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INSTALLATIE
Technische informatie voor de installateur
• Pak de oven uit om de aansluitingen te maken.
• Zet de oven op de basis van polystyreen om beschadiging te voorkomen.
• Til de oven niet op aan de handgreep op de deur, maar houd hem vast aan de zijkanten.
• Controleer of het apparaat niet beschadigd is tijdens het transport.
• De afmetingen van de oven en het kastje worden op onderstaande afbeelding aangegeven.
• Keukenkastjes in contact met de oven moeten hittebestendig zijn (min 90°C).
• Als het kunststof laminaat of het afdichtingsmateriaal niet voldoende hittebestendig is, 

kunnen er zich luchtbellen vormen, kan het oppervlak vervormd raken of kan de coating 
loslaten.

• Plaats de oven in de ruimte van het kastje door hem aan de zijkanten op te tillen; zorg er 
hierbij voor dat de voedingskabel niet klemzit.

• Om voor een goede ventilatie te zorgen moeten de ventilatie-openingen worden voorzien 
die worden aangegeven op de afbeelding (minstens 200 mm2).

• Bevestig de oven aan het kastje met de schroeven (A) zoals op de afbeelding.
• De oven kan ook onder een kookplaat worden geïnstalleerd.

A

AA

A

*: 590 alleen voor D+CH

*

• Er moet een ruimte van minstens 5 mm worden aangehouden tussen de bovenkant van de 
oven en de onderkant van het werkblad. Deze ruimte mag nooit worden afgesloten met 
strips of verstevigingselementen voor het kastje. Controleer nadat de oven geïnstalleerd 
is of de zijkanten de voorkant van het kastje of de aangrenzende laden en deur niet raken 
(zie afbeelding hieronder).

Geen contacten
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ELEKTRISCHE AANSLUITING

ALVORENS DE OVEN TE GEBRUIKEN
• Om de oven op de beste manier te 

gebruiken wordt u verzocht de 
gebruiksaanwijzingen aandachtig door te 
lezen, en hen op een veilige plaats te 
bewaren.

• Verwijder de kartonnen bescherming en de 
plastic beschermfolie.

• Haal de accessoires uit de oven en verhit 
deze tot 200°C gedurende ongeveer een 
uur, om de geur en dampen van het 
isolatiemateriaal en de beschermende 
vetten te elimineren. Houd een raam open 
gedurende deze operatie.

MILIEUTIPS
1. Verpakking
• Het verpakkingsmateriaal is 100% 

recyclebaar en draagt het 
recyclingssymbool ( ).

2. Elektrische apparaten
• De elektrische apparaten zijn geproduceerd 

uit recyclebaar of herbruikbaar materiaal.
Verwerk hen als afval volgens de plaatselijk 
voorschriften voor afvalverwerking. 
Alvorens hen af te danken moeten ze 
onbruikbaar worden gemaakt door de 
voedingskabel door te snijden.

• Schakel de oven niet in voordat de aansluiting 
compleet is.

• Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische 
aansluiting worden verricht door een gekwalificeerd 
technicus, volgens de instructies van de fabrikant en 
de geldende plaatselijke voorschriften.

• De installateur is verantwoordelijk voor de correcte 
elektrische aansluiting en de inachtneming van de 
geldende veiligheidsvoorschriften.

• Het apparaat moet worden aangesloten op het 
elektriciteitsnet met een meerpolige schakelaar met 
een afstand tussen de contacten van minstens 3 mm.

• Het is volgens de wet verplicht deze apparaten te 
aarden.

• Gebruik geen meervoudige contactdozen of 
verlengsnoeren.

• Na de installatie moeten de elektrische onderdelen 
bereikbaar zijn.

• Controleer of de spanning op de typeplaat van het 
apparaat overeenstemt met de spanning in uw huis.

• De typeplaat zit op de voorkant van de oven (wordt 
zichtbaar wanneer de deur open is).
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VOORZORGSMAATREGELEN EN ALGEMENE 
SUGGESTIES
• Koppel de elektriciteit naar de oven altijd af, alvorens 

werkzaamheden te verrichten.
• Houd kinderen uit de buurt van de oven wanneer deze 

in gebruik is, evenals vlak nadat deze is uitgezet.
• Reparaties op de oven mogen uitsluitend worden 

verricht door een gekwalificeerd technicus.
• Verzeker dat de elektrische bedrading of andere 

elektrische apparatuur in de buurt van de kookplaat of 
de oven niet in contact komen met hete onderdelen en 
niet vast komen te zitten tussen de deur van de oven.

