
Korte handleiding
Fornuizen met tijdklok

Voordat u de oven in gebruik neemt moet u eerst de actuele tijd 
instellen. Na een stroomstoring of wanneer het apparaat werd losge-
koppeld van de voedingsspanning moet u ook eerst de actuele tijd 
instellen. Voordat u een gerecht bereidt moet u vooraf de ovenfunctie 
en gewenste temperatuur instellen.

Tijd instellen
De tijdsaanduiding knippert als het fornuis voor de eerste keer 
wordt ingeschakeld. De oven functioneert niet totdat de actuele tijd 
is ingesteld.

Actuele tijd instellen

• Druk gelijktijdig en herhaaldelijk op de + en - toetsen totdat in de 

display een knipperende punt en het kloksymbool verschijnen.

• Druk op de + of - toets om de actuele tijd in te stellen.

Herhaal deze handelingen nadat het apparaat spanningsloos is gemaakt of 

na een stroomstoring.

Keukenwekker 
De ingestelde tijd telt af. Na afloop klinkt een geluidssignaal. 

De keukenwekker kan minimaal worden ingesteld op één minuut en 

maximaal op 23 uur en 59 minuten.

Keukenwekker instellen

• Druk op de MODE toets. De cijfers en het kloksymbool knipperen.

• Druk op de + of - toets om de gewenste tijdsduur te selecteren.

• Na een aantal seconden stopt het knipperen van cijfers en 

kloksymbool. De kookwekker is nu ingesteld.

• Na afloop van de afteltijd klinkt een geluidssignaal. Schakel de timer 

uit door op de + of - toets te drukken.

Automatisch uitschakelen 
U kunt de oven op een vooraf ingesteld tijdstip laten uitschakelen. 

Het maximaal vooraf te stellen tijdstip is tien uur.

Automatisch uitschakelen op eindtijd

• Druk herhaaldelijk op de MODE toets totdat in de display zowel End 

als het A symbool knipperen.

• Druk op de + of - toets om de gewenste eindtijd in te stellen.

• Na een aantal seconden verschijnt de actuele tijd en wordt het A 

symbool in de display weergegeven.

• Stel de gewenste oven temperatuur en -functie in.

• De oven begint met verwarmen en schakelt uit op de ingestelde 

eindtijd

• Bij het uitschakelen van de oven klinkt een geluidssignaal. Druk op de 

+ of - toets om het geluidssignaal uit te schakelen. De oven staat nu 

weer in de handmatige modus.
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Automatisch uitschakelen op tijdsduur

De oven schakelt automatisch uit na een vooraf ingestelde tijdsduur van 

maximaal 10 uur.

• Druk herhaaldelijk op de MODE toets totdat in de display zowel “dur” 

als het A symbool knipperen.

• Druk op de + of - toets om de gewenste kookduur in te stellen.

• Na een aantal seconden verschijnt de actuele tijd en wordt het A 

symbool in de display weergegeven.

• Stel de gewenste oven temperatuur en -functie in.

• De oven begint met verwarmen en schakelt uit op de ingestelde 

kookduur.

• Bij het uitschakelen van de oven klinkt een geluidssignaal. Druk op de 

+ of - toets om het geluidssignaal uit te schakelen. De oven staat nu 

weer in de handmatige modus.

Automatisch in- en uitschakelen
U kunt de oven laten in- en uitschakelen op een vooraf bepaald tijdstip.

In- en uitschakeltijd

• Druk herhaaldelijk op de MODE toets totdat in de display zowel “dur” 

als het A symbool knipperen.

• Druk op de + of - toets om de gewenste kookduur in te stellen.

• Druk herhaaldelijk op de MODE toets totdat in de display zowel “End” 

als het A symbool knipperen.

• Druk op de + of - toets om de gewenste eindtijd in te stellen.

• Na een aantal seconden verschijnt de actuele tijd en wordt het A 

symbool in de display weergegeven.

• Stel de gewenste oven temperatuur en -functie in.

• De oven begint met verwarmen en schakelt uit op de ingestelde 

eindtijd

• Bij het uitschakelen van de oven klinkt een geluidssignaal. Druk op de 

+ of - toets om het geluidssignaal uit te schakelen. De oven staat nu 

weer in de handmatige modus.

Soort geluidssignaal timer kiezen
• Druk op de -toets totdat u een geluidssignaal hoort. Druk nogmaals 

op de - toets en u hoort een ander geluidssignaal.

• U kunt uit 3 verschillende signalen kiezen.
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