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Beste gebruiker,

We stellen ons ten doel u een product van hoge kwaliteit te leveren die 
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is geproduceerd in onze moderne 
fabriek en die volledig voldoen aan alle kwaliteitscontroles.

We raden u daarom aan deze handleiding zorgvuldig door te lezen 
voordat u het product gaat gebruiken en het te bewaren als een 
naslaghandleiding.

Opmerking: Deze gebruikershandleiding is gemaakt voor meer dan één 
model. Sommige onderdelen genoemd in deze handleiding zijn wellicht 
niet beschikbaar voor uw apparaat.

* Markeer de producten als optie.

“DIT APPARAAT MOET WORDEN GEINST ALLEERD VOLGENS DE GELDENDE 
VOORSCHRIFTEN EN MAG ALLEEN WORDEN GEBRUIKT IN EEN GOED 
GEVENTILEERDE RUIMTE. VOOR DE INST ALLATIE EN INGERBRUIKNAME 
MOETEN EERST DE INSTRUCTIES WORDEN GERAADPLEEGD.”

“Voldoet aan de WEEE Regelgeving."
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BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN
1. WAARSCHUWING: Zorg, om elektrocutie te         

voorkomen, dat het elektrische circuit van het product 
vrij is voordat de lamp geplaatst wordt.
2. WAARSCHUWING: Voordat de aansluitklemmen 

aangeraakt worden, dient het volledige voedingscircuit 
afgesloten te zijn.
3. WAARSCHUWING: Tijdens de werking van de grill 

kunnen bereikbare secties heet zijn. Houd kinderen op 
afstand.
4. WAARSCHUWING: Elke onvoorzichtige handeling bij 

de bereiding met vetten en oliën kan gevaarlijk zijn en 
brand veroorzaken.
5. WAARSCHUWING: Brandgevaar; bewaar geen voedsel 

op het kookoppervlak.
6. WAARSCHUWING: Trek, als het oppervlak gebarsten 

is, de stekker uit de contactdoos om elke risico op een 
elektrische schok uit te sluiten.
7. WAARSCHUWING: Tijdens het gebruik kunnen bereikbare 

secties heet zijn. Houd kleine kinderen op afstand.
8. WAARSCHUWING: Het apparaat en de bereikbare  

secties ervan worden heet tijdens het gebruik.
9. De instellingscondities van dit apparaat worden 

aangegeven op het label. (of gegevens-tag)
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10. Dit apparaat is niet aangesloten op een 
uitlaatsysteem voor verbrandingsproducten. Dit       
apparaat moet aangesloten en geïnstalleerd worden 
in overeenstemming met de van toepassing zijnde     
wetgeving. Houd rekening met de vereisten met       
betrekking tot ventilatie.
11. Gebruik van een gasstel zal vocht en verbranding-

sproducten genereren in de ruimte waar het staat. Zorg, 
in het bijzonder wanneer het apparaat in gebruik is, 
dat de keuken goed geventileerd wordt en handhaaf de 
natuurlijke ventilatieopeningen of installeer een venti-
latiesysteem. (Kap boven op de oven) Veelvuldig geb-
ruik van het apparaat kan extra ventilatie noodzakelijk 
maken. Open bijvoorbeeld een raam of, indien beschik-
baar, verhoog het ventilatieniveau van een mechanisch 
ventilatiesysteem.
12. De bereikbare secties kunnen heet worden als de 

grill gebruikt wordt. Houd kleine kinderen op afstand.
13. WAARSCHUWING: Het apparaat is enkel bedoeld om 

op te koken. Het mag niet gebruikt worden voor andere        
doeleinden zoals het verwarmen van de ruimte.
14. Er is extra beschermd materiaal om onbedoeld 

aanraken van de ovendeuren te voorkomen. Dit        
materiaal dient aangebracht te zijn als er kinderen   
aanwezig zijn.
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15. “Dit apparaat dient geïnstalleerd te worden in 
overeenstemming met de voorschriften en alleen op 
een goed geventileerde locatie. Lees de instructies 
vóór het installeren of bedienen van het apparaat.”
16. “Controleer vóór het plaatsen van het apparaat 

de lokale omstandigheden (gastype en gasdruk) en 
zorg ervoor dat de instelling van het apparaat juist is.”
17. “Deze instructies zijn van toepassing voor landen 