• Leun niet tegen een openstaande ovendeur en ga er 
niet op zitten. Hang geen zware dingen aan de 
handgreep van de openstaande ovendeur.

• Gebruik ovenhandschoenen om pannen en accessoires 
te verwijderen wanneer de oven heet is.

• Bedek de bodem van de oven niet met 
aluminiumfolie.

• Laat geen ontvlambaar materiaal in de oven. Als het 
apparaat onopzettelijk wordt ingeschakeld, zou het 
vlam kunnen vatten.

• Tijdens het bereidingsproces verdampt er water als 
stoom uit het voedsel. Bij alle ovens is het nodig dat 
deze stoom en andere dampen uit de ovenruimte 
worden afgevoerd door ventilatie. Uit 
veiligheidsoverwegingen en met het oog op het 
uiterlijk is vastgesteld dat de onderkant van de deur 
de beste positie hiervoor is. Het kan dus voorkomen 
dat u stoom naar buiten ziet komen in dit gebied (zie 
afbeelding). Dit duidt niet op een storing, en de 
opening kan worden schoongemaakt.

• Leg geen zware dingen op de deur, want deze zouden 
de ovenruimte en de scharnieren kunnen beschadigen. 
Maximum gewicht: 7 Kg.

Afvoer van dampen
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DE OVEN MET ACCESSOIRES
• De bijgeleverde accessoires zijn afhankelijk van 

het model (raadpleeg de apart geleverde 
productbeschrijving).

Rooster
Dit rooster kan op dezelfde manier worden gebruikt als 
een vlak rooster.
Het aantal hoogten kan worden verdubbeld, afhankelijk 
daarvan of het rooster in de positie (A) of (B) is 
geschoven.

Multifunctionele opvangbak
Deze bak kan ook worden gebruikt als bakplaat, en heeft 
voor dit doel een aflopende rand.
Gebruik hem als bakplaat voor roomsoesjes, 
schuimgebak, madeleines, bladerdeeg, etc.
Als hij onder een rooster wordt geplaatst, fungeert hij als 
opvangplaat om druipende sappen en vet van 
grillgerechten op te vangen.

Draaispit
Het draaispit wordt geleverd met een standaard voor het 
spit.
Voor het gebruik van het draaispit:
• Breng het spit op zijn plaats in de oven aan.
• Schuif één van de vorken op het spit, gevolgd door het 

voedsel dat geroosterd moet worden, en vervolgens de 
tweede vork. Plaats het voedsel in het midden en zet 
het vast door de twee vorken aan te schroeven.

• Leg het spit op zijn standaard.
• Strijk het voedsel met een kwast in met olie of zachte 

boter.
• Steek de punt van het spit in het draaiende vierkant 

op de achterkant van de oven.
• Zet de keuzeschakelaar op de stand GRILL + 

DRAAISPIT.
Voordat u de deur dicht doet, moet het wamte-
isolerende handvat van het spit worden 
losgeschroefd.
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DE OVEN EN DE ACCESSOIRES REINIGEN
• Laat de oven na elk gebruik afkoelen en maak hem 

schoon om te voorkomen dat afzettingen herhaaldelijk 
worden verhit.

• Als het vuil hardnekkig is, kunt u een speciaal 
ovenreinigingsproduct gebruiken volgens de instructies 
op de verpakking.

• Maak de buitenkant schoon met een spons en 
lauwwarm water.

• Gebruik geen schuurmiddelen of metalen sponsjes.
• Maak het glas van de ovendeur schoon met een 

vloeibaar reinigingsmiddel.
• Was de accessoires af in de vaatwasmachine of met de 

hand met een ovenreinigingsproduct.
• Als het koken lang duurt, of wanneer u tegelijkertijd op 

verschillende niveaus kookt, kan voedsel met een hoog 
watergehalte (pizza, gevulde groenten, etc.) aan de 
binnenkant van de deur en op de pakking condens 
vormen; neem dit af met een doek of spons nadat de 
oven is afgekoeld.

