Bedieningspaneel
Schakelaars
De schakelaars kunnen worden ingedrukt. Om
in en uit te schakelen in de nulstand dient u op
de schakelaar te drukken.
Toetsen
Onder de afzonderlijke toetsen bevinden zich
sensoren. U hoeft niet hard te drukken. Raak
alleen het betreffende symbool aan.

Toetsen en indicatie
Met de toetsen stelt u de verschillende extra functies in. Op het display kunt u de ingestelde waarden aflezen.

Functiekeuzeknop
Met de functiekeuzeknop stelt u de verwarmingsmethode in.

Temperatuurkeuzeknop
Met de temperatuurkeuzeknop stelt u de temperatuur of de grillstand in.

Kinderslot
Om te voorkomen dat kinderen per ongeluk de oven inschakelen, is deze voorzien van een kinderslot. De oven
reageert op gen enkele instelling. U kunt de kookwekker en de tijd ook instellen wanneer het kinderslot is
ingeschakeld. Wanneer de verwarmingsmethode en temperatuur of grillstand zijn ingesteld, wordt het verwarmen
door het kinderslot onderbroken.
Kinderslot inschakelen
1.

Er mag geen tijdsduur of eindtijd zijn ingesteld.

2.

De ‘sleutel’ toets (zie toetsen en indicatie op de pagina hiervoor) ca. vier seconden lang indrukken.

3.

Op het display verschijnt het symbool van de ‘sleutel’ toets. Het kinderslot is ingeschakeld.

Kinderslot uitschakelen
1.

De ‘sleutel’ toets ca. vier seconden lang indrukken.

2.

Op het display verdwijnt het symbool van de ‘sleutel’ toets. Het kinderslot is uitgeschakeld.

Let op: zorg dat het kinderslot is uitgeschakeld voor u uitcheckt.

Storingstabel
Storing

Mogelijke oorzaak

Oplossing/aanwijzing

De oven functioneert niet

De zekering is defect.

Kijk in de meterkast na of de zekering in orde is. Is deze niet
in orde? Bel de receptie.

De stroom is uitgevallen.

Controleer of het keukenlicht of andere keukenapparaten
functioneren. Werken deze ook niet? Bel de receptie.

Op het display is het
De stroom is uitgevallen.
’tijdfuncite’ lampje en nullen verlicht
De oven warmt niet op

Stel de tijd opnieuw in.

Er zit stof op de contacten. Draai de schakelaars meerdere keren heen en weer.

Foutmeldingen
Wanneer op het display een foutmelding met E verschijnt, drukt u op de ‘tijdfunctie’ toets. De melding verdwijnt.
Een ingestelde tijdfunctie wordt gewist. Wanneer de foutmelding weer verschijnt, neem dan contact op met de
receptie. Bij de volgende foutmelding kunt u het probleem zelf oplossen:
E011

Er is een toets te lang ingedrukt of
bedekt.

Druk alle toetsen afzonderlijk in. Controleer of er een toets klem
zit, bedekt of vervuild is.

