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Gebruik van de oven 

In de oven modus zijn vijf functies beschikbaar. 

Ovenfunctie selecteren 

1. Draai de ‘functieselectieknop’ naar de ovenfunctie 

2. Draai de ‘+/- knop’ om de gewenste ovenfunctie te selecteren. Op het display verschijnt de gekozen 
ovenfunctie en de aanbevolen temperatuur. 

3. Druk op ‘temperatuur’ en draai aan de ‘+/- knop’ om de aanbevolen temperatuur te wijzigen. 

4. Druk op ‘bereidingstijd’ en draai aan de ‘+/-knop’ om de gewenste bereidingstijd in te stellen. 

5. Druk op ‘start’. De temperatuuraanduiding op het display licht op en gaat knipperen als de ingestelde 
temperatuur bereikt is. 

 

Instellen van de bereidingstijd 

1. Kies de gewenste ovenfunctie en temperatuur 

2. Druk op ‘bereidingstijd’ 

3. Draai de ‘+/- knop’ om de gewenste bereidingstijd in te stellen. Na 5 seconden wordt de gekozen tijd 
ingesteld. Druk op ‘bereidingstijd’ om het instellen van de bereidingstijd te beëindigen. 

4. Druk op ‘start’ en de oven start direct. 

5. Na afloop van de bereidingstijd klinkt er een signaal en schakelt de oven uit. 

 

Snel ontdooien 

Kies uit 5 voorgeprogrammeerde ontdooiprogramma’s. Bereidingstijd en vermogen worden automatisch gekozen. 

U hoeft alleen het gewicht en het programma te kiezen om het ontdooien te starten. 

1. Draai de ‘functieselectieknop’ naar ‘snel ontdooien’ 

2. Draai de ‘+/- knop’ om het gewenste ontdooiprogramma te selecteren 

3. Draai de ‘+/- knop’ om het gewicht van het gerecht in te stellen 

4. Druk op start. 

1. Uit 

2. Ovenfunctie 

3. Automatisch koken 

4. Snel ontdooien 

5. Magnetron 

6. Functieselectieknop 

7. Hetelucht + magnetron 

8. Grill + magnetron 

9. Aqua clean 

10. Klok 

11. Bereidingstijd 

12. Display 

13. Eindtijd 

14. Temperatuur 

15. Gewicht/magnetronvermogen 

16. +/- knop 

17. Start 

18. Stop/Cancel 



Combinatiestanden 

Hetelucht + magnetron 

1. Draai de ‘functieselectieknop’ naar ‘hetelucht + magnetron’. In het display verschijn “Cb-1”. 

2. Draai aan de ‘+/- knop’ om de gewenste bereidingstijd in te stellen. 

3. Druk op ‘temperatuur’ en draai aan de ‘+/- knop’ om de aanbevolen temperatuur te wijzigen. 

4. Druk op ‘gewicht/magnetronvermogen’ en draai de ‘+/- knop’ om het magnetronvermogen aan te passen. 

5. Druk op ‘start’. 

 

Grill + magnetron 

1. Draai de ‘functieselectieknop’ naar ‘grill + magnetron’. In het display verschijn “Cb-2”. 

2. Draai aan de ‘+/- knop’ om de gewenste bereidingstijd in te stellen. 

3. Druk op ‘temperatuur’ en draai aan de ‘+/- knop’ om de aanbevolen temperatuur te wijzigen. 

4. Druk op ‘gewicht/magnetronvermogen’ en draai de ‘+/- knop’ om het magnetronvermogen aan te passen. 

5. Druk op ‘start’. 

 

 

Storingen 

Probeer bij problemen eerst zelf de oorzaak van de storing te vinden voordat u de receptie belt. 

 

Foutcodes 

E 21  Temp sensor hoog 

  De temperatuursensor meet een temperatuur van meer dan 250 °C tijdens gebruik/uitschakelen. 

E 22  Temp sensor laag 

  De temperatuursensor meet een temperatuur van minder dan 5 °C tijdens gebruik/uitschakelen. 

E 24  Meer dan 210 °C tijdens de magnetronfunctie 

  De temperatuur is meer dan 210 °C tijdens gebruik van de magnetronfunctie. 

E 09  Demper S/W 

  Geen registratie van openen of sluiten van de ‘demper’ gedurende 2 minuten. 

 

Neem contact op met de receptie als één van deze foutcodes op het display verschijnt. 

Probleem Oorzaak/oplossing 

Het voedsel wordt niet gaar. • Stel de timer goed in en druk op ‘start’. 

• Zorg dat de deur goed gesloten is. 

• Controleer of er een zekering in de meterkast defect is. Ja? Bel de 
receptie! 

Het voedsel is niet gaar genoeg of te 
gaar. 

• Zorg dat de juiste bereidingstijd en/of vermogen is ingesteld. 

Er ontstaan vonken in de ovenruimte • Zorg dat u geschikt magnetronservies gebruikt zonder 
metaalhoudende randen. 

• Zorg dat er geen vorken of andere metalen voorwerpen in de oven 
liggen. 

• Let bij gebruik van aluminiumfolie op dat deze niet in aanraking 
komt met de ovenranden. 

Door elektronische interferentie 
wordt het display gereset. 

• Trek de stekker uit het stopcontact. Steek de stekker weer in het 
stopcontact en stel de tijd opnieuw in. 

Condensvorming in de oven en de 
koelventilator draait door nadat de 
oven is uitgeschakeld. 

• Dit is normaal, nadat de oven is uitgeschakeld draait de ventilator 
nog maximaal 3 minuten door, om de elektronische onderdelen in 
de oven te koelen. 