waarvan de symbolen aangegeven worden op het appa-
raat. Als het landensymbool niet beschikbaar is op het 
apparaat dienen de technische instructies doorgelezen 
te worden, teneinde het apparaat te kunnen aanpassen 
aan de omstandigheden van het betreffende land. “
18. “Gebruik het systeem niet langer dan 15 secon-

den. Stop, als de brander niet ontsteekt binnen 15 sec-
onden, met het werken met het systeem en open de 
sectiedeur en/of wacht tenminste 1 minuut voordat u 
de brander ontsteekt. “
19. Gebruik geen stoomschoonmaakmiddel om het 

apparaat schoon te maken.
20. Verwijder, voordat u de ovendeur opent, de resten 

die er op zijn achtergebleven. Laat de ovendeur afkoel-
en voor hem te sluiten.
21. Probeer brand NOOIT te blussen met water, maar 

ontkoppel eerst het stroomnet en gebruik dan bijvoor-
beeld een deksel of een deken om het vuur af te dekken.
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22. Gebruik geen harde en schurende schoonmaak-
middelen of harde metalen krabbers om het glas van 
de ovendeur schoon te maken omdat zo het oppervlak 
kan krassen en breken.
23. Zorg ervoor dat de deur stevig gesloten is als u een 

gerecht heeft geplaatst.
24. Kinderen van 8 jaar of jonger dienen op afstand 

gehouden te worden, tenzij er gezorgd is voor 
onafgebroken toezicht. 
25. Zorg  ervoor dat u geen verwarmingselementen 

aanraakt.
26. Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen 

vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde 
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens 
of met een gebrek aan ervaring en kennis als zij onder 
toezicht staan of instructie krijgen over het op een 
veilige manier gebruiken van het apparaat en de 
gevaren die erbij betrokken zijn begrijpen.
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INTRODUCTIE VAN HET APPARAAT

5

6

7

1

2

3

4

1. Midden brander
2. Midden brander
3. Hulp brander
4. Grote brander
5. Controlepaneel
6. Bovenste oven
7. Hoofd oven

1. Bovenste Oven Controle And Thermostaat
2. Hoofd Oven Controle
3. Hoofd Oven Thermostaat
4. Digitale Klok

5. Links Achter Brander
6. Links Voor Brander
7. Rechts Voor Brander
8. Rechts Achter Brander

Opmerking: De symbolen op het bedieningspaneel worden hierboven weergegeven. 
Niet alle symbolen zijn aanwezig op alle modellen. Let enkel op de symbolen die 
van toepassing zijn op uw product van aankoop.

1 2 3 4 5 6 7 8
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BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN
Elektriciteit Aansluiten En Beveiliging:
1.Het fornuis moet zijn gezekerd met een 16 / 32 A zekering. Mocht 

de zekering doorslaan, vervang deze dan met een goedgekeurde 16 / 32 
A zekering. Neem bij twijfel contact op met een elektricien.

2.Het gasfornuis is aangepast voor een lichtnet van 220-240V / 380-415V 
AC, 50/60Hz. Mocht het elektriciteitsnet anders zijn dan de aangegeven 
waarde, neem contact met een erkende dealer.

3.De stekker van het fornuis mag alleen in een goedgekeurde en geaarde 
wandcontactdoos worden geplaatst. De fabrikant is niet verantwoordelijk 
indien niet goedgekeurde wandcontactdozen worden gebruikt.

4.Mocht de kabel of de stekker beschadigd zijn, neem contact op met 
een erkende elektricien.

5.Plaats de elektriciteitskabel uit de buurt van hete delen van de oven.
Gas Aansluiten En Beveiliging:
1.Dit apparaat moet worden geïnstalleerd door een erkend installateur.
2.Gebruik altijd de meegeleverde anti-kantel beugels. De fabrikant 

is niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt indien de anti   
kantel beugels niet zijn geplaatst.

3.De oven dient op een vlakke vloer in een goed geventileerde ruimte te 
staan. Gebruik de verstelbare pootjes om kleine oneffenheden te 
compenseren.

Controleer Opnieuw De Gasaansluiting
Het fornuis mag alleen door een erkende installateur worden          
aangesloten of afgesloten. De elektricietskabel en de gasleiding mogen 
geen hete onderdelen aanraken zoals de achterkant van de oven. Wees 
zeer voorzichtig mocht u de oven verplaatsen. Niet aan de gasleiding 
trekken aangezien dit lekkage kan veroorzaken.

