Werking van de programmaklok.

Instellen van de tijd

Stel de digitale klok in door tegelijk op de knop
en de knop
te drukken, en tegelijkertijd
de + en – knop te gebruiken. U stelt op deze manier de huidige tijd in.
Handbediende functie

U kunt de handbediende functie inschakelen door het tegelijkertijd indrukken van de knoppen

en

. De letter A zal verdwijnen en het symbool met de pan verschijnt. Eventueel geprogrammeerde
functies worden gewist.
Geluidsignaal instellen
Uk kunt het geluidssignaal instellen door de – knop in te drukken. Elke keer als u de – toets indrukt
en ingedrukt houdt, hoort u een ander signaal. De programmaklok onthoudt het signaal van uw
keuze.
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Gebruik van de kookwekker

Kies de functie van de kookwekker door het indrukken van de
toets en stel met de + en – de
gewenste kooktijd in. Tijdens het verstrijken van de ingestelde tijd blijft het symbool met de klok in
het display branden. Als de ingestelde kooktijd is verstreken zal een geluidsignaal klinken. U dient de
oven dan handmatig uit te schakelen.
Automatisch kookfuncties
1. Automatische kookfunctie met de duur van de bereidingstijd.

Met deze functie wordt de oven na de gewenste tijdsduur uitgeschakeld. Druk op knop
en stel
met de + en – knoppen de gewenste kooktijd in. Het symbool A zal in het display verschijnen. Als u
wilt zien hoe laat de oven uitschakelt drukt u op het knopje

. Na het verstrijken van de kooktijd

schakelt de oven uit en klinkt het geluidsignaal. De A zal knipperen. Door tegelijkertijd op
en
te drukken wordt het programma gewist en kunt u de handbediend functie weer gebruiken.
2. Automatische kookfunctie met ingesteld start en eindtijd.

Met deze functie kunt u zowel de start als eindtijd van de oven instellen. Druk op de knop
en stel
de bereidingstijd van het gerecht in met de + en -. Er verschijnt een A in het display. Druk vervolgens
op de knop
en stel met + en – de gewenste eindtijd in. Stel vervolgens de gewenste oven
temperatuur en ovenfunctie in. De oven zal n op de door u gewenste tijd aanschakelen en
uitschakelen. Als de oven uitschakelt zal automatisch het geluidssignaal klinken.
Door tegelijkertijd op
en
functie weer gebruiken.

te drukken wordt het programma gewist en kunt u de handbediend
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