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Elektronische digitale klok NL

Met de programmeerklok kunt u de werking van de oven op
twee manieren instellen:
Halfautomatisch: de oven begint direct te werken en de
werking stopt na afloop van de ingestelde tijd.
Automatisch: op de ingestelde tijd begint  en eindigt de
werking van de oven automatisch.

1. Toets voor het instellen van de kookwekker
2. Toets voor het instellen van de werkingsduur
3. Toets voor het instellen van het einde van de werking
4. Toets voor het instellen van de niet-geprogrammeerde

werking
5. Draaiknop
6. – het symbool brandt vanaf het moment van 

instellen tot het einde van de werking van de oven
– het symbool knippert als de oven in werking is

7. Kookwekker

Mogelijkheid tot instellen van de klok met één hand
De klok kan ook met één hand worden ingesteld. Door één
maal op één van de toetsen 1-4 (die u daarna weer los kunt
laten) te drukken en knop 5 te draaien, kunt u de gewenste
waarde in 4 seconden instellen. Als u in deze tijd met de
draaiknop geen waarde instelt, wordt de gewenste functie niet
geactiveerd (de dagtijd verschijnt weer op het display).

Instellen van de klok op de dagtijd
Na de aansluiting van het apparaat op het elektriciteitsnet
knipperen op het display afwisselend de symbolen AUTO en
0.00. U stelt de klok in op de juiste dagtijd door tegelijkertijd de
toetsen 1 en 2 in te drukken (0.00 gaat branden, alleen AUTO
knippert nog) en met knop 5 de dagtijd in te stellen (nu
verdwijnt ook het symbool AUTO). Als u de gewenste tijd heeft
ingesteld, begint de klok na 5 seconden te lopen.

Niet-geprogrammeerde werking van de oven
Om de oven niet-geprogrammeerd te kunnen gebruiken, mag
het symbool AUTO niet knipperen! Controleer daarom altijd de
programmeerklok: als het symbool AUTO knippert, druk dan
toets 4 in! Pas als het symbool AUTO verdwijnt kan de oven
niet-geprogrammeerd werken!

BELANGRIJK!
• Door op de bijbehorende toetsen te drukken, kun u op elk

gewenst tijdstip de instellingen controleren en desgewenst
veranderen.

• U kunt de draaiknop naar links of naar rechts draaien.
• Als u de geprogrammeerde werking wilt veranderen, moet u

de instellingen op de stand 0.00 herroepen en op toets 4
drukken, zodat het symbool AUTO verdwijnt.

• Na een stroomonderbreking moet de klok opnieuw worden
ingesteld.

Halfautomatische werking
Bij deze wijze van programmeren bepaalt u de tijd gedurende
welke de oven moet werken (de werkingsduur).
De maximale instellingsmogelijkheid is 23 uur en 59 minuten!

De procedure voor de halfautomatische werking:
Als eenvoudig voorbeeld:
Een werkingsduur van 1 uur en 20 minuten (1.20).

1. Stel de werkingsduur in:
- Druk op toets 2 (0.00 en het symbool 7 verschijnen).
Met knop 5 stelt u de tijd in, totdat 1.20 verschijnt (zodra
u knop 5 begint te draaien, licht ook het symbool AUTO
op!). Als u de gewenste tijd heeft ingesteld, verschijnt na
ongeveer 5 seconden de dagtijd op het display en gaan
de symbolen AUTO en 7 branden.

2. Schakel de oven aan:
Met de bijbehorende knoppen van de oven stelt u de
werkingswijze en de temperatuur   van de oven in.

3. De oven begint direct na het aanschakelen te werken (het
begin van het braden). Tijdens de werking branden de
symbolen AUTO en 7.

4. Na afloop van de ingestelde tijd – in ons geval na 1 uur
en 20 minuten – stopt de werking van de oven
automatisch (einde van het braden):
− er klinkt een onderbroken akoestisch signaal, dat u uit

kunt zetten door op één van de toetsen 1, 2, 3 of 4 te
drukken of dat na 2 minuten vanzelf uitschakelt.

