigen, zodra u de juiste tijd heeft ingesteld.

• Om de tijd aan te passen, drukt u ongeveer 3 seconden op de  toets. De tijd knippert in het display. 
• Draai de verzinkbare knop [-/+] om de tijd aan te passen. 
• Druk op de  toets om de tijd te bevestigen, zodra u de juiste tijd heeft ingesteld.

voor het eerste gebruik3
Voordat u het apparaat voor de eerste maal in gebruik neemt, dient u als volgt te werk te gaan: pak de oven voorzichtig uit en 
verwijder al het verpakkingsmateriaal en eventuele promotionele stickers. De verpakking (plastic zakken en karton) buiten 
het bereik van kinderen houden. Controleer na het uitpakken het apparaat zorgvuldig op uiterlijke schade, mogelijk ontstaan 
tijdens transport. Controleer of de spanning overeenkomt met die vermeld is op het typeplaatje. Voor de installatie van het 
apparaat volgt u de instructies in hoofdstuk 14. 
Reinig het apparaat en alle accessoires met warm water en een mild reinigingsmiddel. Goed naspoelen met alleen water en 
droog maken. 

Verwarm de lege oven ongeveer 60 minuten op 250°C met de hetelucht functie  om alle achtergebleven 
productieresten, zoals olie, te verwijderen. U voorkomt hiermee dat er onaangename geuren ontstaan tijdens het bereiden 
van voedsel. Zorg voor voldoende ventilatie van de ruimte. 

• Selecteer met de standenknop de hetelucht functie  . Het symbool  licht op in het display wanneer de hetelucht 
functie geselecteerd is. De standaard ingestelde temperatuur is 180°C.

• Druk op de  toets om de temperatuur aan te passen of te bevestigen.
• Draai de [-/+] knop om de temperatuur te wijzigen naar 250°C. 
• Druk op de  toets en draai de [-/+] knop om de gewenste tijd - 60 minuten - in te stellen.
• Druk op de  toets om de oven te starten.

Laat het apparaat afkoelen en reinig de binnenkant nogmaals met warm water en een mild reinigingsmiddel. Goed 
naspoelen met alleen water en droog maken.

INSCHAKELEN
Druk op de  toets om de oven te starten.

UITSCHAKELEN
Druk op de toets  om de oven te pauzeren. Druk tweemaal om de oven uit te schakelen of om een functie te annuleren en 
een andere te kiezen.

Attentie: Als het kook- of bakproces onderbroken is door de deur te openen, moet nogmaals op de  toets gedrukt 
worden om het proces verder te laten gaan.

Er zijn verschillende manieren om de oven te gebruiken. Hoe u de gewenste functie en temperatuur kunt selecteren, wordt 
hierna uitgelegd. Ook kan de bereidingstijd van het gerecht worden ingesteld. 

• Selecteer met de standenknop een ovenfunctie, bijvoorbeeld de dubbele grillfunctie  . Stop met het draaien van de 
standenknop zodra het symbool  op het display zichtbaar is. 

• De standaard ingestelde temperatuur 180°C knippert. Draai de [-/+] knop om de temperatuur te wijzigen naar de 
gewenste temperatuur. 

het instellen van de oven6
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• Druk op de  toets en draai de [-/+] knop om de gewenste tijd in te stellen.
• Druk op de  toets om de oven te starten.

• Attentie: Als het kook- of bakproces onderbroken is door de deur te openen, moet nogmaals op de  toets gedrukt 
worden om het proces verder te laten gaan.

• Druk op de toets  om de oven te pauzeren. Druk op de  toets om het proces verder te laten gaan.
• Het aanpassen van de bereidingstijd kan altijd. Druk op de  toets en draai de [-/+] knop om de tijd aan te passen.
• Het aanpassen van de temperatuur kan altijd. Druk op de  toets en draai de [-/+] knop om de temperatuur aan te 

passen.
• Druk tweemaal op de toets  om de oven uit te schakelen of om een functie te annuleren en eventueel een andere te 

selecteren.

snel voorverwarmen
Met de functie snel voorverwarmen bereikt de oven de ingestelde temperatuur heel snel. De snel voorverwarm functie kan 
geactiveerd worden bij het selecteren van de volgende functies:

 hetelucht functie
  dubbele grill functie met ventilator
  onderwarmte en hetelucht functie 

Plaats het gerecht pas in de oven als het voorverwarmen klaar is. 

• Selecteer met de standenknop één van de ovenfuncties en stel de gewenste temperatuur in. 
• Druk op de toets . Het symbool  licht op in het display.
• Druk op de  toets om het voorverwarmen te starten. 
• Zodra de ingestelde temperatuur bereikt is, klinkt er een geluidssignaal en het symbool  knippert. Plaats het gerecht in 

de oven en druk nogmaals op . 

