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Fornuizen met tijdklok
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+ toets
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Instellen van de klok
Als u het toestel voor de eerste keer aansluit, knippert de tijdsaanduiding ‘0 00’. De juiste dagtijd
moet nog worden ingesteld.
1. Druk tegelijkertijd op de + en de - toets.
Er verschijnt een kooksymbool in de display. Tevens knippert de punt in het midden van de
tijdsaanduiding. U kunt nu de dagtijd instellen.
2. Gebruik de + en de - toets (terwijl de punt knippert) om de juiste tijd in te stellen.
3. Wacht nu 5 seconden; de dagtijd wordt automatisch vastgelegd.
De huidige tijd staat in de display en de punt stopt met knipperen.

Bediening van de oven met elektronische schakelklok
De elektronische schakelklok kunt u op verschillende manieren gebruiken:
• U kunt de tijdsduur van het bakken/braden/grillen bepalen. De oven schakelt uit zodra
de ingestelde tijd is verstreken. Is de tijd verstreken, dan klinkt er een geluidssignaal. De
maximale baktijd die u kunt instellen is 10 uur.
• Ook kunt u met de schakelklok de tijd instellen waarop het bakken/braden/grillen moet
eindigen. De oven zal tot de ingestelde tijd op de vooringestelde temperatuur en functie
functioneren. Is de tijd verstreken, dan klinkt er een geluidssignaal.
• Tot slot kunt u zowel een tijdsduur als ook een eindtijd ingeven (een automatisch bakproces).
De oven start automatisch en eindigt automatisch. Als het automatische bakproces is
afgelopen, klinkt er een geluidssignaal.
• De schakelklok kan ook gebruikt worden als kookwekker. De kookwekker schakelt de oven
niet uit.
De duur van de baktijd programmeren
1. Selecteer een temperatuur met de thermostaatknop en een ovenfunctie met de functieknop.
Het thermostaatlampje van de oven gaat branden en de oven is ingeschakeld.
2. Druk op de ‘mode’ toets totdat ‘dur’ in de display verschijnt.
Afwisselend worden nu ‘dur’ en ‘0 00’ in de display getoond en de ‘A’ knippert.
3. Gebruik de + en de - toets (terwijl de ‘A’ knippert) om de juiste tijdsduur in te stellen.
4. Wacht nu 5 seconden; de ingestelde tijd wordt automatisch vastgelegd.
De dagtijd verschijnt weer in de display en de ‘A’ stopt met knipperen.
5. De oven geeft een geluidssignaal als de ingestelde tijdsduur is verstreken. De ‘A’ gaat
knipperen en de oven schakelt automatisch uit.
6. Zet na afloop van de bereidingstijd eerst de thermostaatknop en de functieknop op ‘0’.
7. Schakel vervolgens het geluidssignaal uit door op een willekeurige toets te drukken.
Het einde van de baktijd programmeren
1. Selecteer een temperatuur met de thermostaatknop en een ovenfunctie met de functieknop.
Het thermostaatlampje van de oven gaat branden en de oven is ingeschakeld.
2. Druk op de ‘mode’ toets totdat ‘End’ in de display verschijnt.
Afwisselend worden nu ‘End’ en de vroegst mogelijke eindtijd in de display getoond en de ‘A’
knippert.
3. Gebruik de + en de - toets (terwijl de ‘A’ knippert) om de juiste eindtijd in te stellen.
4. Wacht nu 5 seconden; de ingestelde tijd wordt automatisch vastgelegd.
De dagtijd verschijnt weer in de display en de ‘A’ stopt met knipperen.
5. De oven geeft een geluidssignaal als de eindtijd is bereikt. De ‘A’ gaat knipperen en de oven
schakelt automatisch uit.
6. Zet na afloop van de bereidingstijd eerst de thermostaatknop en de functieknop op ‘0’.
7. Schakel vervolgens het geluidssignaal uit door op een willekeurige toets te drukken.

