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Landen van bestemming:

Duitsland

W&B Dr. Becker Appliances GmbH 
& Co. KG

Neutorstr. 75/77
26721 Emden

Tel:  04921-9393-0
Fax: 04921-9393-900

E-Mail: info@vittoria5sterne.de

www.stovesuk.de

Frankrijk

Glen Dimplex France
12 Bd du Mont d’Est
7-10 Porte de Neuilly
93160 Noisy le Grand

SAV: 04 88 78 59 59

Italië

Glen Dimplex Home Appliances

Stoney Lane 
Prescot

Merseyside
L35 2XW

www.stoves.co.uk

Benelux

Nederland 

Glen Dimplex Benelux B.V.
Saturnus 8

8448 CC Heerenveen

Tel.: +31 (0) 513-656500
Fax: +31 (0) 513-656501

www.stoves.nl
info@stoves.nl

Belgien/België/Belgique

Glen Dimplex België
Burg. Maenhautstraat 64

9820 Merelbeke

Tel./ Tél.: +32 (0)92100210
Fax: +32 (0)92100212

www.stoves.be
info@stoves.be

Polen

Polen

Skotnaktuj się z nami
Cooking Store Sp. Z o.o.

Tel. 12 35 06 230
www.cookingstore.pl

sklep@cookingstore.pl



Dank u dat u dit in het Verenigd Koninkrijk vervaardigde apparaat 
van ons hebt aangeschaft.

Deze gebruiksaanwijzing is ontworpen om u door iedere stap van het bezit van dit nieuwe product te 
helpen.

Lees deze zorgvuldig voordat u het nieuwe apparaat in gebruik neemt, omdat wij hebben getracht om 
zoveel mogelijk vragen te beantwoorden en u zoveel mogelijk ondersteuning te verschaffen.

Algemene informatie, reserveonderdelen en service-informatie zijn beschikbaar op onze website.

Als u bemerkt dat er iets aan het product ontbreekt, of als u enige vragen hebt die niet in deze 
gebruiksaanwijzing worden beantwoord, neem dan contact met ons op (zie contactinformatie aan de 
binnenkant van het voorblad).

Europese richtlijnen
Als fabrikant en leverancier van kooktoestellen zijn wij toegewijd aan de bescherming van 
het milieu en garanderen we overeenstemming met de WEEE-richtlijn. Al onze elektrische 
producten zijn dienovereenkomstig gemarkeerd met het doorgekruiste afvalbaksymbool. Dit 
betekent dat 
deze producten aan het einde van hun levensduur bij specifieke inzamelpunten moeten worden 

ingeleverd, zoals gemeentelijke inzamelpunten voor afvalverwerking of plaatselijke recyclingcentra.

Dit apparaat voldoet, indien van toepassing, aan de Richtlijnen van de Europese Gemeenschap (CE) 
voor huishoudelijke en gelijksoortige elektrische apparatuur en gastoestellen.

Dit apparaat voldoet aan de Europese Richtlijn met betrekking tot eco-ontwerpeisen voor aan energie 
gerelateerde producten. Ons beleid ondergaat constante ontwikkeling en verbetering, waardoor wij niet 
de strikte nauwkeurigheid kunnen garanderen van al onze illustraties en specificaties – er kunnen na 
publicatie wijzigingen zijn aangebracht.

Afvoer van verpakkingsmateriaal
De voor dit apparaat gebruikte verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycled. Voer de 
verpakkingsmaterialen af in de juiste container bij uw lokale instanties voor het afvoeren van afval.

WAARScHUWING M.B.T GAS:
Als u gas ruikt, probeer dan niet om enig apparaat aan te steken.  

Raak geen enkele elektrische schakelaar aan.
Bel de gasnoodhulplijn

INLEIDING



WAARScHUWING
• Het apparaat wordt heet tijdens het gebruik. Let dus goed op en 

raak geen verwarmingselementen aan.
• Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt tenzij deze continu 

onder toezicht staan. Dit apparaat kan worden gebruikt door 
kinderen van 8 jaar en ouder en personen met gereduceerde 
fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een tekort 
aan ervaring en kennis, als zij onder toezicht staan of instructies 
hebben gekregen m.b.t. veilig gebruik van het apparaat en bekend 
zijn met de geassocieerde gevaren. Laat kinderen het apparaat 
niet als speelgoed gebruiken. Laat kinderen het apparaat niet 
zonder toezicht reinigen of onderhouden. 

• Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen of scherpe 
metalen schrapers om het glas van de ovendeur of de kookplaat 
te reinigen omdat dit krassen op het oppervlak kan veroorzaken, 
wat kan leiden tot het breken van het glas. 

• Gebruik geen stoomreiniger op een fornuis, kookplaat of oven.
• Als uw apparaat is voorzien van een deksel, dan moet vóór het 

openen vuil van het deksel worden verwijderd. Laat de oppervlakte 
van de kookplaat afkoelen voordat u het deksel sluit (indien 
aanwezig).

• Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de lamp 
vervangt, om elektrische schokken te vermijden.

• Het apparaat is er niet voor bestemd om het door middel van een 
externe timer of een apart bedieningssysteem te bedienen.

• Het is gevaarlijk om zonder toezicht met vet of olie op een fornuis 
te koken en dit kan tot brand leiden. 

• Probeer NOOIT om brand met water te blussen, maar schakel het 
apparaat uit en dek de vlam af met een deksel of vochtige doek.

• Brandgevaar: Geen voorwerpen op het kookplaat opbergen.
• Gebruik uitsluitend afdekkingen voor de kookplaat die zijn 

ontworpen door de fabrikant van het kooktoestel of die in de 
gebruiksaanwijzing door de fabrikant van het apparaat als geschikt 
zijn aangeduid of in de kookplaat geïntegreerde afdekkingen. Het 
gebruik van onjuiste afdekkingen kan ongevallen veroorzaken.