De gasleiding en elektrische aansluiting van het apparaat 
mag niet naast hete zones lopen, bijv. de achterzijde van 
het apparaat. De gasleiding moet worden aangesloten 
door brede lussen te maken om barsten of breuken te 
voorkomen. Het verplaatsen van een apparaat met een 
gasleiding kan gaslekken veroorzaken. 
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Gasverbinding En Veiligheid

1. Voor de LPG (cilinder) verbinding moet 
een metalen klem worden bevestigd op de 
slang van de LPG-cilinder. Bevestig een 
uiteinde van de slang op de slang inlaat-
verbinding achter het apparaat door de 
slang op te warmen in kokend water. Duw 
de klem daarna naar de eindsectie van de 
slang en draai vast met een schroevendraa-
ier. De pakking en slang inlaatverbinding 
die vereist zijn voor de verbinding worden 
aangetoond in de onderstaande afbeelding.

OPMERKING:  De regelaar die op de LPG-cilinder moet worden     
aangebracht moet een 300 mmSS functie hebben. 

2. De aardgasverbinding mag enkel worden 
uitgevoerd door een geautoriseerde dienst. 
Plaats voor de aardgasverbinding de pakking 
in de moer op het uiteinde van de aardgas 
verbindingsslang. Om de slang op de hoof 
gasleiding te installeren, draait u aan de 
moer. Voltooi de verbinding door een 
gaslek controle uit te voeren.

Ventilatie Van De Ruimte
De lucht die noodzakelijk is voor de branders komt uit de lucht in de ruimte en 

de gassen die ontsnappen worden rechtstreeks afgegeven in de ruimte. Voor een 
veilige bediening van uw product is een goede ventilatie van de ruimte essentieel. 
Als er geen venster aanwezig is in de ruimte moet u bijkomende ventilatie in-
stalleren. Hoewel, als de ruimte een deuropening heeft naar buiten, hoeft u geen 
ventilatieopeningen aan te brengen. 

Grootte van de ruimte Ventilatieopening

Kleiner dan 5m³ min. 100 cm²

Tussen 5 m³- 10 m³ min. 50 cm²

Groter dan 10m³ niet noodzakelijk

In de kelder min 65 cm²

Hoofd Gasleiding

Pakking

Slang

Inlaatverbinding

Metalen Klem
Lpg-Slang

Hoofd Gasleiding

Pakking

Moer

Aardgas Verbindingsslang
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ELEKTRISCH SCHEMA

DE OVEN INST ALLEREN

220-240V~50/60Hz 220-240V~50/60Hz400V 3N~50/60Hz 400V 2N~50/60Hz

Earth
Terre
Erdung

Earth
Terre
Erdung

Earth
Terre
Erdung

Earth
Terre
Erdung

L3
L2
L1

L2
L1

L1
Live
Phase

Neutral
Neutre

Neutral
Neutre

Neutral
Neutre

H05 VV-F 3G 4mm² H05 VV-F 5G 1.5mm² H05 VV-F 4G 1.5mm² H05 VV-F 3G 1.5mm²

Neutral
Neutre

380-415V 3N~50/60Hz 380-415V 2N~50/60Hz220-240V~50/60Hz

H05 VV-F 3G 4mm² H05 VV-F 5G 1.5mm² H05 VV-F 4G 1.5mm² H05 VV-F 3G 1.5mm²

220-240V~50/60Hz

6
5

0
m

m
 m

in
.

65mm min. 65mm min.

500 -600 mm min.500-600 mm min.
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VERBINDINGSCSHEME VAN DE KETTING

Zorg ervoor dat u het apparaat voor gebruik 
vastzet aan de muur met behulp van de 
meegeleverde ketting en haakschroef, om 
een veilig   gebruik te garanderen. Zorg 
ervoor dat de schroef goed vastzit in de 
muur.

TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN UW OVEN

Specificatie
50x60 60x60

Hoofd Bovenste Hoofd Bovenste

Breedte Buitenkant 500mm 600mm

Diepte Buitenkant 630mm 630mm

Hoogte Buitenkant 900mm 900mm

Bodem Breedte Binnenkant Boven Breedte Binnenkant 360mm 460mm

Bodem Diepte Binnenkant Boven Diepte Binnenkant 400mm 400mm

Bodem Hoogte Binnenkant Boven Hoogte Binnenkant 330mm 180mm 330mm 180mm

Lamp Kracht 15-25W

Bovenste Verwarmingselement 600W 500W 700W 700W

Onderste Verwarmingselement 1000W 800W 1200W 1000W

Verwarmingselement Grill 1500W 1400W 2000W 1400W

Turbo Verwarmingselement 1800W --- 2200W ---

Voltage Voeding 220V-240V / 380-415V AC 50-60Hz

Kookplaat 145mm 1000W

Kookplaat 145mm Snel 1500W

Kookplaat 180mm 1500W

Kookplaat 180mm Snel 2000W
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50*60 DUBBELE OVEN
INJECTOR, GASSTROOM EN KRACHT TABEL

