Elektronische programmeerklok met sonde
De programmeerklok met sonde maakt de
geprogrammeerde werking van de oven
mogelijk en hiermee de geprogrammeerde
braadtijd.
Speciaal bij deze klok is de mogelijkheid van
verbinding met een sonde voor het meten van de
temperatuur in de kern van het gerecht.
De klok heeft een display met een groen en een
rood deel.
Op het groene deel verschijnt de dagtijd of de
twee tijdinstellingen van het begin en het einde
van de werking.
Op het rode deel verschijnt de temperatuur.

drukken (waarna u ze weer los kunt laten). Het
getal 12.00 brandt en het pijltje 5 begint te
knipperen. U stelt de dagtijd in door knop 5 te
draaien. Als u ophoudt met draaien verdwijnen na
4 seconden alle pijltjes en is de klok op de dagtijd
ingesteld.
Bij stroomuitval moet de klok opnieuw worden
ingesteld!

Niet-geprogrammeerde werking van
de oven
Om de oven niet-geprogrammeerd te kunnen
gebruiken, mag het pijltje 3 niet knipperen!
Controleer daarom altijd de programmeerklok: als
het pijltje 3 knippert, druk dan op toets 3. Pas als
het pijltje verdwijnt kan de oven nietgeprogrammeerd werken!

Geprogrammeerde werking van de
oven

1. Toets voor de instelling van de werkingsduur
2. Toets voor de instelling van het einde van de
werking
3. Toets voor de instelling van de nietgeprogrammeerde werking van de oven
4. Toets voor de instelling van de temperatuur
5. Draaiknop
6. Pijltjes 1-5

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 gaat het
pijltje boven de gekozen knop branden en begint
pijltje 5 boven de draaiknop te knipperen,
waarmee u de gewenste waarde binnen 4
seconden in moet stellen. 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 groene deel van
het display afwisselend de symbolen 0.00 en de
pijltjes 1 en 2. U stelt de klok in op de juiste
dagtijd door tegelijkertijd de toetsen 1 en 2 in te

Met de programmeerklok kunt u de werking van
de oven op drie manieren programmeren:
• Halfautomatisch: de oven begint direct te
werken en schakelt automatisch uit na afloop
van de ingestelde tijd;
• Automatisch: de oven begint op de ingestelde
tijd automatisch te werken en eindigt op de
ingestelde tijd;
• Met de sonde: automatisch werking van de
oven als de ingestelde temperatuur van de kern
van het gerecht bereikt is.

BELANGRIJK!

• Als u de geprogrammeerde werking wilt
onderbreken, moet u de instellingen op 0.00
herroepen en op toets 3 drukken, zodat pijltje 3
verdwijnt.
• Door op de juiste toetsen te drukken kunt u de
instellingen controleren en deze indien gewenst
veranderen.
• U kunt de draaiknop 5 naar links of naar rechts
draaien.
• Bij stroomuitval moet de klok opnieuw worden
ingesteld!

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

Gebruiksaanwijzing
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De procedure van de
halfautomatische werking
Een eenvoudig voorbeeld:
1. Stel de werkingsduur in:
− Druk op toets 2 (0.00 verschijnt en het pijltje
5 begint te knipperen) en draai de draaiknop
5 naar rechts, totdat 1.20 verschijnt. Als u
ophoudt de knop te draaien, houdt pijltje 5
na 4 seconden op te knipperen, het display
schakelt over op de dagtijd en de pijltjes 1
en 3 gaan branden.
2. Schakel de oven aan:
Met de toetsen van de oven stelt u het
verwarmingssysteem en de braadtemperatuur
in.
3. De oven begint direct na het aanschakelen te
werken (het begin van het braden). Tijdens
het braden branden de pijltjes 1 en 3.
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):
− klinkt er een onderbroken akoestisch
signaal, dat u uit kunt zetten door op een
willekeurige toets te drukken of dat na 2
minuten vanzelf uitschakelt
− verdwijnt het pijltje 1 en
− knippert het pijltje 3.
5. Schakel de oven uit en druk op toets 3, zodat
het pijltje 3 verdwijnt!
Als het pijltje 3 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 toetsen 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 is ingesteld op de juiste
dagtijd.
2. Stel de wijze van de werking in:
− Druk op toets 1 (0.00 verschijnt en het pijltje
5 begint te knipperen) en draai de draaiknop
5 naar rechts totdat 1.20 verschijnt. Als u de
knop loslaat, verschijnt de dagtijd op het
display en knipperen de pijltjes 1 en 3.
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3. Het instellen van het einde van de werking:
Druk op toets 2. Het einde van de werking
(dagtijd + ingestelde duur) verschijnt en pijltje
5 begint te knipperen. Draai de draaiknop 5
naar rechts, totdat 13.52 verschijnt, de tijd
waarop de oven op moet houden te werken.
Als u ophoudt knop 5 te draaien, verschijnt na
4 seconden de dagtijd op het display en gaan
de pijltjes 1, 2 en 3 branden.
Pas op: als u met knop 1 de werkingsduur
heeft ingesteld, daarna op toets 2 drukt voor
het einde van de werking en dan direct knop 5
naar links draait, zult u hiermee het einde van
de werking instellen op 0.00 en zo de
werkingsduur en het einde van de werking
herroepen!
4. Schakel de oven in:
Stel het verwarmingssysteem en de
braadtemperatuur in met de toetsen van de
oven.
5. De oven begint op de juiste tijd (in ons geval
om 12.32) automatisch te werken (het braden
begint en het pijltje 2 verdwijnt), blijft 1 uur en
20 minuten werken en stopt om 13.52. Tijdens
de werking branden de pijltjes 1 en 3.
6. Als de oven ophoudt te werken (het braden
wordt beëindigd):
− klinkt er een akoestisch signaal, dat u uit
kunt zetten door op een willekeurige knop te
drukken of dat na 2 minuten vanzelf
uitschakelt,
− verdwijnt het pijltje 1 en
− knippert het pijltje 3.
7. Schakel de oven uit en druk op knop 3, zodat
het pijltje 3 verdwijnt!
Als het pijltje 3 verdwijnt is de oven klaar voor
niet-geprogrammeerde werking.

Geprogrammeerd braden met de
sonde
Bij deze wijze van programmeren stelt u de
gewenste temperatuur in de kern van het gerecht
in; instelling is mogelijk tussen 3 en 99 °C.
De oven werkt totdat de kern van het gerecht de
ingestelde temperatuur bereikt heeft.
De temperatuur binnen in het gerecht wordt door
de temperatuursonde gemeten.

WAARSCHUWING!
Pas op dat tijdens het braden de sonde niet met
de verwarmingselementen in aanraking komt!
Voor het braden van vlees met de sonde zijn
grote stukken geschikt, bij voorkeur zonder been
omdat deze het meten van de temperatuur
bemoeilijken en onjuiste temperatuurwaarden
geven. Kip en konijn zijn niet geschikt om met de
sonde te braden.

Gebruiksaanwijzing

Aanbevolen temperaturen in de kern van het
vlees:
Gebraden varkensvlees
85°C
Gebraden rundvlees
80°C
Gebraden kalfsvlees
75°C
Gebraden lendestuk
40-50°C

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.

