ELECTRONISCHE PROGRAMMAKLOK MET 3 TOETSEN
Eerste gebruik
De cijfers en de letter A in het display zullen knipperen als de oven voor het eerst wordt aangesloten of na een
onderbreking van het lichtnet.
In deze stand kan het apparaat niet worden gebruikt.
Om de tijd in te stellen drukt u gedurende 2 seconden de M toets in. De letter A verdwijnt en de cijfers
knipperen niet meer.
De punt (3) in het midden zal gaan knipperen en met + en – kunt u de tijd instellen. Een paar seconden nadat
u de toetsen heeft losgelaten staat de tijd in het geheugen.
N.B. Het apparaat kan worden gebruikt als u het symbool (2)
in de display ziet.

Betekenis van symbolen in display:
A* Automatisch programma is in werking.
1
(* in sommige modellen staat 'Auto' in plaats van A).

2
3

Het apparaat is klaar voor handmatig gebruik (niet automatisch)

•

4
5

Al deze knippert kan de tijd worden ingesteld.
Timmer instelling.

-

Tijd aanpassen naar beneden.
Hiermee kunt u ook het geluidsignaal instellen (3 standen)

6
7

M
+

"Mode" toets om toegang te krijgen tot programma opties.
Tijd aanpassen naar boven.

Timer
De timer dient uitsluitend om een geluidsignaal te geven. Deze kan tot maximaal 23u59min worden gezet. Als
de ingestelde tijd is verstreken gaat het klok symbool (4) uit en klinkt een geluidsignaal. Dit geluid schakelt na
7 minuten uit of met elke willekeurige toets.
Om de timer in te stellen houdt u de M toets 2 seconden ingedrukt tot het klok symb ool (4) knippert. Stel de
timer in door de + en – toets. Laat de + of – toets los bij de gewenste tijd. Binnen een paar seconden verschijnt
de huidige tijd op het display samen met het klok symbool (4). Het terugtellen begint meteen.
Kookduur instellen
Bereidingstijd: nadat de kookfunctie is geselecteerd en de juiste temperatuur is ingesteld, druk 2 seconden op
M om toegang tot de programmaklok te krijgen. Het klok symbool (4) verschijnt. Laat de toets los en druk
nogmaals de M toets. Op het display gaat de A knipperen en verschijnt “dur” op het display. Dit verandert in
0’00. Stel de gewenste kookduur in met de + en 1 toetsen (maximaal 10 uur). Na een paar seconden ios de
ingestelde tijd door de programmaklok verwerkt. Druk op de M toets om de huidige tijd te zien.
De letter A en symbool (2)
om 17.35.46 verschijnen in de display. Als de ingestelde kookduur is verstreken
klinkt er een geluidsignaal en schakelt de oven automatisch uit. Lees de volgende paragraaf door om het
geluid uit te zetten en de oven uit de automatische stand te halen.
Einde kooktijd instellen
nadat de kookfunctie is geselecteerd en de juiste temperatuur is ingesteld, druk 2 seconden op M om toegang
tot de programmaklok te krijgen. Het klok symbool (4) verschijnt. Laat de toets los en druk nogmaals de M
toets. Op het display gaat de A knipperen en verschijnt “dur” op het display. Druk nogmaals op M. Op de
display verschijnt “End”. Dit verandert in 0’00. Stel de gewenste eindtijd in met de + en 1 toetsen (maximaal 10
uur). Na een paar seconden is de ingestelde tijd door de programmaklok verwerkt. Druk op de M toets om de
huidige tijd te zien.
Het koken begint meteen en op het display verschijnt de huidige tijd. De letter A en symbool (2)
verschijnen
in de display. Als de ingestelde eindtijd is bereikt klinkt er een geluidsignaal en schakelt de oven automatisch
uit. Lees de volgende paragraaf door om het geluid uit te zetten en de oven uit de automatische stand te halen.

Automatische begin en eindtijd
Stel de gewenste kooktijd in zoals beschreven in de paragraaf kookduur instellen. Stel vervolgens de eind
tijd in zoals beschreven in de vorige paragraaf (maximaal 24 uur). De oven schakelt automatisch in op de
ingesteld eind tijd minus de ingesteld kookduur.
Tijdens het wachten tot het koken begint verschijnt de letter A in de display om aan te geven dat een
automatisch programma is geactiveerd. Bij het bereiken van de ingestelde eindtijd klinkt een geluidsignaal en
schakelt de oven uit.
Lees de volgende paragraaf door om het geluid uit te zetten en de oven uit de automatische stand te halen.
Het geluidsignaal uitzetten: druk op een willekeurige toets.
Manuele stand weer inschakelen
Na het eindigen van een programma verschijnt de huidige tijd en gaat de letter A knipperen. In deze stand zijn
de verwarmingselement en ovenverlichting uitgeschakeld. Om de oven weer te gebruiken, druk op M en wacht
tot symbool (2)
verschijnt en de letter A verdwijnt.
Overige functies
Een programma verwijderen (kookduur of einde kooktijd)
Om een programma te verwijderen, met de letter A in het display, druk 2 seconden tegelijkertijd op de + en –
toets. Symbool (2)
verschijnt en de letter A verdwijnt.
Timer functie uitschakelen
Druk om de timer uit te schakelen 2 seconden op de M toets en druk de + en – toets in.
Ingestelde functie controleren
De ingstelde kookduur of kooktijd kunnen worden bekeken door op de M toets te drukken. Houdt de M toets 2
seconden ingedrukt tot het klok symbool (4) verschijnt. De resterende tijd verschijnt of 0’00 als de timer niet is
ingeschakeld. Druk nogmaals op de M toets. In het display verschijnt “dur” met de resterende tijd of 0’00 als
de timer niet is ingeschakeld.
Door nogmaals op M te drukken verschijnt de eindtijd en “end”.
De huidige tijd en geluidsignaal wijzigen
Met de display in de standaard stand met symbool (2)
aan. Houdt + en 1 toets 2 seconden ingedrukt totdat
de stip (3) gaat knipperen. Pas de tijd aan met + en - toets.
Geluidssignaal aanpassen: druk op M. Op de display verschijnt “ton” gevolgd door een cijfer. Selecteer met de
– toets een passend geluidsignaal. Nummer 1 is het krachtigste signaal. Er zijn 3 niveaus beschikbaar.
Let op: bij stroomuitval gaat het ingesteld programma verloren en moet de klok opnieuw worden ingesteld.
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