VEILIGHEID



• Als het fornuis op een verhoging is geplaatst, dan moeten er 
maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat het apparaat 
hiervan afglijdt.

• Plaats nooit voorwerpen op de bodemplaat van de oven, en dek 
de oven niet af met folie, omdat het bodemelement hierdoor kan 
oververhitten.

• Toegankelijke onderdelen kunnen heet worden wanneer de grill 
werkzaam is. Houd kinderen op een veilige afstand.

• Plaats geen voorwerpen op of tegen het apparaat.
• Schakel het apparaat altijd uit en laat het afkoelen voordat u enig 

deel ervan schoonmaakt.
• Ook al is er de uiterste zorg aan besteed om te verzekeren dat 

dit apparaat geen scherpe randen heeft, bevelen wij aan dat u 
bij het installeren en verplaatsen van dit apparaat beschermende 
handschoenen draagt. Dit voorkomt letsel.

• Het apparaat moet worden uitgerust met een schakelaar die 
voorziet in een loskoppeling van alle polen met een minimum 
contactscheiding van 3mm.

• Gebruik voor de aansluiting een geschikte flexibele kabel met een 
minimumtemperatuur van 70oC.

VOORZIcHTIG
• Dit apparaat mag niet achter een decoratieve deur worden 

geïnstalleerd, om oververhitting te vermijden.
• Het kookproces moet onder toezicht staan. Een kort kookproces 

moet constant onder toezicht staan.
• Het gebruik van een kooktoestel op gas resulteert in het 

opwekken van warmte, vocht en verbrandingsproducten in 
de ruimte waarin het is geïnstalleerd. Verzeker dat de keuken 
goed wordt geventileerd, vooral als het apparaat in gebruik 
is: houd natuurlijke ventilatieopeningen open of installeer een 
mechanisch ventilatietoestel (mechanische afzuigkap). Langdurig 
gebruik van het apparaat kan mogelijk extra ventilatie vereisen. 
U kunt bijvoorbeeld een raam openen of voor effectievere 
ventilatie zorgen door bijvoorbeeld het niveau van de bestaande 
mechanische ventilatie te verhogen.



• Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor kookdoeleinden. Gebruik 
voor andere doeleinden, bijvoorbeeld als kamerverwarming, is niet 
toegestaan.

• (Alleen gas door glasmodellen) Sluit in geval van glasbreuk 
van een kookplaat onmiddellijk alle branders af, schakel enig 
elektrisch verwarmingselement uit en isoleer het apparaat van de 
stroomvoorziening; raak het oppervlak van het apparaat niet aan 
en gebruik het apparaat niet.

• Zorg ervoor dat de rekken correct zijn geïnstalleerd. Raadpleeg de 
secties over de reklopers en de reklocatie in dit boek.

• Als u de grill langere tijd aanzet (30 minuten +), kunnen de 
bedieningsknoppen heet worden. Houd er rekening mee en neem 
passende voorzorgsmaatregelen.

• Draag altijd ovenwanten wanneer u de grill of oven gebruikt.
•	 Brandveiligheidsadvies
Als u brand in de keuken hebt, neem dan geen risico's - haal iedereen uit uw huis en bel de brandweer.

Als u een elektrische brand in de keuken hebt en u acht het veilig om het volgende te doen:
• Haal de stekker uit het stopcontact of schakel bij de zekeringenkast de stroomvoorziening uit – dit is 

mogelijk afdoende om de brand onmiddellijk te stoppen. 
• Smoor het vuur met een branddeken of gebruik een poeder- of CO2-blusser. 
• Onthoud: gebruik nooit water bij een elektrische of oliebrand.

•	 Ander veiligheidsadvies
• Laat reparaties uitsluitend over aan geautoriseerd personeel.
• Gebruik het apparaat niet zonder het glaspaneel correct bevestigd.
• Er bestaat risico op elektrische schokken, dus zorg er altijd voor om voordat u begint het apparaat 

uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen. Laat het product altijd afkoelen voordat u 
een lampje vervangt.

• De buitenpanelen van dit apparaat op geen enkele wijze modificeren.
• Dit apparaat moet worden geaard.
• Haal de stekker van het apparaat tijdens het gebruik nooit uit het stopcontact, omdat dit de 

veiligheid en prestaties ernstig zal aantasten, vooral in verband met het heet worden van 
oppervlakken en inefficiënt werkende onderdelen op gas. De koelventilator (indien aanwezig) is 
ontworpen om door te werken nadat de bedieningsknop is uitgeschakeld.

•	 WAARScHUWING M.B.T. GAS! - Als u gas ruikt: Probeer niet om enig apparaat aan te steken; 
raak geen enkele elektrische schakelaar aan. Neem contact op met de nationale hulpdienst voor 
gas.



HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT

Het leren kennen van het product
Opmerking: De indeling van het apparaat kan, afhankelijk van het model, verschillen.

Kookplaat

Groot

Medium

Klein

Medium

Rechtsvoor

Linksachter

Linksvoor

Rechtsachter

Bedieningspaneel

Klok/programmeur

Kookzone KookzoneOven
Indicatielampje 

thermostaat

Bovenste oven/grill



Functies van het apparaat
Opmerking: Uw oven is mogelijk niet van alle hier getoonde functies voorzien. Voor de beste kookresultaten 
bevelen wij aan om de oven gedurende 15 minuten en de grill 3 - 5 minuten voor te verwarmen.

Probeer niet om met een van de andere ovenfuncties te sudderen/stoven.

