
 
 

HANDMATIGE BEDIENING  
Druk op knop D wanneer u de oven handmatig wilt bedienen of de automatische bereiding wilt beëindigen 

 
TIJD VAN DE KLOK INSTELLEN (24-uurs klok) 

Druk op knop D terwijl de oven niet op automatisch bediening staat; het pictogram  begint te knipperen. Druk op E of F om de huidige 

tijd in te voeren. Het pictogram  stopt na 6 seconden met knipperen. 

 

DE KOOKWEKKER INSTELLEN  

Druk op knop A; het pictogram  begint te knipperen. Druk op F of E om de gewenste tijdsduur in te voeren (maximaal 23 uur en 59 

minuten). Nadat de gewenste tijd is ingevoerd springt de kookwekker terug naar weergave van de huidige tijd. Bij het afgaan van de 
kookwekker klinkt gedurende ongeveer 7 minuten een geluidssignaal. Druk op knop A om het signaal te beëindigen en zet de 

bedieningsknop en de thermostaatknop terug naar de stand OFF (UIT). 

 

KOOKWEKKER  

Druk op knop B; het pictogram  begint te knipperen en het pictogram  wordt weergegeven op het display. Druk op knop F 

of E om de gewenste tijdsduur in te voeren (bijvoorbeeld 1 uur). Het pictogram  wordt weergegeven op het display. Selecteer 

vervolgens de gewenste temperatuur en ovenfunctie. 

 

Wanneer de bereiding is voltooid klinkt gedurende ongeveer 7 minuten een geluidssignaal en worden het pictogram  en het 

pictogram  knipperend weergegeven op het display. Zet de bedieningsknop en de thermostaatknop terug naar de stand OFF (UIT). 
Druk op D om het signaal te beëindigen en terug te gaan naar handmatige bediening. 

 

BEREIDINGSTIJD MET VERTRAGING  

Druk op knop B; het pictogram  begint te knipperen en het pictogram  wordt weergegeven op het display. Druk op knop F 

of E om de gewenste tijdsduur in te voeren (bijvoorbeeld 1 uur). Het pictogram  wordt weergegeven op het display. 

 

Klik vervolgens op knop C; het pictogram  wordt knipperend weergegeven op het display. Druk op knop F of E om het eindtijdstip 

van de bereidingstijd in te voeren (bijvoorbeeld: 20:30). Het pictogram  verdwijnt van het display. Zet de thermostaatknop en de 
functiebedieningsknop op de gewenste standen. De oven wordt ingeschakeld op het moment dat de bereidingstijd begint. 

 

Wanneer de bereidingstijd begint, wordt het pictogram  weergegeven op het display. 

 

Wanneer de bereiding is voltooid klinkt gedurende ongeveer 7 minuten een geluidssignaal en worden het pictogram  en het 

pictogram  knipperend weergegeven op het display. Zet de bedieningsknop en de thermostaatknop terug naar de stand OFF (UIT). 
Druk op D om het signaal te beëindigen en terug te gaan naar handmatige bediening. 

 
INSTELLEN GELUIDSIGNAAL 
Elke keer als u op knop E drukt, verandert het geluidssignaal. Er zijn 3 verschillende geluidssignalen beschikbaar (standaard is een 

hoge toon). 
 

INSTELLEN HELDERHEID DISPLAY 

Pictogram Oven ingeschakeld 

Pictogram Kookwekker 

Pictogram Handmatig 

Pictogram Einde bereiding 

Pictogram Automatisch 

Knop F: Plus 
Knop E: Minus 

Knop D: Bediening 

Knop A: Akoestisch signaal 
kookwekker uit 

Knop B: Bereidingstijd 

Knop C: Eindtijdstip bereiding 



Elke keer als u op knop F drukt, verandert het helderheidsniveau. Er zijn 3 verschillende helderheidsniveaus beschikbaar (standaard is 

het helderste niveau). 
 

Bij stroomuitval gaan de huidige tijd, de ingestelde programma's en de instellingen voor programma's in uitvoering verloren. 

Wanneer de oven weer van stroom wordt voorzien wordt het pictogram  knipperend weergegeven op het display en moet 
u de klok en de kookwekker opnieuw instellen. 