Programmering van het automatische bakproces
U kunt de oven automatisch laten in- en uitschakelen door een tijdsduur en een eindtijd in te stellen.
De oven berekent zelf de starttijd, en schakelt na het verstrijken van de bereidingstijd automatisch
uit.
•

Voorbeeld:
Huidige tijd: 17.30, ingestelde duur van het bakproces: 1 uur en 15 minuten, ingestelde eindtijd
van het bakproces: 19.45 uur. De oven start om 18.30 uur met het bakproces op de voor
ingestelde temperatuur en functie en zal om 19.45 uur stoppen.
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Druk op de ‘mode’ toets totdat ‘dur’ in de display verschijnt.
Afwisselend worden nu ‘dur’ en ‘0 00’ in de display getoond en de ‘A’ knippert.
Gebruik de + en de - toets (terwijl de ‘A’ knippert) om de juiste tijdsduur in te stellen.
Druk op de ‘mode’ toets totdat ‘End’ in de display verschijnt.
Afwisselend worden nu ‘End’ en de vroegst mogelijke eindtijd in de display getoond en de ‘A’
knippert.
Gebruik de + en de - toets (terwijl de ‘A’ knippert) om de juiste eindtijd in te stellen.
Het kooksymbool verdwijnt.
Wacht nu 5 seconden; de ingestelde tijd wordt automatisch vastgelegd.
De dagtijd verschijnt weer in de display en de ‘A’ stopt met knipperen.
Selecteer een temperatuur met de thermostaatknop en een ovenfunctie met de functieknop.
De oven schakelt automatisch in als de berekende starttijd is bereikt; het thermostaatlampje
van de oven gaat branden en het kooksymbool verschijnt in de display.
De oven geeft een geluidssignaal als de eindtijd is bereikt. De ‘A’ gaat knipperen en de oven
schakelt automatisch uit.
Zet na afloop van de bereidingstijd eerst de thermostaatknop en de functieknop op ‘0’.
Schakel vervolgens het geluidssignaal uit door op een willekeurige toets te drukken.
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 kunt op elk moment de resterende tijdsduur van het bakproces of de eindtijd in de display
U
zien en/of aanpassen: druk op de ‘mode’ toets totdat ‘dur’ of ‘End’ in de display verschijnt; de
‘A’ in de display knippert. Gebruik de + en de - toets (terwijl de ‘A’ knippert) om de tijdsduur of
de eindtijd aan te passen.
Wilt u de oven tussentijds uitschakelen, zet dan de resterende tijdsduur van het bakproces op
‘0 00’ en zet de thermostaatknop en de functieknop op ‘0’.

Kookwekker
De kookwekker geeft alleen een signaal na het verstrijken van de ingestelde tijd. De kookwekker
schakelt de oven niet uit.
1. Druk op de ‘mode’ toets.
Er verschijnt een klokje in de display en de punt in het midden van de tijdsaanduiding knippert.
2. Gebruik de + en de - toets (terwijl de punt knippert) om de juiste tijd in te stellen.
3. Wacht nu 5 seconden; de ingestelde tijd wordt automatisch vastgelegd.
De dagtijd verschijnt weer in de display en het klokje stopt met knipperen.
4. De tijd begint nu automatisch af te tellen.
Als de tijd is verstreken klinkt er een geluidssignaal en het klokje knippert.
5. Schakel het geluidssignaal uit door op een willekeurige toets te drukken.
 kunt op elk moment de resterende tijd van de kookwekker in de display zien en/of
U
aanpassen: druk op de ‘mode’ toets; de resterende tijd van de kookwekker verschijnt in de
display en het klokje knippert. Gebruik de + en de - toets (terwijl het klokje knippert) om de tijd
aan te passen.

Het geluidssignaal instellen
U kunt kiezen uit drie verschillende geluidssignalen. Zorg ervoor dat de actuele tijd in de display te
zien is.
1. Houd de - toets ingedrukt totdat u een geluidssignaal hoort.
2. Hierna hoort u telkens een ander geluidssignaal als u weer op de - toets drukt.
3. Wacht 5 seconden nadat u het gewenste geluidssignaal heeft gehoord; het ingestelde signaal
wordt automatisch vastgelegd.
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