Extra informatie voor aparaten met een 
aluminium voorzijde:
Het materiaal heeft een gevoelig oppervlak. Om krassen te 
voorkomen mogen alleen een zachte spons en een 
vloeibaar reinigingsmiddel worden gebruikt om de 
voorkant van het apparaat schoon te maken.
De ovendeur verwijderen
Om de ovendeur te verwijderen moet de hendel (A) in de 
inkeping in de scharnier (B) worden gestoken: sluit de deur 
tot in de stopstand en trek hem naar u toe naar buiten.
Plaats hem in omgekeerde volgorde.
De lamp van de ovenverlichting vervangen
Verwijder de stekker uit het stopcontact.
Om het lampje te verwijderen en te vervangen moet het 
deksel (H) worden verwijderd. Ga te werk zoals wordt 
aangegeven in het schema.
Gebruik uitsluitend lampjes van het type E14 -25W - 300 °C.
Denk eraan dat de afdichting (J) teruggeplaatst moet 
worden.
Zelfreinigingssysteem
Deze oven brandt spatten en aanslag bij hoge temperatuur af.
De rook die ontstaat wordt gereinigd doordat deze door 
een katalysator gaat.
Het zelfreinigingssysteem werkt efficiënter als het gebruikt 
wordt voordat de oven te vuil wordt, met een laag 
energieverbruik.
Het is echter niet nodig de zelfreinigingsfunctie telkens te 
bedienen wanneer de oven gebruikt wordt, alleen wanneer 
er spatten aan de binnenkant zitten. Uit 
veiligheidsoverwegingen zal de zelfreinigingsfunctie alleen 
werken na automatische vergrendeling van de ovendeur.
Als de binnentemperatuur in de oven hoger wordt dan de 
maximum bereidingstemperatuur, kan de deur niet langer 
worden geopend.
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DE OVEN EN DE ACCESSOIRES REINIGEN
Opmerkingen
De zelfreinigingsfunctie kan op elk gewenst moment 
worden gebruikt met het programmeerapparaat, ook 
's nachts (om gebruik te maken van lagere tarieven). 
Tref de volgende voorzorgsmaatregelen, alvorens de 
functie te gebruiken:
• haal alle accessoires uit de oven, inclusief de 

oventoebehoren (rekken, multifunctionele 
opvangbakken, etc.).

• haal de grootste aanslag weg, want deze kan 
vlam vatten of grote hoeveelheden rook 
veroorzaken.

Wanneer de zelfreinigingsfunctie voltooid is en de 
deur weer kan worden geopend, kan er witte 
aanslag aan de binnenkant van de oven zitten: laat 
de oven afkoelen en verwijder eventuele restanten 
met een vochtige spons.
De koelventilator kan ook blijven werken 
nadat de oven is uitgeschakeld. Dit is normaal, 
en zal automatisch stoppen nadat de oven is 
afgekoeld tot de normale temperatuur.
GEBRUIK VAN DE ZELFREINIGINGSFUNCTIE
- Draai de keuzeschakelaar op de stand “zuinige 

zelfreiniging”  (indien aanwezig) of op de 
stand“normale zelfreiniging”  .

In de stand  wordt automatisch een tijd van 
1u. 30 min. ingesteld, die niet kan worden 
veranderd. Er kan een uitgestelde 
zelfreinigingscyclus worden geprogrammeerd; zie 
de aanwijzingen op het aparte Informatieblad 
van het programmeerapparaat, in de sectie: Het 
einde van de bereidingstijd selecteren.
Bij ovens met elektronische besturing:  er wordt 
automatisch een tijd geselecteerd van 1 u en 30 min.
Om deze tijd te veranderen of om zelfreiniging met 
uitstel te selecteren, zie het aparte Informatieblad 
van het programmeerapparaat, sectie: De 
bereidingstijd selecteren of Einde van de 
bereidingstijd selecteren.
In ovens zonder elektronische besturing moet de 
tijd voor zelfreiniging worden geprogrammeerd. 
Zie het aparte Product Informatieblad.
De zelfreinigingsfunctie kan worden verlengd tot 
120 minuten of langer, als de oven bijzonder sterk 
vervuild is.
Het indicatielampje geeft aan dat de ovendeur 
vergrendeld is en blijft branden na het einde van de 
geselecteerde zelfreinigingstijd. De deur kan niet 
worden geopend zolang de oven niet is afgekoeld 
tot een normale temperatuur (maximum 
temperatuur van de bereidingsthermostaat).
Probeer de oven niet met kracht te ontgrendelen.
Als het indicatielampje aan is, wacht dan tot het 
uitgaat.

