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EBE JUBILEE 25 XL



Deze handleiding bevat belangrijke informatie over veiligheid en instructies bedoeld om u te helpen bij het 
gebruik en het onderhoud van het apparaat. Neem de tijd om deze handleiding te lezen voordat u de oven in 
gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. 

Gebruik van deze handleiding

De volgende symbolen worden gebruikt in de tekst van deze handleiding

Veiligheidsrichtlijnen
Belangrijk                                      Let op!

Elektrische veiligheid 
Als de oven tijdens het vervoer is beschadigd, deze niet aansluiten.
●  Het apparaat mag alleen door een speciaal erkende elektricien op het elektriciteitsnet worden aangesloten.
  In geval van een storing of schade aan het apparaat, probeer dan niet om het apparaat te bedienen.
   Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een erkende technicus. Onjuiste reparatie kan leiden tot een    
      aanzienlijke gevaar voor u en anderen. Als uw oven moet worden gerepareerd, neem dan contact op met een     
      servicedienst of uw dealer.
   Indien het netsnoer defect is, moet het worden vervangen door een speciale kabel of assemblage                   
      verkrijgbaar bij de fabrikant of een geautoriseerde service-agent.                                                                       
                                                                                                   

De installatie van deze oven mag alleen worden uitgevoerd door een erkende elektricien. De installateur is 
verantwoordelijk voor het aansluiten van het apparaat op het elektriciteitsnet in naleving van de relevante 
veiligheidsrichtlijnen.

   Het typeplaatje zit aan de rechterkant van de deur. 
   De stroomtoevoer van het apparaat dient te zijn uitgeschakeld als het apparaat wordt gerepareerd of         
      gereinigd.
   Wees voorzichtig bij het aansluiten van elektrische apparaten op stopcontacten in de buurt van de oven.

   Elektrische leidingen en kabels mogen de oven niet aanraken. 
   Installeer een meerpolige stroomonderbreker met een minimale contactruimte van 3 mm tussen het
      apparaat en het stopcontact. De meerpolige stroomonderbreker dient te worden gekozen op basis  
      van de belasting en dient te voldoen aan de huidige regelgeving (de aardedraad dient niet te           
      worden onderbroken door de stroomonderbreker).

WAARSCHUWING  
Het apparaat moet van de stroom worden afgehaald voordat de lamp kan worden vervangen om de 
mogelijkheid van een elektrische schok te voorkomen. Tijdens de werking van de oven worden de oppervlakken 
aan de binnenkant zeer heet.

Veiligheid tijdens de werking 
   Deze oven is alleen bedoeld voor het koken van huishoudelijke voedingsmiddelen.
   Tijdens het gebruik worden de oppervlakken van de ovenruimte heet genoeg om brandwonden te                  
      veroorzaken. Raak verwarmingselementen of inwendige oppervlakken van de oven niet aan tot ze de tijd      
      hebben gehad om af te koelen.
   Sla nooit brandbare materialen op in de oven.
   De oppervlakken van de oven worden heet wanneer het apparaat op een hoge temperatuur werkt                 
      gedurende een langere tijd.
   Pas bij het koken op als u de ovendeur opent omdat hete lucht en stoom snel kan ontsnappen. 
  Bij het bereiden van gerechten die alcohol bevatten kan de alcohol verdampen vanwege de hoge              
      temperatuur en de damp kan vlam vatten als het in contact komt met een heet deel van de oven.
  Gebruik voor uw veiligheid geen hogedrukreinigers met water of stoomreinigers.
  Diepvriesproducten zoals pizza's moeten op het rooster worden bereid. Als de bakplaat wordt gebruikt  
      kan het vervormd raken door de grote variatie in temperatuur. 
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 Giet geen water over de bodem van de oven als deze heet is. Dit kan schade veroorzaken aan het                
        glazuuroppervlak.
 De ovendeur moet zijn gesloten tijdens het koken. 
 Leg geen aluminiumfolie op ovenbodem en plaats er geen bakplaten of bakblikken op. De aluminiumfolie     
       blokkeert de warmte wat kan leiden tot beschadiging van de glazuuroppervlakken en slechte kookresultaten
       kan opleveren.
    Vruchtensappen zullen vlekken achterlaten, die onuitwisbaar kunnen worden op het glazuur van de oven. 
       Maak bij het bereiden van zeer vochtig gebak gebruik van de diepe schaal.

  Plaats geen bakgerei op de geopende ovendeur. 
   Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door jonge kinderen of verstandelijk gehandicapten zonder           
      adequaat toezicht van een verantwoordelijke persoon die ervoor zorgt dat ze het apparaat veilig gebruiken.
   Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat de lamp wordt vervangen om de mogelijkheid van     
      een elektrische schok te voorkomen.
   Als er geen kooktijd wordt ingevoerd zal de oven zichzelf na enige tijd uitschakelen (verderop in de              

handleiding wordt dit nader aangegeven).

Veiligheid voor kinderen 
   Kinderen onder de 3 jaar dienen uit de buurt te worden gehouden, tenzij ze constant onder toezicht zijn.
   Kinderen tussen 3 jaar en 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen, mits deze in de beoogde     
      normale positie is geplaatst of geïnstalleerd en ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen hoe  
      het apparaat op een veilige manier kan worden gebruikt en ze begrijpen wat de mogelijke gevaren zijn.        
      Kinderen tussen 3 jaar en 8 jaar mogen de stekker van het apparaat niet in het stopcontact steken, het        
      apparaat niet inregelen of onderhoud uitvoeren. 
   OPGELET- Sommige delen van dit product kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Extra 

aandacht is nodig als kinderen en kwetsbare mensen aanwezig zijn.
    Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde 

lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht 
staan of geïnstrueerd zijn over een veilig  gebruik van het apparaat en begrijpen wat de mogelijke risico's 
zijn.

       gebruiken zonder toezicht.
 WAARSCHUWING: Toegankelijke onderdelen kunnen heet worden als de grill in gebruik is. Kinderen uit de  

 
   Gebruik altijd droge pannenlappen. Klamme of vochtige pannenlappen op hete oppervlakken kunnen leiden 
       tot brandwonden door stoom. Laat de pannenlap niet in aanraking komen met hete verwarmingselementen.  
       Gebruik geen handdoek of andere grote lap.  

