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op   en op de (-) of (+) totdat het uur klopt. Het instellen van de klok verloopt sneller of trager al naar 

gelang u meer of minder druk op de (-) en (+) uitoefent. 
 

Manuele modus (zonder gebruik van de programmeereenheid) 
 
Om de oven in manuele modus, d.w.z. zonder de programmeereenheid te gebruiken, dient u de 

knipperende “AUTO” uit te schakelen door op de -toets te drukken. Verdwijnt “AUTO” niet van de 

display, dan zit er nog een bak/braadprogramma in het geheugen. U kunt dit wissen door op de -toets 
en de (-) te drukken totdat de klok op 0 staat. 
 

Automatische modus (begin- en einde bak/braadtijd) 
 
1) Druk op de -toets om de bak/braadtijd te programmeren. 

2) Druk op de -toets om het einde van de bak/braadtijd in te stellen. 
3) Stel met de thermostaatknop en de functieknop de gewenste temperatuur en het bak/braadprogramma 
in. Vervolgens verschijnt er “AUTO” op de display. Het symbool blijft branden, wat betekent dat de oven is 
geprogrammeerd.  
 
Een praktisch voorbeeld: de gebruiker wenst een bak/braadtijd van 45 minuten, die om 14 uur moet 
eindigen. 

- Druk op  en daarna de (+) tot de duur van 0.45 is ingesteld. 

- Druk op  en daarna de (+) tot de eindtijd van 14.00 is ingesteld. 
 

Hierna verschijnt de dagtijd opnieuw op de display en het “AUTO” -symbool licht op. Dit betekent dat de 
gewenste tijden zijn geprogrammeerd en in het geheugen staan. Om 13.15 treedt de oven automatisch in 
werking. Om 14.00 schakelt de oven zichzelf automatisch uit en weerklinkt er een geluidssignaal totdat u 

op de -toets drukt. Daarna draait u de knoppen op de 0-stand. Als u dit niet doet, zal de oven het 
geluidssignaal repeteren en na enkele minuten zelf totaal uitschakelen. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
Halfautomatische modus 
A. Programmeren van de bak/braadtijd. 
B. Programmeren van het einde van de bak/braadtijd. 
 
A) Druk op  om de gewenste bak/braadtijd in te stellen. De oven treedt onmiddellijk in werking. Het 
symbool “AUTO” verschijnt op de display. 
Na afloop van de ingestelde bak/braadtijd schakelt de oven zichzelf uit en weerklinkt er een onderbroken 

geluidssignaal totdat men de -toets indrukt. Daarna draait u de knoppen op de 0-stand. Als u dit niet 
doet, zal de oven het geluidssignaal repeteren en na enkele minuten zelf totaal uitschakelen. 
 

B) Druk op  om het einde van de bak/braadtijd in te stellen. De oven treedt niet onmiddellijk in werking. 
Het symbool “AUTO” verschijnt op de display. Op het ingestelde einde van de bak/braadtijd schakelt de 

oven zichzelf uit en weerklinkt er een onderbroken geluidssignaal totdat men de -toets indrukt. Daarna 
draait u de knoppen op de 0-stand. Als u dit niet doet, zal de oven het geluidssignaal repeteren en na 
enkele minuten zelf totaal uitschakelen. 
 

Het bak/ braadprogramma kan te allen tijden zichtbaar gemaakt worden door op  te drukken. Het 

geheugen kan op elk ogenblik gewist worden door op  te drukken en de klok op 0 te zetten door op de 
(-) te drukken.  

Nadat u op de  -toets heeft gedrukt, kan de oven opnieuw in manuele modus gebruikt worden. 

 
Timer = Geluidssignaal 
 



De timer is slechts een geluidssignaal dat men voor een maximumduur van 23 uur en 59 minuten kan 

instellen. Druk tegelijk op de -toets en (+) of (-) totdat u de gewenste tijd heeft ingesteld. Na instelling 

van de tijd verschijnt het uur opnieuw op de display en licht het symbool  op. De aftelling begint 

onmiddellijk en kan te allen tijde zichtbaar gemaakt worden door op het symbool  te drukken. Na afloop 

verdwijnt het symbool  en weerklinkt er een onderbroken geluidssignaal totdat u het uitschakelt door op 

de –toets drukken. 
 
De symbolen “pannetje”en een dikke punt eronder blijven altijd branden. De oven staat dan op de  
standby-stand. 
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