Procedure
Voorbeeld: de temperatuur in de kern van het
gerecht is 85°C
1. Sluit de sonde aan:
Doe de stekker van de sonde in het
stopcontact en steek de sonde in het gerecht.
Op het moment dat u de sonde aansluit, licht
het rode deel van het display op: het symbool
van de sonde gaat branden, de van te voren
ingestelde waarde 60 °C brandt en het rode
pijltje 4 knippert.
2. Stel de gewenste temperatuur van de kern
van het gerecht in:
Druk op knop 4, nu begint het pijltje 5 te
knipperen, met de draaiknop 5 stelt u de
gewenste waarde 85 °C in. Als u ophoudt de
knop te draaien, verschijnt op het display 30
(of de waarde van de begintemperatuur van
de kern van het gerecht, als deze hoger is dan
30 °C) en knippert °C en brandt het pijltje 4.
Let op: als u 4 seconden na op toets 4 gedrukt
te hebben niet met de draaiknop 5 een nieuwe
waarde ingesteld heeft, verschijnt op het
display automatisch 30 ° ofwel de feitelijke
temperatuur van de kern van het gerecht.
3. Schakel de oven in.
Stel met de oventoetsen het
verwarmingssysteem en de braadtemperatuur
in.
4. De oven begint direct na het instellen te
werken (begin van het braden) en de sonde
meet de toenemende temperatuur in de kern
van het gerecht. Tijdens de werking branden
het rode pijltje 4 en de waarde van de
temperatuur en knippert 0°C.
5. Als de ingestelde temperatuur van de kern
van het gerecht bereikt is (in ons geval 85 °C),
houdt de oven op te werken (het braden wordt
beëindigd):
− er klinkt een onderbroken akoestisch
signaal, dat u uit kunt schakelen door op
een willekeurige toets te drukken of dat na 2
minuten vanzelf uitschakelt.
− de bereikte waarde van de temperatuur (85)
knippert en
− °C en het rode pijltje 4 branden.
6. Schakel de oven uit!
7. Trek de sonde uit het gerecht en het
stopcontact. Op de klok verdwijnt het rode
deel van het display.

WAARSCHUWING!
U mag alleen de voor deze oven voorziene
temperatuursonde gebruiken.

Gebruiksaanwijzing
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Elektronische digitale klok
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.

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 nietgeprogrammeerd werken!

BELANGRIJK!

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 nietgeprogrammeerde 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
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• 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.

Gebruiksaanwijzing

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

werken en stopt om 13.52 (einde van 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

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

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.

Gebruiksaanwijzing

7

Electronische uitschakelklok

1 knop voor het instellen van de dagtijd en de
niet-geprogrammeerde werking (handbediening)
2 (-) min
3 (+) plus

Het instellen van de klok op de dagtijd
Wanneer u het apparaat op het electriciteitsnet
aansluit, verschijnt op de display 0 00. Druk op
toets 1. Met de toetsen 2 en 3 kunt u de klok op
de juiste dagtijd instellen. 7 seconden nadat u
voor het laatst op één van de toetsen heeft
gedrukt, begint de klok te lopen. Het symbool S1
licht op om aan te geven dat de klok op nietgeprogrammeerde werking (handbediening) is
ingesteld.
U kunt de dagtijd op elk gewenst moment
corrigeren (behalve wanneer het symbool S2
geactiveerd is) door op toets 1 te drukken en dan
met de toetsen 2 en 3 de tijd te veranderen. Na
de laatste keer drukken op toets 2 of 3 moet u
absoluut 7 seconden wachten, totdat de klok de
nieuwe tijd aangeeft.
Opmerking: wanneer u toets 2 of 3 langere tijd
ingedrukt houdt, veranderen de getallen op de
display sneller.

Verandering van zomer/wintertijd
Wanneer u toets 1 ongeveer 4 seconden
ingedrukt houdt, begint het getal op de display dat
de uren aangeeft, te knipperen. Met de toetsen 2
en 3 verandert u alleen de uren. Dit heeft geen
invloed op de minuten en de verborgen
seconden!
Wacht 7 seconden, waarna de getallen op de
display ophouden te knipperen en de klok op de
nieuwe tijd is ingesteld.

De instelling van de duur van de
werking
Wanneer u toets 3 indrukt, verschijnen de
getallen 0 00 op de display en wordt het symbool
S1 ingeschakeld, als dit tenminste nog niet
ingeschakeld was. Druk nogmaals op toets 3 en
op de display verschijnt het getal 0 10.
Tegelijkertijd wordt het symbool S2 geactiveerd,
die de duur van de werking van de oven
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aangeeft. Met toets 3 kunt u de gewenste duur
van de werking in intervallen van 10 seconden
instellen. De maximale insteltijd bedraagt 10 uur.
Wanneer u toets 3 ononderbroken ingedrukt
houdt, veranderen aan de linkerkant van de
display de minuten en wel tot 99 50 (dit betekent
99 minuten en 50 seconden). De maximale
insteltijd bedraagt 10 uur. Wanneer u met toets 3
de tijd nog verder verandert, geeft de display 1 40
aan. Dit betekent dat de tijd in het formaat van 1
uur en 40 minuten is ingesteld.
Dus: als u een kortere tijd dan 1 uur en 40
minuten instelt, geeft de linkerkant van de display
de minuten en de rechterkant de seconden aan.
Als de ingestelde tijd echter langer is, geeft de
linkerkant de uren en de rechterkant de minuten
aan.
Wanneer u de gewenste werkingsduur instelt,
begint het aftellen na 7 seconden. Als de
ingestelde tijd 99 minuten en 50 seconden
bedraagt of korter is, geeft de display het aftellen
per seconde aan. Als de ingestelde tijd langer is,
verloopt het aftellen in intervallen van 1 minuut.
Wanneer u de tijd op nul wenst in te stellen terwijl
het aftellen al begonnen is, houdt dan toets 2 zo
lang ingedrukt, dat de display de getallen 0 00
aangeeft en het symbool S1 uitschakelt.
Wanneer u de klok op niet-geprogrammeerde
werking (handbediening) wilt instellen, druk dan
op één van de toetsen en het symbool S1 wordt
weer geactiveerd.
Na afloop van de ingestelde tijd klinkt een
geluidssignaal, dat na 7 minuten uit zich zelf
ophoudt, als u het niet eerder uitschakelt door op
één van de toetsen te drukken.
Wanneer u het geluidssignaal hoort, geeft de
display de dagtijd aan en verdwijnen de symbolen
S1 en S2. Op dit moment schakelt de oven uit.
Wanneer u het geluidssignaal onderbreekt door
op één van de toetsen te drukken, licht het
symbool S1 weer op.
Wanneer u het bakken of braden wilt
beëindigen, moet u ook de oven uitschakelen!

De sterkte van het geluidssignaal
Wanneer geen enkele functie geactiveerd is
(symbool S2 is uitgeschakeld) kunt u 3
verschillende geluidssterkten kiezen door toets 2
in te drukken. Wanneer u toets 2 indrukt en
ingedrukt houdt, verschijnt de eerste instelling
van het geluidssignaal op de display. Wanneer u
de toets loslaat en weer indrukt, verschijnt de
tweede geluidssterkte.
De laatst ingestelde geluidssterkte blijft in het
geheugen. U kunt desgewenst de geluidssterkte
nogmaals instellen.

Gebruiksaanwijzing

Het gebruik van de klok in combinatie
met de oven
Bij het gebruik van de klok in combinatie met
de oven moet u eerst de oven aanzetten, het
gewenste bak-/braadsysteem en de gewenste
temperatuur instellen. Schakel de oven uit
wanneer u het bakken of braden beëindigt.

Electronische programmeerklok

1 minutenaanwijzer
2 werkingsduur
3 einde van de werking

4 (-) min
5 (+) plus

Het instellen van de klok op de dagtijd
Wanneer u het apparaat op het electriciteitsnet
aansluit, knipperen op de display de getallen 0 00
en het symbool S3. Druk tegelijkertijd de toetsen 2
en 3 in en stel met de toetsen 3 of 4 de juiste
dagtijd in. 7 seconden nadat u voor het laatst op
één van de toetsen heeft gedrukt, begint de klok te
lopen. Het symbool S1 licht op om aan te geven
dat de klok op niet-geprogrammeerde
(handbediening) is ingesteld.
Opmerking: wanneer u toets 2 of 3 langere tijd
ingedrukt houdt, veranderen de getallen op de
display sneller.

De instelling van de nietgeprogrammeerde werking
(handbediening)
Druk tegelijkertijd de toetsen 2 en 3 in. Hierdoor
wordt elk eerder ingesteld programma herroepen
(symbool S3 verdwijnt, als het actief was).
Symbool S1 wordt geactiveerd (als het al niet actief
was). Dit betekent, dat de niet-geprogrammeerde
werking (handbediening) is ingesteld.

