
KORTE HANDLEIDING

Beschrijving

 1. Functieknop (in de ‘Uit’ stand) / 2. Ontdooien / 3. Programma’s & favorieten

 4. Snel voorverwarmen / 5. Oven / 6. Stomen / 7. Combi stomen

 8. Verwarmen /  9. Stoomreinigen / 10. Display / 11. Keuzeknop

 12. Aan/uittoets en stoptoets (cancel) / 13. Verlichtingstoets  

14. Kookwekkertoets / 15. Navigatietoets links / 16. Navigatietoets rechts  

17. Plustoets / 18. Toets Waterreservoir / 19. Bevestigingstoets   

15.+16. Tegelijk indrukken activeert het kinderslot

Bediening

Instellen taal, datum en tijd
Wanneer het apparaat voor het eerst wordt aangesloten op de netspanning of  
nadat het apparaat langere tijd zonder stroom is geweest, moet u de ‘Taal’,  
‘Datum’, ‘Tijd’ instellen en Waterhardheid’ instellen (raadpleeg de handleiding). 
1. Draai aan de keuzeknop en kies de gewenste taal uit de weergegeven lijst.
2. Bevestig de instelling door op de bevestigingstoets te drukken.
3. Het volgende scherm wordt weergegeven.

Datum instellen
1. Draai aan de keuzeknop om de eerste instelling (Dag) te wijzigen. 
2.  Bevestig deze instelling door op de navigatietoets rechts te drukken of  

door op de keuzeknop te drukken.
3. Draai aan de keuzeknop om de volgende instelling (Maand) te wijzigen. 
4.  Bevestig deze instelling door op de navigatietoets rechts te drukken of door op  

de keuzeknop te drukken.
5. Draai aan de keuzeknop om de laatste instelling (Jaar) te wijzigen. 
6. Bevestig de instelling door op de bevestigingstoets te drukken.
7. Het volgende scherm wordt weergegeven.

Tijd instellen
1. Draai aan de keuzeknop om de uren te wijzigen.
2.  Bevestig deze instelling door op de navigatietoets rechts te drukken of door op  

de keuzeknop te drukken.
3. Draai aan de keuzeknop om de minuten te wijzigen.
4. Bevestig de instelling door op de bevestigingstoets te drukken.

Een ovenfunctie gebruiken

1.  Kies een hoofdfunctie (oven, snelvoorverwarmen, programma’s en favorieten,  
ontdooien, stomen, combi stomen, verwarmen en stoomreinigen) door aan de functieknop te draaien.

2. De eerste subfunctie-instelling (hetelucht) is actief.

3. Nu kunnen de instellingen naar wens worden gewijzigd. Het volgende kan worden ingesteld:
 ▷ De functie (raadpleeg de ‘oven en (combi) stoom functies tabel’), de temperatuur en de tijd.

4. Draai aan de keuzeknop om de instelling te wijzigen.
5. Bevestig de instelling door op de navigatietoets rechts te drukken of door op de keuzeknop te drukken.
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OVEN l HETELUCHT 14:30

COMBI-STOOMOVEN CS4511D/CS6511D

Navigatie

Als u de functieknop uit de 0-stand draait, 
wordt het pictogram van de gekozen 
hoofdfunctie verlicht. Op de display worden 
het pictogram en de naam van de geactiveerde 
functie ongeveer 1,5 seconden weergegeven. 
Vervolgens ziet u de gekozen hoofdfunctie en 
subfunctie aan de bovenkant van de display in 
de informatiebalk. Tevens worden de functie-
instellingen actief (grijze achtergrond). In dit 
geactiveerde gebied kunt u uw instellingen 
kiezen met behulp van de keuzeknop.

Het waterreservoir vullen
Vul het reservoir altijd met schoon, koud 
leidingwater, flessenwater zonder toevoeging 
van mineralen of gedistilleerd water dat 
geschikt is voor consumptie. 
 1.  Druk op de toets ‘waterreservoir’ om de klep 

van het waterreservoir te openen.
2.  Trek het reservoir aan de handgreep uit de 

behuizing.
 3.  Open de deksel van het waterreservoir 

en reinig het waterreservoir met schoon 
water. Vul vóór gebruik het reservoir met 
leidingwater tot de ‘MAX.’ markering op het 
reservoir (circa 1,2 liter).

 4.  Duw het waterreservoir terug in de behuizing 
tot een klik hoorbaar is (de positieschakelaar 
is nu geactiveerd). Sluit vervolgens het klepje 
voor het reservoir.

