
 

 
 

 

Hete Luchtoven 1.1 GN 

Bediening van het apparaat: 
Het bedieningspaneel direct aan de rechterkant van het apparaat bestaat uit 6 onderdelen/functies.  
De bovenste knop op het plaatje aangeduid met nummer 1 is de vochtinjectieknop.  
Niet alle modellen beschikken hierover maar hiermee kunnen kleine hoeveelheden vocht  
de oven ingespoten worden.  
 
Met nummer 2 aangegeven is de controlelamp van de thermostaat. Deze knop gaat aan  
wanneer de oven aan het opwarmen is. Wanneer de juiste tempratuur bereikt is zal  
de knop uitgaan. 
 
Nummer 3 geeft de thermostaatknop weer. Hiermee kan de juiste tempraat ingesteld worden,  
door de knop rechtsom te draaien. Er kan gevarieerd worden tussen 100 en 300 graden Celsius.  
 
De controlelamp voor de tijdknop is aangegeven met nummer 4. Deze zal ten alle tijden  
aanstaan als het apparaat in werking is.  
 
Met de tijdknop (nummer 5) kan de benodigde tijd worden ingesteld. Dit kan tot maximaal  
120 minuten. Deze knop activeert direct de oven, hierbij gaat de ventilator en de interne  
verlichting branden. Wanneer de tijd is afgelopen en de 0 is bereikt gaat er een belletje  
rinkelen. Bij het gebruiken van de tijdschakelaar is het belangrijk dat de schakelaar in  
eerste instantie helemaal doorgedraaid wordt om hem vervolgens terug te draaien naar  
de juiste tijdsinstelling.  
 
Als laatste met nummer 6 aangegeven is de resetknop. Deze knop mag alleen gebruikt  
worden wanneer de oven uitschakelt ten GEVOLGEN VAN OVERVERHITTING.  
 
Gebruik: 
Het apparaat mag alleen gebruikt worden waarvoor het bedoeld is; het ovenbakken van  
voedsel zoals hieronder vermeld wordt. Elk ander gebruik wordt als fout beschouwd.  
Het apparaat is geschikt voor: pasta’s, taarten, pizza’s, vlees, vis, groente, voor gratineren,  
ontdooien en opwarmen van ingevroren voedsel. Wanneer u voedsel plaatst in de  
ovenruimte dient u altijd minstens 40 mm ruimte te houden tussen de verschillende  
roosters zodat de warme lucht naar behoren kan circuleren. Voeg geen zout toe aan  
het voedsel terwijl deze zich in de ovenruimte bevindt.  
 
Storingen: 
Bij problemen met het apparaat moe u het apparaat direct uitzetten. Neem vervolgens  
contact op met Accuraatverhuur om te kijken naar de oplossingen.  


