
KORTE HANDLEIDING FORNUIS PF8231RVS

Beschrijving

 

Eerste gebruik
Huidige tijd instellen
Wanneer u het apparaat voor het eerst op het elektriciteitsnet aansluit, licht de display op. Na drie 
seconden gaan het kloksymbool en “12:00” knipperen op de display. 

1. Druk op de ‘minder- of meer-toets’ om de huidige tijd in te stellen.
Door de toetsen langer in te drukken, kunt u de waarden in de display sneller instellen.

2. Bevestig de instellingen door op ‘start/stop’ te drukken. 
Als u nergens op drukt, worden de instellingen na drie seconden automatisch opgeslagen.

U kunt de huidige tijd altijd instellen door 2 keer op de ‘timer-toets’ te drukken. Vervolgens stelt u 
met de ‘minder- of meer-toets’ de huidige tijd in. Bevestig de instellingen door op ‘timer-toets’ te 
drukken.

Bediening van de Inductiekookplaat
Instellen
De inductiekookplaat is voorzien van een restwarmte-indicatie, automatische kookduurbegrenzing, 
aankookautomaat en kinderslot. Op deze en de volgende pagina’s kunt u lezen hoe u gebruik maakt van 
deze voorzieningen.

Inschakelen
1. Zet een pan op een kookzone.
2. Draai de knop van de betreffende zone met de klok mee om het gewenste vermogen in te stellen.

Vermogen instellen
1. Stel een hoger of lager vermogen in door de knop te draaien.
• De kookzones hebben 9 standen + Boost ‘P’. 
• Het vermogen van de grote zone(s) is instelbaar van 70 - 2000 Watt en het vermogen van de kleine 
zone(s) van 40 - 1400 Watt.

Uitschakelen
• Schakel de zone uit door de betreffende knop weer terug in de uitgangspositie te draaien.

Minder- en  

meer-toets

Start/stop-toets

Timer-toets

1.  Bedieningsknop zone linksvoor (1,4/2,0 kw Ø 185 mm)
2.  Bedieningsknop zone linksachter (1,2/1,4 Kw Ø 165 mm)
3.  Functieknop oven
4.  Display
5.  Kinderslot
6.  Minder
7.  Timer-toets
8.  Meer
9.  Start/stop
10.  Temperatuurknop oven
11.  Bedieningsknop zone rechtsvoor (1,2/1,4 Kw Ø 165 mm)
12.  Bedieningsknop zone rechtsachter (2,0/2,3 Kw Ø 205 mm)
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Restwarmte-indicator
• Na een intensief gebruik van een kookzone kan de gebruikte zone nog enkele minuten warm blijven.
• Zolang de kookzone warm is, zal er een “H” in het display blijven staan.

Kinderslot kookplaat
Uw kookplaat beschikt over een kinderslot waarmee u de kookplaat kunt vergrendelen wanneer deze 
niet in gebruik is. Gebruik het kinderslot om onbedoeld inschakelen van de kookplaat te voorkomen 
(voor reiniging van de kookplaat of ter bescherming van kinderen).

Inschakelen
• Draai beide (linker) knoppen linksom (terwijl de andere knoppen in de nulstand blijven staan).

In het display verschijnt een “L” als teken dat het kinderslot is ingeschakeld.

Uitschakelen
•  Op dezelfde manier kan het kinderslot uitgeschakeld worden. Na het uitschakelen van het kinderslot 

verschijnt een “0” in het display.

Oven gebruiken
De oven heeft 10 ovenfuncties en 1 reinigingsfunctie. Raadpleeg de tabel en kies de juiste ovenfunctie 
voor het gerecht.

1. Zet het gerecht in de oven. Voor de meeste gerechten moet u de oven eerst voorverwarmen.
2. Draai de ‘Functieknop oven’ naar de gewenste instelling en stel met de ‘temperatuurknop’ de 
gewenste temperatuur in (tussen 50-275 °C).

Als u een instelling kiest met ‘kleine grill/grote grill’, dan draait u de ‘temperatuurknop’ naar de grill-
instelling.

3.  Selecteer desgewenst een bereidingstijd door op de ‘timer-toets’ te drukken en stel met de ‘minder- 
of meer-toets’ de gewenste tijd in.

4. Druk op de ‘start/stop-toets’.
De ingestelde ovenfunctie wordt gestart en de oven wordt tot de geselecteerde temperatuur 
verwarmd. Het temperatuursymbool in de display brandt. Als de geselecteerde temperatuur is 
bereikt, gaat het temperatuursymbool in de display uit.

Opmerkingen
• De temperatuur kan tijdens de bereidingstijd worden gewijzigd.
• Bereidingstijden zijn ruwe schattingen en kunnen afhankelijk van een aantal voorwaarden variëren.
• Voor een aantal gerechten moet de oven worden voorverwarmd.
• Als u ovenpapier gebruikt, moet dit bestand zijn tegen hoge temperaturen.
•  Tijdens het bereiden van grotere stukken vlees of gerechten waarin deeg is verwerkt, zoals pastei, 

komt veel stoom vrij dat op de ovendeur kan condenseren. Dit is een normaal verschijnsel dat niet 
van invloed is op het functioneren van het apparaat. Veeg na beëindiging van het bereidingsproces 
de deur en het glas droog.