Halfautomatische werking met
werkingsduur
Druk op toets 2. Op de display verschijnen de
getallen 0 00 en het symbool S1. Met de toesten 3
of 4 stelt u de gewenste tijd in. Het symbool S3
verschijnt op de display. U kunt de tijd in

intervallen van 1 minuut instellen. De maximale
insteltijd bedraagt 10 uur.
Wanneer u de gewenste tijd heeft ingesteld,
begint deze na 7 minuten af te tellen. De display
geeft de dagtijd aan.
Door op toets 2 te drukken kunt u de resterende
tijd controleren en deze desgewenst met de
toetsen 3 of 4 corrigeren.
Na afloop van de ingestelde tijd klinkt een
geluidssignaal, dat na 7 minuten vanzelf ophoudt,
als u het niet onderbreekt door op de toetsen 1, 2
of 3 te drukken. Symbool S1 verdwijnt en symbool
S3 knippert. Op dit moment schakelt de oven uit.
Nadat u tegelijkertijd de toetsen 2 en 3 heeft
ingedrukt, verdwijnt het symbool S3. Symbool S1
verschijnt en de klok is op niet-geprogrammeerde
werking (handbediening) ingesteld. Wanneer u het
bakken of braden wilt beëindigen, moet u ook de
oven uitschakelen!

Halfautomatische werking met
beëindiging van de werking
Druk toets 3 in en houdt deze ingedrukt. Op de
display verschijnt de dagtijd. Met de toetsen 3 of 4
stelt u de gewenste tijd van de beëindiging van de
werking in (deze moet langer dan de dagtijd zijn).
Symbool S3 verschijnt 7 seconden na de instelling
van de gewenste tijd op de display.
Wanneer de dagtijd de ingestelde bak-/braadtijd
bereikt, klinkt een geluidssignaal, dat na 7 minuten
vanzelf ophoudt als u het niet onderbreekt door op
toets 1, 2 of 3 te drukken. Symbool S1 verdwijnt en
symbool S3 knippert. Symbool S1 verschijnt en de
klok is op niet-geprogrammeerde werking
(handbediening) ingesteld.
Wanneer u het bakken of braden wilt
beëindigen, moet u ook de oven uitschakelen!

Automatische werking met instelling
van de werkingsduur en beëindiging
van de werking
Druk op toets 2 en stel de werkingsduur in door op
de toetsen 3 en 4 te drukken.
Druk daarna op toets 3 en op de display verschijnt
de eerstmogelijke beëindigingstijd van de werking.
Stel het einde van de werking in met de toetsen 3
en 4. Het symbool S1 verdwijnt wanneer de
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beëindigingstijd langer is dan de dagtijd + de
werkingsduur.
De oven begint automatisch te werken op de
ingestelde tijden.
Voorbeeld
Dagtijd = 12:00, de werkingsduur is als volgt
ingesteld: begin 1:30, einde 14:00. Dit betekent,
dat de oven om 12:30 begint de werken.

Fouten bij het instellen
Als bijvoorbeeld de tijd van het einde van de
werking zo is ingesteld, dat hij korter dan de
dagtijd + de werkingsduur is, klinkt een
geluidssignaal en knippert het symbool S3. Voor
een juiste werking moeten de ingestelde tijden
worden gecorrigeerd (u kunt het beste
overschakelen op niet-geprogrammeerde werking
(handbediening) door tegelijkertijd op de toetsen
2 en 3 te drukken en dan de hele procedure
herhalen).

De minutenaangever
Door op toets 1 te drukken kunt u de
minutenaangever activeren, die alleen een
waarschuwingsfunctie heeft en de oven niet
uitschakelt.
Met de toetsen 3 en 4 stelt u de gewenste tijd in.
Het symbool S2 verschijnt op de display.
Wanneer u de gewenste tijd heeft ingesteld,
begint deze na 7 seconden af te tellen. Op de
display verschijnt de dagtijd.
Door op toets 1 te drukken kunt u de resterende
tijd controleren en deze desgewenst met de
toetsen 3 of 4 corrigeren.
Na afloop van de ingestelde tijd klinkt een
geluidssignaal, dat na 7 minuten vanzelf ophoudt,
als u het niet eerder uitschakelt door op één van
de toetsen 1, 2 of 3 te drukken. Het symbool S2
verdwijnt.

De geluidssterkte van het signaal
Wanneer geen enkele functie geactiveerd is
(alleen de dagtijd verschijnt op de display) kunt u
3 verschillende geluidssterkten kiezen door toets
4in te drukken. Wanneer u toets 4 indrukt en
ingedrukt houdt, verschijnt de eerste instelling
van het geluidssignaal op de display. Wanneer u
de toets loslaat en weer indrukt, verschijnt de
tweede geluidssterkte.
De laatst ingestelde geluidssterkte blijft in het
geheugen. U kunt desgewenst de geluidssterkte
nogmaals instellen.

Het herroepen van een tijdprogramma
Alle tijdinstellingen, behalve de minutenaangever,
kunt u op elk gewenst tijdstip herroepen door
tegelijkertijd op de toetsen 2 en 3 te drukken. De
ingestelde programma's worden automatisch
onderbroken en de klok springt op de nietgeprogrammeerde werking (handbediening).

Het gebruik van de klok in combinatie
met de oven
Bij het gebruik van de klok in combinatie met
de oven moet u eerst de oven aanzetten, het
gewenste bak-/braadsysteem en de gewenste
temperatuur instellen. Schakel de oven uit
wanneer u het bakken of braden beëindigt.

Electronische programmeerklok met sonde
voor het vlees
Het instellen van de klok op de dagtijd

1 minutenaanwijzer
2 werkingsduur
3 einde van de werking
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4 (-) min
5 (+) plus

Wanneer u het apparaat op het electriciteitsnet
aansluit, knipperen op de display de getallen 0 00
en het symbool S3. Druk tegelijkertijd de toetsen
2 en 3 in en stel met de toetsen 3 of 4 de juiste
dagtijd in. 7 seconden nadat u voor het laatst op
één van de toetsen heeft gedrukt, begint de klok
te lopen. Het symbool S1 licht op om aan te
geven dat de klok op niet-geprogrammeerde
(handbediening) is ingesteld.
Opmerking: wanneer u toets 2 of 3 langere tijd
ingedrukt houdt, veranderen de getallen op de
display sneller.
Gebruiksaanwijzing

De instelling van de nietgeprogrammeerde werking
(handbediening)

Automatische werking met instelling
van de werkingsduur en beëindiging
van de werking

Druk tegelijkertijd de toetsen 2 en 3 in. Hierdoor
wordt elk eerder ingesteld programma herroepen
(symbool S3 verdwijnt, als het actief was).
Symbool S1 wordt geactiveerd (als het al niet
actief was). Dit betekent, dat de nietgeprogrammeerde werking (handbediening) is
ingesteld.

Halfautomatische werking met
werkingsduur
Druk op toets 2. Op de display verschijnen de
getallen 0 00 en het symbool S1. Met de toesten
3 of 4 stelt u de gewenste tijd in. Het symbool S3
verschijnt op de display. U kunt de tijd in
intervallen van 1 minuut instellen. De maximale
insteltijd bedraagt 10 uur.
Wanneer u de gewenste tijd heeft ingesteld,
begint deze na 7 minuten af te tellen. De display
geeft de dagtijd aan.
Door op toets 2 te drukken kunt u de resterende
tijd controleren en deze desgewenst met de
toetsen 3 of 4 corrigeren.
Na afloop van de ingestelde tijd klinkt een
geluidssignaal, dat na 7 minuten vanzelf
ophoudt, als u het niet onderbreekt door op de
toetsen 1, 2 of 3 te drukken. Symbool S1
verdwijnt en symbool S3 knippert. Op dit moment
schakelt de oven uit. Nadat u tegelijkertijd de
toetsen 2 en 3 heeft ingedrukt, verdwijnt het
symbool S3. Symbool S1 verschijnt en de klok is
op niet-geprogrammeerde werking
(handbediening) ingesteld.
Wanneer u het bakken of braden wilt
beëindigen, moet u ook de oven uitschakelen!