HET OPSPOREN VAN STORINGEN
De oven werkt niet
• Schakel het apparaat opnieuw in om te zien of 

het probleem verdwenen is.
• Controleer of het apparaat wordt gevoed.
• Controleer of de keuzeschakelaar van de oven 

niet op de stand “O” staat.
• Controleer of de temperatuur en de functie 

geselecteerd zijn.
Teveel rook tijdens de werking
- Stel een lagere temperatuur in dan de 

temperatuur die geadviseerd wordt in de 
bereidingstabel.

- Gebruik de multifunctionele opvangbak niet 
als braadplaat.

- Maak de oven schoon.
Stoom
- Wanneer het voedsel dat bereid wordt veel 

water bevat (b.v. gevulde tomaten, courgettes), 
dient de oven te worden voorverwarmd tot de 
bereidingstemperatuur om condensvorming op 
de glaspanelen van de ovendeur te voorkomen.

De koelventilator blijft nog werken nadat 
de oven is uitgeschakeld
- De koelventilator is een actieve 

veiligheidsvoorziening die ook kan blijven 
werken nadat de oven uitgeschakeld is. Dit is 
normaal en zorgt voor een goede afkoeling 
van de oven.

De koelventilator treedt niet in werking
Bel de klantenservice.

De ovendeur gaat niet open
- Terwijl de zelfreinigingsfunctie bezig is, blijft 

de deur vergrendeld en blijft het 
indicatielampje aan. De deur kan niet worden 
geopend zolang de oven niet is afgekoeld tot 
onder een normale bedrijfstemperatuur 
(maximum temperatuur van de 
bereidingsthermostaat).

Als het apparaat nog steeds niet goed werkt, 
wordt u verzocht de klantenservice te bellen.
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KLANTENSERVICE
• Alvorens contact op te nemen met de 

klantenservice:
1. Ga na of u het probleem zelf kunt verhelpen 

(zie “Opsporen van storingen”).
2. Schakel het apparaat uit en weer aan, om te 

zien of het probleem verdwenen is.

Als de oven na deze controles nog steeds niet 
goed werkt, neem dan contact op met de 
dichtstbijzijnde klantenservice.
Geef altijd de volgende gegevens door:
• het type storing
• het type en exacte serienummer van het 

apparaat
• het servicenummer (nummer achter het woord 

Service op het typeplaatje) bevindt zich links 
op de rand van de ovenruimte. Het nummer 
van de klantenservice staat ook vermeld op het 
garantiebewijs.

• uw volledige adres inclusief postcode en 
telefoonnummer.

Als er reparaties nodig zijn, neem dan contact op 
met een geautoriseerde klantenservice zoals 
vermeld staat op de garantie.
Verzoek, in het zeldzame geval dat een reparatie 
wordt uitgevoerd door een onbevoegde vakman, 
altijd om een verklaring van het uitgevoerde werk 
en dring aan op het gebruik van originele 
reserveonderdelen.
Het niet naleven van deze instructies kan de 
veiligheid en de kwaliteit van het product in 
gevaar brengen.

CE CONFORMITEITSVERKLARING
• Deze elektrische apparaten zijn bedoeld om in 

aanraking te komen met voedingsproducten en 
voldoen aan de Europese richtlijn 89/109/EEG.

• Zij zijn uitsluitend ontworpen voor gebruik als 
kookapparaten. Elk ander gebruik (b.v. 
verwarming van het vertrek) dient onjuist en 
dus gevaarlijk te worden geacht.

• Zij zijn ontworpen, vervaardigd en op de markt 
gebracht in overeenstemming met:

- de veiligheidsvereisten van de 
“Laagspanningsrichtlijn” 73/23/EEG;

- De beschermingsvereisten van de 
EMC-richtlijn 89/336/EEG;

- de eisen van de richtlijn 93/68/EEG.
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