Intensief bakken Ontdooien

Basishitte met Ventilator Conventionele oven

S Stoven/sudderen Heteluchtoven

Heteluchtgrill Onderste grill

Keuzeschakelaar oven Enkele Grill

Conventionele grill Dubbele Grill

Bovenwarmte Onderwarmte

Alleen Verlichting Pizzafunctie

Brood laten rijzen Warm houden

Bovenste oven/grill Oven
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Opmerking: De functie brood rijzen kan ook worden gebruikt als een ontdooi-instelling



Oven/Grill

Main Oven and Top Oven/GrillHoofdoven en bovenste oven/grill

Als de bovenste oven of hoofdoven wordt gebruikt, dan gaat het rode indicatielampje voor de 
thermostaat aan tot de geselecteerde temperatuur wordt bereikt.

Wanneer de bovenste oven/grill of de grill wordt ingeschakeld, dan gaan de koelventilatoren aan om het 
voorpaneel en de bedieningsknoppen tijdens het bereiden/grillen koel te houden. De koelventilatoren 
kunnen, afhankelijk van de temperatuurinstelling, werken wanneer de hoofdovens in gebruik zijn. De 
ventilatoren kunnen gedurende enige tijd nadat de oven/grill is uitgeschakeld blijven werken. Tijdens 
het gebruik kan de ventilator afwisselend in- en uitschakelen; dit is normaal.

De hoofdoven werkt niet als het programma op Auto (automatisch) is ingesteld. Zie het hoofdstuk klok/
programmeur.

Belangrijk: Plaats nooit voorwerpen op de bodemplaat van de oven, en dek de bodemplaat van de 
oven niet af met folie, omdat het element hierdoor kan oververhitten. Plaats artikelen altijd op de plaat.

Grill
WANNEER DE GRILL VOOR CONVENTIONEEL GRILLEN WORDT GEBRUIKT MOET DE DEUR OPEN STAAN. 

Grillpan en onderzetter

De grill-onderzetter, in de grillpan, kan voor een hoge of lage stand worden omgekeerd of hij kan 
worden verwijderd. De snelheid van het grillen kan worden geregeld door een hogere of lagere stand 
van de bakplaat te kiezen of de grillinstelling aan te passen.



InvertedOmgekeerd

Kookplaat
• Houd de bedieningsknop 15 seconden ingedrukt en druk op de ontsteking en laat vervolgens los. 

Laat de brander voor de wok (indien aanwezig) gedurende enkele minuten opwarmen.
• Draai zodra hij brandt de regelknop in de gewenste stand.

Als de brander binnen deze tijd niet ontbrandt, laat dan de regelknop lost en wacht 1 minuut voordat u 
weer probeert om hem aan te steken.



Branderkappen en -koppen bevestigen

         

angled parallel

burner cap

burner head

burner cap not centralbranderkap niet centraal

schuin parallel

branderkap

branderkop

Plaatsing van de pan

Zorg er altijd voor dat uw pannen centraal zijn geplaatst en laat de vlam niet onder de basis van de pan 
uitkomen. Plaats pannen nooit direct op de branders.

Vereiste panmaten

Kookzones van de kookplaat Minimale pandiameter (mm) Maximale pandiameter (mm)
Snel en wok

100 240
Alle andere kookzones

Waarschuwing: Laat geen potten/pannen de kookzones overlappen



Wees u ervan bewust dat uitsluitend de hoofdoven door het programma wordt bediend.

Klok/programmeur
Opmerking: De klok/programmeur heeft mogelijk niet al deze functies

Minute minder

MenuMinus Plus

Cooking time / Duration
End of cooking time
Time of day
Keylock 
Auto cooking
Automatic mode

Manual mode
Volume level
7-segment display
Max. adjustable minute minder
Max. adjustable cooking time
Display hours:minutes
Display minutes:seconds

, ,

Handmatige modus

Volumeniveau

Scherm met 7 segmenten

Maximaal aanpasbaar minutenaanduiding

Maximaal aanpasbare bereidingstijd

Weergave uren:minuten

Weergave minuten:seconden

Minutenaanduiding

Bereidingstijd/-duur

Einde bereidingstijd

Tijd van de dag

Toetsenblokkering

Automatisch bereiden

Automatische modus

De aanraakbedieningen gebruiken

Menu - blader erdoor om een functie te selecteren

Plus - verhoog de tijd of het volume

Minus - verlaag de tijd of het volume

Wanneer er een functie is geselecteerd en de tijd of het volume is ingesteld, dan start de gekozen 
functie zeven seconden na het instellen automatisch.

Handmatige modus

Als de programmeur zich niet in de halfautomatische of volautomatische modus bevindt, dan kunt u de 
ovenfuncties handmatig gebruiken. Het pictogram voor handmatige bediening wordt ook op het scherm 
weergegeven.



Tijd van de dag instellen

Blader met de menutoets door de functies totdat u "tijd van de dag" bereikt.

1 Press the function button until the ‘time of day’
symbol appears
Druk op de functietoets totdat het symbool ‘tijd 
van de dag’ verschijnt

 

2 Press the plus or minus buttons to set a timeDruk op de plus- of min-toetsen om een tijd in 
te stellen

De minutenaanduiding instellen

De maximale in te stellen bereidingstijd is 99 minuten.

1 Press the function button until the ‘minute
minder’ symbol appears
Druk op de functietoets totdat het symbool 
‘minutenaanduiding’ verschijnt

 

2 Press the plus or minus buttons to set a timeDruk op de plus- of min-toetsen om een tijd in 
te stellen

Zodra de tijd is ingesteld begint het minutenalarm in stappen van seconden terug te tellen. Het scherm 
geeft het symbool voor de minutenaanduiding en de resterende tijd weer. Als er andere functies worden 
in gesteld, dan gaat het terugtellen op de achtergrond door. 

Wanneer de ingestelde tijd voor de minutenaanduiding is verstreken, dan klinkt er een alarm en knippert 
het symbool voor de minutenaanduiding op het scherm. Druk op een willekeurige toets om het alarm te 
stoppen, waarna de tijd van de dag wordt weergegeven.