DE WAARDEN V AN DE 
BRANDERINJECTEUR 

VOLGENS HET GASTYPE

G20,20 mbar
G25,25 mbar

G30,28-30 mbar
G31,37 mbar

Gas Natural LPG

Wok
Brander

Injector 1,40 mm 0,96 mm

Gasstroom 0,333 m³/h 254 g/h

Kracht 3,50 kW 3,50 kW

Grote
Brander

Injector 1,15 mm 0,85 mm

Gasstroom 0,276 m³/h 211 g/h

Kracht 2,90 kW 2,90 kW

Midden 
Brander

Injector 0,97 mm 0,65 mm

Gasstroom 0,162 m³/h 124 g/h

Kracht 1,70 kW 1,70 kW

Kleine 
Brander

Injector 0,72 mm 0,50 mm

Gasstroom 0,96 m³/h 69 g/h

Kracht 0,95 kW 0,95 kW

Grill
Brander

Injector 0,85 mm 0,60 mm

Gasstroom 0,144 m³/h 109 g/h

Kracht 1,50 kW 1,50 kW

Top
Brander

Injector 0,97 mm 0,65 mm

Gasstroom 0,171 m³/h 131 g/h

Kracht 1,80 kW 1,80 kW
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60*60 DUBBELE OVEN
INJECTOR, GASSTROOM EN KRACHT TABEL

DE WAARDEN V AN DE 
BRANDERINJECTEUR 

VOLGENS HET GASTYPE

G20,20 mbar
G25,25 mbar

G30,28-30 mbar
G31,37 mbar

Gas Natural LPG

Wok
Brander

Injector 1,40 mm 0,96 mm

Gasstroom 0,333 m³/h 254 g/h

Kracht 3,50 kW 3,50 kW

Grote
Brander

Injector 1,15 mm 0,85 mm

Gasstroom 0,276 m³/h 211 g/h

Kracht 2,90 kW 2,90 kW

Midden 
Brander

Injector 0,97 mm 0,65 mm

Gasstroom 0,162 m³/h 124 g/h

Kracht 1,70 kW 1,70 kW

Kleine 
Brander

Injector 0,72 mm 0,50 mm

Gasstroom 0,96 m³/h 69 g/h

Kracht 0,95 kW 0,95 kW

Grill
Brander

Injector 0,92 mm 0,60 mm

Gasstroom 0,144 m³/h 109 g/h

Kracht 1,50 kW 1,50 kW

Top
Brander

Injector 0,97 mm 0,70 mm

Gasstroom 0,190 m³/h 145 g/h

Kracht 2,00 kW 2,00 kW
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BESCHRIJVING VAN OVEN

THERMOST AATKNOP: Om de oven te laten werken moet u de thermo-
staatknop op de gewenste temperatuur instellen. De thermostaatknop is 
in te stellen tussen 40 – 240 °C graden.

MECHANISCHE TIJDKLOK*: Om de oven te laten werken moet u de       
tijdschakelaar instellen op de gewenste tijd.

GEBRUIK VAN HET GASFORNUIS
Gaspitten gebruiken:

KOOKPLAAT DİAMETER

50*60 60*60

Kleine Brander 12-18cm 12-18cm

Middelgrote Brander 18-20cm 18-20cm

Grote Brander 22-26cm 22-26cm

Wok Brander --- 24-26cm

Om een maximum resultaat te bereiken dient u pannen met een platte 
bodem te gebruiken en met afmetingen zoals hieronder aangegeven.

De ventielen voor de gaspitten hebben een speciaal veiligheidsmechanisme 
om een gaspit te ontsteken. (voor modellen met de optionele ontsteker)

Draai Spit Ventilator

Boven + Onder 
Verwarmingselement

Turbo Verwarming + 
Ventilator

Licht
Onder + Boven Verwar 
mingselementen + Ventilator

Onderste Verwarmingselement 
+ Ventilator

Grill Verwarmingselement + 
Ventilator

Grill Verwarmingselement + 
Draai Spit

Grill Verwarmingselement/
Grill Brander

Grill 
Verwarmingselement+Licht

Bovenste 
Verwarmingselement

Elektrische Timer
Onderste 
Verwarmingselement

Vlam Ontsteking Lichter

Gesloten

Volledig open

Half open
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Voor veranderingen door door de switch kloksgewijs te draaien om zo 
te komen tot gewenste temperatuur. Wanneer waarschuwingslampje 
aanspringt, weet u dat de kookpplaat in werking is.

