
Gebruiksaanwijzing Oven 

 

Gasbrander automatisch ontsteken 

1. Plaats een geschikte kookvorm op de gewenste kookzone. 

2. Druk de bedieningsknop voor de gewenste kookzone in en draai hem naar links in de stand  

3. De bedieningstoets enkele seconden lang ingedrukt houden. De gasbrander ontsteekt 

automatisch. 

4. Stel de gewenste vlamgrootte in. 

Tussen de stand O en is de vlam niet stabiel. Kies daarom altijd een stand tussen grote vlam  

en spaarvlam . 

Oven inschakelen 

Houd de apparaatdeur tijdens het gebruik steeds gesloten. 

1. Draai de functiekeuzeknop op de gewenste functie. 
2. Draai de temperatuurknop op de gewenste temperatuur. 
 
De oven gaat aan. Wanneer de oven warm wordt, brandt het indicatielampje. In de 

verwarmingspauzes gaat het uit. 

Oven uitschakelen 

1. Draai de functiekeuzeknop 
in de stand O. 

2. Draai de temperatuurknop 
in de stand O. 

 
De oven gaat uit. 
 
  



Kookwerker instellen 

De kookwekker loopt achteruit en geeft na afloop van de ingestelde tijdsduur een geluidssignaal. De 

kookwekker loopt onafhankelijk van de oven. 

Tijdsduur instellen 

1. Druk op de functietoets . 
2. Stel met de functietoetsen + en - de tijdsduur in. 

Het symbool  is verlicht. 

De tijdsduur is afgelopen 
Aan het einde van de ingestelde tijd klinkt een signaal. Wilt u het signaal voortijdig beëindigen, druk 

dan op een van de functietoetsen. 

Automatische tijdschakeling instellen 

Via de elektronische klok kunt u de oven automatisch uit- of in en uitschakelen. 
 
Automatisch uitschakelen 
Het bakken of braden begint direct. U kunt de keuken ook gedurende kortere tijd verlaten. 
 
Werkingsduur instellen 
1. Draai de functiekeuzeknop op de gewenste functie. 
2. Draai de temperatuurknop op de gewenste temperatuur. 
De oven gaat aan. 

3. Druk op de functietoets . 
4. Stel met de toetsen + en - de werkingsduur in. 
Na enkele seconden start de oven en verschijnt de actuele tijd op het display. 

De werkingsduur is afgelopen 
Er klinkt een signaal en het symbool AUTO knippert; de oven gaat uit. 
 
 

 

 

 