Halfautomatische werking met
beëindiging van de werking
Druk toets 3 in en houdt deze ingedrukt. Op de
display verschijnt de dagtijd. Met de toetsen 3 of
4 stelt u de gewenste tijd van de beëindiging van
de werking in (deze moet langer dan de dagtijd
zijn). Symbool S3 verschijnt 7 seconden na de
instelling van de gewenste tijd op de display.
Wanneer de dagtijd de ingestelde bak-/braadtijd
bereikt, klinkt een geluidssignaal, dat na 7
minuten vanzelf ophoudt als u het niet
onderbreekt door op toets 1, 2 of 3 te drukken.
Symbool S1 verdwijnt en symbool S3 knippert.
Symbool S1 verschijnt en de klok is op nietgeprogrammeerde werking (handbediening)
ingesteld.
Wanneer u het bakken of braden wilt
beëindigen, moet u ook de oven uitschakelen!

Druk op toets 2 en stel de werkingsduur in door
op de toetsen 3 en 4 te drukken.
Druk daarna op toets 3 en op de display
verschijnt de eerstmogelijke beëindigingstijd van
de werking. Stel het einde van de werking in met
de toetsen 3 en 4. Het symbool S1 verdwijnt
wanneer de beëindigingstijd langer is dan de
dagtijd + de werkingsduur.
De oven begint automatisch te werken op de
ingestelde tijden.
Voorbeeld
Dagtijd = 12:00, de werkingsduur is als volgt
ingesteld: begin 1:30, einde 14:00. Dit betekent,
dat de oven om 12:30 begint de werken.

Fouten bij het instellen
Als bijvoorbeeld de tijd van het einde van de
werking zo is ingesteld, dat hij korter dan de
dagtijd + de werkingsduur is, klinkt een
geluidssignaal en knippert het symbool S3. Voor
een juiste werking moeten de ingestelde tijden
worden gecorrigeerd (u kunt het beste
overschakelen op niet-geprogrammeerde werking
(handbediening) door tegelijkertijd op de toetsen
2 en 3 te drukken en dan de hele procedure
herhalen).

De minutenaangever
Door op toets 1 te drukken kunt u de
minutenaangever activeren, die alleen een
waarschuwingsfunctie heeft en de oven niet
uitschakelt.
Met de toetsen 3 en 4 stelt u de gewenste tijd in.
Het symbool S2 verschijnt op de display.
Wanneer u de gewenste tijd heeft ingesteld,
begint deze na 7 seconden af te tellen. Op de
display verschijnt de dagtijd.
Door op toets 1 te drukken kunt u de resterende
tijd controleren en deze desgewenst met de
toetsen 3 of 4 corrigeren.
Na afloop van de ingestelde tijd klinkt een
geluidssignaal, dat na 7 minuten vanzelf ophoudt,
als u het niet eerder uitschakelt door op één van
de toetsen 1, 2 of 3 te drukken. Het symbool S2
verdwijnt.

Geprogrammeerd braden met de
sonde voor het vlees
Op deze wijze kunt u de gewenste temperatuur
van de kern van het gerecht instellen. Instelling is
mogelijk tussen de 30 en 99°C. De temperatuur
van de kern wordt door een temperatuursonde
gemeten.

Gebruiksaanwijzing
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Het aansluiten van de sonde
Steek de stekker van de sonde in het stopcontact
en prik de sonde in het gerecht. Het stopcontact
bevindt zich in aan de voorkant van de linker
bovenhoek van de wand van de oven. Het is
afgesloten door een metalen dop, die u eerst
moet verwijderen en na het braden weer moet
bevestigen.

WAARSCHUWING!
Pas op dat tijdens het braden de sonde niet met
het verwarmingselement in aanraking komt!
Geschikt voor het braden van vlees met de sonde
zijn grote stukken vlees, zo mogelijk zonder
botten omdat deze het meten van de temperatuur
moeilijker maken en foute temperatuurwaarden
geven. Kippen en konijnen zijn niet geschikt voor
het braden met de sonde.

Aanbevolen temperaturen van de
kern van het vlees
gebraden varkensvlees
85°C
gebraden rundvlees
80°C
gebraden kalfsvlees
75°C
biefstuk
40-50°C

De procedure

• Sluit de sonde aan en prik hem in het gerecht.
Links op de display verschijnt de feitelijke
temperatuur van het gerecht en rechts de
gewenste temperatuur, die van te voren op
80°C is ingesteld. Met de toetsen 3 of 4 kunt u
de gewenste temperatuur instellen. Als u bij
voorbeeld de gewenste temperatuur op 75°C
heeft ingesteld en de feitelijke temperatuur
30°C is, zal de display 30 75 vertonen.
• Schakel de oven aan: stel het
verwarmingssysteem en de baktemperatuur in
met de hiervoor bestemde knoppen.
• De oven begint direct na het inschakelen te
werken (het braden begint) en de sonde meet
de temperatuur van de kern van het gerecht,
die stijgt.
• Wanneer de ingestelde temperatuur van de
kern van het gerecht is bereikt, houdt de oven
op te werken en klinkt er een signaal, dat u
uitschakelt door op één van de toetsen te
drukken.
• Schakel de oven uit. Als u de oven niet
uitschakelt, zal deze na enige tijd weer
aanschakelen (wanneer de feitelijke
temperatuur onder de gewenste
temperatuur daalt).
Op deze wijze blijft het gerecht op
temperatuur.
• Verwijder de sonde uit het gerecht en het
stopcontact. Op de display verschijnt de dagtijd.
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Het gebruik van de sonde in
combinatie met de tijdfuncties (voor
meer ervaren gebruikers)
Wanneer u de sonde gebruikt, kunt u ook de
duur, het einde of de automatische werking
instellen op de in de punten hierboven
beschreven wijze.
U moet echter het volgende in acht nemen:
• Als u de functie werkingsduur gebruikt en de
gewenste tijd instelt, zal de oven na afloop van
deze tijd uitschakelen, hoewel de feitelijke
temperatuur van het gerecht misschien de
ingestelde temperatuur nog niet bereikt heeft.
Daarom moet deze tijd altijd wat langer zijn dan
de tijd, die nodig is om de gewenste
temperatuur te bereiken.
• Hetzelfde geldt voor de functie einde van de
werking en voor de automatische werking.
Zo'n combinatie kunt u met succes gebruiken
wanneer u al enige ervaring heeft met de tijden,
die nodig zijn om een bepaalde soort en
hoeveelheid vlees voldoende te braden op de
ingestelde gewenste temperatuur van het
gerecht.
Met deze door ervaring verkregen informatie kunt
u ook een enigszins langere tijdsduur van de
werking instellen dan feitelijk nodig is en kunt u
ook de functie automatische werking met succes
gebruiken.
Opmerking: Wanneer de sonde aangesloten is,
vertoont de display altijd de feitelijke en de
gewenste temperatuur. Als u bijvoorbeeld de
braadtijd instelt, wordt 7 seconden na de instelling
weer de temperatuur op de display zichtbaar.

WAARSCHUWING!
U mag uitsluitend de voor deze oven
bestemde temperatuursonde gebruiken.

De geluidssterkte van het signaal
Wanneer geen enkele functie geactiveerd is
(alleen de dagtijd verschijnt op de display) kunt u
3 verschillende geluidssterkten kiezen door toets
4 in te drukken. Wanneer u toets 4 indrukt en
ingedrukt houdt, verschijnt de eerste instelling
van het geluidssignaal op de display. Wanneer u
de toets loslaat en weer indrukt, verschijnt de
tweede geluidssterkte.
De laatst ingestelde geluidssterkte blijft in het
geheugen. U kunt desgewenst de geluidssterkte
nogmaals instellen.

Het herroepen van een tijdprogramma
Alle tijdinstellingen, behalve de minutenaangever,
kunt u op elk gewenst tijdstip herroepen door
tegelijkertijd op de toetsen 2 en 3 te drukken. De
ingestelde programma's worden automatisch
onderbroken en de klok springt op de nietgeprogrammeerde werking (handbediening).

Gebruiksaanwijzing

Het gebruik van de klok in combinatie
met de oven
Bij het gebruik van de klok in combinatie met
de oven moet u eerst de oven aanzetten, het
gewenste bak-/braadsysteem en de gewenste
temperatuur instellen. Schakel de oven uit
wanneer u het bakken of braden beëindigt.