 Als kinderen oud genoeg zijn om het apparaat te gebruiken is het de wettelijke verantwoordelijkheid van  
       de ouders of voogden om ervoor te zorgen dat ze geïnstrueerd zijn door gekwalificeerde personen om     
       veilig met het apparaat te werken.
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 Kinderen dienen niet met het apparaat te spelen.
 Reiniging en onderhoud dient niet door kinderen te gebeuren zonder toezicht.
 Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke,       
       zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of      
       geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun          
       veiligheid.  
 Kinderen dienen onder toezicht te staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat gaan spelen.
 Houd elektrische apparaten buiten bereik van kinderen of gehandicapten. Laat ze de apparaten niet              

        buurt houden.
 LET OP: Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de lamp vervangt om elektrische schokken     
        te voorkomen.
 Plaats de ovenroosters altijd op de gewenste plek terwijl de oven koel is. Als een rooster moet worden               
        verplaatst  terwijl de oven heet is, de pannenlappen niet in contact laten komen met de verwarmingselementen.

 
   WAARSCHUWING: Toegankelijke onderdelen kunnen heet worden tijdens het gebruik. Je kinderen uit de    
       buurt houden.
   Zorg ervoor dat alle losse kledingstukken, etc. vastzitten voordat u begint. Lang haar vastbinden zodat het    
       niet los hangt en draag geen loszittende of wijdvallende kleding  zoals stropdassen, sjaals, sieraden of          
       bungelende mouwen.



 Laat niemand op geen enkel deel van het apparaat klimmen, staan, tegenaan leunen, zitten of hangen, in het 
      bijzonder op de ovendeur, een warmhoudlade of opberglade. Dit kan het apparaat beschadigen en het          
      apparaat kan omvallen, wat kan leiden tot ernstig letsel.

   LET OP: Het apparaat en zijn toegankelijke oppervlakken worden heet tijdens het gebruik. Er moet worden      
      gezorgd dat verwarmingselementen niet worden aangeraakt. Sta niet toe dat kinderen jonger dan 8 jaar dit      
      apparaat gebruiken, tenzij ze onder nauw toezicht zijn van een volwassene. Kinderen en huisdieren mogen     
      niet alleen of onbeheerd worden achtergelaten in het gebied waar het apparaat in gebruik is. Ze mogen nooit  
      in de nabijheid ervan spelen, of het apparaat in werking is of niet.

Veilig schoonmaken 
LET OP: 

WAARSCHUWING 

Buitenkant oven

Artikelen die kinderen interessant vinden moeten niet worden opgeborgen in een apparaat, in kasten boven een 
apparaat of op de achterwand worden geplaatst. Kinderen die op een apparaat klimmen om bij spullen te komen,
kunnen ernstig letsel oplopen. 
Reinig het apparaat niet als het nog warm is. Sommige schoonmaakmiddelen veroorzaken schadelijke dampen 
wanneer ze worden aangebracht op een heet oppervlak. Natte kleren of sponzen kunnen brandwonden 
veroorzaken door stoom.

●  Gebruik voor het reinigen van zowel de binnen- als de buitenkant van de oven een doek met een mild 
     schoonmaakmiddel of een warm sopje.
●  Droog met keukenpapier of een droge handdoek.  
●  Gebruik geen schuurmiddelen, scherpe reinigingsmiddelen of schurende producten. 
RVS voorkant van oven 
●   Gebruik geen staalwol, schuursponsjes of schuurmiddelen. Zij kunnen de afwerking beschadigen.  
Aluminium voorkant van oven
●    Veeg de plaat met een zachte doek of microfiber doekje en een milde glasreiniger. 

Zorg ervoor dat de oven is afgekoeld alvorens het te reinigen.  
Binnenkant oven 
●   De deurafdichting niet met de hand reinigen.  
●   Gebruik geen grove schuursponsjes of reinigingssponsjes.   
●   Om schade aan de geëmailleerde oven oppervlakken te voorkomen in de handel verkrijgbare 
        ovenreiniger gebruiken.   
●   Om hardnekkig vuil te verwijderen een speciale ovenreiniger gebruiken.  
Glas ovendeur
De ovendeur is uitgerust met drie tegen elkaar geplaatste glasplaten. De binnenste en middelste glasplaat 
kunnen worden verwijderd voor reiniging.    
WAARSCHUWING  
●   Wanneer de deur wordt gescheiden van de oven, moeten de clips worden opengeklapt. 

voorzien van olie en vet wat tijdens de convectieverwarming door de circulerende lucht kan worden verspreid. 
Deze afzettingen branden af bij oventemperaturen van 200°C of hoger, bijvoorbeeld tijdens het bakken of braden.

●    Gebruik geen agressieve schuurmiddelen of scherpe metalen schrapers om het glas van de ovendeur te    
  reinigen, omdat zij krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken, die kunnen resulteren in verbrijzeling     
  van het glas.

●    Wanneer de deur is gemonteerd kan het verwijderen van sommige onderdelen (het glas van de deur of een   
        ander onderdeel) van de deur tot letsel leiden.    
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LET OP

Het glas kan breken als u veel kracht gebruikt vooral aan de randen van de voorste plaat.

Accessoires 
Was alle bakvormen en toebehoren na elk gebruik en droog ze af met een keukendoek. Om het reinigen te 
vergemakkelijken ze eerst in warm water laten weken gedurende ongeveer 30 minuten.

Katalytische emailoppervlak

Het afneembare deksel van de behuizing is voorzien van een donkergrijs katalytische emaille dat kan worden 



●   Verwijder alle accessoires uit de oven. 

WAARSCHUWING  

●   De katalytische geëmailleerde deksel behuizing moet worden gereinigd met een oplossing van warm water    
    en afwasmiddel aangebracht met een zachte nylon borstel.

