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Beschrijving
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Functieknop Beschrijving

Uit

Convectie oven
Gebruik deze functie voor het braden van vlees en het bakken van pizza en cake.
Temperatuurbereik: 40~230 °C

Grillen
Gebruik deze functie voor het grillen van kleinere stukken vlees (bijvoorbeeld biefstuk 
of worstjes) en voor het roosteren van brood.

Ontdooien
Gebruik deze fucntie voor bevroren vlees, gevogelte, vis en fruit. Zorg er bij deze 
functie altijd voor dat het waterreservoir gevuld is met vers water.
Temperatuurbereik: 40~70 °C

Stomen
Gebruik deze functie voor het stomen van bijvoorbeeld groenten, vis, eieren, fruit en 
rijst. Zorg er bij deze functie altijd voor dat het reservoir gevuld is met vers water.
Temperatuurbereik: 40~100 °C

Combi stomen
Gebruik deze functie voor het bakken van deegsoorten, zoals bladerdeeg, brioche-
deeg, broodjes van gistdeeg, stokbrood, gratins en het braden van vlees. Zorg er bij 
deze functie altijd voor dat het waterreservoir gevuld is met vers water.
Temperatuurbereik: 100~230 °C

Opwarmen
Gebruik deze functie voor het opwarmen van gerechten. Zorg er bij deze functie 
altijd voor dat het waterreservoir gevuld is met vers water.
Temperatuur: 120 °C

Automatische programma’s

Bediening

Stomen
1. Vul het waterreservoir met vers water (tot aan de markering ‘max’).
2. Zet het gerecht in de stoomoven.
3. Draai de linker functieknop naar stand ‘Stomen’. De bereidingstijd gaat knipperen.
4. Stel de bereidingstijd in met de rechter instelknop (standaard 20 min.).
5. Druk op de toets ‘Select’. De temperatuur gaat knipperen.
6. Stel de temperatuur in met de instelknop (standaard 100 °C).
7. Druk op ‘Start’.

1. Functieknop
2. Steam Clean
3. Klok
4. Uitgestelde start
5. Warmhouden
6. Memory

7. Select
8. Display
9. Instelknop
10. Stop
11. Start
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• Vul het waterreservoir bij als het ‘vulsymbool’ in de display verschijnt en druk op ‘Start’.
• Leeg het waterreservoir na het stomen. 
•  Leeg ook regelmatig de lekbak. Duw de lekbak in tot u een klik hoort en neem vervolgens de lekbak 

uit de vergrendeling.

Combi stomen
1. Vul het waterreservoir met vers water (tot aan de markering ‘max’).
2. Zet het gerecht in de stoomoven.
3. Draai de functieknop naar stand ‘Combi stomen’. De temperatuur gaat knipperen.
4. Stel de temperatuur in met de instelknop (standaard 180 °C).
5. Druk op de toets ‘Klok’. De bereidingstijd gaat knipperen.
6. Stel de bereidingstijd in met de instelknop.
7. Druk op ‘Start’.

Opwarmen
1. Vul het waterreservoir met vers water (tot aan de markering ‘max’).
2. Zet het gerecht in de stoomoven.
3. Draai de functieknop naar stand ‘Opwarmen’. De tijd gaat knipperen.
4. Stel de opwarmtijd in met de instelknop (standaard 20 min.).
5. Druk op ‘Start’.

Convectie oven
1. Zet het gerecht in de stoomoven.
2. Draai de functieknop naar stand ‘Convectie oven’. De temperatuur gaat knipperen.
3. Stel de temperatuur in met de instelknop (standaard 180 °C).
4. Druk op de toets ‘Klok’. De bereidingstijd gaat knipperen.
5. Stel de bereidingstijd in met de instelknop (max. 10 uur).
6. Druk op ‘Start’.

Grillen
1. Zet het gerecht in de stoomoven.
2. Draai de functieknop naar stand ‘Grillen’. De tijd gaat knipperen.
3. Stel de bereidingstijd in met de instelknop (max. 1,5 uur).
4. Druk op ‘Start’.

Ontdooien
1. Vul het waterreservoir met vers water (tot aan de markering ‘max’).
2. Zet het gerecht in de stoomoven.
3. Draai de functieknop naar stand ‘Ontdooien’. De tijd gaat knipperen.
4. Stel de ontdooitijd in met de instelknop (max. 10 uur).
5. Druk op ‘Start’.

Warmhouden
1. Draai de functieknop naar stand ‘Uit’. 
2. Druk op de toets ‘Warmhouden’. De tijd gaat knipperen.
3. Stel de tijd in met de instelknop.
4. Druk op ‘Start’.

Steam Clean
1. Vul het waterreservoir met vers water (tot aan de markering ‘max’).
2. Draai de functieknop naar stand ‘Uit’.
3. Druk op de toets ‘Steam Clean’. Dit programma duurt 10 minuten.
4. Droog na het reinigen de binnenzijde van de oven met een droge doek.

Kinderslot
1. Draai de functieknop naar stand ‘Uit’. 
2. Druk minimaal 3 seconden gelijktijdig op toets ‘M’ en toets ‘Select’.

Het sleutelsymbool verschijnt in de display; het kinderslot is ingeschakeld.
3.  Druk weer minimaal 3 seconden gelijktijdig op toets ‘M’ en toets ‘Select’ om het kinderslot uit te 

schakelen.
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