
KORTE HANDLEIDING MULTIFUNCTIONELE OVEN OX9011M

Beschrijving

1. Indicatielampje
2. Functieknop
3. Thermostaatknop
4. Timerknop

Bediening

Inschakelen
1. Kies een ovenfunctie met de functieknop.

Het indicatielampje gaat branden.

Ovenfunctie Beschrijving

0 (uit) stand

Turbo; hetelucht
U kunt op verschillende niveaus tegelijk bakken. Door de intensieve warmteoverdracht kunt u een ca. 
20 °C lagere temperatuur kiezen dan bij conventionele recepten staat aangegeven.

Infra; boven- en onderwarmte
Infra is bedoeld voor het bakken op 1 niveau. Plaats het gerecht altijd in het midden van de oven voor de 
traditionele manier van bereiden. De gerechten rijzen goed uit en krijgen een mooie bruine kleur.

Onderwarmte
Alleen de onderwarmte is ingeschakeld. Deze stand is geschikt voor het kortstondig extra doorbakken 
van taart- en pizzabodems.

Spaargrill
Gebruik de spaargrill wanneer alleen in het midden van de oven een gerecht staat of bij gebruik van het 
draaispit. De thermostaat regelt ook de grill. Het element zal daarom niet continu, maar van tijd tot tijd 
rood oplichten.

Maxi-grill
Gebruik de maxi-grill voor grote porties, bijvoorbeeld bij een volledig bedekt rooster. De thermostaat 
regelt ook de grill. Het element zal daarom niet continu, maar van tijd tot tijd rood oplichten.

Infra met ventilator
Infra met ventilator is bedoeld voor het bakken op 1 niveau. Door de intensieve warmteoverdracht kunt u 
een ca. 20 °C lagere temperatuur kiezen dan bij conventionele recepten staat aangegeven.
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KORTE HANDLEIDING MULTIFUNCTIONELE OVEN OX9011M

2. Kies een oventemperatuur met de thermostaatknop (50 – 280 ºC).
Het indicatielampje van de thermostaat gaat branden. 
 ▷  Het lampje blijft branden totdat de juiste temperatuur is bereikt. Daarna gaat het uit en aan, 
om aan te geven dat de temperatuur wordt gehandhaafd.

3.  Zet de timerknop op de stand ‘handbediening’ of kies, indien gewenst, een bereidingstijd (maximaal 
120 minuten). 
 ▷  Als de timerknop op ‘handbediening’ staat, schakelt de oven niet automatisch uit.
 ▷  Stelt u een tijd in, dan schakelt de oven automatisch uit als de tijd verstreken is. Draai de knop 
naar de maximale stand (120 minuten) en draai hem daarna terug tot de gewenste bereidingstijd.
Als de bereidingstijd is afgelopen klinkt er een geluidssignaal en wordt de oven automatisch 
uitgeschakeld.

Let op!
• Als de oven niet werkt controleer dan of de timerknop op ‘handbediening’ staat!
•  Voorverwarmen is in het algemeen niet nodig, met uitzondering van gerechten waarvan de 

bereidingstijd korter dan 30 minuten is of wanneer een recept dit aangeeft.
• Houd tijdens de bereiding de ovendeur altijd gesloten.
•  Probeer niet om de ovendeur te sluiten als de telescopische geleiders niet volledig in de oven zitten. 

Hierdoor kunnen het emaille en het glas van de deur beschadigd raken.
• Plaats kookgerei nooit direct op de bodem van de oven.

Uitschakelen
Draai de ovenfunctieknop en de thermostaatknop terug op de 0 (uit) stand.

Reiniging en onderhoud

•  Trek voordat u de oven gaat schoonmaken altijd eerst de stekker uit het stopcontact en laat de oven 
afkoelen.

• Het apparaat mag niet worden gereinigd met een stoomreiniger.
•  Zorg ervoor dat de oven altijd schoon is.  Reinig de oven grondig na elk gebruik. Zo kunt u 

verontreinigingen het makkelijkst verwijderen. Vet- of voedselresten in de oven kunnen brand 
veroorzaken (met name in de grillpan).

• Maak de geëmailleerde delen schoon met een sopje.
• Gebruik geen schuurmiddelen.
• Droog de onderdelen van roestvrij staal en de glasplaat met een zachte doek.
•  Gebruik bij hardnekkige vlekken normaal verkrijgbare reinigingsmiddelen voor roestvrij staal of 

warme azijn.
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