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Ovenfuncties

A3193

/ / 

A3195 / A3197

/ / / / / / 

Conventioneel

Wordt gebruikt voor luchtig gebak en taarten,

waarbij de warmtetoevoer van boven en onder

gelijk moet zijn om een luchtig resultaat te

krijgen.

Conventioneel met ventilator

Geschikt voor het braden van vlees en het

bakken van taarten. De ventilator verspreidt

de warmte gelijkmatig door de ovenruimte.

Met deze functie kunt u ook voedsel

ontdooien. Zet hiervoor de thermostaatknop

op 0.

Grill

Voor gerechten die oppervlakkig geroosterd

moeten worden. De buitenkant krijgt een

bruine kleur, zonder dat de binnenkant van het

gerecht beïnvloed wordt. Ideaal voor plat

voedsel zoals steaks, spare-ribs, vis en toast.

Maxi-grill

Met deze functie kunt u grotere porties

tegelijk bereiden. Dankzij het hogere

vermogen krijgen de gerechten sneller een

bruine kleur.

Grill met ventilator

De ventilator verspreidt de warmte van het

grillelement door de oven. Hierdoor worden de

gerechten gelijkmatig gaar. Ideaal voor

grotere grillgerechten zoals gevogelte en

grotere stukken vlees. Zet een ovenschaal

onder het gerecht om afdruipend vet op te

vangen.

Let op

Bij gebruik van de functies grill, maxi-grill of

grill met ventilator moet de ovendeur gesloten

zijn.

Onderwarmte

De warmte komt alleen van het onderelement.

Deze functie is geschikt voor het opwarmen

van gerechten en het laten rijzen van deeg.

Grill en onderwarmte

Speciaal geschikt voor het braden van grotere

stukken vlees.

Opmerking

Tijdens gebruik van een ovenfunctie is het

indicatielampje van de oventhermostaat

ingeschakeld.

1 – Functieknop

2 – Thermostaatknop 

3 – Elektronische schakelklok  

4 – Indicatielampje oventhermostaat. Brandt

gedurende het opwarmen van de oven.

Het lampje dooft als de ingestelde

temperatuur bereikt is.
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5 Selecteer een temperatuur en een

ovenfunctie.

6 Zodra de eindtijd bereikt is schakelt de

oven automatisch uit. Er klinkt een

geluidssignaal en het indicatielampje

knippert. 

7 Druk op een willekeurige toets om het

geluidssignaal uit te schakelen, de oven

wordt hierdoor weer ingeschakeld.

8 Zet de thermostaatknop en de functieknop

op 0 om de oven uit te schakelen.

U kunt deze functie ook inschakelen terwijl de

oven al in gebruik is. Volg in dat geval de

bovenstaande instructies maar sla stap 5 over.

Automatisch in- en uitschakelen

1 Druk op MODE totdat het indicatielampje

naast het symbool op het display

knippert. 

2 Stel de gewenste bereidingstijd in met de

+ of - toets.

3 Het indicatielampje brandt permanent. 

4 Druk opnieuw op MODE totdat het

indicatielampje naast het symbool op

het display knippert

5 Stel de gewenste eindtijd in met de + of -

toets.

6 Het indicatielampje brandt permanent. 

7 Selecteer een temperatuur en een

ovenfunctie.

8 De oven blijft uitgeschakeld. De

indicatielampjes en branden

permanent. De oven is ingesteld.

9 De oven berekent zelf wanneer hij moet

inschakelen. Zodra de begintijd is

aangebroken schakelt de oven

automatisch in.

10 Zodra de eindtijd bereikt is schakelt de

oven automatisch uit. Er klinkt er een

geluidssignaal en het indicatielampje 

knippert. 

11 Druk op een willekeurige toets om het

geluidssignaal uit te schakelen, de oven

wordt hierdoor weer ingeschakeld.

12 Zet de thermostaatknop en de functieknop

op 0 om de oven uit te schakelen.

Opmerking

Met de toets MODE kunt u alle functies van de

elektronische schakelklok kiezen en, indien

nodig, aanpassen met de + of - toets. Na het

kiezen van de gewenste functie gaat het

indicatielampje naast het betreffende symbool

branden.

Na een stroomuitval wordt de klokinstelling

gewist. Als u de oven weer op het lichtnet

aansluit verschijnt “12:00” op het display. In

dat geval moet u de dagtijd opnieuw instellen.

