
KORTE HANDLEIDING

Beschrijving

Bediening
Instellen klok
Wanneer het toestel wordt aangesloten moet u eerst de klok instellen. 
In de display knippert ‘12:00’. 
1. Draai de ‘standkeuzeknop’ naar de ‘uitstand’. 
2. Druk op ‘klok’. In de display knippert ‘12’.
3. Draai de ‘functiekeuzeknop’ om het uur in te stellen.
4. Druk opnieuw op ‘klok’. In de display knippert ‘00’.
5. Draai de ‘functiekeuzeknop’ om de minuten in te stellen.
6. Druk opnieuw op ‘klok’. De tijd wordt binnen 5 seconden ingesteld.

Het waterreservoir
•  Het waterreservoir bevindt zich aan de rechterkant van de oven. Vul het reservoir uitsluitend met 

vers kraanwater of niet-koolzuurhoudend mineraalwater. Bevat het water teveel kalk, dan kunt u ook 
gebruik maken van onthard water (raadpleeg hiervoor de handleiding). 

•  Vul voor gebruik altijd het waterreservoir en leeg deze na gebruik! Wanneer het waterreservoir leeg 
is, klinkt er een signaal. Op de display verschijnt een symbool en de werking wordt onderbroken.
Let op! giet geen gedestilleerd water of andere vloeistoffen in het waterreservoir.

Vullen van het waterreservoir
• Open het deksel en vul het waterreservoir tot de markering ‘max’ met koud water. 

Als u het reservoir met behulp van de maatbeker vult, hoeft u het waterreservoir niet volledig uit het 
apparaat te verwijderen. 

• Sluit het deksel totdat u voelt dat deze goed vastzit.
• Schuif het waterreservoir terug op zijn plaats.

Leeg maken van het waterreservoir
•  Trek het waterreservoir voorzichtig uit het apparaat. Als u het er te snel uittrekt, kunt u water 

knoeien. Houd het waterreservoir horizontaal, zodat er geen resterend water uit het ventiel kan 
druppelen.

• Leeg het waterreservoir.
•  Maak de nis van het waterreservoir in het toestel en de afsluiting in het deksel goed droog.

Kinderslot
Met het kinderslot kunt u de bediening vergrendelen om onbedoeld gebruik van de oven te voorkomen.
• Draai de ‘standkeuzeknop’ naar de ‘uitstand’.
•  Houd ‘stoomniveau’ en ‘bereidingstijd’ tegelijk gedurende 3 seconden ingedrukt voor het in- of 

uitschakelen van het kinderslot.
▷  Er wordt een vergrendelingssymbool weergegeven op de display als het kinderslot ingeschakeld 

is. Als het kinderslot ingeschakeld is zijn alle functies vergrendeld!
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1.  Uitstand

2.  Stoomstand

3.  Ontdooistand

4.  Automatische menustand

5.  Opwarmstand

6.  Standkeuzeknop

7.  Display

8.  Verlichting aan/uit

9.  Klok

10. Stoomniveau (niveau 1, 2 of 3)

11. Bereidingstijd

12. Eindtijd

13. Gewicht/temp.

14. Functiekeuzeknop

15.  Opwarmsymbool 
(gaat uit als de oven op temperatuur is)

16. Leegpompen generator

10 + 11. Kinderslot

12 + 13. Ontkalkprogramma



KORTE HANDLEIDING

De stoomstand gebruiken
1. Vul het waterreservoir tot de markering ‘max’ en plaats het terug. Zet het gerecht in de steamer.
2.  Draai de ‘standkeuzeknop’ naar de stoomstand (a) of opwarmstand (c). 
3. Druk op ‘stoomniveau’ om stoomniveau 1, 2 of 3 in te stellen. 
4. Druk op ‘gewicht/temp’. De temperatuur gaat knipperen.
5. Draai tijdens het knipperen van de temperatuur de ‘functiekeuzeknop’ en stel de temperatuur in.
6. Druk op ‘bereidingstijd’. De bereidingstijd gaat knipperen.
7. Draai tijdens het knipperen de ‘functiekeuzeknop’ en stel de bereidingstijd in.
Na 5 seconden start het apparaat automatisch. Na gebruik wordt 10 sec. lang het achtergebleven water 
uit de machine gepompt. Het symbool ‘Leegpompen generator’ is dan zichtbaar in de display. 