De minutenaanduiding wijzigen of annuleren

Keer terug naar de functie minutenaanduiding en gebruik de plus- of mintoetsen om de tijd aan te 
passen. Het aftellen wordt geannuleerd door de tijd op "0.00" in te stellen.

De kooktijd instellen (hoe lang de oven werkzaam moet zijn) halfautomatisch 
koken

De maximale in te stellen bereidingstijd is 23 uur en 59 minuten.
 

1 Press the function button until the ‘cooking
time’ symbol appears
Druk op de functietoets totdat het symbool 
‘kooktijd’ verschijnt

 

2 Press the plus or minus buttons to set a timeDruk op de plus- of min-toetsen om een tijd in 
te stellen

Zodra deze is ingesteld, worden automatische modus, het symbool voor automatisch bereiden en de 
tijd van de dag weergegeven.

Wanneer het bereiden is voltooid, dan klinkt er een alarm en knippert het symbool voor de handmatige 
modus op het scherm. Druk op de menutoets om het alarm te stoppen, waarna de "tijd van de dag" 
wordt weergegeven. Druk op de nogmaals op de menutoets om terug te keren naar de handmatige 
modus.

Het wijzigen of annuleren van de bereidingstijd 

Keer terug naar de functie "bereidingstijd" en gebruik de plus- of mintoets om de tijd in te stellen. Het 
aftellen wordt geannuleerd door de tijd op "0.00" in te stellen.



Het einde van de kooktijd instellen (tijd instellen waarop de oven moet uitschakelen) 
volautomatisch

Voer de tijdsduur in zoals beschreven in de sectie ‘De kooktijd instellen’.

Het scherm toont de huidige "tijd van de dag" en het symbool voor "einde bereidingstijd". Het uiterlijke 
"einde bereidingstijd" is beperkt tot de huidige "tijd van de dag" plus de maximale tijd die kan worden 
ingesteld (23 uur en 59 minuten).

1 Press the function button until the ‘end of
cooking time’ symbol appears 
Druk op de functietoets totdat het symbool 
‘einde van kooktijd’ verschijnt

 

2 Press the plus or minus buttons to set a timeDruk op de plus- of min-toetsen om een tijd in 
te stellen

Zodra de tijd, de gewenste instellingen voor het bereiden en de temperatuur zijn ingesteld, verdwijnt 
het symbool voor automatisch bereiden van het scherm. Het apparaat wordt niet ingeschakeld vóór 
de ingestelde starttijd voor het bereiden, wat het verschil is tussen de eindtijd voor het bereiden en de 
bereidingsduur.

Wanneer het bereiden is voltooid, dan klinkt er een alarm en knippert het symbool voor de handmatige 
modus en ‘0.00’ op het scherm. Druk op de menutoets om het alarm te stoppen. Door nogmaals op de 
menutoets te drukken, keert u terug naar de handmatige modus en verschijnt de 'tijd van de dag' op het 
display.

Het wijzigen of annuleren van het eind van de bereidingstijd 

Keer terug naar de functie "einde bereidingstijd" en gebruik de plus- of mintoets om de tijd in te stellen. 
Het "einde van de kooktijd" kan worden verwijderd door met de mintoets terug te tellen totdat deze 
gelijk is aan de huidige tijd van de dag.



Het instellen van het volume

Druk op de menutoets totdat "LX" (X = 1, 2 of 3) op het scherm knippert. Gebruik de plus- of mintoetsen 
om een toon te selecteren.

Opmerking: De standaard toon is L3

Het activeren/deactiveren van de toetsenblokkering

1 Press and hold the plus button for 3-5
seconds
Houd de plus-toets gedurende 3 - 5 seconden 
ingedrukt

 

2

De toetsen zijn inactief, zodra de toetsenblokkering actief is. Als er op de toetsen wordt gedrukt, klinken 
er twee pieptonen. 

Het deactiveren van de toetsenblokkering

Houd de plustoets gedurende 3-5 seconden ingedrukt. Het symbool voor de toetsenblokkering verdwijnt 
en het apparaat kan weer normaal worden gebruikt.

Opmerking: De timer behoudt in geval van een kortstondige stroomuitval (ongeveer 1,5 minuut) zijn 
status. 
De status van de toetsenblokkering en de zoemtoon worden onafhankelijk van de duur van de 
stroomuitval opgeslagen.



Het verwijderen van de reklopers

Telescopic positions
(if fitted)

Uitschuifposities  
(indien gemonteerd)

 

Telescopic positions
(if fitted)

    

Standaard rekken

Front of appliance

2 Ensure the shelf is fully pushed 
back towards the back of the 
oven, until the shelf stopper is 
reached.

Slightly raise the shelf and 
insert in the chosen shelf
position

1

Voorzijde van het apparaat

Til het rek iets op en plaats deze 
in de gekozen rekpositie

Verzeker dat het rek volledig tegen 
de achterkant van de oven wordt 
gedrukt, totdat de plaatstop is 
bereikt.



Het verwijderen van uitschuifbare bakplaten (indien gemonteerd)

1

2

Grasp and lift shelf

Lift shelf from the 
retaining tabs.

Front of applianceVoorzijde van het 
apparaat

Licht de plaat van de 
bevestigingslippen.

Pak de plaat beet en licht 
hem op

Zorg ervoor dat de bakplaten voor het verwijderen uit de bevestigingslippen worden geklikt.

Het vervangen van de lamp

Niet alle apparaten hebben hetzelfde type en aantal lampen. Controleer vóór het vervangen van de 
lamp welk type u hebt. Vergeet niet dat lampen niet onder de garantie vallen. 