• Het voorverwarmen kan gestopt worden door het openen van de deur van het apparaat of door op de toets  te 
drukken.

Info: de voorverwarm functie functioneert alleen wanneer één van de hiervoor genoemde programma’s is geselecteerd. 
Tijdens het voorverwarmen is de magnetron functie uitgeschakeld.

het gebruik van de magnetron7

De combi oven kan als solo magnetron gebruikt worden of in combinatie met een ovenfunctie. 
Gebruik altijd hittebestendige ovenschalen van aardewerk, glas of kunststof. Deze materialen laten de microgolven goed 
door. Gebruik geen schalen van metaal of met metalen decoraties. 

Magnetronvermogen Toepassing

100 Watt Zacht maken van boter of ijs

300 Watt Chocolade smelten, ontdooien

500 Watt Stamppot, vis

700 Watt Rijst, vis, kip, gehakt

900 Watt Opwarmen, melk, water koken, groenten, drankjes heet maken

• Druk op de toets  om de magnetron functie te activeren. Selecteer met de verzinkbare [-/+] knop het gewenste 
vermogen. 

• Druk op de  toets en draai de verzinkbare [-/+] knop om de gewenste tijd in te stellen.
 De maximale bereidingstijd is afhankelijk van het ingestelde vermogen. Bij 900W is de maximale bereidingstijd 30 

minuten en bij lagere vermogens is dit 90 minuten.
• Druk op de  toets om de oven te starten.

• Zodra de ingestelde tijd voorbij is, klinkt er een geluidssignaal en de magnetron stopt.
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het gebruik van de oven in combinatie met magnetronfunctie8

Bij het gebruik van de oven in combinatie met de magnetronfunctie worden meerdere functies tegelijkertijd gebruikt. Door 
het gebruik 

van de magnetron is een gerecht sneller klaar en heeft ook nog een mooie bruining.
In de combinatie kan elk magnetronvermogen gebruikt worden met uitzondering van de twee hoogste: 700 en 900 watt.

Voorbeeld:  +  magnetron + hetelucht + onder verwarming op 500W en 190°C gedurende 17 minuten. 

• Selecteer met de standenknop de functies  +  magnetron + hetelucht + onder verwarming. Stop met draaien als de 
beide symbolen  +  verlicht zijn. 

• De standaard ingestelde temperatuur 180°C knippert. Draai de [-/+] knop om de temperatuur te wijzigen naar 190°C. 
• Druk op de  toets. Het standaard ingestelde vermogen 300W knippert. Draai de [-/+] knop om het vermogen aan te 

passen naar 500W.
• Druk op de  toets en draai de verzinkbare [-/+] knop om de tijd aan te passen naar 17 minuten. 
• Druk op de  toets om de oven te starten.

• Zodra de ingestelde tijd voorbij is, klinkt er een geluidssignaal en de oven stopt.

• Attentie: Als het kook- of opwarmproces onderbroken is door de deur te openen, moet nogmaals op de  toets 
gedrukt worden om het proces verder te laten gaan.

• Druk op de toets  om de oven te pauzeren. Druk op de  toets om het proces verder te laten gaan.
• Het aanpassen van de bereidingstijd kan altijd. Druk op de  toets en draai de [-/+] knop om de tijd aan te passen.
• Het aanpassen van het vermogen kan altijd. Druk op de  toets en draai de [-/+] knop om het vermogen aan te passen.
• Het aanpassen van de temperatuur kan altijd. Druk op de  toets en draai de [-/+] knop om de temperatuur aan te 

passen.
• Druk tweemaal op de toets  om de oven uit te schakelen of om een functie te annuleren en eventueel een andere te 

selecteren.
• Als de deur geopend wordt tijdens het koken dan kan het gebeuren dat de ventilator geactiveerd blijft.

automatische programma’s9

De oven beschikt over 13 automatische programma’s. U hoeft alleen maar het programma te selecteren en het 
gewicht in te stellen. Het vermogen, de tijd en de temperatuur zijn al ingesteld. 
Bij het gebruik van een automatisch programma de oven niet voorverwarmen. 

• Selecteer met de standenknop het menu voor de automatische programma’s . In het display licht de  op en het eerste 
programmanummer knippert, P01.

• Draai de [-/+] knop om het juiste programma te selecteren. Het geselecteerde programma P01 tot en met P13 verschijnt 
in het display. Evenals de tijd en het gewicht.  

• Druk herhaaldelijk op de    toets. Stop zodra het standaard ingestelde gewicht in het display staat. 
• Draai de [-/+] knop om het juiste gewicht te selecteren. De bereidingstijd per instelling is zichtbaar. 
• Druk op de  toets om de oven te starten.

