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Bedieningspaneel

1.  Bedieningsknop zone linksvoor

2.  Bedieningsknop zone linksachter

3.  Functieknop oven

4.  Display

5.  Kinderslot

6.  Minder

7.  Timer-toets

8.  Meer

9.  Start/stop

10.  Temperatuurknop oven

11.  Bedieningsknop zone rechtsvoor 

12.  Bedieningsknop zone rechtsachter

Opmerking:

Voor de beste toetsrespons raakt u de toetsen met een groot deel van 

uw vingertop aan. Telkens als u, tijdens gebruik, op een toets drukt, 

klinkt er een kort geluidssignaal.

UW FORNUIS

54 6 7 8 91 2 3 10 11 12



NL 11

Gebruik van de keramische kookplaat

Pannen

• Gebruik geen pannen die kleiner zijn dan de kookzone. Hiermee 

voorkomt u dat voedselresten op de gloeiend hete kookzone 

terechtkomen. 

• Ingebrande voedselresten zijn moeilijk te verwijderen. Bovendien 

kunnen de handgrepen te heet worden en gaat er veel energie 

verloren.

Pannen waarmee al eerder op een gaskookplaat is gekookt, zijn 

niet meer geschikt voor keramisch koken.

• Gebruik nooit aluminiumfolie, zoals bakjes van kant-en-klaar 

gerechten, om voedsel in te bereiden. Wanneer aluminiumfolie op 

de kookzone smelt, is het niet meer te verwijderen. Aluminiumfolie 

heeft bovendien een zeer slechte warmteoverdracht.

• Til pannen altijd op als u ze verplaatst.

• Schuiven met pannen kan krasjes veroorzaken die niet meer te 

verwijderen zijn.

• Zet alleen pannen met een schone en droge bodem op het 

kookvlak. U voorkomt hiermee dat er moeilijk te verwijderen vlekken 

ontstaan. 

• Kook altijd met het deksel op de pan om energieverlies te 

voorkomen.

• Schuif de panbodem over een licht vochtige doek, voordat u de 

pan op de kookzone zet. Dit voorkomt dat er vuil op het kookvlak 

terechtkomt.

• De kookzone kan 5 tot 10 minuten voordat de kooktijd is 

verstreken, uit worden geschakeld. Het gerecht gaart dan na op de 

restwarmte, mits u het deksel op de pan houdt.

UW FORNUIS
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GEBRUIK

Bediening van de keramische kookplaat

Inschakelen

Zet een pan op een kookzone en draai de bedieningsknop in de 

gewenste stand.

De kookzone zal nu warm worden. De kookzone schakelt automatisch 

aan en uit om het door u ingestelde vermogen te leveren. Bij lagere 

standen is de kookzone lang uit en af en toe aan. Bij hogere standen is 

de kookzone lang aan en af en toe uit.

Uitschakelen

Draai de bedieningsknop naar de nulstand.

Dubbelkrings kookzone inschakelen

Draai de regelknop naar de maximaalstand (stevig tegen de aanslag) en 

kies dan een stand.

De twee kookzones zullen nu steeds samen warmte afgeven.

Uitschakelen

Draai de regelknop naar de nulstand.

De volgende keer dat u de kookzone weer inschakelt zal alleen de 

binnenste kookzone werken.

U kunt de buitenste kookzone nooit alleen gebruiken.

Restwarmte-indicator

• Na een intensief gebruik van een kookzone kan de gebruikte zone 

nog enkele minuten warm blijven.

• Zolang de kookzone warm is, zal er een “cirkel” in het display 

blijven staan.
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Oven gebruiken
De oven heeft 10 ovenfuncties en 1 reinigingsfunctie. Raadpleeg de tabel 

en kies de juiste ovenfunctie voor het gerecht.

1. Zet het gerecht in de oven.

Voor de meeste gerechten moet u de oven eerst voorverwarmen.

2. Draai de ‘Functieknop oven’ naar de gewenste instelling.

3. Stel met de ‘temperatuurknop’ de gewenste temperatuur in 

(tussen 50-275 °C).

Als u een instelling kiest met ‘kleine grill/grote grill’, dan draait u de 

‘temperatuurknop’ naar de grill-instelling.

4. Selecteer desgewenst een bereidingstijd door op de ‘timer-toets’ te 

drukken en stel met de ‘minder- of meer-toets’ de gewenste tijd in.

5. Druk op de ‘start/stop-toets’.

De ingestelde ovenfunctie wordt gestart en de oven wordt tot de 

geselecteerde temperatuur verwarmd. Het temperatuursymbool in 

de display brandt. Als de geselecteerde temperatuur is bereikt, gaat 

het temperatuursymbool in de display uit.

Opmerkingen

• De temperatuur kan tijdens de bereidingstijd worden gewijzigd.

• Bereidingstijden zijn ruwe schattingen en kunnen afhankelijk van 

een aantal voorwaarden variëren.