Na het kookproces wordt het overgebleven 
water in het stoomsysteem teruggepompt in 
het waterreservoir. Leeg, reinig en droog het 
waterreservoir. Vul het reservoir vlak voor het 
volgend gebruik!
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KORTE HANDLEIDING

De volgende subfunctie-instelling (temperatuur) wordt actief.

6. Draai aan de keuzeknop om de instelling te wijzigen.
7. Bevestig de instelling door op de navigatietoets rechts te drukken of door op de keuzeknop te drukken.
8.  Het timerpictogram geeft aan dat er voor deze functie geen timer nodig is.  

Druk op de bevestigingstoets om het programma met de gekozen instellingen direct te starten.
9. Ga naar stap 6 voor het instellen van de timer.
10.  Als er voor de huidige functie een timer nodig is, wordt daarvoor  

de standaardinstelling (0:40) weergegeven in plaats van het timerpictogram.
11. Draai aan de keuzeknop om de instelling te wijzigen.

 ▷ M:S-notatie (minuten en seconden)
 ▷ H:M-notatie (uren en minuten)

12.  Indien gewenst kunt u aanvullende instellingen kiezen met behulp van het plusmenu (bijvoorbeeld snel voorverwarmen).  
Raadpleeg de handleiding.

13. Het programma starten: druk op de bevestigingstoets om naar de voortgangsstand te gaan.
14.  Het programma begint met de gekozen instellingen; de oven gaat naar de voortgangsstand en het  

voortgangsscherm wordt weergegeven.

Oven en (combi) stoom functies tabel

Functie Beschrijving Aanbevolen temp. °C

Hetelucht; Deze functie maakt gebruik van gelijkmatige verhitting en is ideaal voor bakken.
• Plaats de bakplaat of het ovenrooster op niveau 2.

180

Hetelucht + onderwarmte; Deze functie wordt gebruikt voor een knapperig en bruin resultaat.
• Plaats de bakplaat of het ovenrooster op niveau 2.

200

Bovenwarmte + onderwarmte; Deze functie is geschikt voor traditioneel bakken en braden.
• Plaats de bakplaat of het ovenrooster op niveau 2

200

Grote grill; Deze functie wordt gebruikt voor schotels en gebakken gerechten die bruining nodig hebben.
• Plaats het ovenrooster op niveau 4 en de bakplaat op niveau 2.

230

Grill; Deze functie wordt gebruikt voor het gratineren van boterhammen en het roosteren van brood.
• Plaats het ovenrooster op niveau 4 en de bakplaat op niveau 2.

230

Grote grill + ventilator; Deze functie wordt gebruikt voor het grillen van vis, vlees en groenten.
• Plaats het ovenrooster op niveau 4 en de bakplaat op niveau 2.

170

Bovenwarmte; Deze functie wordt gebruikt voor het bruineren van de bovenlaag van gerechten.
• Plaats de bakplaat of het ovenrooster op niveau 2.

150

Onderwarmte; Deze functie wordt gebruikt voor gerechten die een bodemkorst nodig hebben.
• Plaats de bakplaat of het ovenrooster op niveau 2.

160

Onderwarmte + ventilator; Deze functie wordt gebruikt voor het bakken van gistdeeggebak.
• Plaats een lage bakplaat op niveau 2 (hete lucht kan over de bovenkant van het voedsel kan circuleren).

180

Pro roosting; Deze functie wordt gebruikt voor het braden van alle soorten vlees.
• Plaats het ovenrooster op niveau 3 en de bakplaat op niveau 2.

180

ECO hetelucht; Voor het bereiden van gerechten met optimaal energieverbruik. 
• Plaats de bakplaat of het ovenrooster op niveau 2.

180

Stoom; Verwarmen met behulp van stoom. Voor het stomen van groenten, eieren, fruit en rijst. -

Stomen - Lage temperatuur; Verwarmen met behulp van stoom. Voor het stomen van groenten en vis en 
om gerechten te ontdooien. Per 5 °C instelbaar.

-

Sous vide; Verwarmen met behulp van stoom. Vacuüm verpakte gerechten worden langzaam bereid bij 
lage temperatuur. Gebruik deze functie om groenten, fruit, vlees, gevogelte en vis te bereiden.  
Per °C instelbaar.

-

Raadpleeg de volledige handleiding voor aanvullende informatie over gebruik, onderhoud en storingen.
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