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Gebruik van de analoge programmeerbare klok
Display symbolen/Functies
Display symbolen

Functies

Stel de begintijd in.

handbediening

Stel stoptijd van de oven in.

einde kooktijd

Tijd instellen.

begin en eindtijd

Instellen van de kookwekker.

timerfunctie

Algemene werking
Als U spanning zet op het apparaat, of er een zomer/wintertijd wissel is,dan moet u de tijd aanpassen. Deze instelling
bepaalt de tijd op het display (met analoge wijzers) en de werking van de oven (met behulp van de drukknop en indicatie
pictogrammen). Door te duwen op de knop kunt u: de tijd instellen, de starttijd van het programma en het einde van het
koken instellen en het alarm (kookwekker) instellen.

Tijd instellen
Om de klok op tijd te zetten, druk vier keer op de knop tot het
icoontje knippert. Draai daarna de knop met de klok mee, of
tegen de klok in om de tijd aan te passen. Als u de knop 10 sec. niet meer heeft bewogen, zal de klok vanzelf terug in normale modus
gaan.
Waarschuwing: Pas 2 seconden nadat de spanning op de klok wordt gezet, komt het relais in, en zal de oven werken.

Handmatig koken
Als er geen enkel icon brandt of knippert, zal de oven handmatig functioneren. In deze situatie bedient U de oven door het instellen
van functie knop en temperatuur van uw oven (buiten de klok om).

Instellen van de kookwekker
De kookwekker geeft u de mogelijkheid een signaal te krijgen, na een vooringestelde periode, zonder daarbij de oven te activeren.
Om een alarm in te stellen, drukt u 3x op de knop, om het kookwekker symbool te laten knipperen. Hierna stelt U de kookwekker in
door aan de knop te draaien. De kookwekker kan alleen gebruikt worden, als er geen programma geprogrammeerd is in de klok.

Programmeren van de stop tijd.
Als u de stoptijd programmeert, krijgt u de mogelijkheid direct te starten met bakken en te stoppen op een in te stellen
moment. Ook als U al bezig bent en onverwacht weg moet, is deze functie ideaal.
Om de stop tijd in te stellen drukt u 2x op de knop, tot het stoptijd icoontje
gaat knipperen. Daarna draait U de knop links of rechts om
de tijd in te stellen dat de oven uit gaat. Na het instellen knippert het lampje nog een paar seconden. Door de knop nogmaals in te drukken bevestigd U de

Gebruik van de analoge programmeerbare klok
Om het ingestelde programma te bekijken, drukt u 1x op de knop. De klok laat nu de stoptijd zien.
Om het programma te annuleren drukt u op de knop en houdt deze enkele seconden ingedrukt. De klok zal naar de ruststand gaan.

Programmeren van de Start en Stop tijd.
Dit programma maakt het mogelijk de oven op een vooral ingestelde tijd te laten starten en weer te laten stoppen.
Om de starttijd in te stellen drukt u 1x op de knop. Het start icoontje
gaat knipperen.
Vervroeg of verlaat de starttijd door de knop links of rechtsom te draaien. Na de laatste aktie zal het icoontje nog enkele
seconden knipperen. Druk dan op de knop om de ingestelde tijd op te slaan. Doet U dit niet, dan wordt de ingestelde starttijd
geannuleerd.
Om nu de stoptijd in te stellen drukt u 2x op de knop, tot het stoptijd icoontje
gaat knipperen. Daarna draait U de
knop naar links of rechts om de tijd in te stellen dat de oven uit gaat. Na het instellen knippert het lampje nog een paar
seconden. Door de knop nogmaals in te drukken bevestigd U de stoptijd. (Deze tijd moet minimaal 2 minuten na de
starttijd zijn). Het programma start nu direct en zal de oven inschakelen en uitschakelen op de ingestelde tijden. Zodra
de oven uitgaat klinkt er een alarm signaal. Na 1 minuut stopt dit signaal. De oven zal nu uitgeschakeld blijven tot u de
knop 1x indrukt.

Een programma annuleren.
Om het programma te annuleren drukt u op de knop en houdt deze enkele seconden ingedrukt. De klok zal naar
de ruststand gaan. U hoort dan een korte piep.