• Voor een aantal gerechten moet de oven worden voorverwarmd.

• Als u ovenpapier gebruikt, moet dit bestand zijn tegen hoge 

temperaturen.

• Tijdens het bereiden van grotere stukken vlees of gerechten waarin 

deeg is verwerkt, zoals pastei, komt veel stoom vrij dat op de 

ovendeur kan condenseren. Dit is een normaal verschijnsel dat 

niet van invloed is op het functioneren van het apparaat. Veeg na 

beëindiging van het bereidingsproces de deur en het glas droog.

• Voorkom dat er condensatie (dauw) ontstaat en laat het gerecht dat 

is verhit niet afkoelen in een gesloten oven.

Temperatuurknop

Grill-instelling

(ook regulier 250 °C)

Functieknop oven

GEBRUIK
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Oveninstellingen
Kies aan de hand van de tabel de juiste ovenfunctie. Raadpleeg ook de 

bereidingsinstructies op de verpakking van het gerecht.

Functie Beschrijving Aanbevolen 
temp. °C

Snel voorverwarmen
Met deze functie kunt u de oven snel opwarmen tot de 
gewenste temperatuur. Deze functie is niet geschikt om 
een gerecht te bereiden! Als de oven tot op de gewenste 
temperatuur is verwarmd, is het verwarmingsproces voltooid.

160

Bovenwarmte + onderwarmte

De warmte wordt gegenereerd door de verwarmingselementen 
boven en onder in het apparaat. Deze instelling is geschikt voor 
bakken en braden.

200

Kleine grill

Het gerecht wordt verwarmd door het verwarmingselement van 
de grill boven. 

240

Grote grill

Het gerecht wordt verwarmd door het verwarmingselement 
(de grill) dat zich bovenin de oven bevindt. Het bovenste 
verwarmingselement wordt tegelijkertijd geactiveerd om het 
eff ect van de elementen te vergroten.

240

Grill + ventilator 

De warmte die door de bovenste verwarmingselementen wordt 
gegenereerd, wordt door de ventilator verspreid. Deze functie 
kan worden gebruikt voor het grillen van vlees en vis.

170

Hete lucht + onderwarmte

De combinatie hete lucht en onderwarmte zorgt voor een 
knapperig en bruin resultaat.

200

Hete lucht 

Het gerecht wordt verwarmd door hete lucht die vanuit de 
achterkant van de oven wordt aangevoerd. Deze instelling 
maakt gebruik van gelijkmatige verhitting en is ideaal voor 
bakken.

180

Onderwarmte + ventilator 

Het gerecht wordt verwarmd door het onderste 
verwarmingselement en wordt door de ventilator verspreid.

180

GEBRUIK
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Bordenwarmen

Met deze functie verwarmt u borden en kommen voor, voordat 
u eten serveert. Zo koelt het eten minder snel af.

60

Ontdooien
De lucht circuleert zonder dat de verwarmingselementen zijn 
geactiveerd. Alleen de ventilator wordt geactiveerd. Dit wordt 
gebruikt voor het langzaam ontdooien van bevroren gerechten.

Aqua clean

Door de hete stoom wordt de binnenzijde van de oven nat, 
waardoor u de oven eenvoudig kunt reinigen. Het Aqua 
Clean-programma duurt slechts 30 minuten.

70

Elke ovenfunctie heeft een aantal basis- of standaardinstellingen die u 

kunt aanpassen.

De oven temperatuur aanpassen

• Draai de ‘Functieknop oven’ naar de gewenste ovenfunctie. 

• Stel met de ‘temperatuurknop’ de gewenste temperatuur in.

GEBRUIK
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Bordenwarmer

Met deze functie verwarmt u borden en kommen voor, voordat u eten 

serveert. Zo koelt het eten minder snel af.

Ontdooien

Bij de ontdooifunctie zorgt de ventilator voor circulatie van de lucht. 

Er zijn geen verwarmingselementen ingeschakeld. Gebruik deze functie 

voor het langzaam ontdooien van bevroren gerechten (cakes, biscuit, 

koekjes, brood, broodjes en bevroren fruit). 

• Draai het gerecht om nadat de helft van de ontdooitijd verstreken 

is, roer het door en/of haal grote stukken los als die door bevriezing 

aan elkaar vast zitten.

Timer

Klok instellen

• Druk 2 maal op de ‘timer-toets’.

• Druk op de ‘minder- of meer-toets’ om de huidige tijd in te stellen.

• Bevestigen met de ‘timer-toets’.

‘Bereidingstijd’ functie

• In deze stand kunt u instellen hoe lang de oven moet werken 

(bereidingstijd).

‘Eindtijd’ functie

• In deze stand kunt u instellen hoe laat de oven moet worden 

uitgeschakeld. Er moet wel eerst een bereidingstijd worden ingesteld. 

