Toestelbeschrijving
1.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bedieningspaneel
Stroomlampje/symbool/indicatielampje
Knop voor ovenfunctie
Elektronische tijdschakelklok
Temperatuurlampje/magnetronstroomlampje/
symbool/indicatielampje
Temperatuurknop/magnetronvermogen
Verwarmingselement
Magnetrongenerator
Lampje
Ventilator
Rekframe, verwijderbaar
Rekstanden

Ovenfunctie

Applicatie

1. Uit-stand

Het apparaat staat uit.

1

2. Binnenverlichting

Het lampje activeren zonder een bereidingsfunctie.

2

3. Magnetron

Creëert de warmte direct in het eten. Gebruik de magnetron voor

3

4. Multi hetelucht

Om op 2 rekstanden te bakken en tegelijk voedsel te drogen. Stel

4

5. Pizza hetelucht

Om gerechten op 1 niveau te bakken met intensief bruinen en een
krokante korst. Stel de temperatuur 20-40 °C lager in dan boven +

5
6

6. Conventionele functie (boven + Voor het bakken en braden op 1 ovenniveau.

7

7. Onderwarmte

Voor het bakken van cake met een knapperige bodem en voor het

8

8. Ontdooien

Om bevroren gerechten te ontdooien.

9

9. Grill

Om vlak voedsel te grillen en te toasten.

10

10. Grill intens

Voor het roosteren van plat voedsel in grote hoeveelheden en

Display

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Timer
Opwarmen en restwarmte-indicatie
Magnetronfunctie
Vleesthermometer (alleen geselecteerde modellen)
Deurslot (alleen geselecteerde modellen)
Uren/minuten
Klokfuncties

Toetsen
KLOK: De klokfunctie instellen.
MIN: De tijd instellen
MAGNETRON: Magnetronfunctie instellen. Houd de knop langer dan 3 sec. ingedrukt om de ovenlamp in
of uit te schakelen
PLUS: De tijd instellen.
TEMPERATUUR: De oventemperatuur of de temperatuur van de vleesthermometer (indien van
toepassing). Allen gebruiken indien er een ovenfunctie in werking is.

Apparaat aan- en uitzetten.
1.

Zet de ‘functieknop’ van de oven op een ovenfunctie. Hiermee wordt het apparaat automatisch geactiveerd
met de standaardinstellingen.

2.

Draai de knop voor de temperatuur/magnetronvermogen om de temperatuur in te stellen.

3.

Draai, om het apparaat uit te schakelen, de ‘functieknop’ van de oven op de uitstand.

Combimagnetronfuncties
1.

Verdraai de ‘functieknop’ om de ovenfunctie te selecteren. In het display verschijnt een
standaardtemperatuur.

2.

Verander de temperatuur naar de gewenste hoeveelheid.

3.

Activeer de magnetronfunctie. Zie ‘magnetronstand’ en begin bij punt 2. Als de ingestelde tijd is afgelopen
klinkt er een geluidsignaal en gaan de ovenfunctie en magnetronfunctie automatisch uit.

4.

Draai de ‘functieknop’ naar de uitstand.

Magnetronstand
Let op: stel het apparaat nooit in werking als er geen voedsel in staat.
1.

Draai aan de ‘functieknop’ van de oven om een magnetronfunctie te selecteren. Het display toont een
standaard magnetronvermogen en een standaardwaarde van de duurtijd-functie.

2.

Druk op de ‘magnetrontoets’ en draai aan de knop voor het instellen van temperatuur/magnetronvermogen
om het magnetronvermogen te wijzigen. Het vermogen kan worden gewijzigd in stappen van 100 W.

3.

Druk op de ‘kloktoets’ en dan op de ‘plus -/mintoets’ om de bereidingsduur in te stellen. Het apparaat begint
na enkele seconden te werken. Als de ingestelde tijd is verstreken, klinkt er een geluidsignaal en schakelt de
magnetron automatisch uit.

4.

Draai de knop voor de ovenfunctie naar de uitstand.

Problemen oplossen
Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

De oven wordt niet warm

De oven is uitgeschakeld

Schakel de oven in.

De klok is niet ingesteld.

Stel de klok in.

De benodigde kookstanden zijn niet
ingesteld.

Zorg ervoor dat de instellingen correct
zijn.

De automatische uitschakeling is actief.

Raadpleeg “automatisch uitschakelen”

Het kinderslot is geactiveerd.

Raadpleeg “het kinderslot gebruiken”

De zekering is doorgebrand.

Controleer of de zekering de oorzaak is
van de storing en neem contact op met

De bereiding van gerechten
duurt te lang of gaat te snel.

De temperatuur staat te hoog of te
laag.

Pas indien nodig de temperatuur aan.

Stoom en condens slaan neer
op de gerechten en

Het gerecht heeft te lang in de oven
gestaan.

Laat gerechten na het bereiden niet
langer dan 15-20 min. in de oven staan.

Het display toont een

Er is een elektrische fout

Neem contact op met de receptie.