●   Zet de oven op de conventionele functie. 
●   Stel de temperatuur in op 250°C. 
●   Laat de oven gedurende ongeveer 1 uur werken. De tijdsduur hangt af van de mate van verontreiniging.   
     Het is een goed idee om de eindtijd voor het proces met behulp van de instelling voor de eindtijd in te        
     stellen, voor het geval u vergeet om de oven aan het einde uit te schakelen. Eventueel resterend vuil zal   
     geleidelijk verdwijnen na elk volgend gebruik van de oven bij hoge temperaturen. 
Instructies voor verwijdering  
Verwijdering van het verpakkingsmateriaal 
 Het materiaal wat is gebruikt om dit apparaat in te pakken is recyclebaar. 
   Gooi het verpakkingsmateriaal in de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvalverwerker.

Maak oude apparaten onbruikbaar vóór de verwijdering, zodat zij geen bron van gevaar kunnen zijn. 
Hiervoor de stekker en het netsnoer scheiden van het apparaat en het netsnoer verwijderen. Om het 
milieu te beschermen is het belangrijk dat oude apparaten op de juiste wijze worden verwijderd. 
 Het apparaat mag niet worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. 
 U kunt informatie krijgen over de inzamelingsdata en openbare afval stortplaatsen via uw gemeentelijke      
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       reinigingsdienst of uw gemeentehuis. 
 
 
 

Betekenis van de gekruiste verrijdbare vuilnisbak:  
Gooi elektrische apparaten niet weg als ongesorteerd afval, maak gebruik van gescheiden 
inzamelingsfaciliteiten. Neem contact op met uw lokale overheid voor informatie over de beschikbare 
inzamelingssystemen. Als elektrische apparaten worden verwijderd op stortplaatsen of een vuilnisbelt, kunnen 
gevaarlijke stoffen in het grondwater lekken en in de voedselketen komen en uw gezondheid en welzijn  
beschadigen. Bij het vervangen van oude apparaten door nieuwe wordt de verkoper wettelijk verplicht om uw 
oude apparaat kosteloos terug te nemen voor verwijdering.

Hogere temperaturen resulteren in een snellere verbranding. De oven en de accessoires dienen na elk gebruik te
worden gereinigd, anders zullen na het verder bakken en braden de afzettingen nog sterker zijn en de reiniging 
zal moeilijk en in extreme gevallen zelfs onmogelijk worden. 
Het reinigen met de hand
Zorg ervoor dat de oven is afgekoeld alvorens het te reinigen.

Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, harde borstels, schuursponsjes of doekjes, staalwol, messen of 
andere schurende materialen. Gebruik geen ovenspray op katalytische email omdat de in deze ovensprays 
gebruikte chemicaliën de katalytische email zal beschadigen en het ineffectief zal maken. Bij gebruik van 
ovensprays op de inwendige ovenoppervlakken dient de katalytische deksel van de behuizing eerst te worden 
verwijderd van de oven. 
Reinigen met hoge temperaturen
Alvorens de katalytische deksel van de behuizing te reinigen met hoge temperaturen, dient u ervoor te zorgen 
dat alle oppervlakken in de oven zijn gereinigd zoals hierboven is beschreven. De hoge temperaturen kunnen 
anders afzettingen laten aanbakken op de oppervlakken binnen in de oven en het onmogelijk maken om ze te 
kunnen verwijderen. Als de oven, na de handmatige reiniging, nog steeds sterk vervuild is, zal het verwarmen tot 
een hoge temperatuur helpen om de vervuiling te verwijderen die is veroorzaakt door olie- en vetspetters. Weet 
wel dat de afzettingen van kruiden, siropen en soortgelijke stoffen niet worden verwijderd door dit proces. Deze 
moeten met de hand worden verwijderd met een milde oplossing van warm water en afwasmiddel aangebracht 
met een zachte borstel.
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Het installeren van de oven

Veiligheidsvoorschriften voor de installateur  
 De installatie moet bescherming garanderen tegen blootstelling van onder spanning staande delen. 

De elektrische installatie van dit apparaat mag alleen worden uitgevoerd door een erkende 
elektricien.
De oven moet worden geïnstalleerd volgens de bijgeleverde instructies.
Verwijder het beschermende vinyl van de deur na de installatie.         

Installatie van inbouwovens 
Om ervoor te zorgen dat het ingebouwde apparaat naar behoren functioneert dient de ombouwkast goed te zijn. 
De maten hieronder geven de afmetingen aan van de uitsparing voor de installatie onder het werkblad of in een 
wandkast unit. 

Alle onderdelen die de veilige werking van het apparaat garanderen moeten alleen met behulp van 
gereedschap afneembaar zijn. Om de oven aan de kast te bevestigen de deur van de oven openen en deze 
bevestigen door de 4 houten schroeven in de 4 gaten te plaatsen die aan de rand van het frame zitten.

 
LET OP: Installatie in overeenstemming met de consumptie verklaring  
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Om voldoende ventilatie te garanderen, moet de achterzijde van de kast unit worden verwijderd. De oven 
zodanig inbouwen dat deze op twee houten stroken rust heeft de voorkeur. Als de oven op een doorlopend 
vlak oppervlak rust moet er een opening zijn van ten minste 45 x 560 mm.
 
 
 
 
 
 

In overeenstemming met de huidige veiligheidsnormen moet het niet mogelijk zijn om in contact te komen
met de elektrische onderdelen van de oven nadat deze eenmaal is geïnstalleerd.

