
KORTE HANDLEIDING OVEN OX9570G

Beschrijving
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1.  Luchtuitlaat
2.   Neerklapbaar grillelement
3.   Ovenrooster
4.   Geleiding
5.   Ovenverlichting
6.   Bakplaat met rooster
7.   Telescopische geleiding
8.   Display
9.   Ventilator
10. Ovenfunctie knop
11. Temperatuur knop

Bediening

Instellen dagtijd
Bij het aansluiten van de oven op het spanningsnet knipperen  ‘AUTO’ (B) en de cijfers van de klok. 
Stel de dagtijd als volgt in:

1.  Houd de ‘–’ en ‘+’ toetsen tegelijk ingedrukt totdat er een pieptoon klinkt. Een punt (D) tussen de 
cijfers van de tijdklok gaat knipperen.

2. Stel de juiste tijd in met de ‘–’ en ‘+’ toetsen.
Er klinkt een pieptoon ter bevestiging van het geselecteerde tijdstip. Het ‘verwarm’ symbool (C) blijft 
verlicht.

De tijd kan op elk willekeurig moment gewijzigd worden; volg hiervoor de bovenstaande 
instructies op.

De oven gebruiken
De oven heeft 9 ovenfuncties en 1 reinigingsfunctie. Raadpleeg de tabel voor het kiezen van de juiste 
ovenfunctie voor het bereiden van een gerecht.
1. Plaats het gerecht in de oven.

Voor sommige gerechten moet de oven eerst voorverwarmd worden.
2. Draai de ‘ovenfunctieknop’ naar de gewenste ovenstand.
3. Stel de gewenste temperatuur in met de ‘temperatuurknop’ (tussen 50-250 °C).

De oven start de ingestelde ovenfunctie en verwarmt de oven tot de ingestelde temperatuur is 
bereikt. Een controlelampje boven de thermostaatknop gaat branden, en gaat uit als de ingestelde 
temperatuur bereikt is.

Opmerkingen
• Tijdens de bereiding kan de temperatuur aangepast worden.
•  Als de oven wordt gebruikt, wordt de werking van het heteluchtelement en de boven- en 

onderelementen regelmatig onderbroken om de temperatuur te reguleren.
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KORTE HANDLEIDING OVEN OX9570G

De oven uitschakelen
• Draai de ovenfunctieknop en de temperatuurknop naar de o-stand.

Let op! Als de oven niet werkt is er mogelijk een klokfunctie actief. Annuleer alle klokfuncties 
door tegelijkertijd op de ‘–’ en ‘+’ toets te drukken tot ‘AUTO’ verdwijnt uit het display. Wacht een 
aantal seconden, de wijziging wordt opgeslagen.

De juiste ovenstand kiezen
Raadpleeg de tabel voor het kiezen van de juiste ovenfunctie. Raadpleeg ook de aanwijzingen voor 
bereiding op de verpakking van het gerecht.

Boven- en onderwarmte: Wordt gebruikt voor gebak waarbij de warmte gelijkmatig verdeeld moet worden om een luchtige textuur te 

verkrijgen. Bijvoorbeeld appeltaart of hartige taart.

Boven- en onderwarmte met ventilator: Geschikt voor braadgerechten en gebak. De ventilator verdeelt de warmte gelijkmatig in de 
oven waardoor de baktijd en temperatuur worden verlaagd. 

Grill met onderwarmte: Speciaal voor gebraad. Kan gebruikt worden voor elk stuk vlees of vis, ongeacht de grootte. 

Grootvlak grill: Hiermee kunnen grotere oppervlakken worden gegratineerd dan met de grillfunctie. Er kan ook een hoger 
gratineervermogen worden bereikt zodat de etenswaren sneller worden aangebraden. 

Grill: Gratineren en oppervlakkig braden. Hiermee kan de buitenlaag goudbruin worden gebakken zonder de binnenkant van het voedsel 
mee te bakken. Geschikt voor platte gerechten zoals biefstuk, koteletten, vis en toast. 

Onderwarmte: Het gerecht wordt alleen aan de onderzijde verwarmd. Geschikt om gerechten op te warmen of deeg te laten rijzen. 

Hetelucht met onderwarmte: Verdeelt de warmte die afkomstig is van de onderkant van de oven. Ideaal voor gebak met jam- of 
fruitvulling, dat alleen aan de onderkant moet worden verwarmd. Er moet altijd eerst worden voorverwarmd. 

Hetelucht: Een ventilator verspreidt hetelucht vanuit de achterzijde van de oven. Door de gelijkmatige verwarming is deze stand geschikt 
om op meerder lagen tegelijk te bakken en braden. 

Ontdooien: Voor het ontdooien van gerechten. 

Reinigen: Reinigingsfunctie d.m.v stoom. Na gebruik van dit reinigingsprogramma is vuil en vet makkelijk met een natte doek van de 
ovenwanden te verwijderen.

Opmerking: De ovenlamp blijft bij elke bakfunctie branden.

Ovenverlichting vervangen
Let op! Maak het toestel spanningsloos door de stekker uit het stopcontact te verwijderen 
voordat het lampje vervangen wordt.
• Verwijder het lampglas door deze voorzichtig met een schroevendraaier los te klikken.
• Vervang het ovenlampje.
• Plaats het lampglas terug. Zorg dat deze goed in de houder klemt.

Plaats een lampje dat geschikt is voor temperaturen van 300 ºC.

Reiniging en onderhoud
Raadpleeg de handleiding voor het gebruik van het reinigingsprogramma.

De buitenkant reinigen
•  Reinigen de display en de ovendeur met een reinigingsmiddel voor glas en een zachte doek. Gebruik 

geen schurende reinigingsmiddelen of schuursponsjes.

De binnenzijde reinigen
• Verwijder de (telescopische) geleiders.
•  Reinig de nog warme oven met een warme zeepoplossing en een doekje of gebruik de 

reinigingsfunctie (laat dan de oven eerst afkoelen).
•  Voor het reinigen van de bovenzijde kan het grillelement omlaag geklapt worden. Verwijder de beide 

borgschroeven aan de voorzijde van het element en klap het element naar beneden.

Waarschuwing
Schakel de oven uit bij het reinigen van de binnenkant. Laat de oven afkoelen voordat onderdelen verwijderd 
worden en schakel de stroomvoorziening uit (stekker uit het stopcontact).
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