− het symbool 7 verdwijnt en
− het symbool AUTO knippert.

5. U schakelt de oven uit en drukt op toets 4, zodat het
symbool AUTO verdwijnt! Als het symbool AUTO
verdwijnt is de oven klaar voor niet-geprogrammeerde
werking.

Automatische werking
Bij deze wijze van programmeren bepaalt u de tijd gedurende
welke de oven moet werken (de werkingsduur) en hoe laat de
werking moet eindigen (einde van de werking).
De maximale instelling van de werkingsduur en het einde van
de werking is 23 uur en 59 minuten (instelling van het einde
van de werking = dagtijd + 23 uur en 59 minuten).

WAARSCHUWING!
De oven zal niet automatisch werken als u hem niet met de
juiste knoppen inschakelt!

De procedure van de automatische werking
Als eenvoudig voorbeeld:
Werkingsduur 1 uur en 20 minuten (1.20), einde van de
werking om 13.52.

1. Controleer of de klok op de juiste dagtijd is ingesteld.
2. Stel de wijze van de werking in:

- Druk op toets 2 (0.00 en het symbool 7 verschijnen).
Met knop 5 stelt u de tijd in, totdat 1.20 verschijnt (zodra
u knop 5 begint te draaien, licht ook het symbool AUTO
op!). Als u de gewenste tijd heeft ingesteld, verschijnt na
ongeveer 5 seconden de dagtijd op het display en gaan
de symbolen AUTO en 7 branden.

3. Het instellen van het einde van de werking:
Druk op toets 3 en stel de tijd in met knop 5 (het einde
van de werking = dagtijd + ingestelde duur) totdat 13.52
verschijnt, de tijd waarop de oven op moet houden te
werken. Als u de gewenste tijd heeft ingesteld, verschijnt
na ongeveer 5 seconden de dagtijd op het display en licht
het symbool 8 op. Het symbool 7 verdwijnt (dit licht weer
op als de oven op de ingestelde tijd begint te werken).

4. Schakel de oven in:
Stel de werkingswijze en de braadtemperatuur in met de
oventoetsen.

5. De oven begint op de juiste tijd (in ons geval om 12.32)
automatisch te werken (het begin van het braden), blijft 1
uur en 20 minuten werken en stopt om 13.52 (einde van
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het braden). Tijdens de werking brandt het symbool 7
weer.

6. Als de oven ophoudt te werken:
− klinkt er een onderbroken akoestisch signaal, dat u uit

kunt zetten door op één van de toetsen 1, 2, 3 of 4 te
drukken of na 2 minuten vanzelf uitschakelt.

− verdwijnt het symbool 7 en
− knippert het symbool AUTO.

7. U schakelt de oven uit en drukt op toets 4, zodat het
symbool AUTO verdwijnt!                   Als het symbool
AUTO verdwijnt is de oven klaar voor niet-
geprogrammeerde werking.

De programmeerklok als kookwekker
U kunt de klok zelfstandig (onafhankelijk van de werking van
de oven) als kookwekker gebruiken, die u op de afloop van de
ingestelde tijd attent maakt.

De procedure van de werking
Druk op toets 1 (0.00 en het symbool 8 verschijnen) en stel
met knop 5 de tijd in, waarop u gewaarschuwd wilt worden. De
maximale instelmogelijkheid is 23.59.
Na afloop van de ingestelde tijd kinkt er een onderbroken
akoestisch signaal, dat u uit kunt zetten door op één van de
toetsen 1, 2, 3 of 4 te drukken of dat na 2 minuten vanzelf
uitschakelt.

Verminderd oplichten van het display
Tussen 22.00 en 5.59 's morgens brandt het display minder
intensief als de klok gedurende deze tijd niet in gebruik is.

Elektronische tijdschakelklok
Met de elektronische tijdschakelklok programmeert u de tijd
van de werking van de oven van 0 tot 24 uur.