De panelen van de aangrenzende kasten moeten van hittebestendig materiaal zijn. Vooral kasten met een 
fineer buitenlaag moeten zijn opgebouwd met lijm die temperaturen tot 100°C kunnen weerstaan.
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· Als het stopcontact en de stekker van het apparaat niet bij elkaar passen dient u het stopcontact te laten            
  vervangen door een geschikt exemplaar door een gekwalificeerde elektricien. Deze laatste dient ook zeker te    
  stellen dat de doorsnede van de aansluitkabels geschikt zijn voor het door het apparaat benodigde vermogen.   
  Het gebruik van adapters, meerwegstekkers en/of verlengkabels wordt niet aangeraden. Als het gebruik            
  hiervan noodzakelijk is vergeet dan niet om alleen enkelvoudige of meervoudige adapters of verlengsnoeren te 
  gebruiken die voldoen aan de huidige veiligheidsrichtlijnen. In die gevallen nooit de maximale stroomcapaciteit  
  zoals is aangegeven op de enkelvoudige adapter of het verlengsnoer overschrijden en het maximale vermogen 
  aangegeven op de meervoudige adapter. De stekker en het stopcontact moeten makkelijk bereikbaar zijn.

· Controleer of de elektriciteitscapaciteit van het systeem en de stopcontacten de maximale vermogensbelasting    
  van het apparaat ondersteunen, zoals is aangegeven op het typeplaatje. Bij twijfel, een gekwalificeerde                 
  elektricien inschakelen.  

· Controleer voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de specificaties die op het typeplaatje staan 
  (op het apparaat en/of de verpakking) overeenkomen met die van het elektriciteitsnetsysteem van uw     
  huis. 

· De elektrische veiligheid van dit apparaat kan alleen worden gegarandeerd als de oven correct en efficiënt      
  geaard is, in overeenstemming met de regelgeving inzake de elektrische veiligheid. Zorg er altijd voor dat de   
  aarding correct is; bij twijfel een gekwalificeerde techniciën bellen om het systeem te controleren. De fabrikant
  stelt zich niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een systeem dat niet geaard is.    

Voordat u de verbinding tot stand brengt controleer de volgende punten:   

De stroomkabel moet zodanig worden geplaatst dat het, over zijn gehele lengte, geen temperatuur van meer 
dan 50°C bereikt ten opzichte van de kamertemperatuur, of dient beschermd te zijn door isolatiedekens met een 
geschikte classificatie.  

Monteer een genormaliseerde stekker op de kabel voor de belasting die op het identificatieplaatje staat. Als 
het apparaat rechtstreeks op het elektriciteitsnet wordt aangesloten, moet een alpolige schakelaar tussen het 
apparaat en het net worden aangebracht met een minimumopening tussen de contacten van 3 mm, die 
gedimensioneerd is voor de belasting en voldoet aan de geldende voorschriften (de aardkabel mag niet 
onderbroken worden door de schakelaar). 

Aansluiting voedingskabel aan het stroomnet

Om de kabel te installeren gaat u als volgt te werk:  
· Verwijder de draadklemschroef en de drie contactschroeven L-N -  
· Maak de draden vast onder de schroefkoppen en gebruik het volgende kleurschema :Blauw (N) Bruin (L)        
  Geel-groen
· Maak de voedingskabel vast met de klem en sluit het deksel van het klemmenbord.

Aansluiting aan een voedingskabel

Ovens uitgerust met een driepolige voedingskabel
zijn ontworpen om met wisselstroom te werken. 
De draad voor het aarden van het apparaat is 
geel-groen van kleur.

Elektrische aansluiting

Openen van het klemmenbord:  
. De bout losmaken door met behulp van een 
  schroevendraaier de zijlipjes van het deksel van het klemmenbord te halen; 
· Met behulp van een schroevendraaier de nr. 2 bevestigingshaken los maken. Trek het deksel van het   
  klemmenbord open.    



 
 
 
 
 

 
 
 
 

　 

4. Diepe schaal, voor het braden of    
    het verzamelen van vleessappen of 
    druipend vet.

3. Bakplaat, voor gebak en koekjes.

 
 
 

1. Grillrooster, voor ovenschotels, cakevormen, braad- en 
    grillschalen                                                     

2. Braadrooster, voor het braden

Accessoires 
De volgende accessoires worden meegeleverd met uw oven.
 

Onderdelen en kenmerken 
Oven 

  
De bereidingniveau's zijn genummerd van beneden naar boven. 

             te kiezen voor uw gerechten.

De bakplaat, diepe schaal en het grillrooster 
dienen correct worden ingebracht in de 
geleiderails. Als u het gekookte voedsel uit de 
oven haalt, wees dan voorzichtig met hete 
gebruiksvoorwerpen en hete oppervlakken.

Voorbeeld: Niveau 1: Diepe schaal                  
                    Niveau 4: Bakplaat 

5. Braadspit (kan alleen worden gebruikt in 
   deze twee instellingen):            
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          De niveau's 4 en 5 zijn vooral voor de grillfunctie.
       Raadpleeg de kookrichtlijnen die in deze handleiding worden aangegeven om het juiste bereidingsniveau  

     Bedieningspaneel

     Braadspit

Glazen deur

Katalytisch geëmailleerde 
deksel behuizing

     Verwarmingselementen 
     bovenkant

     Niveau 5

     Niveau 4
     Niveau 3

     Niveau 2
     Niveau 1

     Niveau 5

     Niveau 4
     Niveau 3
     Niveau 2
     Niveau 1

        Bakplaat

        Diepe schaal



 
 
 
 
 
 

Bij het gebruik van de diepe schaal of de bakplaat om vetdruppels tijdens het koken van voedsel 
op te vangen dient u ervoor te zorgen dat de schaal of plaat goed in de zijrichels wordt geplaatst. 
Als u deze accessoires in contact laat komen met het bodemoppervlak van de oven kan dit het 
glazuur van het oppervlak beschadigen. Platen en schalen die worden geplaatst op niveau 1 
moeten minstens een ruimte van 2 cm boven het bodemoppervlak vrij laten.

Gebruik van de accessoires 
Grillrooster, bakplaat en diepe schaal 
Het plaatsen van het grillrooster
Plaats het rooster op elk gewenst niveau. 
Het plaatsen van de bakplaat of diepe schaal 
Plaats de bakplaat op niveau 4 van de oven en de diepe schaal op niveau 1 van de oven. 