Aanvullende functies
Neerklapbaar deksel (indien aanwezig)

Voorzichtig: Glazen deksels kunnen barsten wanneer verwarmd. Schakel alle branders uit voordat u 
het deksel sluit.

• Het deksel moet volledig worden geopend zodat het tijdens het koken niet onverwacht kan 
dichtklappen.

• Het apparaat is voorzien van een veiligheidssysteem waardoor de branders van de hete plaat 
automatisch worden uitgeschakeld als ze per ongeluk aan worden gelaten en het deksel wordt 
gesloten.

• Het deksel is niet bestemd om als werkoppervlak te worden gebruikt, omdat het heet wordt wanneer 
enig deel van het fornuis in gebruik is. Het oppervlakken kan krassen als er voorwerpen met ruwe of 
scherpe oppervlakken op worden geplaatst.

• Laat vóór het sluiten van het deksel altijd het oppervlak van de kookplaat afkoelen.



Wokring (indien geleverd)

De wokring moet alleen met een wok worden gebruikt. Er is geen andere soort pan geschikt 
voor gebruik met dit accessoire.
Indien nodig, moet de wokring bovenop de pandragers worden geplaatst. De uitsparingen voor het 
uitlijnen aan de onderkant van de wokring passen over de vier vingers van de pandragers om het 
midden van de locatie van de brander.

Verzeker vóór het gebruik dat de wokring juist is geplaatst, volledig over de vingers van de pandrager 
valt en niet kan draaien of over de pandrager kan schuiven. Plaats de wokring altijd voordat u de 
brander aansteekt.

Opmerking: Vanwege de temperaturen waaraan de wokring tijdens het gebruik wordt blootgesteld, 
doet er zich verkleuring voor.

Bordenrek (indien inbegrepen)

1. Trek de bakplaat uit de holte.
2. Kantel de bordenwarmer naar u toe en zorg ervoor dat hij onder de plaatstangen aan de voorkant 

haakt. 
3. Laat de bordenwarmer voorzichtig op zijn plaats zakken.

De bordenwarmer zit nu op zijn plaats en u kunt er borden in plaatsen.

Zorg er ter voorkoming van brandwonden altijd voor dat u ovenwanten gebruikt als u de bordenwarmer 
in een hete of pas gebruikte oven plaatst.

Zorg er altijd voor dat de borden geschikt zijn om te worden verwarmd - sommige borden kunnen 
barsten of breken wanneer ze aan hitte worden blootgesteld.

Wij bevelen aan om de oven bij het verwarmen van borden tot 70°C, of minder, op te warmen.

De bakplaat (indien aanwezig)

Gebruik alleen bakplaten die voor gebruik met dit apparaat zijn goedgekeurd. Gebruik geen andere 
bakplaat, omdat dit gevaarlijk kan zijn.

1. Plaats de bakplaat voorzichtig op de pannendrager over de linker kookplaatbranders, met behulp 
van de stelvoetjes aan de onderkant van de bakplaat. Zorg ervoor om schade aan het oppervlak 
van de pandragers te vermijden. De bakplaat moet van voor-naar-achter over de branders worden 
geplaatst. Plaats geen bakplaat over de rechter branders.

2. Verwarm de bakplaat gedurende 3 minuten op de hoogste stand voor. De bakplaat is nu klaar voor 
gebruik.



UW APPARAAT REINIGEN
Wel doen

Opmerking: Schakel het apparaat altijd uit en laat het afkoelen voordat u enig deel ervan schoonmaakt.
Opmerking: Wees extra voorzichtig bij het reinigen van de symbolen van het bedieningspaneel, omdat 
ze hierdoor kunnen vervagen.

H

• Warm sop • Schone, uitgewrongen doek • Afvegen met een vochtige doek
• Afdrogen met een zachte doek

Tips: Sommige voedingsmiddelen, zoals azijn, vruchtensappen en zout, kunnen het metaal of verfwerk 
aantasten of beschadigen. Reinig geknoeide voedingsmiddelen altijd zo spoedig mogelijk.

Niet doen

• Niet verdunde bleekmiddelen
• Chloorproducten

• Staalwol
• Schurende schoonmaakmiddelen
• Nylon sponsjes
• Stoomreinigers

Niet in de vaatwasser doen:
• Gietijzeren bakplaat
• Panendragers

HET IS BELANGRIJK OM HET APPARAAT REGELMATIG TE REINIGEN, OMDAT HET 
OPBOUWEN VAN VET DE PRESTATIES HIERVAN KAN AANTASTEN, HET KAN BEScHADIGEN 

EN UW GARANTIE ONGELDIG KAN MAKEN.

GEBRUIK IN AANVULLING OP HET BOVENSTAANDE GEEN METALEN ScHRAPERS OM HET 
GLAS VAN DE OVENDEUR TE REINIGEN.

Wij bieden een geweldig assortiment aan reinigingsproducten en accessoires voor het apparaat aan. 
Bezoek om te winkelen onze website die zich op de voorzijde van deze gebruiksaanwijzing bevindt.



DIT APPARAAT INcORREcT INSTALLEREN IS GEVAARLIJK EN KAN TOT 
REcHTSVERVOLGING LEIDEN.

De installatie mag alleen door een vakbekwame installateur or technicus worden 
uitgevoerd. Wij bevelen aan om het apparaat door een vakbekwame persoon aan te 
laten sluiten, die een lid is van een vakorganisatie die voldoet aan de vereist lokale 
voorschriften.

Ons beleid is gericht op constante ontwikkeling en verbetering. Daarom kunnen wij 
de strikte nauwkeurigheid van al onze illustraties en specificaties niet garanderen. Er 
kunnen na publicatie wijzigingen zijn aangebracht. 