•  Voorkom dat er condensatie (dauw) ontstaat en laat het gerecht dat is verhit niet afkoelen in een 
gesloten oven.

Kinderslot oven

Met het kinderslot van de oven kunt u het bedieningspaneel vergrendelen, om onbedoeld gebruik van de 
oven te voorkomen. 
• U activeert het kinderslot door een aantal seconden op de ‘kinderslot-toets’ te drukken. 

In de display verschijnt 5 seconden ‘Loc’.  
Dit geeft aan dat alle functies zijn vergrendeld.

• Druk nogmaals een aantal seconden op de toets om het kinderslot te deactiveren.

Temperatuurknop

Grill-instelling  

(norm. 250 °C)

Functieknop oven

Kinderslot-toets
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Oveninstellingen

Kies aan de hand van de tabel de juiste ovenfunctie. Raadpleeg ook de bereidingsinstructies op de 
verpakking van het gerecht.

Functie Beschrijving Aanbevolen 
temperatuur

Snel voorverwarmen
Met deze functie kunt u de oven snel opwarmen tot de gewenste temperatuur. Deze functie is niet 
geschikt om een gerecht te bereiden! Als de oven tot op de gewenste temperatuur is verwarmd, is het 
verwarmingsproces voltooid.

160 °C

Bovenwarmte + onderwarmte
De warmte wordt gegenereerd door de verwarmingselementen boven en onder in het apparaat. Deze 
instelling is geschikt voor bakken en braden.

200 °C

Kleine grill

Het gerecht wordt verwarmd door het verwarmingselement van de grill boven. 240 °C

Grote grill
Het gerecht wordt verwarmd door het verwarmingselement (de grill) dat zich bovenin de oven bevindt. Het 
bovenste verwarmingselement wordt tegelijkertijd geactiveerd om het effect van de elementen te vergroten. 240 °C

Grill + ventilator 
De warmte die door de bovenste verwarmingselementen wordt gegenereerd, wordt door de ventilator 
verspreid. Deze functie kan worden gebruikt voor het grillen van vlees en vis. 170 °C

Hete lucht + onderwarmte
De combinatie hete lucht en onderwarmte zorgt voor een knapperig en bruin resultaat.

200 °C

Hete lucht 
Het gerecht wordt verwarmd door hete lucht die vanuit de achterkant van de oven wordt aangevoerd.  
Deze instelling maakt gebruik van gelijkmatige verhitting en is ideaal voor bakken.

180 °C

Onderwarmte + ventilator 
Het gerecht wordt verwarmd door het onderste verwarmingselement en wordt door de ventilator verspreid. 180 °C

Bordenwarmen
Met deze functie verwarmt u borden en kommen voor, voordat u eten serveert.  
Zo koelt het eten minder snel af.

60 °C

Ontdooien
De lucht circuleert zonder dat de verwarmingselementen zijn geactiveerd. Alleen de ventilator wordt 
geactiveerd. Dit wordt gebruikt voor het langzaam ontdooien van bevroren gerechten.

Aqua clean
Door de hete stoom wordt de binnenzijde van de oven nat, waardoor u de oven eenvoudig kunt reinigen.  
Het Aqua Clean-programma duurt 30 minuten.

70 °C

FORNUIS PF8231WIT
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Ovenlamp vervangen

De lamp (E14, 230-240 V, 25 W, 300 °C) is een gebruiksartikel en valt daarom niet onder de garantie.

Maak het toestel spanningsloos door de stekker uit de stopcontact te verwijderen of de zekering 
in de meterkast uit te schakelen!

Lamp in de achterwand
1. Draai het afdekkapje linksom om het te verwijderen.
2. Draai de lamp uit de fitting.

Let op; de lamp kan zeer heet zijn! Gebruik bescherming voor het verwijderen van de lamp. 
De lamp in dit huishoudelijk apparaat is uitsluitend bedoeld voor verlichting van dit apparaat. 
De lamp is niet geschikt voor de verlichting van een huishoudelijke ruimte.

Foutcodes

Symptoom Mogelijke oorzaak Oplossing

Foutcode E2. Toestel is oververhit geraakt. Laat het toestel afkoelen en kook op lagere stand verder.

Foutcode U400. De spanning is te hoog en/of 
een verkeerde aansluiting van de 
kookplaat.

Controleer/verander de elektrische aansluiting. Raadpleeg 
een installateur!

Foutcode . Het kinderslot is ingeschakeld. Zie ‘Kinderslot’.

Foutcode . U hebt een toets te lang bediend. Bedien de toetsen niet te lang. Reinig de kookplaat.

Overige foutcodes. Overige. Neem contact op met de Servicedienst.

Raadpleeg de volledige handleiding voor aanvullende informatie over gebruik, onderhoud en 
storingen.
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