Veiligheidsuitschakeling 
 Als er geen kooktijd wordt ingevoerd zal de oven zichzelf na 2 uur uitschakelen. 
●  Het elektrische circuit van deze oven is voorzien van een thermisch uitschakelingssysteem. Als de 

oven  tot  abnormaal  hoge  temperaturen  verhit  zal  het  systeem  de  stroomtoevoer  naar  de 
verwarmingselementen uitschakelen gedurende een bepaalde periode of zelfs voor de hele tijd.

Koelventilatie

Let op: Na het bakken werkt de ovenventilator om de oven voldoende te laten afkoelen.

Om de buitenkant van de oven af te laten koelen zijn sommige modellen ovens voorzien van een 
koelventilator. Wanneer de oven warm wordt, wordt de koelventilator automatisch ingeschakeld.
Wanneer de ventilator is ingeschakeld zal er tussen de ovendeur en het bedieningspaneel een normale 
luchtstroom verschijnen.

1. Aan/Uit-knop
3. Temperatuur knop
5. Tijd knop
7. Tijd/temperatuur/functie-aanpassing knop

2. Functie knop
4. Beeldscherm
6. Snel-verwarmen knop
8. Licht knop

Instellen van de klok 
Wanneer de oven voor het eerst aan de stroom wordt gekoppeld, zal het beeldscherm op het 
bedieningspaneel kort branden en "00:00" zal beginnen te knipperen op het beeldscherm. De 
oven kan niet worden gebruikt totdat de klok is ingesteld.

Voorbeeld: om 01:30 in te stellen. 
Wacht ongeveer 5 seconden, de klok stopt met knipperen en toont het ingestelde uur.

  1  "0:   " knippert op het scherm wanneer het apparaat voor het eerst stroom krijgt en toont het ingestelde  
    uur. 
2  Raak de tijd / temperatuur / functie aanpassingsknop aan "+" of "-" om het uur van de dag in te         
    stellen.

Bedieningspaneel oven 1 
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Voordat u begint 
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Eerste reiniging
Maak de oven grondig schoon voordat u deze voor de eerste keer gebruikt.
               Gebruik geen scherpe of schurende schoonmaakmiddelen. Deze kunnen de oven beschadigen. Voor  
               ovens met emaille fronten zijn er reinigingsmiddelen in de handel verkrijgbaar.

Om de oven te reinigen

Gebruik van de oven
De ovenfunctie instellen 

De oven AAN en UIT zetten 

Licht AAN en UIT zetten 
Om het licht "AAN" en "UIT" te zetten, de "lichtknop" aanraken. 

Om de oven "AAN" en "UIT" te zetten, de "AAN/UIT-knop" aanraken.

Eind tijd

      het beeldscherm beginnen te knipperen.  
2.   Raak  de  "tijd/temperatuur/functie  aanpassingsknop"  aan  "+"  of  "-"  om  de  gewenste  eindtijd
      in  te stellen.
3.   De oven werkt automatisch volgens de geselecteerde eindtijd nadat u de "tijdknop" "       " heeft 
      ingedrukt of als u ongeveer 3 seconden wacht.

U kunt de eindtijd instellen tijdens het koken. 
1.  Raak  de  "tijdknop" "       " meerdere  keren  aan  totdat  het  eindtijd symbool en de 3 cijfers op

                                                                                               

De oventemperatuur instellen

     de temperatuur gaat knipperen. 
2.  Raak de "tijd/temperatuur/functie aanpassingsknop" aan "+" of "-" om de temperatuur aan te         
     passen in stappen van 5°C. 

1.  Raak  de  "temperatuurknop" "       "  aan  en  houd  deze  gedurende ongeveer 3 seconden ingedrukt,   

3. Druk op de tijdknop "       ". "   : 00" knippert.
4. Druk op de tijd/temperatuur/functie aanpassingsknop "+" of "-" om de minuten van de tijd in te stellen.
5. Druk op de tijdknop "       " om het instellen van de klok te beëindigen of wacht ongeveer 5 seconden. "   :30"      
    stopt met knipperen. Het beeldscherm toont de tijd van de dag. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

Zet de oven aan door op de "AAN/UIT" knop te drukken, kies dan de instelling die u wenst. Voor meer 
informatie zie het schema hieronder.
1. Zet de oven aan door op de "AAN/UIT" knop te drukken.
2. Druk op de "tijd/temperatuur/functie aanpassingsknop" "+" of "-" om de gewenste ovenfunctie te 
kiezen. Als er 3 seconden zijn verstreken en er zijn geen aanpassingen geweest, begint de oven 
automatisch in de geselecteerde instelling en functie. 
       Als u dit  wilt  wijzigen, raak dan de "functie knop"  "       "  aan en houd  deze  gedurende  ongeveer   
       3  seconden  ingedrukt.  Druk  vervolgens  op  de  "tijd/temperatuur/functie aanpassingsknop" "+" of 
       "-" omde gewenste functie te kiezen.

De temperatuur kan tijdens het koken worden aangepast

1. Open de ovendeur, het ovenlicht gaat aan na het aanraken van de "lichtknop". 
2. Reinig alle ovenschalen, accessoires en zijgeleiders met warm water en afwasmiddel en wrijf ze droog met    
    een zachte schone doek. 
3. Reinig de ovenruimte met een zachte schone doek. 
4. Veeg de voorzijde van het apparaat af met een vochtige doek. Controleer of de klok correct is ingesteld.         
    Verwijder de accessoires en stel de oven in werking in de convectie instelling op 200°C gedurende 1 uur        
    alvorens u de oven gebruikt. Er zal een kenmerkende geur zijn; dit is normaal, maar zorg ervoor dat uw          
    keuken goed wordt geventileerd tijdens deze bewerkingsperiode.



EBE JUBILEE 25 XL                                      Versie 03/2017                                                 Pagina 11 van 22 

Kooktijd

      ingedrukt of als u ongeveer 3 seconden wacht.

