
 

 

 

Gebruiksaanwijzing

         
Elektrische inbouwoven
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Beste klant,
Dank u voor de aanschaf van ons product en dat u de voorkeur heeft gegeven aan ons
product. De veiligheidswaarschuwingen en aanbevelingen zijn voor uw eigen veiligheid
en dat van anderen. Het biedt u ook de mogelijkheid om uw apparaat ten volle te 
kunnen gebruiken.  
Bewaar dit boekje goed. Het kan van pas komen in de toekomst, voor uzelf of voor 
anderen in het geval dat er twijfel bestaat met betrekking tot de werking van het 
apparaat. 
Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel waar het voor is ontworpen en 
dat is voor het koken van voedsel. Elke andere vorm of gebruik wordt als ongewenst 
beschouwd en daarom als gevaarlijk.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijk in het geval van letsel en schade als gevolg 
van oneigenlijk, onjuist of onlogisch gebruik van het apparaat.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWIJDERING VAN 
HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET EC RICHTLIJN 2002/96/EC.

Aan het eind van zijn levensduur mag het product niet worden weggegooid 
als gewoon huishoudelijk afval. Het moet naar een speciaal inzamelpunt voor 
recycling of naar de dealer die deze service verleent.  

Het afzonderlijk afvoeren van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke negatieve
gevolgen voor het milieu en de gezondheid door een ongeschikte verwerking en maakt 
het mogelijk de bestanddelen van materialen opnieuw te verkrijgen en hiermee 
aanzienlijke besparingen aan energie en grondstoffen te bewerkstelligen. Als 
herinnering aan de noodzaak om oude huishoudelijke apparaten afzonderlijk te 
verwijderen is dit product voorzien van het logo van een 
doorgekruiste vuilnisbak met wieltjes.
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Controleer nadat u het apparaat heeft uitgepakt 
dat het niet is beschadigd. Bij twijfel het apparaat 
niet gebruiken en contact opnemen met de winkel 
waar u het heeft gekocht. 

Verpakkingsmateriaal (zoals plastic zakken, 
piepschuim, spijkers, verpakkingsbanden etc.) niet 
rond laten slingeren binnen het bereik van kinderen. 
Dit kan letsel veroorzaken.
 
Probeer niet om de technische kenmerken van 
het apparaat aan te passen. Het kan dan 
gevaarlijk worden om het te gebruiken.
 
Geen reinigings- of onderhoudswerkzaamheden 
uitvoeren op het apparaat zonder eerst de 
stroomtoevoer te hebben losgekoppeld.

Als u beslist om dit apparaat niet langer te gebruiken (of 
beslist om een ouder type te laten vervangen door een 
nieuwe), wordt aangeraden, voordat u het apparaat 
verwijdert, om het onbruikbaar te maken. Het op de 
juiste wijze verwijderen van het apparaat draagt bij aan 
de algehele gezondheid en dient ook te voldoen aan de 
huidige milieuwetgeving. Dat alle mogelijke schadelijke 
onderdelen onbruikbaar zijn gemaakt en veiliger, is 
vooral van belang voor kinderen die met het oude 
apparaat zouden kunnen gaan spelen.

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN 
EN AANBEVELINGEN
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BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN 
EN AANBEVELINGEN VOOR HET GEBRUIK 
VAN ELEKTRISCHE APPARATEN
Gebruik van elektrische apparaten impliceert de 
noodzaak om een aantal belangrijke regels te volgen. 
Vooral: 

Raak het apparaat nooit aan met natte handen of 
voeten;
Gebruik het apparaat nooit als u blootsvoets bent; 
Laat kinderen of mensen met een verminderd geestelijk 
of lichamelijk vermogen het apparaat niet bedienen 
zonder uw toezicht. 
De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor enig letsel 
of schade wat veroorzaakt is door oneigenlijk, onjuist of 
onredelijk gebruik van het apparaat.

DE OVEN VOOR HET EERST GEBRUIKEN

U wordt geadviseerd het volgende uit te voeren: Haal 
het interieur uit de oven zoals is aangegeven in 
hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud”. 

Zet de lege oven AAN op de maximale 
temperatuurinstelling gedurende 2 uren om restanten 
van vet en geuren van het fabricageproces te 
verwijderen.
Laat de oven afkoelen, stroomtoevoer loskoppelen, 
dan de binnenkant van de oven reinigen met een nat 
doekje en een neutraal reinigingsmiddel. Daarna goed 
afdrogen. 
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LET OP:
Tijdens het gebruik wordt het apparaat heet. Pas op dat 
u de verwarmingselementen in de oven niet aanraakt.