Zorg dat de klok nauwkeurig is ingesteld op de huidige tijd.

Een bereidingstijd instellen

• Selecteer een ovenfunctie met de ‘Functieknop oven’ en stel de 

temperatuur in. 

• Druk op de ‘timer-toets’ om de functie ‘bereidingstijd’ te selecteren.

Op de display licht het pictogram voor ‘bereidingstijd’ op. 

GEBRUIK
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• Druk op de ‘minder- of meer-toets’ om de bereidingstijd in te 

stellen.

• Druk op de ‘timer-toets’ om de ingestelde tijd op te slaan.

• Druk op de ‘start/stop-toets’ om het kookproces te starten. 

De verstreken bereidingstijd wordt weergegeven.

Een bereidingstijd en eindtijd instellen

• Selecteer een ovenfunctie met de ‘Functieknop oven’ en stel de 

temperatuur in. 

• Druk op de ‘timer-toets’ om de functie ‘bereidingstijd’ te selecteren.

Op de display licht het pictogram voor ‘bereidingstijd’ op 

• Druk op de ‘minder- of meer-toets’ om de bereidingstijd in te 

stellen.

• Druk op de ‘timer-toets’ om de ingestelde tijd op te slaan.

• Druk opnieuw 2x op de ‘timer-toets’.

Op de display licht het pictogram voor ‘eindtijd’ op.

• Druk op de ‘minder- of meer-toets’ om de eindtijd in te stellen.

• Druk op de ‘start/stop-toets’ om het kookproces te starten. 

De oven start op de ingestelde eindtijd minus de bereidingstijd. 

De verstreken bereidingstijd wordt dan weergegeven.

‘Voorbeeld:

• Huidige tijd: 12:00

• Bereidingstijd: 2 uur

• Einde van de bereiding: 18:00 uur

• U stelt eerst de bereidingstijd in, bijvoorbeeld 2 uur (zie ‘ Een 

bereidingstijd instellen’). Stel daarna een eindijtd (18:00 uur) in (zie 

‘Een eindtijd instellen’).

• Druk op de ‘start/stop-toets’ om het kookproces te starten. 

De timer wacht tot het tijd is om het bereidingsproces te starten. 

Het temperatuursymbool licht nu op. De oven wordt automatisch 

ingeschakeld (16:00 uur) en wordt op het geselecteerde tijdstip 

(18:00 uur) uitgeschakeld.

‘Als de ingestelde tijd is verstreken, wordt de oven automatisch 

uitgeschakeld (einde bereiding). Er klinkt een geluidssignaal dat 

u kunt uitschakelen door de ‘start/stop’ of ‘timer’ toets te drukken. 

Het geluidssignaal wordt na één minuut automatisch uitgeschakeld.

GEBRUIK



NL 23

De functie ‘keukenwekker’

• De functie ‘keukenwekker’ kan onafhankelijk van de oven worden 

gebruikt. 

De hoogst mogelijke instelling is 23 uur en 59 minuten.

De laatste minuut van de looptijd wordt in seconden weergegeven.

U annuleert alle timerfuncties door de tijd in te stellen op “0”.

Na enkele minuten waarin het apparaat niet actief is, wordt er 

overgeschakeld naar stand-by. Het huidige tijdstip verschijnt en de 

geselecteerde timerfunctie licht op.

Aanvullende functies kiezen
Een aantal instellingen is niet beschikbaar bij alle programma’s; als dit 

het geval is wordt u hier met een geluidssignaal op attent gemaakt.

Kinderslot

Met het kinderslot van de oven kunt u het bedieningspaneel vergrendelen, 

om onbedoeld gebruik van de oven te voorkomen. 

• U activeert het kinderslot door een aantal seconden op de 

‘kinderslot-toets’ te drukken. 

In de display verschijnt 5 seconden ‘Loc’. 

Dit geeft aan dat alle functies zijn vergrendeld.

• Druk nogmaals een aantal seconden op de toets om het kinderslot 

te deactiveren. 

Opmerking:

Als het kinderslot is geactiveerd en er geen timerfunctie is ingesteld (alleen 

de klok wordt weergegeven), werkt de oven niet. Als het kinderslot wordt 

geactiveerd nadat er een timerfunctie is ingesteld, zal de oven gewoon 

werken; de instellingen kunnen dan echter niet worden gewijzigd.

Wanneer het kinderslot is geactiveerd, kunnen ovenfuncties of 

aanvullende functies niet worden gewijzigd. Het bereidingsproces 

kan alleen worden beëindigd door de ‘Functieknop oven’ naar “0” te 

draaien.

Het kinderslot blijft geactiveerd, ook nadat de oven is uitgeschakeld. 

Het kinderslot moet zijn gedeactiveerd voordat u een nieuw systeem 

kunt kiezen.

Kinderslot-toets

GEBRUIK