Gebruik van de klok
• Aanduiding van de dagtijd
• Geprogrammeerd uitschakelen van de oven
• Kookwekker

Instellen van de dagtijd
• Als u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit of bij

stroomuitval, lichten in het venstertje afwisselend »0.00« en
»AUTO« op.

• Druk tegelijkertijd op de toetsen »+« en »-». In het venstertje
verschijnt de tijd »0.00« en het symbool »AUTO« gaat
knipperen.

• Door op de toetsen »+« of »-» te drukken stelt u de juiste tijd in
(als u de eerste maal op de »+« of »-» toets drukt, springt de tijd
automatisch op »12.00«).

• Enkele seconden nadat u voor het laatst op de toets »+« of »-»
gedrukt heeft, begint de ingestelde dagtijd te lopen.

Correctie van de dagtijd
• Correctie van de dagtijd is alleen mogelijk, als de

geprogrammeerde uitschakeling van de oven niet actief is.
• Druk tegelijkertijd op de toetsen »+« en »-». Door op de

toets »+« of »-» te drukken verandert u de tijd op de klok.

• Enkele seconden nadat u voor het laatst op de toets »+« of
»-» gedrukt heeft, begint de ingestelde dagtijd te lopen.

Het instellen van de tijd waarop de oven uitschakelt
• Met de knop voor de bediening van de oven kiest u de wijze van de

werking en de temperatuur.
• Druk op de »+« of op de »-» toets en in het venstertje verschijnt  de

tijd »0.00« en licht het symbool »pan« op.
• Door op de »+« of »-» toets te drukken stelt u de gewenste tijd van

de werking van de oven in.
• Terwijl u de tijd instelt, licht ook het teken »AUTO« op.

Enkele seconden nadat u voor het laatst op de »+« of »-» toets
gedrukt heeft verschijnt de dagtijd in het venstertje en lichten de
symbolen »pan« en »AUTO« op. Op de klok begint het aftellen van
de ingestelde tijd. Tijdens de geprogrammeerde werking van de
oven kunt u de uitschakeltijd naar wens veranderen.

• Na afloop van de ingestelde tijd verbreekt de schakelaar van de
klok de werking. U wordt hierop door een akoestisch signaal attent
gemaakt. Het symbool »pan« gaat uit en het symbool »AUTO«
begint te knipperen. Het akoestische signaal schakelt na 2 minuten
vanzelf uit. U kunt het ook eerder uitschakelen door op de »+« of »-
» toets te drukken.

• Opmerking: het symbool »AUTO« blijft knipperen, wat betekent dat
de oven nogsteeds uitgeschakeld is. Als u nogmaals op de »+« of
»-» toets drukt, wordt de klok weer ingeschakeld.

• Draai de knop van de oven terug in de beginstand.

Kookwekker
U kunt de tijdschakelklok ook als kookwekker gebruiken. De
instelprocedure is dezelfde als bij het instellen van de tijd voor
het uitschakelen van de oven, alleen is in dit geval de oven niet
ingeschakeld.

Uitschakelklok (tijdschakelaar)
 De uitschakelklok kan tusen de 0 en120 minuten
worden afgesteld. Draai de knop in de richting van de
wijzers van de klok op de gewenste tijd. Na afloop van
de ingestelde tijd schakelt het gekozen

verwarmingssysteem uit.
Als u de tijdschakelaar niet wenst te gebruiken of de tijd korter
is dan 15 minuten (voorverwarmen, het bakken van pizza's) of
langer is dan 120 minuten (voor gerechten, die een langere
klaarmaaktijd nodig hebben), wordt aanbevolen om de
schakelaar met de hand in te stellen. Draai de knop naar links
tot het symbool .

Op de  0 stand werkt de oven niet.

WIJ BEHOUDEN HET RECHT VOOR OP VERANDERINGEN DIE DE FUNCTIE VAN HET APPARAAT NIET
BEIVLOEDEN.