WAARSCHUWING:
Bereikbare onderdelen kunnen heet worden tijdens 
het gebruik. Hou jonge kinderen uit de buurt. 
WAARSCHUWING:
Bereikbare onderdelen kunnen heet woren als de 
grill aan is. Hou jonge kinderen uit de buurt.
LET OP:
Gebruik geen scherpe schurende reinigers of scherpe 
metalen schrapers om het glas van de ovendeur te 
reinigen aangezien dit krassen kan veroorzaken op het 
oppervlak, wat kan leiden tot verbrijzeling van het glas.

Reinig het glas van de ovendeur niet met een ruw 
schuursponsje of een scherp mes. Als het glas bekrast is, 
kan het tot verbrijzeling van het glas leiden.

WAARSCHUWING:

Alle instructies voor fornuizen, kookplaten en ovens 
vermelden dat stoomreinigers niet gebruikt mogen 
worden. 

LET OP:

LET OP:

De instructies voor ovens met een ingebouwde ventilator 
met een beschermkapje ervoor die eraf kan worden 
gehaald voor reiniging vermeldt dat de oven moet worden 
uitgeschakeld voordat het beschermkapje eraf kan worden 
gehaald en dat na reiniging het beschermkapje weer terug 
moet worden geplaatst overeenkomstig de instructies. 
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Dit apparaat dient niet te worden gebruikt door 
personen (inclusief kinderen) met een verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of 
gebrek aan ervaring en kennis tenzij ze onder 
toezicht staanvan een persoon die verantwoordelijk is
voor hun veiligheid of ze van dezepersoon instructies
krijgen hoe het apparaat op een veilige manier moet 
worden gebruikt en begrijpen wat de mogelijke 
gevaren zijn.

Kinderen dienen onder toezicht te staan dat ze niet
met het apparaat gaanspelen.

WAARSCHUWING
Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u 
de ovenlamp vervangt om de mogelijkheid van een 
elektrische schok te voorkomen.
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VOORAFGAAND BERICHT.

L:LAMP
FM:VENTILATOR MOTOR
CM:CONVECTIE MOTOR
H:VERWARMER

Als het netsnoer is beschadigd, dient het te 
worden vervangen door de fabrikant, de dealer 
of soortgelijk gekwalificeerde personen om een 
gevaarlijke situatie te voorkomen.

Voor apparaten die niet zijn uitgerust met middelen 
voor het uitschakelen van de netvoeding, maar met 
een contactonderbreking in alle polen die volledige 
ontkoppeling bieden onder overspanning 
categorie iii, staat in de instructies dat ontkoppeling 
in de vaste bedrading moet zijn opgenomen in 
overeenstemming met de bedradingsregels.
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Mode 

M
Defrost  

T.temp/Timer   
T.temp/Timer Timer/Clock Start/pause/reset

Mode
 

M
Defrost
  

T.temp/Timer
   

T.temp/Timer Timer/Clock
  

Start/pause/reset

Mode
 

M
Defrost
  

T.temp/Timer
   

T.temp/Timer Timer/Clock
  

Start/pause/reset

Bedieningspaneel

Functiebeschrijving:

Gewicht

Temperatuur Fahrenheit 
Handmatig 

Start Wekker Temperatuur Celsius

Ontdooien Automatisch/ Klok 

Grill Grill+bovenwarmte

Onderwarmte+convectieBovenwarmte+Convectie Grill+bovenwarmte+convectie

Kinderslot

Boven/Onderwarmte

Achterwarmte+convectie Boven/onderwarmte+convectie

Bedieningspaneel/Omschrijving knoppen

 OMSCHRIJVING APPARAAT

Afbeelding oven

1. Bedieningspaneel

2. Afwerking bovenplaat

3. Lampje binnenverlichting

4. Zijrails voor roosters en sleden

5. Insteekpunt voor het draaispit

6. Ovenventilator 

7. Afdichting
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Deur

Handgreep

Bedieningspaneel

  Constructie tekening

Braadslede

Grillplaat

Grillrooster

Uitleg schermweergave

Als u een functie heeft geselecteerd en de functie is nog niet gestart, 
zal het symbool gaan knipperen in een frequentie van 2 Herz. Totdat 
de functie start zal het symbool blijven branden.  