U kunt de kooktijd instellen tijdens het koken. 
1.  Raak  de  "tijdknop" "       " meerdere  keren  aan  totdat  het  eindtijd symbool en de 3 cijfers op
      het beeldscherm beginnen te knipperen.  
2.   Raak  de  "tijd/temperatuur/functie  aanpassingsknop"  aan  "+"  of  "-"  om  de  gewenste  kooktijd
      in  te stellen.
3.   De oven werkt automatisch volgens de geselecteerde kooktijd nadat u de "tijdknop" "       " heeft
 

Uitgestelde starttijd
Als de eindtijd wordt ingevoerd nadat de kooktijd al is ingesteld, worden de kooktijd en de eindtijd berekend 
en indien nodig stelt de oven een uitgestelde starttijd in.
1. Raak de "tijdknop" "        " aan.
    Voorbeeld: huidige tijd is "3:00" en de gewenste kooktijd is 5 uur.

3. Raak de "tijdknop" "        " aan. De oven werkt niet tot de uitgestelde starttijd.

Keukentimer

2. Raak de "tijd/temperatuur/functie aanpassingsknop" "+" of "-" aan om de gewenste tijd in te stellen.

Kinderslot functie

2. Raak de "tijd/temperatuur/functie aanpassingsknop" "+" of "-" aan om de eindtijd in te stellen.
    Voorbeeld: U wilt 5 uur koken en om "8:30" stoppen.

1. Raak de "tijdknop" "        " meerdere keren aan totdat het "        " symbool en de drie cijfers op 
    het beeldscherm beginnen te knipperen.

3. Raak de "tijdknop" "        " aan om de keukentimer te laten beginnen. Als de ingestelde tijd is 
    afgelopen, klinkt er een geluidsignaal. 

1. Raak de "tijdknop" "        " en de "functieknop" "        " tegelijk aan en hou ze gedurende 1 seconde 
    vast. Het "        " symbool zal verschijnen in het beeldscherm.

Als een ovenfunctie is ingesteld om later klaar te zijn, met behulp van de snelle bakfunctie, kan de lege 
oven in een korte tijd worden voorverwarmd.
Belangrijk: vóórdat de werking van de snelle en oven bakfunctie met de gewenste functie wordt uitgevoerd, 
geen voedsel in de oven plaatsen om het te laten bakken.
1. Stel de gewenste ovenfunctie in, indien nodig, de aanbevolen temperatuur wijzigen.

Volg nu de vooraf ingestelde ovenfunctie en de temperatuur blijft opwarmen, nu kunt u het voedsel in de 
oven zetten.

De geheugenfunctie kan worden gebruikt om instellingen op te slaan die regelmatig worden gebruikt.
1. Stel de oven functie, temperatuur en indien nodig de klokfuncties in (kooktijd en/of eindtijd).

Om een andere instelling op te slaan, druk op de "        " knop gedurende ongeveer 2 seconden. De 
hiervoor opgeslagen instelling is vervangen door de nieuwe instelling.

1. Oven in stand-by stand, druk op "        " knop en houd deze gedurende ongeveer 3 seconden vast, u zit 
in de geheugen functie.

2. Druk weer op de "       " knop, houd deze ongeveer 3 seconden vast, de geheugenfunctie is verkregen.

3. Wacht 5 seconden, de geheugenfunctie is open.

2. Raak de "tijdknop" "        " en de "functieknop" "        " tegelijk aan en hou ze gedurende 3 seconden 
    vast om het kinderslot weer te ontgrendelen.
                                                                                                                                                                    Snel bakken

2. Druk op de knop voor snel bakken "        ". Er klinkt één geluidsignaal.Als de temperatuur is bereikt, klinkt
    er één geluidsignaal.

Geheugen functie
         Als u de snelbakfunctie wilt uitschakelen, drukt u op de "snelbakknop" "        ", er klinken 3 geluidsignalen.

Geheugen functie starten

2. Druk weer op de "       " knop, houd deze ongeveer 3 seconden vast, de geheugenfunctie is verkregen.
3. Wacht 5 seconden, de geheugenfunctie is open.

2. Druk op de "        " knop en houd deze ongeveer 2 seconden vast, totdat er een geluidsignaal klinkt. De 
    instelling is opgeslagen.

1. Oven in stand-by stand, druk op "        " knop en houd deze gedurende ongeveer 3 seconden vast in de 
geheugen functie.
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     Functie kiezer
Temperatuur knop

Snel-verwarmen knop Kinderslot knop

Beeldscherm

Digitale weergave 
temperatuur/tijd Kinderslot symbool

Timer symbool

Eind tijd symbool

Baktijd symbolen

Pin symbool

Ovenfunctie pictogram

Bedieningspaneel oven 2  

Voordat u begint 
Instellen en aanpassen van de huidige tijd 

Kies de ovenfunctie  
Draai aan de functiekeuze knop om een door u gewenste functie te kiezen.
1. Een voorgestelde baktemperatuur verschijnt op het beeldscherm. 
2. Als de voorgestelde baktemperatuur niet wordt aangepast binnen 5 seconden begint de oven met verwarmen. 
Wijzigen oventemperatuur 

Wijzigen ovenfunctie  

Oven uitzetten  

Kooktijd

Om de ovenfunctie te wijzigen aan de functiekeuze knop draaien totdat u de gewenste functie heeft bereikt. 

Gebruik de functiekeuze knop, naar "0" draaien en de oven gaat uit.  

      ingedrukt of als u ongeveer 3 seconden wacht.
 