• Zodra de ingestelde tijd voorbij is, klinkt er een geluidssignaal en de oven stopt.

• Attentie: Als het kook- of opwarmproces onderbroken is door de deur te openen, moet nogmaals op de  toets 
gedrukt worden om het proces verder te laten gaan.

• Druk op de toets  om de oven te pauzeren. Druk op de  toets om het proces verder te laten gaan.
• Druk tweemaal op de toets  om de oven uit te schakelen of om een functie te annuleren en eventueel een andere te 

selecteren.
• Als de deur geopend wordt tijdens het koken dan kan het gebeuren dat de ventilator geactiveerd blijft.

• Attentie: Als het kook- of opwarmproces onderbroken is door de deur te openen, moet nogmaals op de  toets 
gedrukt worden om het proces verder te laten gaan.

• Druk op de toets  om de oven te pauzeren. Druk op de  toets om het proces verder te laten gaan.
• Het aanpassen van de bereidingstijd kan altijd. Druk op de  toets en draai de [-/+] knop om de tijd aan te passen.
• Het aanpassen van het vermogen kan altijd. Druk op de  toets en draai de [-/+] knop om het vermogen aan te passen.
• Druk tweemaal op de toets  om de oven uit te schakelen of om een functie te annuleren en eventueel een andere te 

selecteren.
• Als de deur geopend wordt tijdens het koken dan kan het gebeuren dat de ventilator geactiveerd blijft.
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Programma Soort voedsel Gewichtkeuze (g)

P01 ** Verse groenten 200 - 400 - 600

P02 Visfilet 300

P03 Steak 300 - 400

P04 Stukken kip (bevroren) 450

P05 * Cake 400 - 500 - 600

P06 * Appeltaart 2400

P07 * Quiche 1000

P08 ** Soep opwarmen 200 - 400 - 600

P09 ** Een bord eten opwarmen 250 - 350

P10 Een hele kip 1000 - 1500 - 2000

P11 Diepvriespizza 200 - 400 - 600

P12 Varkensvlees 750 - 1000 - 1250

P13 Bevroren lasagne 1600

LET OP!
• Bij het gebruik van deze programma’s wordt de oven voorverwarmd. Tijdens het voorverwarmen , wordt de bereidingstijd gepauzeerd en in 

het display brand   . Na het voorverwarmen, klinkt er een geluidssignaal en knippert . Plaats het gerecht.  
** Deze programma’s gebruiken alleen de magnetron functie. 

Er zijn vier ontdooiprogramma’s voor het ontdooien van vlees, gevogelte en brood. 

• Selecteer met de standenknop de ontdooifunctie . Het symbool    licht op in het display.
• Draai de [-/+] knop om het ontdooi programma te selecteren, d01, d02, d03 of d04 verschijnen in het display. 
• Druk herhaaldelijk op de    toets totdat het standaard ingestelde gewicht in het display staat.
• Draai de [-/+] knop om het juiste gewicht in het menu te selecteren. De bereidingstijd per instelling is zichtbaar. 
• Druk op de  toets om de oven te starten.

Aanwijzingen:
• Gebruik etenswaren die bevroren zijn tot -18°C. Probeer etenswaren zo plat mogelijk in te vriezen zodat het later sneller 

ontdooit kan worden. 
 Verwijder de verpakking en weeg de te ontdooien etenswaren. Het gewicht moet u namelijk instellen in het 

ontdooiprogramma.
• Tijdens het ontdooien van vlees en gevogelte komt er vocht vrij. Gooi dit vocht weg wanneer u het eten moet omdraaien. 

Dit vocht nooit ergens anders voor gebruiken en ook niet in contact laten komen met andere etenswaren. 
• Leg het te ontdooien eten in een lage schaal die geschikt is voor gebruik in een magnetron. 
• Bij het ontdooien van vlees (d01) en gevogelte (d02) zal er een geluidssignaal klinken om aan te geven dat het gerecht 

omgedraaid moet worden. 
• Laat het voedsel wat ontdooid is nog 10 tot 30 minuten rusten zodat het hele gerecht dezelfde temperatuur bereikt.  

Grote stukken vlees hebben meer tijd nodig dan kleinere stukken. 

Programma Soort voedsel Gewichtkeuze in kg

d01 * Vlees 0,10 - 1,50

d02 * Gevogelte 0,10 - 1,50 

d03 * Vis 0,10 - 0,80

d04 * Brood, cake en fruit 0,10 - 0,50

* Deze programma’s gebruiken alleen de magnetron functie. Gebruik bij dit programma altijd de glazen bakplaat voor een optimale 
 warmteverdeling.
* Wanneer u een geluidssignaal hoort, stopt de oven. Draai het te ontdooien gerecht om en druk opnieuw op de  toets om het ontdooi 
 programma verder te laten gaan.

ontdooiprogramma’s10
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Het kinderslot voorkomt dat de oven onbedoeld gebruikt wordt door kinderen of anderen. De ovenknoppen kunnen niet 
gebruikt worden als het kinderslot geactiveerd is. Alleen de tijdklok kan gebruikt worden.  