Tijdens een demonstratie-stand, standby-stand, instelprocedure of als het 
kookproces is beëindigd, en u geen enkele toets indrukt binnen 3 minuten

Wanneer de stroom is ingeschakeld van de oven vertoont het scherm de 
demonstratie-stand en de symbolen beginnen te knipperen van links naar 
rechts en van boven naar beneden in een frequentie van 2 Herz.Als alle 
symbolen zijn opgelicht knipperen ze 2 keer en gaan vervolgensweer uit. 
Druk op een willekeurige knop om terug te keren naar de standby stand.

tijd, gaat de schermweergave terug naar de standby-stand en de LCD- 
verlichting gaat uit. Druk daarna op elke willekeurige knop en de LCD- 
verlichting gaat weer aan.

Tijdens het kookproces blijft de LCD-achtergrondverlichting branden.
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GEBRUIK VAN DE OVEN

Beschrijving van de functies

Instellen kooktijd, temperatuur

Klokfunctie

Klok/timer en wekkerfunctie

Ingestelde kooktijd (tijd ingesteld)

Verwarmwijze van de elektrische oven

Hoe de temperatuurinstelling te wijzigen van Celsius naar Fahrenheit
Druk tijdens het kookproces op de “timer/clock” toets gedurende 3 seconden om 
de temperatuurinstelling te verschuiven tussen Celsius & Fahrenheit, (standaard 
instelling is temperatuur in graden Celsius).
Verschuifeenheid: Fahrenheit = 32 + 1.8 X Celsius.

Na het instellen van de gewenste functie en baktemperatuur, druk op de 
“start/pause/reset” knop om te starten en de koelventilator begint tegelijkertijd te 
werken. Als de ovenruimte de ingestelde temperatuur heeft bereikt + 5 graden 
Celsius, stopt het apparaat met opwarmen. Als het apparaat - 5 graden Celsius is 
onder de ingestelde temperatuur gaat het opwarmen. Het werkt in een cyclus. Na 
het einde van de kooktijd blijft de koelmotor nog een extra minuut draaien.

Als u de gewenste tijd heeft ingesteld, drukt u op de “timer/clock” toets en  
“T.temp/time+” of “T.temp/time-” om de uren in te stellen. Druk op “timer/clock”, en 
dan “T.temp/time+” of “T.temp/time-” om de minuten in te stellen. Afhankelijk van wat
 u wilt bereiden kiest u de kookfunctie (warmtekracht, tijd). Druk “start/pause/reset” 
de gereserveerde kookinstelling begint, de gereserveerde tijd begint met koken als er
2 keer een piepgeluid komt.
Tijdens het instellingsproces        knippert. Na instelling ok,      blijft branden.

Instellen kooktijd/temperatuur: gebruik “T.temp/time+” of “T.temp/time-” om de kooktijd en 
temperatuur in te stellen.
1-23 uren en 59 minuten: elke toetsaanraking is 1 minuut.
50 graden Celsius tot 250 graden Celsius: elke toetsaanraking verspringt er 25 graden Celsius. 
“T.temp/time+” voor toename; “T.temp/time-” voor afname; cyclus instelling;
druk “T.temp/time+” of “T.temp/time-” gedurende 1,5 seconde, de instelling voegt automatisch 
toe of vermindert automatisch.

Om de timer in te stellen: druk “timer/clock” toets, en “T.temp/time+” 
of “T.temp/time-” toets om uren in te stellen. Druk “timer/clock” en “T.temp/time+” of 
“T.temp/time-” om minuten in te stellen; druk dan op “start/pause/reset” toets,      ,   
 lichten op en de instelling is gereed.
Als de ingestelde “timer/clock” start, zoemt de klok 10 keer.

In de standby-stand, druk “timer/clock” toets en het urendeel knippert         ;druk 
“T.temp/time+” of “T.temp/time-” om uren in te stellen, druk dan op toets  
“timer/clock”, uren instelling is goed nu. Minutendeel instellen, druk “T.temp/time+” of
 “T.temp/time-” om minuten in te stellen, druk “timer/clock” toets om tijdinstelling te 
beëindigen.        blijft branden en “:” knippert.
Nadat de klok is ingesteld, kunt u de instelling aanpassen met de stappen zoals 
hierboven is aangegeven.Wijzig de klok,         licht op,       knippert.     Klokinstelling 
is 24 uren. 