Wanneer u uw gewenste brander wil gebruiken, moet u de knop          
indrukken en ongeveer 5-10 seconden wachten. Daarna kunt u ontsteken 
met automatisch ontsteking systeem(optioneel) of lucifer. U moet 10-15 
seconden wachten na de ontsteking met de knop ingedrukt en daarna 
kunt u de knop loslaten. Als dit niet gelukt is moet u het nog een keer 
proberen. Wanner de ontsteking werkt, dan kunt u het deksel van de 
ovenna 3-4 minuten dicht doen.

GASBREUK VEILIGHEIDSAPPARAAT (FFD)
Om te vermijden dat er gas zou ontsnappen uit 

de branders wordt een veiligheidsmechanisme 
ingeschakeld dat de gas onmiddellijk afsluit.

WOK BRANDER*

       Aangezien ze voorzien is van een dubbele ring 
vlamsysteem verdeelt ze de warmte gelijkmatig 
onderaan de pan aan hoge temperatuur. Dit is 
ideaal voor korte bereidingen aan hoge temper-
atuur. Als u een normale pan wilt gebruiken op 
de wokbrander moet u de wokhouder van de 
kookplaat verwijderen.

Figuur 1

FFD

Figuur 2

Vals RechtsValsVals
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Indien de brander voor om het even welke reden alleen is uitgegaan, 
moet u deze uitzetten en minimum 1 minuut wachten alvorens deze 
opnieuw aan te zetten.

MET BEHULP KOOKPLATEN

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5 NIVEAU 6

Ø80mm 200W 250W 450W --- --- ---

Ø145mm 250W 750W 1000W --- --- ---

Ø180mm 500W 750W 1500W --- --- ---

Ø145mm Snel 500W 1000W 1500W --- --- ---

Ø180mm Snel 850W 1150W 2000W --- --- ---

Ø145mm 95W 155W 250W 400W 750W 1000W

Ø180mm 115W 175W 250W 600W 850W 1500W

Ø145mm Snel 135W 165W 250W 500W 750W 1500W

Ø180mm Snel 175W 220W 300W 850W 1150W 2000W

Ø220mm 220W 350W 560W 910W 1460W 2000W

Elektrische kookplaten hebben standaard 6 wermteniveaus om mee te 
koken.Wanneer u kookplaat voor eerste maal gebruikt, is het aangeraden 
deze op stand 6 te zetten gedurende 5 minuten. Dit zal ervoor zorgen 
dat bovenste laag van kookplaat gehard wordt. Gebruik zo vaak mogelijk 
potten en pannen met vlakke onderkant.

Druk de schakelaar altijd in en draai deze linksom naar het gewenste 
vlamsymbool en druk op de ontstekingsschakelaar.

Alle ontstekers zullen werken maar alleen de gekozen gaspit zal ont-
branden. Houd de schakelaar ingedrukt tot de ontsteking is voltooid.
Houd deze tenminste 5-10 seconden ingedrukt.

Voor modellen met een gasbeveiligingssysteem geldt dat als de vlam 
van de gaspit is gedoofd, het afsluitventiel de gastoevoer automatisch 
zal afsluiten.

Figuur 3 Figuur 4
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Om de pitten te bedienen als er een gasbeveiligingssysteem is, di-
ent u de knop in te drukken en linksom te draaien. Na ontsteking (met 
optionele automatische ontsteking of lucifers) dient u 5-10 seconden 
te wachten voordat het gasbeveiligingssysteem activeert voordat u de 
gasknop kunt loslaten.

GEBRUIK VAN DE OVEN
Ovenbranders gebruiken :
1. Als uw oven uitgerust met branders die werkt met gas, moeten pas-

sende knop worden gebruikt om de branders ontbranden. Sommige mod-
ellen hebben automatische ontsteking van de knop; Het is gemakkelijk om 
de brander aan te steken de draaiknop. Ook kan branders worden ontstoken 
door het indrukken van de startknop of zij kunnen worden ontstoken met 
een lucifer.