Electronische uitschakelklok

1 knop voor het instellen van de dagtijd en de
niet-geprogrammeerde werking (handbediening)
2 knop voor de (+) en (-) instellingen

Het instellen van de klok op de dagtijd
Als u het apparaat op het electriciteitsnet aansluit,
worden op de display de cijfers 0 00 zichtbaar.
Draai knop 1 naar links of naar rechts en laat
hem los (symbool S1 wordt zichtbaar, dat
aantoont dat de klok op de nietgeprogrammeerde werking - handbediening is
ingesteld. Stel de dagtijd in door knop 2 in de
richting "+" of "-" te draaien.
U kunt op elk gewenst moment de dagtijd
corrigeren (behalve als het symbool S2 actief is)
door knop 1 naar links of naar rechts te draaien
en hem los te laten en knop 2 in de richting "+"
of "-" te draaien.
Als u de tijd heeft ingesteld, moet u absoluut 7
seconden wachten, totdat de klok op de nieuwe
tijd spingt.
Opmerking: wanneer u knop 2 langere tijd op
stand "+" of "-" houdt, veranderen de getallen
sneller.

Verandering van zomer/wintertijd
Wanneer u knop 1 naar links of rechts draait en
hem ongeveer 4 seconden in deze stand houdt,
begint het getal, dat de uren aanwijst, te
knipperen. Door knop 2 in de richting "+" of "-" te
draaien, kunt u alleen de uren veranderen. Dit
heeft geen invloed op de minuten en de
verborgen seconden.

Het instellen van de werkingsduur
Draai knop 2 in de richting "+" en laat hem los,
zodat hij op de neutrale stand springt. Op de
display verschijnt 0 00 en het symbool S1,
wanneer dit nog niet zichtbaar was.

Draai knop 2 weer in de richting "+" en houdt
hem in deze stand. Op de display verschijnt 0 10
en tegelijkertijd wordt het symbool S2
geactiveerd, dat de werkingsduur aantoont.
Als u knop 2 ononderbroken in deze stand houdt,
veranderen de minuten links op de display in
intervallen van 10 seconden en wel tot 99 50 (dit
betekent 99 minuten en 50 seconden). De
maximale insteltijd is 10 uur. Wanneer u knop 2
nog vast blijft houden, wijst de display 1 40 aan.
Dit betekent dat de tijd in het formaat 1 uur en 40
minuten is ingesteld.
Dus: als u een kortere tijd dan 1 uur en 40
minuten instelt, geeft de linkerkant van de display
de minuten en de rechterkant de seconden aan.
Als de ingestelde tijd echter langer is, geeft de
linkerkant de uren en de rechterkant de minuten
aan.
Wanneer u de gewenste werkingsduur instelt,
begint het aftellen na 7 seconden. Als de
ingestelde tijd 99 minuten en 50 seconden
bedraagt of korter is, geeft de display het aftellen
per seconde aan. Als de ingestelde tijd langer is,
verloopt het aftellen in intervallen van 1 minuut.
Wanneer u de tijd op nul wenst in te stellen terwijl
het aftellen al begonnen is, draai dan kop 2 in
stand "-" en houdt hem in deze stand totdat de
display de getallen 0 00 aangeeft en de symbolen
S1 en S2 uitschakelen. Wanneer u de klok op de
niet-geprogrammeerde werking (handbediening)
wilt instellen, draai dan knop 2 op stand "-" en
laat hem weer los.
Na afloop van de ingestelde tijd klinkt een
geluidssignaal, dat na 7 minuten uit zich zelf
ophoudt, als u het niet eerder uitschakelt door
aan één van de knoppen te draaien.
Wanneer u het geluidssignaal hoort, geeft de
display de dagtijd aan en verdwijnen de symbolen
S1 en S2. Op dit moment schakelt de oven uit.
Wanneer u het geluidssignaal onderbreekt door
knop 1 of 2 te draaien, licht het symbool S1 weer
op.
Wanneer u het bakken of braden wilt
beëindigen, moet u ook de oven uitschakelen!

De sterkte van het geluidssignaal
Wanneer geen enkele functie geactiveerd is
(symbool S2 is uitgeschakeld) kunt u 3
verschillende geluidssterkten kiezen door knop 2
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in de richting "-" te draaien. Wanneer u knop 2 in
de richting "-" draait en op deze stand houdt,
verschijnt de eerste instelling van het
geluidssignaal op de display. Wanneer u knop 2
loslaat en weer de richting "-" draait en hem in
deze stand houdt, verschijnt de tweede
geluiddsterkte.
De laatst ingestelde geluidssterkte blijft in het
geheugen. U kunt desgewenst de geluidssterkte
nogmaals instellen.

Het gebruik van de klok in combinatie
met de oven
Bij het gebruik van de klok in combinatie met
de oven moet u eerst de oven aanzetten, het
gewenste bak-/braadsysteem en de gewenste
temperatuur instellen. Schakel de oven uit
wanneer u het bakken of braden beëindigt.

Electronische programmeerklok
De knop 1 in de stand “dagtijd” dient alleen
om de dagtijd te laten zien en niet om hem te
veranderen!

1 knop voor de keuze van de individuele functies
2 knop voor de (+) en (-) instellingen

Draai knop 1 op de stand "handbediening". Elk
eerder ingesteld programma wordt hierdoor
herroepen (het symbool S3 verdwijnt, als het
actief was(. Het symbool S1 wordt actief (als het
dit al niet was). Dit betekent, dat de nietgeprogrammeerde werking (handbediening) is
ingesteld.

Beschrijving van de symbolen:
stand “handbediening”
stand “kookwekker”
stand “werkingsduur”
stand “einde”
stand “dagtijd”

Het instellen van de klok op de dagtijd
Als u het apparaat op het electriciteitsnet aansluit,
worden op de display de cijfers 0 00 zichtbaar en
knippert het symbool S3. Draai knop 1 op de stand
"handbediening" en stel de juiste dagtijd in door
knop 2 in de richting "+" of "-" te draaien. Het
symbook S3 verdwijnt. 7 seconden na het activeren
van een knop begint de klok te lopen. Het symbool
S1 licht op en toont aan dat de klok op de nietgeprogrammeerde werking (handbediening) is
ingesteld.
Opmerking: wanneer u knop 2 langere tijd op
stand "+" of "-" houdt, veranderen de getallen op de
display sneller.
Waarschuwing: Als u 7 seconden na het
aansluiten van het apparaat op het elektriciteitsnet
geen dagtijd instelt, begint deze zelf te lopen. Als u
dan knop 2 in de “+” richting draait, houdt de dagtijd
op te knipperen, terwijl het symbool S3 nogsteeds
knippert. U stelt dan de dagtijd achteraf in op de
volgende wijze:
− Draai knop 1 in de stand “dagtijd” en dan terug in
de stand “handbediening”
− Met knop 2 stelt u de juiste dagtijd in (het symbool
S3 verdwijnt, het symbool S1 gaat branden)
Op de zelfde wijze handelt u bij
stroomonderbrekingen of bij een correctie van de
dagtijd!
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Het instellen van de nietgeprogrammeerdewerking
(handbediening)

Halfautomatische werking met
werkingsduur
Draai knop 1 op de stand "werkingsduur". Op de
display verschijnen de getallen 0 00 en het
symbool S1. Door knop 2 in de richting "+" of "-"
te draaien, stelt u de gewenste tijd in. Symbool
S3 verschijnt op de display. U kunt de tijd in
intervallen van 1 minuut instellen. De maximale
instelbare tijd is 10 uur.
Wanneer u de gewenste tijd heeft ingesteld,
begint deze na 7 seconden af te tellen. Wanneer
knop 1 op de stand "handbediening" staat, ziet
u op de display het aftellen van de ingestelde tijd.
U kunt de resterende tijd desgewenst met knop 2
corrigeren, waarbij knop 1 op de stand
"werkingsduur" moet staan.
Na afloop van de ingestelde tijd klinkt een
geluidssignaal, dat na 7 minuten vanzelf
ophoudt, als u het niet onderbreekt door knop 1 in
een andere stand te draaien. Symbool 1 verdwijnt
en symbool S3 knippert. Op dit moment schakelt
de oven uit.
Nadat u knop 1 in de stand "handbediening" heeft
gedraaid, verdwijnt symbool S3 en wordt symbool
S zichtbaar. De klok is nu ingesteld op de nietgeprogrammeerde werking (handbediening".
Wanneer u het bakken of braden wilt
beëindigen, moet u ook de oven uitschakelen!

