
ZO MAAKT U GEBRUIK VAN DE OVEN 

Indien u gebruik wilt maken van de oven in uw 

vakantieboerderij maakt u gebruik van onderstaand 

bedieningspaneel. U bedient de oven met de 

temperatuurknop en de functiekeuzeknop. 

 

Uitleg bedieningspaneel 

1. Elektronische klok 

2. Temperatuurknop 

3. Indicatielampje oven 

4. Functiekeuzeknop 

5. Bedieningsknoppen gaspitten 

Met de temperatuurknop stelt u de temperatuur van 

de oven in. Met de functiekeuzeknop kiest u een 

functie. Zie onderstaand een overzicht van alle 

functies. 

Uitleg functiekeuzeknop 

.  

DE ELEKTRONISCHE KLOK GEBRUIKEN 

 

 

 

 

 

Met behulp van de elektronische klok kunt u een van 

de volgende functies gebruiken; 

1. Kookwekker instellen 

2. Automatische tijdsinstelling inschakelen 

3. Instellingen veranderen 

4. Instellingen wissen 

DE KOOKWEKKER INSTELLEN 

De kookwekker loopt achteruit en geeft na afloop van 

de ingestelde tijdsduur een geluidssignaal. 

 

Tijdsduur instellen 

1. Druk op de met oranje omcirkelde toets van de              

elektronische klok.   

2. Stel met de + en – toets de tijdsduur in. 

3. Om de resterende tijdsduur op het display weer te 

geven, drukt u op de oranje toets. 

AUTOMATISCHE TIJDSCHAKELING INSTELLEN 

Via de elektrische klok kunt u de oven automatisch 

uit- of in- en uitschakelen. 

Automatisch uitschakelen 

De 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 met blauw omcirkelde functieknop. 

4. Stel met de toetsen + en – de werkingsduur in. De 

oven start en op het display verschijnt het symbool  A 

en de actuele tijd. 

De werkingsduur is afgelopen 

Er klinkt een signaal en op het display verschijnt 

het met blauw omcirkelde symbool met de 

actuele tijd. De oven gaat uit. Wilt u het signaal 

voortijdig beëindigen, druk op een functietoets. 

INSTELLINGEN VERANDEREN 

1. Druk op de betreffende functietoets. Het symbool 

is verlicht. 

2. Wijzig de instellingen met de toetsen + en -. 

INSTELLINGEN WISSEN 

1. Druk op de betreffende functietoets. Het symbool 

is verlicht. 

2. Druk de toets-, tot 0.00 op het display verschijnt. 

3. Wanneer de automatische tijdschakeling in gebruik 

is geweest schakelt de oven uit. 

 


