046

Gebruiksaanwijzing elektrische oven
1. Algemeen
o Plaats de oven op een stabiele
ondergrond, minimaal 85 cm boven de
grond en minimaal 10 cm van de muur.
o In de oven zitten 4 pootjes, deze moeten
gemonteerd worden aan de onderkant van
de oven. Zorg dat de oven waterpas staat.
o Het is verboden om de ventilatie opening
te blokkeren of af te sluiten, ook voor een
korte periode.
o Sluit de oven aan op het water. Zorg dat
er voldoende waterdruk achter zit.
o Stop de stekker in het stopcontact.
2. Gebruik
1. De oven is bedoeld voor pizza’s, vlees, vis,
groenten en voor het opwarmen van
voedsel. Het is verboden spullen in de
oven te plaatsen die er niet voor bedoeld
zijn.
2. Laat minstens 4 cm ruimte tussen de
voorwerpen in de oven voor de circulatie.
3. Stel de oven in:
A) Stel de tijd in, in minuten (zie fig. 1)
betekent: Continu.
B) Stel het aantal graden in waar u op
wilt verwarmen. (fig. 2)

3. Na het gebruik
o Open de oven voorzichtig, houd rekening
met een golf hete lucht welke uit de oven
komt.
o Sluit na gebruik nooit de deur. Laat deze
op een kiertje staan.
4. Reinigen van de elektrische oven
o Maak de oven pas schoon als deze goed
afgekoeld is.
o Maak de oven schoon met lauwwarm
water en een niet agressief
schoonmaakmiddel. Gebruik geen harde
producten om deze schoon te maken.
o Na elk gebruik van de oven dient u deze
schoon te maken.
o Om de roestvrijstalen onderdelen schoon
te maken, gebruik geen chloor e.d.
Hiervoor dient u middelen te gebruiken
die hiervoor bedoeld zijn.
o Maak de deur schoon met alleen heet
water.
5. Technische gegevens
inhoud
93 liter
voltage
230 Volt
vermogen / wattage
3400 Watt
afmeting: (L x B x H)
82 x 68 x 66 cm.
gewicht
56 kg
De elektrische oven werkt niet
o Mogelijk is de oven in storing. Kijk of de
oven op de juiste manier is aangesloten.
o Werkt het toestel niet neem dan contact
op met Triade Party Rent,
telefoon (0346) 555 975

4. Zodra het oranje lampje uitslaat is de
oven op temperatuur. U kunt nu het
voedsel in de oven plaatsen.