EBE45 Versie NL 07/2015 Pagina 10 van 20 



 
150 2 

 
200 2 50-250 

 
150 2 50-250 

 
150 2 50-175 

 
200 2 50-250 

 
225 2 50-250 

 
150 2 50-175 

 
175 2 50-250 

50-250 

Instelling functietoetsen
Tijdens de standby-stand de ovendeur openen en het voedsel erin plaatsen, druk op de 
"mode" toets. De symbolen                                                      verschijnen in het scherm 
en de standaard temperaturen. Zie informatie hieronder:

Symbolen  Standaard Temp(℃) Standaard Tijd(uren)       Toegestane Temp(℃)

Nadat u de functie heeft gekozen de deur sluiten en druk op "start/pause/reset" 
toets. De oven begint gedurende 3 minuten op te warmen en tijdens het opwarmen 
begint        te knipperen. Als het opwarmen gereed is blijft         nog oplichten en 
hoort u 3 pieptonen als herinnering om de ovendeur te openen en het voedsel in de 
oven te stoppen. Sluit de ovendeur en druk op de toets "start/pause/reset" om met 
het kookproces te beginnen.

Let op: wordt de ovendeur niet binnen 1 minuut na de 3 minuten opwarming 
geopend, begint de oven automatisch te werken.

Als de tijd niet specifiek wordt ingesteld heeft de oven voor elke functie een 
maximale werktijd van 2 uur. Wordt de oven voor een bepaalde tijd ingesteld, 
eindigt de oven met werken nadat de ingestelde tijd is afgelopen.

Door een van de functietoetsen in te drukken tijdens het kookproces kunt u de 
kookfunctie aanpassen. Druk op "timer/clock" en de temperatuursaanduiding 
begint te knipperen op het scherm (na geen instelling binnen 5 seconden, blijft de 
toets oplichten), druk vervolgens "T.temp/timer +/-" om de temperatuur te wijzigen
en druk dan op "timer/clock" voor bevestiging van de instelling.
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Ontdooifunctie

Kinderslot

 Beveiligingssysteem

a. In de standby-stand, ovendeur openen en voedsel in oven plaatsen, druk op ontdooitoets,     
             symbool knippert, kooktemperatuur geeft 30 graden Celsiums aan (standaard), de        
    kooktijd toont de kooktijd “30:00”(standaard),  druk “start/pause/reset” toets en het begint te   
    werken.          symbool gaat branden. 
b. Tijdens het instellen of koken, druk op de ontdooitoets, “30 C” begint te knipperen,       
    druk op “time +/-” om de temperatuur te veranderen, (temperatuurbereik: 30-40 graden
    Celsius); druk op ontdooifunctie, de net ingestelde temperatuur licht op, de kooktijd      
    begint te knipperen, druk “time +/-” u kunt nu de kooktijd       aanpassen.  Tijdens dit    
    proces, bij geen actie gedurende 5 seconden, gaan de gewijzigde gegevens oplichten.
    Sluit de deur om met ontdooien te beginnen.       blijft branden.
c. Tijdens het ontdooiproces blijft de aandrijfmotor werken.

Wanneer een weerstand kortsluiting heeft of geen contact maakt, ziet u “ERR1” en alle 
toetsen zijn uitgeschakeld. De oven gaat in de beveiligde stand. Dit herinnert de 
gebruiker eraan om de weerstand uit te wisselen.
Neem aan dat de weerstand de oventemperatuur niet kan controleren (als bij een 
slechte werking) bij een kortsluiting of als er geen contact wordt gemaakt, dan laat de 
oven 1 uur “ERR2” zien op het scherm. De verwarmingspijp, de ovenlamp werken niet 
meer. De ventilator werkt nog 1 minuut en stopt dan ook. Dit herinnert u eraan om de 
weerstand te vervangen.

In de standby-stand van de oven druk tegelijk op “time+” en “time-” gedurende 2 seconden,       
         licht op en daarna zijn alle toetsen niet meer te gebruiken. Dit kan voorkomen dat uw kind 
zich bezeerd aan het apparaat. Druk weer tegelijk op “time+” en “time-” gedurende 2 seconden, 
         licht gaat uit, kinderslot is ontgrendeld,        licht uit en apparaat is terug in de                     
         standby-stand.