Kinderslot activeren:
Druk gedurende 3 seconden op de toets  in de stand by stand. Het symbool   geeft aan dat het kinderslot geactiveerd 
is.

Kinderslot de-activeren:
Druk gedurende 3 seconden op de toets   als het kinderslot geactiveerd is. Het symbool   verdwijnt. Het kinderslot is 
gede-activeerd.

kinderslot11

reiniging en onderhoud12
Zet het apparaat uit als u deze wilt reinigen en laat het apparaat volledig afkoelen. Het apparaat mag niet gereinigd worden 
met een stoomreiniger of hogedruk reiniger. 

Binnenzijde
Maak de binnenzijde van het apparaat na elk gebruik schoon. Gebruik een vochtige doek. Voor een grondige reiniging mag 
een ovenspray gebruikt worden. Spoel de resten van de schoonmaakmiddelen goed af. De binnenzijde goed drogen met 
een doek. 

Accessoires
Reinig de losse accessoires zoals het rooster, de bakplaat en de glazen schaal met warm water en afwasmiddel. Maak alles 
goed droog voordat het weer gebruikt wordt.

Buitenkant 
Reinig de buitenkant van het apparaat met een vochtige doek of spons. Indien noodzakelijk kunt u de buitenkant van 
het apparaat met behulp van een mild afwasmiddel reinigen. Reinig ook de deur en het deurrubber goed. Gebruik geen 
glasreinigers of scherpe voorwerpen. 

Tips voor het schoonmaken
• Reinig de oven na elk gebruik zodat voedselresten niet kunnen inbakken.
• Vetspetters kunt u makkelijk verwijderen als het apparaat nog een beetje warm is. Gebruik warm water en een beetje 

afwasmiddel.
• Gebruik voor hardnekkig vuil speciale ovenreinigingsmiddelen. Om de resten van reinigingsmiddelen te verwijderen, goed 

spoelen 
 met water.
•   Gebruik geen agressieve schurende reinigingsmiddelen of scherpe voorwerpen om de oven en ovendeur te 

reinigen.
• Let bij het gebruik van ovensprays op dat het middel niet op de verwarmingselementen gespoten wordt.
• Geurtjes, zoals na het bakken van vis, kunnen eenvoudig verwijderd worden. Doe een paar druppels citroensap in een 

kopje water. 
 Plaats een lepeltje, bijvoorkeur kunststof, in het kopje om vertraagd overkoken te voorkomen. 
 Warm het water op gedurende 1 tot 2 minuten op de hoogste stand van de magnetronfunctie. 

16 • Nederlands



storingen en oplossingen13
Storing Oorzaak Wat te doen

De oven functioneert niet. Geen stroomtoevoer Controleer de zekering van de 
groepenkast, vervang een eventuele 
doorgebrande zekering.

De stekker zit niet in het 
stopcontact.

Steek de stekker goed in het 
stopcontact.

Stroomstoring Controleer of de verlichting in de 
keuken werkt.

Het apparaat functioneert niet. In het 
display verschijnt .

Het kinderslot is ingesteld. De-activeer het kinderslot (zie: 
hoofdstuk 11)

0:00 staat in het display Er is een stroomstoring geweest. Stel de klok opnieuw in.

De magnetronfunctie gaat niet aan. Waarschijnlijk is de ovendeur niet 
goed gesloten.

Controleer of er iets tussen de deur zit.

Het duurt langer dan eerst om voedsel 
op te warmen met de magnetronfunctie.

Het geselecteerde vermogen is 
te laag.

Selecteer een hoger 
magnetronvermogen.

De hoeveelheid voedsel is meer 
dan normaal.

De dubbele hoeveelheid voedsel = 
bijna de dubbele opwarmtijd.

Het voedsel was kouder dan 
normaal.

Schep het voedsel om tijdens het 
opwarmen.

Een bepaalde functie of vermogen kan 
niet ingesteld worden.

De temperatuur, vermogen of 
combinatiestand is niet mogelijk bij 
deze instelling. 

Selecteer instellingen binnen het 
bereik.

E-01 of E-04 verschijnt in het display De oververhittingsbeveiliging is 
geactiveerd.

Neem contact op met de servicedienst 
van Inventum.

E-17 verschijnt in het display Snel voorverwarmen is mislukt. Neem contact op met de servicedienst 
van Inventum.
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