Houd u zeer zorgvuldig aan de volgende punten;

Ook al is er de uiterste zorg aan besteed om te verzekeren dat dit apparaat geen 
scherpe randen heeft, bevelen wij aan dat u bij het installeren en verplaatsen van dit 
apparaat beschermende handschoenen draagt. Dit voorkomt letsel.
 
Zorg ervoor al uw voedingskabels ver uit de buurt van aangrenzende hittebronnen te 
houden. 

De ruimte voor luchtcirculatie, die zich aan de achterkant onderaan de kookplaat 
bevindt, verbetert de betrouwbaarheid door te verzekeren dat deze efficiënt afkoelt.

De installatie moet in lijn met de voor dit soort producten van toepassing zijnde 
nationale voorschriften worden uitgevoerd.

INSTALLATIE-INSTRUcTIES

Lees voordat u begint de aanwijzingen.
Plan uw installatie om uzelf tijd en moeite te besparen.



VOORScHRIFTEN EN NORMEN
Controleer vóór installatie of de plaatselijke distributiecondities (aard van het gas en de gasdruk) en de 
afstelling van het apparaat compatibel zijn. De afstelcondities staan vermeld op het gegevensplaatje.

Dit apparaat is niet aangesloten op een afvoerapparaat voor verbrandingsgassen. Het moet worden 
geïnstalleerd en aangesloten volgens de huidige installatienormen. Let voornamelijk op de betreffende 
vereisten voor ventilatie.

Het is voor uw eigen veiligheid voorgeschreven dat alle gasapparaten geïnstalleerd en onderhouden 
moeten worden door bekwame personen. GASVEILIG geregistreerde installateurs werken volgens de 
juiste normen. Volg altijd de meest recente editie als wetgevingen of normen zijn herzien na uitgave 
van deze documentatie.

Voor installatie in andere landen dan het Verenigd Koninkrijk, moet het apparaat worden aangesloten 
volgens alle plaatselijke regelgevingen m.b.t. gas en elektriciteit.

Ventilatievereisten

Het gebruik van gaskookapparatuur leidt tot productie van hitte en vocht in de kamer waar het is 
geïnstalleerd. Zorg voor een goed geventileerde keuken: houd natuurlijke ventilatieopeningen open of 
installeer een mechanische ventilatoreenheid (mechanische afzuigkap). Langdurig en intensief gebruik 
van het apparaat betekent eventueel behoefte aan extra ventilatie. Open in dit geval een raam of 
verhoog het niveau van mechanische ventilatie voor effectievere ventilatie.

De kamer waarin het apparaat is geïnstalleerd moet een luchttoevoer hebben in overeenstemming met 
BS 5440: Deel 2: 1989:

Alle kamers vereisen een raam, of iets dergelijks, die kan worden geopend en sommige kamers zullen 
tevens een permanente ventilatie vereisen.

Voor kamervolumes tot op 5m³ is een ventilatieopening vereist van 100cm².

Als de kamer is voorzien van een deur die direct naar buiten opent of groter is dan 10m³, dan is er 
GEEN VENTILATIEOPENING vereist.

Voor kamervolumes tussen 5m³ en 10m³ is een ventilatieopening van 50cm² vereist.

Als dezelfde kamer ook andere brandstofverbrandende apparaten bevat, dient u BS 5440: Deel 2: 1989 
te raadplegen om de vereisten voor luchtventilatie te bepalen.

Dit apparaat mag niet worden geïnstalleerd in een slaap-/zitkamer kleiner dan 20m³ of in een bad-/
douchekamer.

Ramen en permanentie ventilatieopeningen mogen dus niet worden geblokkeerd of verwijderd zonder 
eerst een GASVEILIG gasinstallateur te raadplegen.



VÓÓR DE INSTALLATIE

Uw fornuis waterpas stellen

Plaats een waterpas op een bakvel op een ovenschap.

Het fornuis is voorzien van stelvoeten (1) zodat u uw fornuis op de gewenste hoogte kunt zetten met de 
stelvoeten aan de voor- en achterzijde van het fornuis.

Stelvoeten

Bevestigingsrand

AcHTERZIJDE VAN FORNUIS

Achterwielen (indien aanwezig)

U kunt de wielhoogte afstellen met een schroevendraaier via de zeskantige opening in de voorplint

Producten met gegoten deksel (waar aanwezig)

Er is een 35mm speling vereist vanaf de achterzijde van de kookplaat richting de achterwand, zodat 
het deksel volledig kan worden geopend. Bevestig het tussenstuk (inbegrepen) volgens de instructies 
hieronder om te garanderen dat deze speling wordt behouden.

Bevestig het tussenstuk op de muur – met gebruik van geschikte schroeven en muurbevestigingen 
(niet inbegrepen) – en zorg ervoor dat het waterpas met de kookplaat zit, zoals is afgebeeld.

Opmerking: De35mm speling mag niet worden verkleind.

600mm

35mm

Tussenstuk 
met schroeven 

op de muur 
bevestigen

Fornuis waterpas 
met paneel 
bevestigen



AFMETINGEN EN SPELINGEN

Vrije ruimte van kasten/afzuigkap

Nominal width of the hob

90mm

Wall Unit Wall Unit

400mm

No shelf or overhang of
combustible material should be 

closer than 650mm above the hob.

90mm

Flush fit to
base units

Flush fit to
base units

400mm
min

650mm

worktop worktop

Wandeenheid Wandeenheid

Nominale breedte  
van de kookplaat

Vlak bevestigd t.o.v. 
basiseenheden

Vlak bevestigd t.o.v. 
basiseenheden

werkbladwerkblad

min 650 
mm

Er mag zich geen plank of overhangend 
deel van brandbaar materiaal minder dan 

650 mm boven de kookplaat bevinden.