!  Deur openen, druk “start/pause/reset” om te stoppen met koken en terug 
   naar standby-stand te gaan.
!  Deur sluiten: tijdens het koken druk “start/pause/reset”, oven stopt met     
   functie, druk “start/pause/reset” en de oven begint weer te werken. 

Tijdens koken druk “start/pause/reset” gedurende 3 seconden, terug naar 
standby-stand.

! Tijdens instelling klok/instellen, druk “start/pause/reset” om terug te gaan naar  
   de standby-stand.
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 REINIGING EN ONDERHOUD

GEBRUIK NOOIT EEN STOOMREINIGER VOOR HET 
SCHOONMAKEN VAN HET APPARAAT.

Reinigen van roestvrijstaal
Om roestvrijstaal in goede conditie te houden dient het regelmatig te worden 
gereinigd, na gebruik van de oven. Laat het eerst goed afkoelen.

Reinigen van de binnenkant van de oven
U houdt de oven het beste in vorm door het regelmatig te reinigen, nadat u 
het eerst heeft laten afkoelen. 
Haal eerst alle uitneembare delen uit de oven. 
Reinig de zijrails van de oven met heet water en een niet-schurend 
reinigingsmiddel. Naspoelen en droog maken.

Reiniging van het glas van de ovendeur
Het glas in de ovendeur dient altijd goed schoon te worden gehouden. Gebruik 
hiervoor vochtopnemende keukenrollen. Verwijder hardnekkig vuil met een 
vochtige spons en een gewoon reinigingsmiddel.  
Gebruik geen schurende of bijtende schoonmaakmiddelen om het glas te 
reinigen (zoals poederhoudende producten, ovenreinigingssprays, 
vlekkenverwijderaars en metalen schuursponsjes). 
Gebruik ook geen ruwe of schurende materialen of scherpe metalen schrapers 
om het glas van de ovendeur te reinigen aangezien deze krassen kunnen 
veroorzaken op het glasoppervlak.

Glazen afwerking buitenkant apparaat 
Om de glazen oppervlakken in goede conditie te houden dienen ze regelmatig, na 
elk gebruik van de oven, te worden gereinigd. Laat het eerst goed afkoelen.
Dagelijkse reiniging
Voor het reinigen en behoud van de oppervlakken dient u uitsluitend speciale 
producten te gebruiken die geen schuurmiddelen of zuren op chloorbasis 
bevatten.  
Hoe te gebruiken: giet het product op een vochtig doekje en neem het oppervlak 
hiermee af. Goed afspoelen en afdrogen met een microvezeldoekje 

Voedselvlekken of restanten
Gebruik geen metalen sponsjes of scherpe schrapers omdat deze het 
oppervlak zullen beschadigen.
Gebruik normale, niet-schurende producten en een houten of plastic 
hulpmiddel, als dit nodig is. Goed naspoelen en afdrogen met een 
microvezeldoekje.
Laat geen restanten of suikerhoudend voedsel (zoals jam) laten vastkoeken in 
de oven. Als het te lang is blijven zitten, kan dit de emaille afwerking van de 
oven beschadigen. 
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 WAT DOEN ALS...

1. Controleer of het motorblad in de juiste richting draait. Als het in de omgekeerde      
a. Geen luchtverplaatsing of weinig luchtverplaatsing

    richting draait verwisselt u de plusdraad (+) met de mindraad (-). 
2. Het schoepenrad valt stil, open de ovendeur en verwijder de afdekplaat voor het      
    schoepenrad en vervang het motorblad, daarna met de schroef weer bevestigen.
3. De stuurmotor draait niet of krijgt geen stroom. Als de motor geen stroom krijgt is     
    het noodzakelijk om de stroom uit te schakelen en de bedrading van de motor te      
    controleren. De motor kan ook kapot zijn en dient dan te worden vervangen.
    

b. De temperatuur gaat niet omhoog
1. De verwarmingsbuis is gebroken en dient te worden vervangen door een nieuw      
    exemplaar.
2. De bedrading van de verwarmingsbuis is niet goed aangesloten. Controleer de       
    elektrische bedrading. 

c. De temperatuur gaat niet omlaag
1.Elektrische contactschakelaar kapot, de stroom kan niet worden losgekoppeld.           
   Vervang de contactschakelaar.
2.De thermometer is kapot, dient te worden vervangen.
3.De temperatuursmeting is kapot, dient te worden vervangen.
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REINIGING EN ONDERHOUD

ALGEMEEN ADVIES

GEEMAILLEERDE ONDERDELEN

BELANGRIJK: deze onderdelen moeten erg voorzichtig worden gereinigd om 
krassen en slijtage te voorkomen. U wordt geadviseerd hiervoor een zacht doekje 
en een neutrale zeep te gebruiken.