2. Niet continu werken de ontsteker langer dan 15 seconden. Als de 
brander niet ontsteekt, wacht minimaal één minuut alvorens opnieuw te 
proberen. Als de brander is gedoofd om de een of andere reden, sluit het 
gas regelklep en wacht minimaal één minuut alvorens opnieuw te proberen.

Met behulp van verwarmingselementen van de oven:
1.Als u de oven voor het eerst gebruikt zal deze een geur afgeven.
2.Dit is vanwege een beschermlaag die wegbrand in de oven. Laat de 

oven op 240 °C gedurende 45-60 minuten branden terwijl deze leeg is 
om de beschermlaag weg te branden

3.Hierna is uw oven klaar voor gebruik.
4.Om de oven te laten functioneren, dient u een temperatuur in te 

stellen met de thermostaat.
5.Kooktijden en temperaturen worden in de kooktabel weergegeven.  

(Indien aanwezig)
6.Houd de ovendeur gesloten wanner u aan het koken bent , los van 

incidentele controles.
7.Anders heeft dit gevolgen voor het resultaat.
8.De waarden die in de kooktabel worden weergegeven zijn algemene 

waarden die uit testen zijn verkregen uitgevoerd in onze laboratoria.
9.Iedere oven wijkt iets af en u dient zelf te ondervinden wat het beste 

resultaat geeft.
10.Kooktijden : Het resultaat kan afwijken afhankelijk van het voltage 

wat wordt gebruikt.
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INSTRUCTIES OM SPROEIERS TE VERANDEREN
1.Gelieve een speciale schroevendraaier te  gebruiken om sproeier te 

verwijderen en te installeren. (Figuur 5)
2.Verwijder sproeier (Figuur 6) van brander speciale schroevendraaier en 

plaats nieuwe sproeier. (Figuur 7)

INSTELLING VOOR VERMINDERDE GASTOEVOER VOOR FORNUISKRANEN

1. Zet de brander die moet worden aangepast 
aan en draai de knop naar de kleine vlam.
2. Verwijder de knop van de gaskraan.
3. Gebruik een schroevendraaier van geschikt 
formaat om de regelschroef van de gastoevoer 
aan te passen. 
Draai de schroef voor lpg (butaan, propaan) 
met de klok mee. Voor aardgas moet u de 
schroef tegen de klok in draaien.
“De normale hoogte van een rechte vlam op de 
kleine stand moet 6-7 mm zijn.
4. Als de vlam hoger is dan de gewenste positie, 
draait u de schroef met de klok mee. Als de 
vlam lager is, draait u hem tegen de klok in.
5. Zet de brander voor de laatste controle nu 
naar de grote en de lage standen en controleer 
of de vlam aan of uit is.

De aanpassing van de schroefstand kan, afhankelijk van de type   
gaskraan dat in uw apparaat is gebruikt, variëren. (Figuur 8 en 9)

Figuur 5 Figuur 6 Figuur 7

Figuur 8

Figuur 9
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KOOK TIJD TABEL

Maaltijd Kookfunctie
Temperatuur 

(°C)
Rek 

Positie
Kook Tijd 

(Min.)

Cake Statisch / Statisch+Ventilator 170-180 2 35-45

Kleine Cakes Statisch / Turbo+Ventilator 170-180 2 25-30

Pasteitje Statisch / Statisch+Ventilator 180-200 2 35-45

Gebakje Statisch 180-190 2 25-30

Koekjes Statisch 170-180 3 20-25

Appeltaart Statisch / Turbo+Ventilator 180-190 2 50-70

Biscuitgebak Statisch 200/150* 2 20-25

Pizza Statisch+Ventilator 180-200 3 20-30

Lasagne Statisch 180-200 2 25-40

Meringue Statisch 100 2 60

Kip Statisch+Ventilator / Turbo+Ventilator 180-190 2 45-50

Gegrilde Kip** Grill 200-220 4 25-30

Gegrilde Vis** Grill+Ventilator 200-220 4 25-30

Entrecote** Grill+Ventilator Max. 4 15-20

Gehaktbal** Grill Max. 4 20-25

*Randen zonder voorverwarming bij 200 ° C tot bruin, vervolgens     
gekookt tot 150 ° C.

**Omgekeerde de helft van het bereiden van voedsel.
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ONDERHOUD en REINIGING
1.Trek de stekker uit de wandcontactdoos, en zorg dat voor reiniging 

het apparaat is afgekoeld.
2.De oven is erg heet als deze aanstaat of kort nadat deze is uitgezet. 