U kunt de kooktijd instellen tijdens het koken. 
1.  Raak  de  "tijdknop" "       " meerdere  keren  aan  totdat  het  eindtijd symbool en de 3 cijfers op          

1.  Raak  de  "temperatuurknop" "       "  aan  en  houd  deze  gedurende ongeveer 3 seconden ingedrukt,   

De oven kan alleen maar werken nadat de tijd is ingesteld  

    

1.    "0:00" knippert op het scherm wanneer het apparaat voor het eerst stroom krijgt, terwijl de eerste groep
       van "0" begint te knipperen, de huidige klok instellen op de uren. Draai aan de "tijd/temperatuur            
       aanpassingsknop" om de tijd in te stellen.
2.    Raak de "tijdknop" "          " aan, de groep van "00" begint te knipperen, stel de klok in om de minuten   
       vast te leggen. Draai aan de "tijd/temperatuur aanpassingsknop" om de tijd in te stellen.  
3.    Na ongeveer 5 seconden stopt de klok met knipperen en toont de klok de dag van de ingestelde tijd.

      het beeldscherm beginnen te knipperen.  
2.   Draai aan de  "tijd/temperatuur aanpassingsknop" om  de  gewenste  kooktijd in  te stellen.
3.   De oven werkt automatisch volgens de geselecteerde kooktijd nadat u de "tijdknop" "       " heeft

     de temperatuur gaat knipperen. 
2.  Draai aan de "tijd/temperatuur  aanpassingsknop" om de temperatuur aan te passen in stappen van 5°C.  
      

Tijd knop Tijd/temperatuur-aanpassing knop
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Eind tijd

      in  te stellen.
3.   De oven werkt automatisch volgens de geselecteerde eindtijd nadat u de "tijdknop" "       " heeft 
      ingedrukt of als u ongeveer 3 seconden wacht.

U kunt de eindtijd instellen tijdens het koken. 
1.  Raak  de  "tijdknop" "       " meerdere  keren  aan  totdat  het  eindtijd symbool en de 3 cijfers op
      het beeldscherm beginnen te knipperen.  
2.   Draai aan de  "tijd/temperatuur  aanpassingsknop"  om  de  gewenste  eindtijd

Uitgestelde starttijd

1. Raak de "tijdknop" "        " aan.
    Voorbeeld: huidige tijd is "3:00" en de gewenste kooktijd is 5 uur.

3. Raak de "tijdknop" "        " aan. De oven werkt niet tot de uitgestelde starttijd.
Keukentimer

    Voorbeeld: U wilt 5 uur koken en om "8:30" stoppen.

1. Raak de "tijdknop" "        " meerdere keren aan totdat het "        " symbool en de drie cijfers op 
    het beeldscherm beginnen te knipperen.

3. Raak de "tijdknop" "        " aan om de keukentimer te laten beginnen. Als de ingestelde tijd is 
    afgelopen, klinkt er een geluidsignaal. 

Als een ovenfunctie is ingesteld om later klaar te zijn, met behulp van de snelle bakfunctie, kan de lege 
oven in een korte tijd worden voorverwarmd.
Belangrijk: vóórdat de werking van de snelle en oven bakfunctie met de gewenste functie wordt uitgevoerd, 
geen voedsel in de oven plaatsen om het te laten bakken.
1. Stel de gewenste ovenfunctie in, indien nodig, de aanbevolen temperatuur wijzigen.

Volg nu de vooraf ingestelde ovenfunctie en de temperatuur blijft opwarmen, nu kunt u het voedsel in de 
oven zetten.

De geheugenfunctie kan worden gebruikt om instellingen op te slaan die regelmatig worden gebruikt.
1. Stel de oven functie, temperatuur en indien nodig de klokfuncties in (kooktijd en/of eindtijd).

Om een andere instelling op te slaan, druk op de "        " knop gedurende ongeveer 2 seconden. De 
hiervoor opgeslagen instelling is vervangen door de nieuwe instelling.

                                                                                                                                                                    Snel bakken

2. Druk op de knop voor snel bakken "        ". Er klinkt één geluidsignaal.Als de temperatuur is bereikt, klinkt
    er één geluidsignaal.

Geheugen functie
         Als u de snelbakfunctie wilt uitschakelen, drukt u op de "snelbakknop" "        ", er klinken 3 geluidsignalen.

Geheugen functie starten

2. Druk weer op de "       " knop, houd deze ongeveer 3 seconden vast, de geheugenfunctie is verkregen.
3. Wacht 5 seconden, de geheugenfunctie is open.

2. Druk op de "        " knop en houd deze ongeveer 2 seconden vast, totdat er een geluidsignaal klinkt. De 
    instelling is opgeslagen.

1. Oven in stand-by stand, druk op "        " knop en houd deze gedurende ongeveer 3 seconden vast in de 
geheugen functie.

2. Draai aan de "tijd/temperatuur aanpassingsknop" om de eindtijd in te stellen.

2. Draai aan de "tijd/temperatuur aanpassingsknop" om de gewenste tijd in te stellen.

Als de eindtijd wordt ingevoerd nadat de kooktijd al is ingesteld, worden de kooktijd en de eindtijd berekend 
en indien nodig stelt de oven een uitgestelde starttijd in.

Oven functies

De bovenste en onderste verwarmingselementen gaan werken. Dit is de klassieke traditionele soort 
ovendie is geperfectioneerd, met een uitzonderlijke verdeling van de warmte en een lager 
energieverbruik. 

Convectie functie    2145 - 2540W  
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“Snelkook" functie

De heteluchtoven is nog steeds ongeëvenaard als het gaat om het koken van gerechten die zijn 
samengesteld uit verschillende ingrediënten, bijv. kool met ribbetjes, Spaanse stijl kabeljauw, Ancona stijl 
stokvis, malse kalfsvlees strips met rijst etc. Uitstekende resultaten worden bereikt bij het bereiden van 
gerechten op basis van kalfs- of rundvlees (gestoofd vlees, stoofpot, goulash, wild, ham enz.), die 
langzaam gaar gekookt moeten worden, moeten worden geregen of waar vloeistof moet worden 
toegevoegd. Het blijft toch het beste systeem voor het bakken van taarten en fruit en koken van overdekte 
ovenstoofschotels. Gebruik bij het koken in de convectie functie slechts één druipschaal of braadrooster 
tegelijkertijd, anders zal de verdeling van de warmte ongelijkmatig zijn. Door het gebruik van de meerdere 
beschikbare niveaus, kunt u zelf de hoeveelheid warmte kiezen tussen de bovenkant en de onderkant van 
de oven. Kies uit de verschillende niveaus afhankelijk van of de schotel meer of minder bovenwarmte 
nodig heeft.