Reinigen met een hiervoor geschikt product. 
Altijd goed afdrogen.

ROESTVRIJSTALEN EN ALUMINIUM ONDERDELEN EN 
GEZEEFDRUKTE OPPERVLAKKEN.

Gebruik geen stoomreiniger omdat er dan vocht in het apparaat terecht kan 
komen en het hierdoor onveilig kan maken.

ALLEEN EEN SOPJE/WARM WATER GEBRUIKEN OM ROESTVRIJSTAAL TE REINIGEN

PAS OP: 
In sommige ovens worden roestvrijstalen oppervlakken gebruikt die zijn beschermd 
met een speciale coating om vingerafdrukken te verminderen.  
Om te voorkomen dat u deze coating beschadigd, dient u het roestvrijstaal niet te 
reinigen met schurende schoonmaakmiddelen of schurende doekjes of 
schuursponsjes. 

ROESTVRIJSTALEN OPPERVLAKKEN MET EEN ANTI-VINGERAFDRUK
BEHANDELING

Het wordt aangeraden om het apparaat te reinigen als het is afgekoeld. Dit geldt 
vooral voor de geëmailleerde onderdelen. 
Voorkom dat u alkalische of zuurhoudende middelen (citroensap, azijn etc.) op het 
oppervlak laat liggen. Vermijd schoonmaakmiddelen met een chloor- of zuurbasis. De 
oven moet na elk gebruik worden gereinigd, waarbij geschikte producten moeten 
worden gebruikt. Hierbij dient u er rekening mee te houden dat als de oven 
30 minuten heeft gewerkt op de hoogste temperatuurinstelling dit het meeste vuil 
verpulverd tot as. 

BELANGRIJK:
Voordat u iets gaat uitvoeren aan reiniging of onderhoud dient u het apparaat los te 
koppelen van de stroomtoevoer.

Alle geëmailleerde onderdelen mogen alleen worden gereinigd met een spons en 
een sopje of andere niet-schurende producten. 
Bij voorkeur drogen met een zeemleren lap.
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IN DE OVEN  
De oven moet na elk gebruik worden gereinigd, waarbij geschikte producten moeten 
worden gebruikt. Hierbij dient u er rekening mee te houden dat als de oven 
30 minuten heeft gewerkt op de hoogste temperatuurinstelling dit het meeste vuil 
verpulverd tot as. 

Bewaar geen brandbaar materiaal in de oven.    

VERVANGEN OVENVERLICHTING

Voordat er enig onderhoud gebeurt waarbij elektrische delen van het 
apparaat zijn betrokken, dient het apparaat te zijn losgekoppeld van de 
stroomtoevoer.
Laat de ovenruimte en de verwarmingselementen afkoelen; 
Schakel de stroomtoevoer af;
Schroef het beschermende kapje los; 
Draai de lamp los en vervang deze door een nieuwe lamp die geschikt 
is voor hoge temperaturen (300C) en de volgende specificaties heeft: 
230V~50 Hz, 15W, E14. Het beschermkapje weer bevestigen. 
LET OP: Het vervangen van de ovenlamp valt niet onder de                   
               garantievoorwaarden.

OVEN INRICHTING
Model met draadrekken

Monteer de draadrekken aan de ovenwanden met 1 schroef. 
Schuif de plank en de lade over de geleiders in de oven.
De plank moet zodanig worden bevestigd dat de veiligheidspal, die tegenhoudt dat 
het naar buiten kan glijden, naar de binnenkant van de oven is gericht. 
Om het te demonteren bovenstaande acties in omgekeerde volgorde  uitvoeren.
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De wanden rond de oven moeten van hittebestendig materiaal zijn.Zorg 
ervoor dat u de oven NIET optilt door het handvat vast te pakken.

Elektrische gedeelte

BELANGRIJK
- Het apparaat dient te worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde technicien.
- Het apparaat dient in overeenstemming met de geldende regels en wetgeving te worden 
  geïnstalleerd.