Gebruiksaanwijzing

Halfautomatische werking met einde
van de werking
Draai knop 1 in de stand "einde". Op de display
verschijnt de dagtijd. Door knop 2 in de richting
"+" of "-" te draaien, stelt u de gewenste tijd van
de beëindiging van de werking in (deze moet
langer als de dagtijd zijn). Symbool S3 verschijnt
op de display 7 seconden na de instelling van de
gewenste tijd.
Wanneer de dagtijd de ingestelde bak-/braadtijd
bereikt, klinkt een geluidssignaal, dat na 7
minuten vanzelf ophoudt als u het niet
onderbreekt door knop 1 in een andere stand te
draaien. Symbool S1 verdwijnt en symbool S3
knippert. Op dit moment schakelt de oven uit.
Nadat u knop 1 in de stand "handbediening" heeft
gedraaid, verdwijnt symbool S3 en verschijnt
symbool S1. De klok is nu ingesteld op de nietgeprogrammeerde werking (handbediening).
Wanneer u het bakken of braden wilt
beëindigen, moet u ook de oven uitschakelen!

Automatische werking met instelling
van de werkingsduur en einde van de
werking
Draai knop 1 in de stand "werkingsduur" en stel
door het draaien van knop 2 in de richting "+" of
"-" de werkingsduur in.
Draai daarna knop 1 in de stand "einde" en op de
display verschijnt de eerstmogelijke
beëindigingstijd van de werking. Stel het einde
van de werking in door knop 2 in de
richting "+" of "-" te draaien. Het symbool S1
verdwijnt wanneer de beëindigingstijd langer is
dan de dagtijd + de werkingsduur.
De oven begint automatisch te werken op de
ingestelde tijden.
Voorbeeld
Dagtijd = 12:00, de werkingsduur is als volgt
ingesteld: begin 1:30, einde 14:00. Dit betekent,
dat de oven om 12:30 begint de werken.

Fouten bij het instellen
Als bijvoorbeeld de tijd van het einde van de
werking zo is ingesteld, dat hij korter dan de
dagtijd + de werkingsduur is, klinkt een
geluidssignaal en knippert het symbool S3. Voor
een juiste werking moeten de ingestelde tijden
worden gecorrigeerd (u kunt het beste
overschakelen op de niet-geprogrammeerde
werking (handbediening) door tegelijkertijd knop
2 in de stand "handbediening" te draaien en dan
de hele procedure te herhalen).

De kookwekker
Door knop 1 in de stand "kookwekker" te draaien
kunt u de kookwekker activeren, die alleen een
waarschuwingsfunctie heeft en de oven niet
uitschakelt.
Door knop 2 in de richting van "+" of "-" te
draaien stelt u de gewenste tijd in. Het symbool
S2 verschijnt op de display.
Wanneer u de gewenste tijd heeft ingesteld,
begint deze na 7 seconden af te tellen. Wanneer
knop 1 nogsteeds op de stand "kookwekker"
staat, verschijnt het aftellen van de ingestelde tijd
op de display.
Door knop 1 te draaien kunt u de resterende tijd
corrigeren. Hierbij moet knop 1 op de stand
"werkingsduur" staan.
Na afloop van de ingestelde tijd klinkt een
geluidssignaal, dat na 7 minuten vanzelf ophoudt,
als u het niet eerder uitschakelt door knop 1 in
een andere stand te draaien. Het symbool S2
verdwijnt.

Knop (1) op de stand "dagtijd"
Deze stand is neutraal en laat de dagtijd zien.
Gebruik hem alleen wanneer u wilt dat de dagtijd
voortdurend op de display zichtbaar is. U heeft de
klok bijvoorbeeld op automatische werking
ingesteld. Wanneer knop (1) op de stand "einde"
staat, wordt op de display de eindtijd
weergegeven. Als u knop (1) in de stand "dagtijd"
draait, zal op de display de dagtijd te zien zijn.

De geluidssterkte van het signaal
Wanneer geen enkele functie geactiveerd is
(alleen de dagtijd verschijnt op de display) kunt u
3 verschillende geluiddsterkten kiezen door knop
1 in de stand "handbediening" te draaien en 7
seconden te wachten. Wanneer u voor de afloop
van deze tijd knop 2 draait, zult u de dagtijd
veranderen! Draai daarna knop 2 in de richting "-"
en houdt hem in deze stand. De eerste instelling
van het geluidssignaal verschijnt op de display.
Wanneer u de knop loslaat , hem weer in de
richting "-" draait en in deze stand houdt,
verschijnt de tweede geluiddsterkte.
De laatst ingestelde geluidssterkte blijft in het
geheugen. U kunt desgewenst de geluidssterkte
nogmaals instellen.

Het herroepen van een tijdprogramma
U kunt alle tijdinstellingen, behalve de
kookwekker, op elk moment herroepen door knop
1 in de stand "handbediening" te draaien. De
ingestelde programma's worden automatisch
onderbroken en de klok springt op de stand van
de niet-geprogrammeerde werking
(handbediening).

Gebruiksaanwijzing
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Het gebruik van de klok in combinatie
met de oven
Bij het gebruik van de klok in combinatie met
de oven moet u eerst de oven aanzetten, het
gewenste bak-braadsysteem en de gewenste
temperatuur instellen. Schakel de oven uit
wanneer u het bakken of braden beëindigt.

Electronische programmeerklok met sonde
voor het vlees

1 knop voor de keuze van de individuele functies
2 knop voor de (+) en (-) instellingen
Beschrijving van de symbolen:
stand “handbediening”
stand “kookwekker”
stand “werkingsduur”
stand “einde”

"+" of "-" houdt, veranderen de getallen op de
display sneller.
Waarschuwing: Als u 7 seconden na het
aansluiten van het apparaat op het
elektriciteitsnet geen dagtijd instelt, begint deze
zelf te lopen. Als u dan knop 2 in de “+” richting
draait, houdt de dagtijd op te knipperen, terwijl
het symbool S3 nogsteeds knippert. U stelt dan
de dagtijd achteraf in op de volgende wijze:
− Draai knop 1 in de stand “dagtijd” en dan terug
in de stand “handbediening”
− Met knop 2 stelt u de juiste dagtijd in (het
symbool S3 verdwijnt, het symbool S1 gaat
branden)
Op de zelfde wijze handelt u bij stroomonderbrekingen of bij een correctie van de dagtijd

stand „sonde“

De bediening met knop 1
Met knop 1 kiest u de afzonderlijke functies door
hem op de gewenste stand te draaien en enigzins
tegen het apparaat te drukken. Op deze wijze
wordt deze functie geactiveerd. Daarna schakelt
de display terug op de dagtijd (behalve bij het
gebruik van de sonde, waarbij voortdurend de
feitelijke en de ingestelde temperatuur van het
gerecht op de display verschijnen).
De gekozen functie kunt u herroepen door
nogmaals op knop 1 te drukken.

Het instellen van de klok op de dagtijd
Als u het apparaat op het electriciteitsnet aansluit,
worden op de display de cijfers 0 00 zichtbaar en
knippert het symbool S3. Druk op knop 1, draai
hem op de stand “handbediening” en stel de
juiste dagtijd in door knop 2 in de richting "+" of
"-" te draaien. Het symbool S3 verdwijnt. 7
seconden na het laatste activeren van een knop
begint de klok te lopen. Het symbool S1 licht op
en geeft aan dat de klok op de nietgeprogrammeerde werking (handbediening) is
ingesteld.
Opmerking: wanneer u knop 2 langere tijd stand
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Het instellen van de nietgeprogrammeerdewerking
(handbediening)
Druk op knop 1 en draai hem op de stand
“handbediening”
Elk eerder ingesteld programma wordt
hierdoor herroepen (het symbool S3 verdwijnt,
als het actief was(. Het symbool S1 wordt actief
(als het dit al niet was). Dit betekent, dat de nietgeprogrammeerde werking (handbediening) is
ingesteld.

