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Thanks for choosing

Kookhandelingen zijn 
onzichtbare ingrediënten. 
Zij veranderen inspiratie 
in emotie en emotie in
een meesterwerk. 
Het draait allemaal om 
ambacht, en daarom 
nemen we het 
zo serieus.

Midi Combi
 38 cm
 Microwave
Verkorte handleiding

NL
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Snelgids
Vooraleer uw nieuwe magnetron te gebruiken, lees aandachtig alle 
veiligheidsinstructies in deze Handleiding of op www.kitchenaid.eu

Bedieningspaneel

Starten en Dagelijks Gebruik van de magnetron

Wanneer u uw nieuwe magnetron voor de eerste keer aanzet moet u de klok regelen.
Laat de deur van de magnetron openstaan tijdens het regelen van de klok. U krijgt 5 
minuten de tijd om de handeling te vervolledigen. Draai de Multifunctionele knop tot u 
SETTINGS ziet verschijnen en draai vervolgens de Regelknop op CLOCK. Druk op de toets 
OK om te bevestigen. Draai de Regelknop om het uur van de dag in te stellen en druk 
vervolgens op de toets OK om te bevestigen. Volg dezelfde procedure om de minuten in 
te stellen. Eens de tijd correct is, druk op de toets OK om te bevestigen.

DAGELIJKS GEBRUIK VAN DE MAGNETRON
De magnetron aanzetten en een functie selecteren
1. Draai de Multifunctionele knop om het hoofdmenu te overlopen. 
2. Draai de Regelknop om de gewenste functie te selecteren uit de verschillende 
 submenu’s en druk op de toets OK om te bevestigen. 
3. Draai de Regelknop om de instellingen aan te passen en druk op de toets OK
 om te bevestigen.
4. Druk op de toets Start om de magnetron in gebruik te nemen.

A. Multifunctionele knop: om de verschillende functies te selecteren.
B. Stoptoets: om de functies te verlaten en de wijzigingen aan de instellingen te bewaren.
C. Toets terug: om terug te gaan naar de vorige optie.
D. Display
E. OK-toets: om de keuze van de functie/instelling te bevestigen.
F. Starttoets: om de bereiding, het opwarmen of ontdooien te starten.
G. Regelknop: om de opties te regelen.
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Pannello comandi

A. Manopola multifunzione
B. Tasto Stop
C. Tasto indietro
D. Display

E. Tasto OK
F. Tasto Start

Manopola di regolazione (+/-)

QUESTA FUNZIONE DI SICUREZZA SI ATTIVA

AUTOMATICAMENTE UN MINUTO DOPO che il forno è
entrato in modalità standby. (Il forno si trova in
modalità “stand by” quando appare visualizzato
l’orologio a 24 ore oppure, se l’orologio non è
stato impostato, quando il display è vuoto.)

PER DISABILITARE IL BLOCCO DI

SICUREZZA è necessario aprire e
richiudere lo sportello, ad
esempio per introdurre un piatto.
In caso diverso sul display apparirà la dicitura
“DOOR”.

Protezione anti-avvio

IL GRADO DI COTTURA può essere regolato con la
maggior parte delle funzioni automatiche. La
funzione di regolazione del grado di cottura
consente di controllare direttamente il risultato
finale. Questa funzione consente di ottenere una
temperatura finale superiore o inferiore rispetto
all’impostazione standard.
SCEGLIENDO una di queste funzioni si sceglie
l’impostazione standard. Questa impostazione
normalmente garantisce il miglior risultato. Se
tuttavia il cibo riscaldato risulta troppo caldo, è
possibile regolare facilmente la temperatura
secondo le preferenze personali prima di usare
un’altra volta la stessa funzione.

NOTA:
IL GRADO COTTURA può essere impostato o
modificato durante i primi 20 secondi di
funzionamento.

GRADO DI COTTURA

LIVELLO EFFETTO

ALTO +2 MASSIMA TEMPERATURA
FINALE

ALTO +1 ALTA TEMPERATURA FINALE

MED 0 IMPOSTAZIONE STANDARD
PREDEFINITA

BASSO -1 BASSA TEMPERATURA
FINALE

BASSO -2 MINIMA TEMPERATURA
FINALE

SELEZIONARE UN LIVELLO DI GRADO COTTURA

tramite la manopola +/- subito dopo aver premuto
il tasto Start (Avvio).

Grado di cottura (solo funzioni automatiche)
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Traditionele Functies

Speciale en Automatische Functies

Accessoires

Opmerking: Gebruik bij voorkeur geen keukengerei in plastic, papier of hout met de functie Grill.