De oven kan in standaard meubelunits worden ingebouwd, breedte en diepte 60 cm. 
De installatie vereist een ruimte zoals in de figuur hieronder is aangegeven.
Aan de onderkant dient de oven op steunen te staan om het gewicht van de oven te kunnen
dragen.
Voor interne ventilatie dienen luchtkanalen te worden aangebracht, zoals in de tekening 
hieronder zijn aangegeven.

INSTALLATIE

Voor het uitvoeren van een ingreep aan de elektrische onderdelen dient 
het apparaat eerst te worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet.
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AANSLUITING VAN HET NETSNOER

ALGEMEEN

De aansluiting van het apparaat op het aardingssysteem is verplicht. De fabrikant 
wijst iedere verantwoordelijkheid af voor de ongemakken die ontstaan als gevolg 
van het niet in acht nemen van deze voorwaarde.

N.B. Voor de aansluiting op het elektriciteitsnet geen adapters, verloopstukken of 
aftakkingsinrichting gebruiken. Deze kunnen leiden tot oververhitting en brand 
veroorzaken. 
Als de installatie aanpassingen vereist aan het elektrische systeem bij u thuis, neem dan 
contact op met een expert op dat gebied. Hij moet ook controleren of uw stopcontact 
geschikt is voor het opgenomen vermogen van het apparaat.

Haal de afdekking van het klemmenbord door een schroevendraaier in de twee haken te 
voegen.  
Open de kabelwartel door het losdraaien van de schroef, draai de klem los en verwijder 
de kabel. 
De nieuwe voedingskabel, van het juiste type en soort, wordt met het klemmenbord 
verbonden volgens het elektrische schema.

De aansluiting aan het elektriciteitsnet dient te gebeuren door een gekwalificeerde persoon 
en volgens de hiervoor geldende regels en wetgeving.
Het apparaat moet worden aangesloten op het elektriciteitsnet waarbij moet worden 
gecheckt dat de spanning overeenkomt met de op het specificatieplaatje aangegeven 
waarden en dat de kabels van de elektrische installaties de op het plaatje aangegeven 
belasting kunnen dragen.  
Als het apparaat zonder stekker wordt geleverd, en het niet direct op het net wordt 
aangesloten, dient er een gestandaardiseerde stekker aan te worden gezet die geschikt is 
voor de belasting. 

De kleuren van de draden van de voedingskabel van het apparaat kunnen niet overeen 
komen met de kleuren op de klemmen van uw stekker. De stekker moet altijd als volgt 
worden aangesloten: 
.sluit de groen/gele draad aan het aansluitpunt met de letter E, of het aardesymbool of met 
de kleur groen/geel;  
.sluit de blauwe draad aan het aansluitpunt met de letter N of met de kleur zwart; 
.sluit de bruine draad aan het aansluitpunt met de letter L of met de kleur rood. 
De bi-polaire stekker moet worden aangesloten op een geaard stopcontact in 
overeenstemming met de veiligheidsnormen. 
Als de oven rechtstreeks op het lichtnet wordt aangesloten, dient het te worden geplaatst 
met een omnipolaire schakelaar met een minimale opening tussen de contacten van 3 mm 
tussen het apparaat en het stopcontact. De voedingskabel dient niet in contact te komen 
met hete onderdelen en dient zo te worden geplaatst dat het op geen enkel punt warmer is
dan 75℃. Als de oven eenmaal is geïnstalleerd, dienen de schakelaar of het stopcontact 
altijd bereikbaar te blijven.

Als de stroomkabel is beschadigd dient het te worden vervangen door een geschikte kabel
die beschikbaar is bij de After Sales Service afdeling.



43L

Model

2600W

31kg

34kg

220V~50Hz

Instructies voor de installateur

Open de ovendeur en bevestig de oven in de keukenunit met behulp van de
 4 schroeven. Zie de tekening hierboven.

SPECIFICATIES

EBE45

Productnaam Elektrische oven

595mm(B)X540mm(D)X455mm(H)

568  mm(B)X58  0mm(D)X4488  mm(H)

Netto gewicht

Bruto gewicht

Nominale spanning / frequentie

Nominaal vermogen

Capaciteit ovenruimte

Buitenafmetingen

Afmeting ovenruimte
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GARANTIEBEPALINGEN 
 
1. Deze garantiebepalingen gelden uitsluitend voor de oorspronkelijke koper en voor huishoudelijk gebruik van 
       het apparaat in Nederland. Bij doorverkoop van gebruiker aan gebruiker vervalt de garantie.  

