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ALGEMEEN OVERZICHT  

 

 

 

 

 

Deze elektronische timer biedt u de mogelijkheid om gerechten te serveren op het gewenste tijdstip. Het 

enige wat u moet doen, is de kooktijd en eindtijd instellen. Het kan ook gebruikt worden als wekker. U 

stelt de gewenste tijd in en als deze verstreken is, wordt u gewaarschuwd door een geluidssignaal. 

AANZETTEN 

Bij het aanzetten, knipperen de klok (00:00) en de 'A' op het display. De timer kan niet worden ingesteld 

en de klok moet aangepast worden. Om de timer in te stellen, moet u eerst overschakelen naar de 

handmatige modus.  

HANDMATIGE MODUS 

 

 

 

 

 

                                                                          

                                               

      

 

DE JUISTE TIJD INSTELLEN 

U kunt de tijd enkel instellen wanneer de oven niet in werking is. Druk eerst tegelijkertijd op de + en – 

toetsen. Met de + toets kunt u de klok vooruit zetten, met de – toets zet u klok achteruit. Als u deze 

toetsen lang ingedrukt houdt, zullen de cijfers sneller veranderen.  

                                                                                                   

 

 

 

 

 

                        
 

1) Druk op de 'F' toets om naar de 

handmatige modus te gaan.           

  

2) Druk tegelijkertijd op + en – toetsen om naar 

de handmatige modus te gaan.                     

  

of 

1) Druk tegelijkertijd op + en –.     2) Met behulp van + of – toetsen, kunt u het 

tijdstip van de dag instellen. 
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Opmerking: De instellingsmodus voor de tijd wordt automatisch beëindigd, tenzij de + of – toetsen 5 

seconden lang worden ingedrukt. Als u de instellingsmodus voor de tijd sneller wilt beëindigen, drukt u  

tegelijkertijd op de + en –  toetsen.   
 

DE KOOKWEKKER INSTELLEN  

Met deze functie kunt u instellen na hoeveel tijd u gewaarschuwd wordt door een geluidssignaal. 

 
 

 

            

 

      

. 

                                                                    

HET GELUIDSSIGNAAL VAN DE KOOKWEKKER ANNULEREN 

 
 

 

 

 

                                                                            

 

 
AUTOMATISCH KOOKPROGRAMMA 

Als u de oven meteen wilt gebruiken, hoeft u alleen de kooktijd in te voeren. 

Voorbeeld: U heeft het gerecht in de oven geplaatst en wilt dat het gedurende 2 uur en 15 minuten gaar 

wordt gekookt. 

. 

 

 

 

  

          

 
 
 
 
 
 

1) Druk één keer op de ‘F’ toets 

om de kookwekker in te stellen. 

Het  symbool gaat knipperen. 
 

2) Stel de tijd in met behulp 

van de + en –  toetsen. 

Bijvoorbeeld 5 minuten.  
 

3) Het display zal een aantal 

seconden later, het huidig 

tijdstip van de dag weergeven.  

1) De kookwekker gaat af als de vooraf 

ingestelde tijd is afgelopen. 

2) Druk op een toets om het geluid te 

annuleren 

2) Schakel 2 keer naar 'F' toets 

om naar de kookinstellingen 

modus over te schakelen. 

1) De huidige tijd is 18h30                       3) Stel de kooktijd in met behulp 

van de + en – toetsen.  
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In het bovenstaande voorbeeld, is het koken meteen van start gegaan nadat u de kooktijd heeft ingesteld. 

Druk 3 keer op de 'F' toets om de eindtijd op te vragen en te wijzigen. In het onderstaande voorbeeld wordt 

de eindtijd vastgesteld op 21h30. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                            

            

U heeft uw oven zodanig ingesteld dat het gerecht om 21h30 klaar zal zijn. Omdat de kooktijd vooraf was 

ingesteld op 2 uur en 15 minuten, zal de oven om 19h15 aangaan zodat het gerecht om 21h30 klaar is. 

                                                                                 

                                                                                 
     
 
 
     
  
 

U heeft uw oven zodanig ingesteld dat het 

gerecht gedurende 2 uur en 15 minuten gaar 

wordt gekookt. Vergeet niet de functie- en/of 

temperatuurknoppen van de oven op de juiste 

stand te zetten. 

4) Het display zal na aantal seconden 

aangeven dat het koken van start is 

gegaan en de huidige tijd van de dag 

Opmerking: U kunt de automatische kookmodus op elk moment annuleren door over te 

schakelen naar de handmatige modus.                         

1) Druk 3 keer op de 'F' toets. Op het display verschijnt 'End' en eindtijd, oftewel 18h30 + 2h15 = 

20h45. 

2) Stel de gewenste tijd in met behulp van de + 

of –  toetsen modus. 

3) Na een aantal seconden schakelt het display 

over naar klok  
 

Display als de oven 

wordt ingeschakeld 

Display als de oven 

wordt uitgeschakeld 
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Wanneer het automatisch koken is voltooid, zal er gedurende 7 minuten een geluidssignaal klinken dat op 

elk moment kan worden stopgezet. 

  

 

                                                                                                                                                                        

                            

                                                                                                       

                              

 

 
 

In het bovengenoemd voorbeeld is eerst de bereidingstijd ingesteld; de eindtijd werd automatisch berekend 

en door ons gewijzigd. U heeft tevens de mogelijkheid om eerst de eindtijd in te stellen. In dat geval zal de 

kooktijd automatisch worden berekend, deze moet vervolgens gewijzigd worden. 

IN GEVAL VAN STROOMONDERBREKING 

De oven zal om veiligheidsredenen uitgeschakeld worden. In dit geval zullen zowel de 0:00 aanduiding 

van de klok als het 'A' symbool gaan knipperen. Indien de oven in gebruik is, wordt het lopend programma 

bovendien geannuleerd. De aanduiding van de klok zal 0:00 zijn en moet aangepast worden. Schakel eerst 

over naar de handmatige modus en stel de klok opnieuw in met behulp van de + of –  toetsen. 

 Opmerking: In het geval van een korte stroomonderbreking zullen de instellingen van de oven niet 

gewijzigd worden.  

Opmerking: Als u op dit moment geen gebruik maakt van uw oven, moet u ervoor zorgen dat het 

UITGESCHAKELD is. 

 

 

 

 

 

HET GELUIDSSIGNAAL INSTELLEN: 

U kunt het geluidssignaal van de timer instellen. 

1) Druk op de – toets om het huidig geluidssignaal te horen. 

2) Laat het los en druk nogmaals op de – toets om het volgend geluidssignaal te raadplegen. (3 

verschillende geluidssignalen beschikbaar) 

3) Het geluidssignaal wordt ingesteld op het laatst gekozen geluidssignaal. 

 

Opmerking: De fabrieksinstelling van het volume is ingesteld op de hoge toon. In het geval van een lange 

stroomstoring, zal de hoge toon het standaard geluidssignaal zijn. 

 

 

EEN KNIPPERENDE 'A' DUIDT AAN DAT DE OVEN NIET IN GEBRUIK IS. SCHAKEL 

OVER NAAR DE HANDMATIGE MODUS OM TERUG TE KEREN NAAR DE STANDAARD 

WERKING.      

Opmerking: De oven wordt 

buiten werking gesteld totdat u 

deze opnieuw instelt 

1) Schakel de oven 

UIT 
2) Stel de 

timer opnieuw 

in 


