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1 Inbouw bevestiging
2 Luchtuitlaat
3 Inklapbare
grillweerstand

4 Verchroomde houder /
Telescoopgeleider
5 Rooster
6 Ventilator
7 Diepe bakplaat
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Bakplaat
Scharnier
Ovendeur
Bedieningspaneel
Lamp

Bedieningspaneel

+

-

1
1 Elektronische klok.
2 Draaiknop ovenfuncties.
2

3 Draaiknop temperatuur.
4 Verwarmingslampje*.

3
4

HI 900

4056-01
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* Het verwamingslampje gaat aan wanneer de
oven opwarmt, en gaat uit wanneer de oven de
ingestelde temperatuur heeft bereikt.
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Ovenfuncties

Traditioneel
Wordt gebruikt voor cakes en taarten waarbij
de warmte gelijkmatig verdeeld moet worden
om een luchtige textuur te verkrijgen.

Traditioneel met ventilator
Geschikt voor braadgerechten en gebak. De
ventilator verdeelt de warmte gelijkmatig in de
oven waardoor de baktijd en –temperatuur
wordt verlaagd.

Grill en onderwarmte
Speciaal voor gebraad. Kan gebruikt worden
voor elk stuk vlees of vis, ongeacht de grootte.

Grill
Om oppervlakkig gebraden gerechten te
bereiden. Hiermee kan de buitenlaag
goudbruin worden gebakken zonder de
binnenkant van het voedsel mee te bakken.
Ideaal voor platte gerechten zoals biefstuk,
koteletten, vis en toast.

MaxiGrill
Hiermee kunnen grotere oppervlakken bereid
worden dan met de grill en, dankzij het hogere
vermogen, worden de etenswaren sneller
goudbruin gebakken.

Opmerking
Als u de Grill of MaxiGrill gebruikt, moet de
ovendeur gesloten blijven.
Onderwarmte
Verwarmt alleen aan de onderkant. Geschikt
om gerechten op te warmen of gebak en
dergelijke te laten rijzen.

Pizza
Speciaal voor het bakken van pizza's, hartige
en zoete taarten.

Hetelucht
De ventilator verdeelt de warmte afkomstig van
een weerstand aan de achterkant van de oven.
Door de gelijkmatige verdeling van de
temperatuur kan tegelijkertijd op twee
verschillende
niveaus
worden
gebakken/gebraden.

Ontdooien
Deze functie maakt gebruik van een
heteluchtsysteem met twee niveaus. LO is
voor vis, cake, gebak en brood. HI (hogere
temperatuur in de oven) is voor vlees in het
algemeen.

Opmerking
De ovenverlichting blijft branden wanneer een
bakfunctie in werking is, behalve wanneer de
oven wordt gereinigd.

MaxiGrill met ventilator
Om gelijkmatig te braden en tegelijkertijd de
buitenkant lichtbruin te bakken. Ideaal voor
geroosterde gerechten. Geschikt voor grote
stukken vlees zoals gevogelte, wild, enz.
Aanbevolen wordt om het stuk vlees op het
rooster van de oven te leggen en de bakplaat
eronder te plaatsen om vleessap of vet op te
vangen.
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Oven uitzetten
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Gebruik van de oven
De elektronische klok instellen

De alarmtoon veranderen

Wanneer u de oven aanzet, zult u zien dat het
woord AUTO op het scherm gaat knipperen
met 00:00. Druk samen op de + en –
symbolen totdat u een geluidssignaal hoort en
een punt tussen de getallen ziet knipperen.
Selecteer de gewenste tijd door op de + en –
symbolen te drukken. U zult een pieptoon
horen, waarmee wordt aangegeven dat de tijd
is ingesteld. Het symbool
blijft branden.

1 Druk + en – tegelijk in. U zult opmerken dat
er een punt tussen de + en – symbolen op
het klokscherm oplicht.

Wilt u de tijd veranderen, volg dan de
instructies opnieuw op.

2 Druk op MODE en u zult zien dat “ton1” op
het klokscherm oplicht.
3 De alarmtoon kan worden gewijzigd door op
het - symbool te drukken.
De kookwekker programmeren
1 Blijf drukken op MODE todat het symbool
op het klokscherm gaat knipperen.

Handmatige bediening
Na het instellen van de klok is de oven klaar
voor gebruik. Kies een baktemperatuur en
bakfunctie door de knoppen in te drukken of
te draaien.

2 Selecteer de tijd waarna u wilt dat de
kookwekker afgaat door op + of – te drukken.

Zet de knoppen op
om de oven uit te
zetten. Druk de knoppen terug in om ze weg te
stoppen.

4 Op de geprogrammeerde tijd gaat het alarm
af en begint het
symbool te knipperen.

Elektronische klokfuncties
Kookwekker: Deze functie kunt u gebruiken
om een bepaald tijdstip in te stellen waarop
de oven een alarm moet laten weerklinken.
Baktijd: Met deze functie kan de baktijd (duur
van het bakproces) waarna de oven
automatisch wordt uitgeschakeld worden
geprogrammeerd.
Eindtijd van het bakproces: Met deze functie
kan de tijd waarna het bakproces moet
worden gestopt worden geprogrammeerd.
Hierna wordt de oven automatisch
uitgeschakeld.
Baktijd en eindtijd van het bakproces: Met
deze functie kunnen zowel de baktijd (duur
van het bakproces) als de eindtijd van het
bakproces worden geprogrammeerd. Op het
ingestelde tijdstip gaat de oven automatisch
aan en werkt hij gedurende de baktijd waarop
hij is ingesteld. De oven gaat automatisch uit
op de ingevoerde eindtijd.
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3 Het alarm wordt bevestigd d.m.v. een
pieptoon en het scherm geeft de huidige tijd
aan. Het symbool
blijft branden.