Halfautomatische werking met
werkingsduur
Druk op knop 1 en draai hem op de stand
"werkingsduur". Op de display verschijnen de
getallen 0 00 en het symbool S1. Door knop 2 in
de richting "+" of "-" te draaien, stelt u de
gewenste tijd in. Symbool S3 verschijnt op de
display. U kunt de tijd in intervallen van 1 minuut
instellen. De maximale instelbare tijd is 10 uur.
Wanneer u de gewenste tijd heeft ingesteld,
begint deze na 7 seconden af te tellen en
schakelt de display over op de dagtijd.

Gebruiksaanwijzing

U kunt de resterende tijd desgewenst met knop 2
corrigeren, waarbij knop 1 op de stand
"werkingsduur" moet staan.
Na afloop van de ingestelde tijd klinkt een
geluidssignaal, dat na 7 minuten vanzelf
ophoudt, als u het niet onderbreekt door knop 1 in
een andere stand te draaien. Symbool S1
verdwijnt en symbool S3 knippert. Op dit moment
schakelt de oven uit.
Nadat u op knop 1 heeft gedrukt en hem in de
stand "handbediening" heeft gedraaid, verdwijnt
symbool S3 en wordt symbool S1 zichtbaar. De
klok is nu ingesteld op de niet-geprogrammeerde werking (handbediening". Wanneer u
het bakken of braden wilt beëindigen, moet u
ook de oven uitschakelen!

Halfautomatische werking met einde
van de werking
Druk op knop 1 ien draai hem in de stand "einde".
Op de display verschijnt de dagtijd. Door knop 2
in de richting "+" of "-" te draaien, stelt u de
gewenste tijd van de beëindiging van de werking
in (deze moet langer als de dagtijd zijn). Symbool
S3 verschijnt op de display 7 seconden na de
instelling van de gewenste tijd.
Wanneer de dagtijd de ingestelde bak-/braadtijd
bereikt, klinkt een geluidssignaal, dat na 7
minuten vanzelf ophoudt als u het niet
onderbreekt door knop 1 in een andere stand te
draaien. Symbool S1 verdwijnt en symbool S3
knippert. Op dit moment schakelt de oven uit.
Nadat u op knop 1 heeft gedrukt en hem in de
stand "handbediening" heeft gedraaid, verdwijnt
het symbool S3 en verschijnt het symbool S1. De
klok is nu ingesteld op de niet-geprogrammeerde
werking (handbediening). Wanneer u het
bakken of braden wilt beëindigen, moet u ook
de oven uitschakelen!

Automatische werking met instelling
van de werkingsduur en einde van de
werking
Druk op knop 1 en draai hem in de stand
"werkingsduur". Door knop 2 in de richting "+" of
"-" te draaien stelt u dan de werkingsduur in.
Druk daarna op knop 1 en draai hem in de stand
"einde"; op de display verschijnt de
eerstmogelijke beëindigingstijd van de werking.
Stel het einde van de werking in door knop 2 in
de richting "+" of "-" te draaien. Het symbool S1
verdwijnt wanneer de beëindigingstijd langer is
dan de dagtijd + de werkingsduur.
De oven begint automatisch te werken op de
ingestelde tijden.

Voorbeeld
Dagtijd = 12:00, de werkingsduur is als volgt
ingesteld: begin 1:30, einde 14:00. Dit betekent,
dat de oven om 12:30 begint de werken.

Fouten bij het instellen
Als bijvoorbeeld de tijd van het einde van de
werking zo is ingesteld, dat hij korter dan de
dagtijd + de werkingsduur is, klinkt een
geluidssignaal en knippert het symbool S3. Voor
een juiste werking moeten de ingestelde tijden
worden gecorrigeerd (u kunt het beste knop 1
indrukken en hem op de stand “handbediening”
draaien en dan de hele procedure herhalen).

De kookwekker
Als u op knop 1 drukt en hem in de stand
"kookwekker" draait kunt u de kookwekker
activeren, die alleen een waarschuwingsfunctie
heeft en de oven niet uitschakelt.
Door knop 2 in de richting van "+" of "-" te
draaien stelt u de gewenste tijd in. Het symbool
S2 verschijnt op de display.
Wanneer u de gewenste tijd heeft ingesteld,
begint deze na 7 seconden af te tellen en
schakelt de display over op de dagtijd. U kunt
naar wens de resttijd corrigeren met knop 2, als u
op knop 1 in de stand “werkingsduur” drukt.
staan.
Na afloop van de ingestelde tijd klinkt een
geluidssignaal, dat na 7 minuten vanzelf ophoudt,
als u het niet eerder uitschakelt door knop 1 in
een andere stand te draaien. Het symbool S2
verdwijnt.

Geprogrammeerd braden met de
sonde voor het vlees
Op deze wijze kunt u de gewenste temperatuur
van de kern van het gerecht instellen. Instelling is
mogelijk tussen de 30 en 99°C. De temperatuur
van de kern wordt door een temperatuursonde
gemeten.

Het aansluiten van de sonde
Steek de stekker van de sonde in het stopcontact
en prik de sonde in het gerecht. Het stopcontact
bevindt zich in aan de voorkant van de linker
bovenhoek van de wand van de oven. Het is
afgesloten door een metalen dop, die u eerst
moet verwijderen en na het braden weer moet
bevestigen.

WAARSCHUWING!
Pas op dat tijdens het braden de sonde niet met
het verwarmingselement in aanraking komt!
Geschikt voor het braden van vlees met de sonde
zijn grote stukken vlees, zo mogelijk zonder
botten omdat deze het meten van de temperatuur
moeilijker maken en foute temperatuurwaarden
geven. Kippen en konijnen zijn niet geschikt voor
het braden met de sonde.

Gebruiksaanwijzing
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Aanbevolen temperaturen van de
kern van het vlees
gebraden varkensvlees
85°C
gebraden rundvlees
80°C
gebraden kalfsvlees
75°C
biefstuk
40-50°C

De procedure

• Sluit de sonde aan en prik hem in het gerecht.
Links op de display verschijnt de feitelijke
temperatuur van het gerecht en rechts de
gewenste temperatuur, die van te voren op
80°C is ingesteld. Draai knop 1 in de stand
"sonde". Door knop 2 in de richting "+" of "-" te
draaien, kunt u de gewenste temperatuur
instellen. Als u bij voorbeeld de gewenste
temperatuur op 75°C heeft ingesteld en de
feitelijke temperatuur 30°C is, zal de display
30 75 vertonen.
• Schakel de oven aan: stel het
verwarmingssysteem en de braadtemperatuur
in met de hiervoor bestemde knoppen.
• De oven begint direct na het inschakelen te
werken (het braden begint) en de sonde meet
de temperatuur van de kern van het gerecht,
die stijgt.
• Wanneer de ingestelde temperatuur van de
kern van het gerecht is bereikt, houdt de oven
op te werken en klinkt er een signaal, dat u
uitschakelt door aan één van de knoppen de
draaien.
• Schakel de oven uit. Als u de oven niet
uitschakelt, zal deze na enige tijd weer
aanschakelen (wanneer de feitelijke
temperatuur onder de gewenste
temperatuur daalt).
Op deze wijze blijft het gerecht op
temperatuur.
• Verwijder de sonde uit het gerecht en het
stopcontact. Op de display verschijnt de dagtijd.

Het gebruik van de sonde in
combinatie met de tijdfuncties (voor
meer ervaren gebruikers)
Wanneer u de sonde gebruikt, kunt u ook de duur,
het einde of de automatische werking instellen op
de in de punten hierboven beschreven wijze.
U moet echter het volgende in acht nemen:
• Als u de functie werkingsduur gebruikt en de
gewenste tijd instelt, zal de oven na afloop van
deze tijd uitschakelen, hoewel de feitelijke
temperatuur van het gerecht misschien de
ingestelde temperatuur nog niet bereikt heeft.
Daarom moet deze tijd altijd wat langer zijn dan
de tijd, die nodig is om de gewenste temperatuur
te bereiken.
• Hetzelfde geldt voor de functie einde van de
werking en voor de automatische werking.
Zo'n combinatie kunt u met succes gebruiken
wanneer u al enige ervaring heeft met de tijden, die
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nodig zijn om een bepaalde soort en vlees
voldoende te braden op de ingestelde gewenste
temperatuur van het gerecht.
Met deze door ervaring verkregen informatie kunt
u ook een enigzins langere tijdsduur van de
werking instellen dan feitelijk nodig is en kunt u ook
de functie automatische werking met succes
gebruiken.
Opmerking: Wanneer de sonde aangesloten is,
vertoont de display altijd de feitelijke en de
gewenste temperatuur. Als u bijvoorbeeld de
braadtijd instelt, wordt 7 seconden na de instelling
weer de temperatuur op de display zichtbaar.