 
 
EXQUISIT SERVICEBEPALINGEN 
 
1. Beschadigde apparaten bij ontvangst niet in gebruik nemen maar direct melden bij uw leverancier.  Eventuele  terugname 

 
Voor service: Exquisit   www.domest.nl – zie service 
 Tel.  0314 – 346646 
 Fax. 0314 – 378232 
 E-mail: service@domest.nl    
                                                                 
 
Naam/adres/woonplaats koper: 
.................................................................................................................................................................……………………………
……………………………………….………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
.....................................................................…..................................................…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………………….. 
 
Importeur:  DOMEST import - export B.V.  
  J.F. Kennedylaan 101b   NL - 7001 CZ Doetinchem 
  Tel. 0314 - 362244       Fax 0314 – 378232       E-mail: service@domest.nl 

van beschadigde, gebruikte apparaten is niet mogelijk. 
2. De eerste 24 maanden na aankoopdatum wordt voor serviceverlening ten aanzien van gevallen, welke onder

2. De garantie geldt slechts indien, bij eventueel beroep op de garantiebepalingen, dit garantiebewijs wordt 
 getoond, samen met de originele aankoopnota. 
3. Geen garantie zal van toepassing zijn op gebreken, veroorzaakt door beschadigingen, ruwe of 
 onoordeelkundige behandeling, nalatigheid van de gebruiker, het gebruik van het apparaat op een onjuiste 
 spanning, of gebruik voor een ander doel dan waarvoor het geleverd werd.  Er kan ook geen beroep op de 
 garantie gedaan worden als het typeplaatje met serienummer is veranderd of verwijderd en wanneer door 
 ondeskundigen aan het apparaat is gewerkt. 
4. Buiten garantie vallen: glas, gloeilampen, kunststof onderdelen of accessoires, draadmanden en/of separatie 
 schotten, lak- en/of emaille beschadigingen. 
5. De garantie vangt aan op de dag van plaatsing en houdt in: 
        Twee jaar garantie op het gehele koel-vriesmeubel en de elektrische apparatuur zoals thermostaat, 
        thermische beveiliging, relais, ventilator, transformator, schakelaar enz, met uitzondering van de onder 4 
 genoemde onderdelen. 
6.  De garantie omvat uitsluitend het vervangen van defecte of beschadigde onderdelen voor zover wij ons 
 volgens deze garantiebepalingen verantwoordelijk hebben gesteld. 
7. Voorrijdkosten, arbeidsloon, transport- en/of verpakkingskosten, alsmede het transportrisico (voor apparaten 
 die slechts in onze eigen werkplaats gerepareerd kunnen worden) worden niet door de garantie gedekt en 
 zijn voor rekening van de gebruiker.  Zie ook onze 'servicebepalingen' waarin o.a. de berekening van de 
 voorrijdkosten en het arbeidsloon worden omschreven. 
  NB: Reparatiekosten moeten direct voldaan worden. Indien facturering van de monteurskosten wordt verlangd,
   zullen deze worden verhoogd met een bepaald bedrag aan administratiekosten. 
8. Wij zijn niet verantwoordelijk voor werkzaamheden of reparatiekosten, niet in onze opdracht door derden 
 uitgevoerd en evenmin voor kosten of gevolgen, hoe dan ook, direct of indirect uit een storing, gebrek of 
 onoordeelkundig gebruik van het apparaat voortvloeiend. 
9. Vervanging van onderdelen verlengt de garantietermijn niet. 

       deze garantiebepalingen ressorteren, niets in rekening gebracht. 
3.  Vanaf twee jaar na de aankoopdatum worden in rekening gebracht: 
 a. de voorrijdkosten 
 b. het arbeidsloon 
 c. alle vervangen onderdelen.
4. Op werkdagen worden de kosten na 17.00 uur met 50% verhoogd. 
5. De toeslag voor zaterdagen bedraagt tussen 08.00 en 16.00 uur 50 % en na 16.00 uur 100%. De toeslag 
 voor zon- en feestdagen bedraagt tussen 08.00 en 16.00 uur 200% en na 16.00 uur 300%. 
6. Bij klantenbezoek dienen alle kosten en gebruikte materialen à contant te worden voldaan met inachtname 
 van het onder de punten 2-4 van de servicebepalingen genoemde, ongeacht de aard der werkzaamheden. 
7. Eventuele toezending van onderdelen geschiedt onder rembours. 
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