5 Druk op willekeurig symbool om het alarm
uit te schakelen. Het symbool
blijft
knipperen.
6 Houd MODE ingedrukt totdat de functie is
uitgeschakeld.
U kunt op elk willekeurig moment kijken
hoelang het bakproces nog duurt door MODE
in te drukken totdat het
symbool gaat
knipperen. U kunt dan de geselecteerde tijd
wijzigen door op + of – te drukken. De
pieptoon die u hoort geeft aan dat de nieuwe
tijd is ingesteld.
Baktijd programmeren
1 Blijf drukken op MODE totdat u een
pieptoon hoort. Druk nogmaals op MODE en
het woord "dur" verschijnt op het
klokscherm.
2 Selecteer de baktijd door op + of – te
drukken.
3 Vervolgens hoort u een geluidssignaal en
lichten de huidige tijd en het woord “AUTO”
op om aan te geven dat de oven
automatisch zal uitgaan.
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5 Na afloop van de ingestelde baktijd gaat de
oven uit en gaat er een alarm af.
6 Druk op een willekeurig symbool om het
alarm uit te schakelen. De oven blijft uit en
AUTO blijft knipperen.

Baktijd en eindtijd van het bakproces
programmeren
1 Blijf drukken op MODE totdat u een
pieptoon hoort. Als u nogmaals op MODE
drukt, verschijnt het woord "dur" op het
klokscherm.

7 Houd MODE ingedrukt totdat u een pieptoon
hoort die aangeeft dat de functie nu is
uitgeschakeld. Zet vervolgens de knoppen
op
om de oven uit te zetten.

2 Selecteer de baktijd door op + of – te
drukken.

U kunt zien hoeveel tijd er nog te gaan is en
de resterende baktijd wijzigen. Volg de vorige
instructies op.

4 Blijf drukken op MODE totdat u een
pieptoon hoort. Druk vervolgens enkele
malen op MODE totdat het woord "End"
verschijnt op het klokscherm.

Druk, om deze functie
tegelijkertijd op + en –.

te

annuleren,

Eindtijd van het bakproces programmeren
1 Blijf drukken op MODE totdat u een
pieptoon hoort. Druk vervolgens enkele
malen op MODE totdat het woord "End" op
het klokscherm verschijnt.
2 Selecteer de baktijd door op + of – te
drukken.
3 Vervolgens hoort u een piepgeluid en lichten
de huidige tijd en het woord “AUTO” op om
aan te geven dat de oven automatisch zal
uitgaan.
4 Selecteer een bakfunctie en -temperatuur.
5 Na afloop van de ingestelde baktijd gaat de
oven uit en gaat er een alarm af.
6 Druk op een willekeurig symbool om het
alarm uit te schakelen. De oven blijft uit en
AUTO blijft knipperen.
7 Houd MODE ingedrukt totdat u een pieptoon
hoort die aangeeft dat de functie nu is
uitgeschakeld. Zet vervolgens de knoppen
op
om de oven uit te zetten.
U kunt deze functie ook gebruiken als uw oven
reeds in werking is. In dit geval dient u alle
bovenstaande aanwijzingen op te volgen,
behalve nr. 4.

3 Er gaat een pieptoon af en de huidige tijd
en AUTO wordt weergegeven.

5 Selecteer de eindtijd door op + of – te
drukken.
6 Er gaat een pieptoon af en de huidige tijd
en AUTO wordt weergegeven.
7 Selecteer een bakfunctie en -temperatuur.
8 De oven blijft uit en met AUTO op het
klokscherm.
De
oven
is
nu
geprogrammeerd.
9 Wanneer het tijd is om met bakken te
beginnen, gaat de oven aan en zal hij
gedurende de ingestelde tijd in werking
blijven. De symbolen AUTO en
gaan op
het klokscherm branden.
10 Na afloop van de ingestelde baktijd, gaat
de oven automatisch uit en gaat er een
alarm af.
11 Druk op een willekeurig symbool om het
alarm uit te schakelen. De oven blijft uit en
AUTO blijft knipperen.
12 Blijf drukken op MODE totdat u een
pieptoon hoort om de functie uit te
schakelen. Zet vervolgens de knoppen op
om de oven uit te zetten.
U kunt de staat van de timer op elk moment
bekijken door aanwijzingen 1 en 4 op te
volgen.

U kunt de eindtijd van het bakproces op elk
moment bekijken door aanwijzing nr. 1 op te
volgen.

11

NEDERLANDS

4 Selecteer een bakfunctie en -temperatuur.
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Als u de timerinstelling wilt wijzigen, moet u de
functie annuleren door + en – tegelijk in te
drukken. Programmeer de oven opnieuw door
de gegeven aanwijzingen op te volgen.
Opmerking
Bij een stroomonderbreking worden uw
instellingen van de elektronische klok gewist
en gaat 00:00 op het klokscherm knipperen.
Reset de klok en programmeer de oven
opnieuw.
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