• Dit fornuis moet vlak worden bevestigd t.o.v. van de basiseenheden van uw keuken.
• Als uw apparaat een deur heeft die naar de zijkant opent, raden wij een zijspeling van 60mm aan 

zodat uw ovendeur geheel kan openen.
• Het fornuis moet een zijspeling hebben boven kookpithoogte van 90 mm tot op een hoogte van  

400 mm.



AFMETINGEN EN SPELINGEN

Stabiliteitsbeugel

Als het fornuis voorzien is van een flexibele aansluiting, dient u een stabiliteitsbeugel te bevestigen om 
in de achterzijde van het fornuis te passen. U kunt een stabiliteitsbeugel bij uw plaatselijke leverancier 
aanschaffen.

Opmerking: Zorg ervoor dat het achterste afstandsstuk is geïnstalleerd voordat u de stabiliteitsbeugel 
monteert.

Een stabiliteitsbeugel kan als volgt worden bevestigd:

1. Plaats het fornuis in positie en trek een POTLOODLIJN waterpas met de voorrand.
2. Markeer het midden van het fornuis om de MIDDELLIJN voor de beugel te bepalen.
3. Verwijder het fornuis en teken 450 mm van de POTLOODLIJN af om de voorste rand van de 

onderste beugel te plaatsen.
4. Bevestig de beugel aan de vloer. Meet vanaf het vloerniveau tot de bevestigingsrand aan de 

achterkant van het fornuis en voeg hier 3 mm aan toe.
5. Monteer de onderkant van het bovenste deel van de beugel op deze hoogte.

Front edge 
for lower 
bracket

(5)
Underside of top bracket slots into 

engagement edge in back of cooker

(3)
450 mm

(1)
Pencil line on floor

Stability bracket

Review stability bracket 
location identified on rear 
of appliance and position 

bracket accordingly

(2)
Centre line

(4)

Voorste 
rand voor 
onderste 
beugel

Stabiliteitsbeugel

Controleer de locatie van 
de stabilisatiebeugel aan 

de achterkant van het 
apparaat en plaats de beugel 

overeenkomstig

(1)
Potloodlijn op de vloer

(5)
De onderkant van de bovenste beugel 
haakt in de rand aan de achterkant van 

het fornuis

(2)
Middenlijn

(3)
450 mm

ACHTERWAND



AANSLUITEN OP DE ELEKTRIcITEIT EN GASVOORZIENING

WAARScHUWING: Dit apparaat moet worden geaard.
• Het apparaat moet worden uitgerust met een schakelaar die voorziet in een loskoppeling van alle 

polen met een minimum contactscheiding van 3mm.
• U hebt toegang tot de voedingsklem door de afdekking van de klemmenstrook achterop het 

apparaat te verwijderen.
• Gebruik voor de aansluiting een geschikte flexibele kabel met een minimumtemperatuur van 70°C.
• Strip eerst de draden en druk de kabel vervolgens door de kabelklem.
• Sluit de kabel aan op het klemmenblok en draai de kabelklemschroeven vast - zie diagram.
• Bevestig de afdekking weer op de klemmenstrook. 
• Gebruik een kabel die lang genoeg is om het fornuis uit te kunnen trekken, maar het mag niet op de 

vloer hangen waar het bekneld of verdraaid kan raken wanneer het fornuis terug wordt geschoven.

De schroeven en klemmen op het klemmenblok kunnen beschadigd raken door overmatig vast- en 
losdraaien. GEBRUIK GEEN ELEKTRISCH GEREEDSCHAP!

          Eenfasige aansluiting (230 V ac 50 Hz)                   Drie fasige aansluiting (230/400 V 3N ac 50 Hz)

4 52 3 61

NLKortsluitlinks
Kortsluit
links

Kabelklem

Sluit de kabel aan op het de aansluitblok:
L op aansluitklem 2
N op aansluitklem 5
Aarde op    aansluitklem
Zorg ervoor dat er draadbruggen tussen
aansluitklemmen 1-2, 2-3, 4-5 en 5-6 worden
gemonteerd.
Zorg ervoor dat alle schroeven volledig
zijn vastgedraaid.

4 52 3 61

NL1 L2 L3
Kortsluit
links

Kabelklem

Sluit de kabel aan op het de aansluitblok:
Verwijder draadbruggen 1-2 en 2-3, L1, L2
en L3 op aansluitklem 1, 2 en 3.
N op aansluitklem 5
Aarde op    aansluitklem
Zorg ervoor dat er draadbruggen tussen
aansluitklemmen 4-5 en 5-6 worden gemonteerd.
Zorg ervoor dat alle schroeven volledig zijn vastgedraaid.

4 52 3 61

L1 L2 N1 N2

Sluit de kabel aan op het de aansluitblok:
Verwijder draadbruggen 1-2 en 4-5
L1 en L2 op aansluitklem 1 en 2.
N1 en N2 op aansluitklem 4 en 5
Aarde op    aansluitklem
Zorg ervoor dat er draadbruggen tussen
aansluitklemmen 2-3 en 5-6 worden
gemonteerd.
Zorg ervoor dat alle schroeven volledig zijn vastgedraaid.

Kortsluit
links

Kortsluitlinks

Kabelklem

  Twee fasen aansluiting (230/400 2N ~ 50Hz)
De Stoves fornuizen dienen door een erkend installateur 
te worden aangesloten. Problemen of defecten aan het 
toestel door foutief aansluiten vallen buiten de garantie. 
Door onze eigen monteurs geconstateerde aansluitfou-
ten worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever/
gebruiker. Stoves fornuizen kunnen worden aangesloten 
op een 
2- of 3 fasen aansluiting. Onderstaande foto is de 2 fasen 
aansluiting!

LET OP: Bij deze aansluiting moeten fasen 2 - 3 (nr. 2 - 
3) doorverbonden worden.

Ook de nul 1- 2 (nr. 4 - 5) doorverbinden en alle schroev-
en goed stevig aandraaien!