Dagtijdweergave uitschakelen

Druk 2 willekeurige toetsen tegelijkertijd in en

houd ze enkele seconden ingedrukt. De

dagtijdweergave dooft.

U kunt de dagtijdweergave alleen

uitschakelen als de dagtijd weergegeven

wordt op het display en er geen functie

geprogrammeerd is (alle indicatielampjes zijn

uitgeschakeld).
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Bediening van de oven

1 Selecteer een temperatuur en een

ovenfunctie met de thermostaatknop en de

functieknop.

2 Zet de thermostaatknop en de functieknop

op 0 om de oven uit te schakelen.

Elektronische schakelklok

Dagtijd instellen 

Als de oven op het lichtnet wordt aangesloten

verschijnt “12:00” op het display en knippert

het indicatielampje naast het symbool .

Druk op + of - om de juiste dagtijd in te stellen.

Na enkele seconden wordt de ingestelde

dagtijd automatisch opgeslagen en dooft het

indicatielampje.

Handmatig instellen

Nadat de dagtijd is ingesteld is de oven klaar

voor gebruik. Selecteer een temperatuur en

een ovenfunctie met de thermostaatknop en

de functieknop.

Zet de thermostaatknop en de functieknop op

0 om de oven uit te schakelen.

Alarm instellen

1 Druk op MODE totdat het indicatielampje

naast het symbool op het display

knippert. 

2 Stel de gewenste tijd in met de + of - toets.

3 Het indicatielampje brandt permanent als

teken dat het alarm is ingesteld. 

4 Na afloop van de ingestelde tijd klinkt er

een geluidssignaal en knippert het

indicatielampje . 

5 Druk op een willekeurige toets om het

geluidssignaal uit te schakelen. Het

indicatielampje dooft. Op het display

verschijnt weer de dagtijd.

Instellen van de bereidingstijd

1 Druk op MODE totdat het indicatielampje

naast het symbool op het display

knippert. 

2 Stel de gewenste bereidingstijd in met de

+ of - toets.

3 Het indicatielampje brandt permanent als

teken dat de bereidingstijd is ingesteld. 

4 Op het display verschijnt nu weer de

dagtijd.

5 Selecteer een temperatuur en een

ovenfunctie.

6 Na afloop van de bereidingstijd schakelt

de oven automatisch uit. Er klinkt een

geluidssignaal en het indicatielampje

knippert. 

7 Druk op een willekeurige toets om het

geluidssignaal uit te schakelen, de oven

wordt hierdoor weer ingeschakeld.

8 Zet de thermostaatknop en de functieknop

op 0 om de oven uit te schakelen.

Instellen van de eindtijd

1 Druk op MODE totdat het indicatielampje

naast het symbool op het display

knippert. 

2 Stel de gewenste bereidingstijd in met de

+ of - toets.

3 Het indicatielampje brandt permanent als

teken dat de eindtijd is ingesteld. 

4 Op het display verschijnt nu weer de

dagtijd.
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Installatie van de oven

Sluit de oven aan op het lichtnet en volg de

onderstaande instructies.

- Schuif de oven in de nis.

- Zorg dat de aansluitkabel niet bekneld

raakt en niet bovenop de oven ligt.

- Bevstig de oven aan het keukenkastje met

de 4 schroeven.

- Controleer of de ovenbehuizing niet in

aanraking komt met de wanden van het

keukenkastje. Zorg dat er minimaal 2 mm

ruimte is tussen de ovenbehuizing en de

wanden van de keukenkast.
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Ovendeur verwijderen en plaatsen

Ovendeur verwijderen

- Open de ovendeur volledig.

- Steek de meegeleverde veiligheidspen

door het gat in het scharnier.

- Pak de ovendeur met beide handen vast

en sluit hem bijna helemaal.

- Til de deur iets op en trek de scharnieren

uit de opening.

Let op - verwondingsgevaar

Haal de veiligheidspen niet uit het scharnier.

Het scharnier staat onder veerspanning. Om

de ovendeur weer te kunnen plaatsen moet

het scharnier gespannen zijn. Na het

verwijderen van de veiligheidspen is het niet

meer mogelijk om het scharnier handmatig te

spannen en de veiligheidspen te plaatsen.

Ovendeur plaatsen

- Pak de ovendeur met beide handen vast

en schuif de scharnieren in de openingen.

De scharnieren klikken vast.

- Doe de ovendeur langzaam helemaal

open.

- Trek de veiligheidspen uit het scharnier.

- Sluit de ovendeur.
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