
Beknopte gebruiksaanwijzing Stoves 

Richmond Deluxe S1000/1100 DF GTG 
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1 =  Bediening kookzone wok links 

2 =  Bediening kookzone linksachter 

3 =  Bediening kookzone linksvoor 

4 =  Temperatuur regelaar voor de oven linksonder + sudder- en  

    warmhoud functie 

5 =  Functieschakelaar voor het selecteren van één van de 11  

     ovenfuncties voor de oven linksonder  

6  =  Digitale programmeerbare klok   

7     =  Functieschakelaar voor het selecteren van één van de 3  

      grillstanden voor de oven linksboven en temperatuurregelaar  

             voor de conventionele oven 

8  =  Intensiteit regelaar van de grill linksboven 

9  =  Temperatuurregelaar oven + sudder, warmhoud en broodrijs  

      functie 

10 =  Bediening kookzone rechts voor 

11  =  Bediening kookzone rechter achter 

12 =  Bediening kookzone wok rechts 

13 =  Sudderoven 
 

 

Ontsteken van de branders: 

Voor het ontsteken van de branders draait u de bedieningsknop van de betreffende brander op 

de laagste stand en druk u deze gedurende 3 tot 5 seconden in.  

  

Bediening oven linksboven: 

Met knop nr. 7 selecteert u één van de 3 grillstanden en bij gebruik van de conventionele oven 

kan hier de temperatuur worden ingesteld. 

  



 

Bediening oven linksonder:  

Met knop nr. 5 selecteert u één van de 11 ovenfuncties om vervolgens met knop nr. 3 de 

geselecteerde functie een temperatuur mee te geven. Het eerste symbool dat u tegenkomt op 

knop nr. 5 is de ontdooistand. Bij deze stand kunt u geen temperatuur selecteren middels knop 

nr. 4. 

  

Bediening oven rechts (longdoor oven): 

Met knop nr.10 kunt u voor de oven rechts de sudder-, warmhoud-en broodrijsfunctie 

selecteren of een temperatuur. Het betreft hier een 3D heteluchtoven. 

  

Digitale programmeerbare klok:  

Deze klok is gekoppeld aan de oven linksonder, wat betekent dat zolang het display knippert 

de oven linksonder niet geactiveerd kan worden. U dient de klok daarom altijd in te stellen. 

Zie blz. 40 en 41 van de handleiding voor het gebruik en instellen van de klok. 
  

 