WAARSCHUWING!
U mag uitsluitend de voor deze oven
bestemde temperatuursonde gebruiken.

De geluidssterkte van het signaal
Wanneer geen enkele functie geactiveerd is
(alleen de dagtijd verschijnt op de display) kunt u
3 verschillende geluiddsterkten kiezen door knop
1 in te drukken, hem in de stand "handbediening"
te draaien en 7 seconden te wachten. Wanneer u
voor de afloop van deze tijd knop 2 draait, zult u
de dagtijd veranderen! Draai daarna knop 2 in de
richting
"-" en houdt hem in deze stand. De eerste
instelling van het geluidssignaal verschijnt op de
display. Wanneer u de knop 2 loslaat , hem weer
in de richting "-" draait en in deze stand houdt,
verschijnt de tweede geluiddsterkte.De laatst
ingestelde geluidssterkte blijft in het geheugen.
Ukunt desgewenst de geluidssterkte nogmaals
instellen.

Het herroepen van een
tijdprogramma
U kunt alle tijdinstellingen, behalve de
kookwekker, op elk moment herroepen door op
knop 1 te drukken en hem in de stand
"handbediening" te draaien. De ingestelde
programma's worden automatisch onderbroken
en de klok springt op de stand van de nietgeprogrammeerde werking (handbediening).

Het gebruik van de klok in combinatie
met de oven
Bij het gebruik van de klok in combinatie met
de oven moet u eerst de oven aanzetten, het
gewenste bak-/braadsysteem en de gewenste
temperatuur instellen. Schakel de oven uit
wanneer u het bakken of braden beëindigt.

Gebruiksaanwijzing

Analoge programmeerklok
Geeft de dagtijd aan en maakt geprogrammeerde
werking van de oven mogelijk. Een bijzonderheid
van de klok is het automatische braden.

malen in te drukken. De ingestelde tijd is zichtbaar
op het display. De maximale instelbare tijd is 180
minuten. Na afloop van de ingestelde tijd schakelt
de oven uit. Er klinkt een zoemtoon, die u uit kunt
schakelen door op knop 1 te drukken.
De ingestelde tijd kan gewijzigd worden. Druk knop
1 in de stand van symbool 4 in totdat u de gewenste
instelling heeft bereikt.

WAARSCHUWING
1
2

bedieningsknop
symbool voor het instellen van de tijd

3

symbool voor het begin van de
werking van de oven
symbool voor het instellen van de
duur van de werking van de oven
symbool voor het automatische
braden
symbool voor de
nietgeprogrammeerde bediening van
de oven

4
5
6

Gebruik
Draai de bedieningsknop 1 op het gewenste
symbool en activeer de gewenste functie door op
de knop te drukken.

Het instellen van de klok op de dagtijd
Draai de bedieningsknop 1 op symbool 2 en stel
de uurwijzer in op de dagtijd door op knop 1 te
drukken. U kunt de dagtijd ook tijdens de
geprogrammeerde werking van de oven
controleren. Draai de bedieningsknop 1 op
symbool 2 en de wijzers laten de dagtijd zien.

Het instellen van de begintijd van de
werking van de oven
U kunt de begintijd van de werking van de oven tot
11 uur en 59 minuten van te voren instellen.
Draai de bedieningsknop 1 op symbool 3 en stel de
wijzers van de klok in op de gewenste tijd voor het
begin van het bakken. Wijzigingen van de ingestelde
tijd van het begin van de werking van de oven zijn
mogelijk. Druk op knop 1 in de stand van symbool 3
totdat de juiste instelling is bereikt. Wanneer de
dagtijd de ingestelde tijd van de werking van de
oven bereikt, schakelt deze aan.
U kunt de dagtijd zien door knop 1 op symbool 2 te
draaien. De wijzers keren dan terug naar de dagtijd.

Het instellen van de duur van de
werking van de oven
Draai knop 1 op symbool 4 en stel de gewenste tijd
van de werking van de oven in door hem meerdere

De geprogrammeerde werking van de oven
functioneert niet, als u de temperatuurknop en de
keuzeknop van de oven niet heeft ingesteld.
Controleer ook altijd of de dagtijd juist is
ingesteld.

Het programmeren van het begin en
de duur van de werking van de oven
Op de beschreven wijze kunt u het gewenste
begin (aanschakelen van de oven) en de duur
van de werking van de oven (duur van de
werking) instellen.
Wanneer de dagtijd de ingestelde tijd bereikt,
schakelt de oven aan en na afloop van de
ingestelde tijd schakelt hij automatisch uit. Er
klinkt een zoemtoon, die u uit kunt schakelen
door op knop 1 te drukken.
Het is mogelijk de tijd van het begin en van de
duur van de werking van de oven te wijzigen.
Druk op knop 1 in de juiste stand (symbool 3 of
4) totdat de juiste instelling bereikt is.

Zoemtoon
Na afloop van de ingestelde tijd of na afloop van
de werking van de oven klinkt een zoemtoon.
U schakelt deze uit door op knop 1 te drukken.
Na enkele minuten schakelt hij vanzelf uit.

Nietgeprogrammeerde bediening van
de oven.
Draai knop 1 op symbool 6.
Na het draaien van knop 1 in deze stand
verdwijnen alle geprogrammeerde instellingen en
keren de wijzers van de klok terug op de dagtijd.

Automatisch braden
Werkt volgens het principe, dat de tijd van de werking
van de oven afhangt van het gewicht van het vlees. U
stelt de braadtemperatuur in afhankelijk van het vlees.
Draai knop 1 op symbool 5 en stel door op knop 1 te
drukken het gewicht van het vlees in tussen 0,5 en 2
kg, trapsgewijze per 10 ons, wat op het display wordt
weergegeven. Door de keuze van het gewicht is ook
al de tijd van de werking van de oven ingesteld.

Gebruiksaanwijzing

19

Wijzigingen van het gewicht zijn mogelijk. Druk op
knop 1 in stand 5 totdat u de gewenste instelling
bereikt heeft. Wanneer u knop 1 op symbool 4 draait,
laat het display de braadtijd zien, die met het
ingestelde gewicht overeenkomt. Na afloop van deze
tijd schakelt de oven uit.
Voor de juiste werking van geprogrammeerd braden
moet de temperatuurknop op de aanbevolen
temperatuur zijn ingesteld afhankelijk van de
vleessoort:

kalfsvlees
varkensvlees
rundvlees

185°C
200°C
225°C

175°C
185°C
195°C

Draai de keuzeknop van de oven op de stand
of .
Geprogrammeerd braden is niet geschikt voor
diepgevroren vlees of rosbief, dat in het midden
roze of rood moet blijven.

Automatische braadtabel
Vleessoort

Gestoofd rundvlees
Gebraden
varkensvlees
Gebraden gehakt
Gebraden
schapenvlees
Gebraden lamsvlees
Gebraden kalfsvlees
Wild
Kip
Eend
Gans
Kalkoen

Richel
(van onderaf)

Vocht in het
bakblik (cm)

2
2

½-1
½-1

225
200

195
185

geen
2

½-1
½-1

200
200

185
185

2
2
2
2
2
2
2

½-1
½-1
½-1
geen
½-1
½-1
½-1

185
185
200
200
225
225
200

175
175
185
185
195
195
185

U kunt het automatisch braden ook
programmeren.
Druk op knop 1 in de stand van symbool 5 totdat
het juiste gewicht is ingesteld. Draai dan knop 1
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Temperatuur
°C

Waarschuwing

afgedekt bakblik

afgedekt bakblik
½ gewicht instellen
½ gewicht instellen
½ gewicht instellen
½ gewicht instellen

op symbool 3 en stel de wijzers van de klok in op
de gewenste begintijd voor het bakken door op
knop 1 te drukken.

Gebruiksaanwijzing

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.

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.

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.
Gebruiksaanwijzing
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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.
22

Instructions for Use