Als tijdens de bereiding het water in het reservoir opraakt, verschijnt er een symbool op de display 
en klinkt er een pieptoon. 
• Vul het waterreservoir bij en wacht 5 seconden voordat u verder gaat met stomen.
• U kunt gedurende het hele bereidingsproces water bijvullen!

De ontdooistand gebruiken
1. Vul het waterreservoir tot de markering ‘max’ en plaats het terug. Zet het gerecht in de oven.
2.  Draai de ‘standkeuzeknop’ naar de ontdooistand (b). 
3. Draai de functiekeuzeknop om een ontdooifunctie te kiezen (zie tabel). 
4. Druk op ‘gewicht/temp’. Het gewicht gaat knipperen.
5. Draai tijdens het knipperen van het gewicht de ‘functiekeuzeknop’ en stel het gewicht in.

Na 5 seconden start het apparaat automatisch. 

Opmerking 
• Verwijder na het ontdooien het water in het lekbakje en spoel het waterreservoir af.
• Droog de ovenruimte met een droge doek als er vocht is achtergebleven.
•  De ventilator draait nog 3-10 minuten door na het ontdooien. Dit is normaal!

Tabel voor ontdooifuncties
Nee Voedsel Gewicht (kg) Accessoire Aanbeveling

d:01 Bevroren vlees
0,2 - 0,5
0,8 - 1,5

Stoomovenbakblik 
met en zonder gaten

Dit programma is geschikt voor rundvlees, lamsvlees, varkensvlees, steaks, karbonades en 
gehakt. Pak de randen in met aluminiumfolie. Leg het vlees in het stoomovenbakblik (bedek 
gehakt tijdens het ontdooien met huishoudfolie). 

d:02 Bevroren gevogelte
0,3 - 0,6
0,9 - 1,3

Stoomovenbakblik 
met en zonder gaten

Dit programma is geschikt voor heel gevogelte en stukken gevogelte. Pak de randen in met 
aluminiumfolie. Leg het gevogelte in het stoomovebakblik.

d:03 Bevroren vis 0,3 - 0,8
Stoomovenbakblik 

met en zonder gaten
Dit programma is geschikt voor hele vissen en visfi lets. Pak dunne randen in met aluminiumfolie. 
Leg de vis in het stoomovebakblik.

d:04 Bevroren fruit 0,2 - 0,6
Stoomovenbakblik 

met en zonder gaten
Verdeel fruit gelijkmatig in het stoomovenbakblik. 
Dit programma is geschikt voor alle soorten gesneden fruit of bessen.

d:05 Bevroren kant-en-
klaar maaltĳ d 0,3 - 0,5

Stoomovenbakblik 
met gaten

Zet het gerecht onafgedekt in het stoomovenbakblik.

Ontkalken
Als het symbool voor ontkalken in de display wordt weergegeven, moet het apparaat worden ontkalkt.
•  Giet 500 ml mengsel van ontkalkingsmiddel en schoon water in het waterreservoir. 

Raadpleeg de instructies bij het ontkalkingsmiddel voor de mengverhouding.
• Sluit het deksel voordat u het waterreservoir terugplaatst.
• Draai de standkeuzeknop naar de ‘uitstand’.
•  Sluit de deur en houd ‘eindtijd’ en ‘gewicht/temp.’ gedurende 3 seconden gelijktijdig ingedrukt. 

Op het display verschijnt 50 minuten en het ontkalken begint.
▷ Reinigingsstand: 40 min / Spoelstand: 10 min

•  Na 40 minuten verschijnt er ‘10:00’ in de display. Er klinkt een signaal en het ontkalken stopt. 
Verwijder het reservoir en giet eventuele resten van het mengsel eruit.
Reinig het reservoir met water en vul het tot het maximum met vers water. Plaats het terug. 
▷  Als ‘10:00’ wordt weergegeven, moet de spoelstand binnen 25 minuten worden geactiveerd, 

anders moet de ontkalkstand opnieuw worden geactiveerd.
▷  Na 5 seconden start het apparaat automatisch. Het apparaat voert een spoelproces uit met 

schoon water. De ontkalkstand is na 10 minuten voltooid. Er klinkt een signaal. Maak het 
waterreservoir en het lekbakje leeg. Droog de binnenkant van de ovenruimte met een droge doek.
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