Voorkom dat u de hete onderdelen aanraakt.
3.Maak de binnenkant van de oven, de klep, handvat, laden of andere 

delen van de oven nooit schoon met scherp gereedschap zoals
4.Harde borstels, schuursponsjes of messen. Gebruik geen         

schuurmiddel, middelen die krassen veroorzaken of wasmiddelen.
5.Reinig de binnendelen van de oven met een natte doek met evt. Mild 

schoonmaakniddel, maak daarna de oven droog met een zachte doek.
6.Reinig het ovenglas met een schoonmaakmiddel speciaal voor glas.
7.De oven niet reinigen met een stoomreiniger.
8.Was de verhittingselementen na enige tijd met water en een mild 

schoonmaakmiddel en reinig de gaspitten met een borsteltje.
9.Verwijder voordat u het bovendeksel van de oven opent eerst 

eventueel geknoeide vloeistof van het deksel. Controleer voordat u het 
deksel naar beneden doet of het gasfornuis genoeg is afgekoeld.

10.Gebruik nooit brandbare middelen zoals zuren, thinner of          
gasbenzine om de oven mee schoon te maken.

11.U mag geen onderdelen van de oven met de vaatwasser schoonmaken.
12.Om het glas aan de voorkant van de oven te kunnen schoonmaken, 

verwijdert u met een schroevendraaier de bevestigingsschroeven die de 
hendel vasthouden om zo de ovendeur te kunnen verwijderen.Spoel en 
reinig grondig.Nadat u klaar bent met schoonmaken zet u de onderdelen 
opnieuw vast.

Figuur 10 Figuur 11 Figuur 12
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REINIGEN EN ONDERHOUD VAN HET DEURGLAS AAN DE VAN DE OVEN
Dropdown Deurglas:
Verwijder het profiel door op de plastic grendels aan de linker en rechter 

kant te drukken zoals getoond in Figuur 13 en trek het profiel naar u toe 
zoals getoond in Figuur 14. Verwijder dan het binnenste glas zoals getoond 
in Figuur 15. Indien nodig kan het middelste glas op dezelfde manier 
worden verwijderd. Als u klaar bent met het reinigen en het onderhoud,  
zet de glazen en het profiel dan weer vast in de omgekeerde volgorde. 

Zorg ervoor dat het profiel correct op zijn plaats zit.

Sinds Opent Deurglas:
Open de deur glas. Verwijder het glas door omhoog te trekken. De 

buitenste glas is bevestigd aan de ovendeur profiel. Na verwijdering 
Ruit verwijderen, kan schoonmaken gemakkelijk. Na het bepalen van 
reinigings- enonderhoud, zorg er dan voor het glas door naar beneden           
te duwen. Zorg ervoor dat het glas is goed geïnstalleerd.

Figuur 13 Figuur 14 Figuur 15

1
2

Figuur 16

Figuur 16.1
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FORNUISLAMP VERVANGING
Zorg ervoor dat het apparaat open circuit voordat u de lamp verving  

om de mogelijkheid van een elektrische shok te voorkomen. 

(Open circuit betekent dat elektriciteit duidelijk uit is)

1- Eerst moet u zeker zijn dat de elektriciteit definitief uit en het      
apparaat afgekoeld is.

2- Verwijder de glazen bescherming draaiend zoals in de figuur         
hiernaast afgegeven. Als u zich wordt gedwongen om het te draaien, 
gebruik dan de plastiek handschoenen, die gaat u helpen te draaien.

3- Verwijder de lamp draaiend uit, doe dan de nieuwe lamp aan dat  
de zelfde bijzonderheid heeft. De functies van de lamp moeten zo zijn 
als volgt:

 -  230 V, AC 

 - 15 W 

 - Type E14

4- Vervang de glazen bescherming op zijn plaats, doe het netsnoer in 
het stopcontact en voltooi de vervanging van het apparaat. Nu kunt u  
uw fornuis gebruiken.

Figuur 17 Figuur 18
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VERWIJDEREN EN INSTALLEREN VAN BENEDEN EN BOVEN BRANDER VAN DE 
GASFORNUIS 

Het verwijderen van de boven brander:
Verwijder de schroef met behulp van een schrofdraaier zoals weerge-

geven in Figuur 19. Verwijder de brander uit het bed naar u toe zoals 
weergegeven in Figuur 20. Verwijder de injector in het bed met een dops-
leutel uit zoals weergegeven in Figuur 21. Doe het tegenovergestelde om 
de brander weer te vervangen.