• Jet Start: Vloeibare gerechten, soep, koffie of thee.
• Crisp: Pizza of andere zachte degen, eieren, ham, worst en hamburgers.
• Grill: Geroosterde broodjes, biefstuk of om bruin te bakken.
• Grill + Magnetron: Om lasagne, gevogelte, vis en gegratineerde aardappelen te bereiden.
• Snel Voorverwarmen: Lege magnetron.
• Hete Lucht: Desserts, soufflés, gevogelte en gebraad.
• Hete Lucht Combo: Gebraad, gevogelte, vis, aardappelen, diepgevroren gerechten, desserts.

• Manueel Ontdooien: Voor het ontdooien van voedsel gewikkeld in plastic folie, grote 
 stukken vlees, gekookt voedsel, hutsepot en vleesjus. Selecteer het niveau 160°C en 
 draai het voedsel halverwege de ontdooiingscyclus om.
• Jet Defrost: Om voedsel te ontdooien met een nettogewicht tussen 100 g en 2,5 kg.
• Auto Opwarmen: Voor het opwarmen van diepgevroren voedsel of kant-en -klare 
 gerechten die uit de koelkast komen.
• Auto Crisp: Om diepgevroren voedsel op te warmen tot een temperatuur die geschikt 
 is voor het opdienen.
• Auto Cook: Het wordt aangeraden deze functie uitsluitend te gebruiken voor het 
 bereiden van gebakken aardappelen, popcorn en groenten (vers, diepgevroren, in blik).

Zorg ervoor dat het keukengerei dat u gebruikt geschikt is voor de magnetron.
Het is belangrijk dat het voedsel en de accessoires niet in contact komen met de 
binnenwanden van de magnetron, vooral dan metalen accessoires omdat dit vonken 
veroorzaakt en de magnetron beschadigt.

Het gebruik van de volgende accessoires vergt speciale aandacht:
• Glazen draaiplaat en steun: Deze accessoires kunnen gebruikt worden met alle 
 bereidingswijzen. Plaats geen andere voorwerpen rechtstreeks op deze steun.
• Rooster: De hoge rooster kan gebruikt worden met alle GRILLFUNCTIES. Plaats het 
 voedsel op de lage rooster wanneer u kookt met HETE LUCHT.
• Crispplaat: Leg het voedsel direct op de Crispplaat. Leg het best geen keukengerei op 
 de crispplaat.
• Deksel: Het deksel kan op de recipiënten geplaatst worden bij het bereiden en 
 opwarmen met de functie MAGNETRON.

Raadpleeg de instructies in de Handleiding of ga naar www.kitchenaid.eu voor meer 
informatie over de functies en het bereiden van welbepaalde types van voedsel.

Raadpleeg de instructies in de Handleiding of ga naar www.kitchenaid.eu voor meer 
informatie over het correct gebruik van de accessoires.

Tijdens het Gebruik  
De bereidingstijd kan 30 seconden per keer verlengd worden door te drukken op de toets 
Start of draai de Regelknop om de bereidingstijd te verlengen of te verkorten. Druk op de 
toets OK om te bevestigen.

Raadpleeg voor meer informatie de Handleiding of ga naar www.kitchenaid.eu.
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We verwijzen u graag door naar onze website www.kitchenaid.eu voor de volledige 
gebruiksaanwijzing. U zal er nog meer nuttige informatie vinden over uw producten, zoals 
inspirerende recepten die werden gecreëerd en getest door onze merkambassadeurs of de 
dichtstbijzinde Kitchenaid kookschool.

Reiniging

Probleemoplossing

Vooraleer uw apparaat te reinigen, zorg ervoor dat het afgekoeld is en losgekoppeld is 
van het elektriciteitsnet. Gebruik bij voorkeur geen stoom om te reinigen, net zoals 
schuursponsjes of bijtende producten die het apparaat kunnen beschadigen. 
Het wordt aanbevolen alle accessoires te wassen in de vaatwasmachine.

Raadpleeg voor meer informatie de Handleiding of ga naar www.kitchenaid.eu.

Als u problemen ondervindt met uw magnetron:

1. Controleer of de steun van de draaiplaat correct op zijn plaats zit;
2. Controleer of de deur van de magnetron goed dicht is;
3. Controleer de zekeringen;
4. Controleer of er elektrische stroomvoorziening is en of de magnetron correct 
 aangesloten is op het elektriciteitsnet;
5. Controleer of de magnetron goed geventileerd is; 
6. Wacht 10 minuten en probeer de magnetron opnieuw te starten; vooraleer de 
 magnetron weer aan te zetten, open en sluit de deur;
7. Als u op de display een “F” ziet onmiddellijk gevolgd door een foutcode, contacteer 
 dan de dichtstbijzijnde Klantendienst.

Vermeld de volgende informatie aan de technicus: het exact type en model van de 
magnetron, de Assistentiecode (zichtbaar rechts in de magnetron wanneer de deur open 
is) en de foutcode die op de display verschijnt. Deze informatie stelt de technicus in staat 
onmiddellijk te bepalen welk type van interventie nodig is.

Als de magnetron gerepareerd moet worden, raadpleeg een Geautoriseerde Technische 
Klantendienst.