AANSLUITEN OP DE ELEKTRIcITEIT EN GASVOORZIENING

AANSLUITING OP DE GASTOEVOER

De inlaat van het fornuis is ½” BSP intern geplaatst in de rechter hoek op de achterzijde. Bevestig de 
bajonetverbinding. Dit dient zodanig te worden geplaatst dat de flexibele aansluitslang geen kinken 
vertoont.

De flexibele aansluiting mag in geen enkel geval contact maken met de verticale ovenrookkanalen op 
de achterzijde van het apparaat.

Gebruik een flexibele aansluiting met een lengte van 900mm - 1125mm.

Zorg ervoor dat al het leidingwerk de juiste specificaties heeft wat betreft beide afmeting en 
temperatuur.

Flexibele verbindingen moeten voldoen aan BS 669. Apparaatonderdelen die waarschijnlijk in contact 
zullen komen met een flexibele aansluiting hebben een temperatuurverhoging van minder dan 70°C.

Controleer alle aansluitingen na installatie op een goede gasverzegeling.



Inbedrijfstelling

Branderventilatie

Alle branders hebben een vaste ventilatie die niet aangepast kan worden.

Kookpitbrander

Draai de bedieningsknop naar de VOLLEDIG AAN positie en wacht een seconde voordat u op de 
ontstekingsschakelaar drukt of een lucifer of dunne kaars gebruikt om de brander in te schakelen. Houd 
de bedieningsknop 15 seconden ingedrukt. Houd de bedieningsknop nooit langer dan 15 seconden 
ingedrukt. Mocht de brander binnen deze tijd niet activeren, laat de bedieningsknop dan los en wacht 
een minuutje voordat u het weer probeert.

controleer de werking van elektrische componenten

Klokprogrammering/Minuutherinnering

Controleer de functies zoals in de gebruiksaanwijzing wordt beschreven.

Ovenlampje & convectieventilator

Open de hoofdovendeur. Draai de hoofdregelknop van de oven naar de ontdooi-instelling. Controleer of 
het ovenlampje en de convectieventilator aan gaan. Draai de bedieningsknop terug naar de stand uit.

Koelventilator

Open de grilldeur. Draai de grillbedieningsknop naar de maximum vermogensinstelling . Controleer 
of de koelventilator begint te werken. Draai de bedieningsknop terug naar stand uit en controleer of de 
koelventilator onmiddellijk uitschakelt.

Dekselveiligheidssysteem (indien bevestigd)

Ontsteek alle kookpitten inclusief de wokbrander. Probeer het deksel te sluiten en controleer of alle 
vlammen zijn
gedoofd door het veiligheidssysteem.

Als u tevreden bent dat het fornuis goed werkt, kunt u het uitschakelen en de klant laten zien hoe het 
gebruikt moet worden. 

Zorg ervoor de klant te vragen de klok (indien bevestigd) en bedieningen uit te proberen.

Leg aan de klant uit dat het dekselveiligheidssysteem niet moet worden gebruikt als een 
uitschakelfunctie van de kookpitten. Bedieningsknoppen moeten na gebruik altijd naar de stand uit 
worden gedraaid.

Opmerking: Als het fornuis niet correct werkt, dient u de klant over het probleem te informeren en een 
waarschuwingssticker op het fornuis te plakken. Mocht het een gevaarlijk probleem zijn, ontkoppel dan 
onmiddellijk het fornuis. Als er een defect is, dient u de klant te adviseren contact op te nemen met de 
plaatselijke servicevertegenwoordiging van de fabrikant of het verkoopadres.

Geef voordat u de installatie voltooid de gebruiksaanwijzing aan de klant



Bewaar deze gebruiksaanwijzing om deze in de toekomst te kunnen raadplegen of voor anderen  
die het apparaat mogelijk gebruiken.
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die het apparaat mogelijk gebruiken.
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TEcHNIScHE GEGEVENS
PRODUcTEN MET DUBBELE BRANDSTOF

Gegevensplaatje - Lager deel van voorframe

Soort gas - Dit fornuis kan worden gebruikt met 
aardgas en LPG

categorie gas - II2H3+

Drukinstelling 
G20 aardgas @ 20 mbar (set voor)
LPG G30 @ 28-30 mbar

G31 @ 37 mbar
G30 @ 50 mbar
G31 @ 50 mbar

Beluchting - Vast

Apparaatklasse - Klasse 1, vrijstaand

Grill - Elektrisch

Kookpit - Branders hebben branderkoppen 
en doppen die afneembaar zijn voor reiniging. 
Verborgen elektroden op elke brander.

Stroomvoorziening/belasting
220 - 240 V ~ 50 Hz
4000 - 4780 W

Waarschuwing: Dit apparaat moet worden geaard.

Een LPG-ombouwset wordt bij dit apparaat 
geleverd

GB IE

Gas Brander Nominale	specificatie
G20 @ 20 mbar Injectorgrootte

Aardgas Pit – small
Pit - medium
Pit - wok

Max. ingangshitte

1,0 kW
2,0 kW
4,0 kW

∑Qn	9,00kW

77
104
152

Gas Brander Nominale 
specificatie	Qn Injectorgrootte

LPG G30/G31 @ 28-30 mbar 
G31 @ 37 mbar

Pit – small
Pit - medium
Pit - wok

Max. ingangshitte

1,0 kW
2,0 kW
4,0 kW

∑Qn	9,00kW

50
70
100

Gas Brander G30 (kW) G31 (kw) Injectorgrootte
LPG G30/31 
@ 50 mbar

Pit – small
Pit - medium
Pit - wok

Max. ingangshitte

1,00
2,00
4,00

∑Qn	9,00kW

0,87
1,75
3,50

∑Qn	7,79kW

43
62
88


