
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
• Trek het waterreservoir uit het apparaat.
• 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 van het waterreservoir 

goed droog.
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1.  Uitstand

2.  Stoomstand

3.  Combi-stoomstand

4.  Ovenstand

5.  Bereiding op verschillende niveaus

6.  Automatische menustand

7.  Ontdooistand

8.  Warmhoudstand

9.  Opwarmstand

10. Stoomreinigingsstand

11. Display

12. Verlichting aan/uit

13. Klok

14. Stoomniveau (niveau 1, 2 of 3)

15. Bereidingstijd

16. Eindtijd

17. Gewicht/temp.

18. Standkeuzeknop

19. Functiekeuzeknop

20. Opwarm indicatie

21. Leegpompen generator

14 + 15. Kinderslot

16 + 17. Ontkalkprogramma
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De stoomstand gebruiken
1. Vul het waterreservoir tot de markering ‘max’ en plaats het terug. 
2. Zet het gerecht in de oven.
3.  Draai de ‘standkeuzeknop’ naar de stoomstand (a), combi-stoomstand (b) of opwarmstand (f). 
4. Druk op ‘stoomniveau’ om stoomniveau 1, 2 of 3 in te stellen. 
5. Druk op ‘gewicht/temp’. 

De temperatuur gaat knipperen.
6. Draai tijdens het knipperen van de temperatuur de ‘functiekeuzeknop’ en stel de temperatuur in.
7. Druk op ‘bereidingstijd’. 

De bereidingstijd gaat knipperen.
8. 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 oven gebruiken
De ovenstand biedt negen instellingen (raadpleeg voor bereidingstijden de handleiding).
1.  Draai de ‘standkeuzeknop’ naar de ovenstand (i). 
2. Draai de ‘functiekeuzeknop’ naar de gewenste ovenstand (zie tabel). 

De ovenstand en de aanbevolen temperatuur worden weergegeven (standaard: heteluchtstand).
▷  Als u de temperatuur wilt wijzigen, drukt u op ‘select’ en draait u de ‘functiekeuzeknop’ naar de 

gewenste temperatuur.
▷  Als u de bereidingstijd wilt instellen, drukt u op ‘bereidingstijd’ en draait u de ‘functiekeuzeknop’ 

naar de gewenste bereidingstijd.

Opmerking 
• Tijdens de bereiding kunt u de bereidingstijd en de temperatuur aanpassen.
•  Als de ovenstand wordt gebruikt, wordt de werking van het convectieverwarmingselement en de 

boven- en onderelementen regelmatig onderbroken om de temperatuur te reguleren.

Te kiezen ovenstanden:

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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Hete lucht  Deze instelling zorgt voor gelijkmatige verhitting en is ideaal voor bakken.

Hete lucht + bovenwarmte Deze instelling wordt aanbevolen voor de bereiding van vlees.

Bovenwarmte + onderwarmte  Deze instelling is geschikt voor traditioneel bakken en braden.

Grill Deze instelling is geschikt voor het grillen van gerechten.

Bovenwarmte + ventilator Deze stand kan worden gebruikt voor het grillen van vlees, vis, 
gevogelte en groenten.

Hete lucht + onderwarmte Deze instelling kan worden gebruikt voor krokante, gebruinde 
resultaten.

Intensief Deze stand is geschikt voor grote hoeveelheden voedsel waarvoor warmtetoevoer nodig is, 
zoals grote gratins en taarten.

ProRoasting Deze stand is geschikt voor vlees, gevogelte en vis.

ECO hete lucht In deze stand wordt gebruikgemaakt van het geoptimaliseerde verwarmingssysteem, 
zodat u energie bespaart tijdens de bereiding van uw gerechten.
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