Het verwijderen van beneden brander:
De beneden brander is met de twee schroeven vastgesteld, doe dezen 

uit met een schroefdraaier uit zoals weergegeven in Figuur 22.  Breng de 
deksel uit zijn bed recht omhoog zoals weergegeven in Figuur 23. Verwi-
jder de brander uit het bed naar u toe zoals weergegeven in Figuur 24. 
Verwijder de injector in het bed met een dopsleutel uit zoals weergegeven 
in Figuur 25. Doe het tegenovergestelde om de brander weer op zijn 
plaats te vervangen.

Figuur 21Figuur 19 Figuur 20

Figuur 24 Figuur 25

Figuur 22 Figuur 23
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Verwijdering van de kathedraal Brander:* 
De brander bescherming dekkleed is bevestigd met twee schroeven. 

Zoals getoond in figuur 26, met een schroevendraaier verwijderen. Zoals 
getoond in figuur 27, op de veerklem in de richting van de pijl om de 
brander uit de sleuf te verwijderen. Zoals getoond in figuur 28, neem de 
injector in het lager met een dopsleutel. Om opnieuw de plaats van de 
brander, gelden de verwijdering proces omgekeerd.

KATALYTISCHE WANDEN*

De katalytische wanden bevinden zich 
aan de linker- en rechterkant van de ruimte 
onder de geleiders. Katalytische wanden 
laten onaangename geuren verdwijnen en 
zorgen voor de beste resultaten met het 
fornuis. Katalytische wanden kunnen ook 
olieresten absorberen en reinigen uw oven 
tijdens de werking.  

Verwijderen van de katalytische wanden

Om de katalytische wanden te verwijderen, moeten de geleiders worden 
uitgetrokken. Zodra de geleiders uitgetrokken zijn, komen de katalytische 
wanden automatisch vrij. De katalytische wanden moeten na 2-3 jaar 
worden vervangen.  

Figuur 26 Figuur 27 Figuur 28

Figuur 29
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ACCESSOIRES

Plaats Voor Coffie Apparaat*
Voor de coffie apparaat gebruikt.

Diepe Dienblad*
Het wordt voor de deegwaren, de grote braadstuk-
ken, vloeibaar eten gebruikt. Als u voor de cake, 
bevroren eten en vleesgerechten direct op de grill  
probeert te braden, kan die dan gebruikt worden 
om olie in te zamelen.

Dienblad
Voor de deegwaren (koekjes, biscuitjes e.d),      
bevroren voedsels gebruikt.

Dradengrill
Dit wordt gebruikt voor de voedsels die gebraden 
of bevroren voedsel tot de gewenste rek te 
verplaatsen.

Teleskopisch Rail*
De dienbladen of dradenrekken worden met            
behıulp van de teleskopisch rails 
gemakkelijk aan en uit.

Dradenrooster Inwendig van Dienblad*
De voedsels zoals biefstuk die kleefachtig zijn, 
worden op de  draden rooster 
inwendig van dienblad gezet.
Zo wordt het contact en de hechting van de voed-
sel op de dienblad tegengehouden.

Boven en Beneden Dradenrekken*
Terwijl u de eten klaarmaakt, kunt u de gewone   
dienblad en diepe dienblad in de boven en 
beneden dradenrekken verplaatsen. 
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WANNEER UW OVEN NIET WERKT
1.Controleer de hoofdgasklep.
2.De gasslang kan gebroken of gekromd zijn.
3.Controleer de verbinding van de gasslang met de oven.
4.Controleer geluid van de gassnelheid.
5.Controleer of gasklep geschikt is voor uw oven.

MILIEUVRIENDELIJKE VERWIJDERING

Weggooien van verpakking op een milieuvriendelijke 
wijze.
Dit apparaat is aangeduid overeenkomstig de Europese 
richtlijn 2012/19/EU betreft gebruikte elektrische 
en elektronische apparaten (afval elektrische en         
elektronische apparaten - WEEE). De richtlijn bepaalt 
het schema voor het terugbrengen en reclyclen van            
gebruikte apparaten zoals die door heel de EU geldt.

VERPAKKINGSINFORMATIE
De verpakkingsmaterialen van het product worden gemaakt van        

recyclebare materialen in overeenstemming met onze Nationale Milieu-
voorschriften. Voer het verpakkingsmateriaal niet af met huishoudelijk of 
ander afval. Breng deze naar de inzamelingspunten voor verpakkingsma-
teriaal zoals aangegeven door de plaatselijke autoriteiten.