De bovenste en onderste verwarmingselementen en de ventilator gaan werken en garanderen een 
constante en gelijkmatige warmte in de oven. Deze functie wordt  speciaal aanbevolen voor het snel 
koken van voorverpakte levensmiddelen (als voorverwarming niet nodig is), zoals bijvoorbeeld: bevroren 
of voorgekookt voedsel, evenals voor een paar "zelfgemaakte" gerechten. De beste resultaten bij het 
koken met behulp van de "Snelkook" functie worden verkregen als u slechts op één niveau kookt (de 
tweede van onderen), zie de tabel "Praktische kooktips".

2175 - 2590W

Pizza functie  2850 - 3390W   
De onderste en middelste verwarmingselementen en de ventilator gaan werken. Deze combinatie 
verwarmt de oven snel op als gevolg van de grote hoeveelheid stroom die door het apparaat gaat, 
waardoor er aanzienlijk veel warmte vooral van de onderkant van de oven komt.
De pizza functie is ideaal voor voedingsmiddelen die een hoge temperatuur nodig hebben om te 
koken, zoals pizza's en grote braadstukken. Gebruik slechts één bakplaat of rooster tegelijk. 
Wanneer er echter meer dan één worden gebruikt, moeten deze halverwege het kookproces 
worden omgewisseld.
Delicaat koken   1205 - 1435W

Het onderste verwarmingselement en de ventilator gaan werken. Geschikt voor gebakjes, taarten 
en niet-droge zoetigheid in bakblikken of vormen. Uitstekende resultaten worden eveneens 
verkregen voor het bakken waar vooral warmte van de onderkant moet komen. U wordt 
geadviseerd om de schaal op een laag niveau te zetten.
"Van boven" koken   995 - 1195W
Het bovenste verwarmingselement gaat werken. Deze functie kan worden gebruikt om voedsel te 
bruineren aan het eind van het kookproces.
Grill             2385 - 2835W
Het verwarmingselement midden bovenin gaat werken. De zeer hoge en gerichte verwarming van de grill 
maakt het mogelijk om het oppervlak van vlees en braadstukken te bruineren terwijl de sappen erin blijven 
en het vlees zacht houden. De grill wordt ook sterk aanbevolen voor gerechten die een hoge temperatuur 
nodig hebben aan de buitenkant: biefstuk, kalfsvlees, rib biefstuk, filets, hamburgers enz.

Meervoudig koken functie    2480 - 2950W  
De bovenste, middelste en onderste verwarmingselementen en de ventilator werken afwisselend. 
Aangezien de warmte constant en gelijkmatig blijft over de hele oven kookt de lucht en bruineert het 
voedsel gelijkmatig over het gehele oppervlak. Met deze functie kunt u ook verschillende gerechten op 
hetzelfde moment koken, zolang hun respectievelijke kooktemperaturen hetzelfde zijn. Er kunnen 
maximaal twee roosters op hetzelfde moment worden gebruikt, volg de aanwijzingen in het hoofdstuk 
"Koken op meer dan één rooster".
Deze stand is bijzonder geschikt voor gerechten die een gegratineerde afwerking nodig hebben of die 
een aanzienlijk langere kooktijd nodig hebben zoals bijvoorbeeld: lasagne, pasta, gebraden kip en 
aardappelen, enz. Bovendien is het door de uitstekende verdeling van de warmte mogelijk om lagere 
temperaturen te gebruiken bij het braden. Dit resulteert in minder verlies van sappen, vlees dat malser 
wordt en minder gewichtsverlies van het vlees. De multi-bereidingswijze is bijzonder geschikt voor het 
bereiden van vis, die bereid kunnen worden met de toevoeging van een beperkte hoeveelheid 
specerijen, waardoor ze hun smaak en uiterlijk meer behouden. Uitstekende resultaten kunnen worden 
bereikt bij het koken van plantaardige bijgerechten zoals courgettes, aubergines, paprika's, etc.
Desserts: deze functie is ook ideaal voor het bakken van taarten die moeten rijzen.
Bovendien kan deze functie worden gebruikt om snel wit of rood vlees en brood te ontdooien bij een 
temperatuur tot 80°C. Zet voor het dooien van meer delicate gerechten de thermostaat op 60°C of 
gebruik alleen de koude luchtcirculatie functie door het instellen van de thermostaat op 0°C. 



    

A 

B 
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Reiniging en onderhoud 

Voedsel gekook in de "geventileerde grill" functie met de ovendeur dicht.
Deze functie is ook ideaal voor het koken van visstukjes, zoals zwaardvis, gevulde inktvis etc.

Geventileerde grill             2415 - 2875W
Het verwarmingselement midden bovenin en de ventilator gaan werken. Deze combinatie van 
eigenschappen verhoogt de effectiviteit van de bovenhitte van de verwarmingselementen door 
geforceerde circulatie van de lucht door de oven. Dit voorkomt het verbranden van voedsel aan de 
buitenkant, zodat de warmte in het voedsel terecht komt. Uitstekende resultaten worden bereikt met 
kebabs gemaakt met vlees en groenten, worstjes, ribbetjes, lamskoteletten, kip in een pittige saus,  
kwartels, karbonades, enz.

Het draaispit  (alleen beschikbaar op bepaalde modellen)

Afbeelding 1 Afbeelding 2 Afbeelding 3 Afbeelding 4 
Monteer de deur terug door de bovenstaande procedures in omgekeerde volgorde uit te voeren.

Reinigen van de ovendeur 
Bij normaal gebruik hoeft de ovendeur niet te worden verwijderd, maar als het nodig is om de ovendeur te 
verwijderen, bijvoorbeeld voor reiniging, dient u deze instructies te volgen. De ovendeur is zwaar.  

Bak functie             1705 - 2030W
Het achterste verwarmingselement en de ventilator gaan werken. Dit garandeert een gelijkmatige 
delicate warmte door de oven. Deze stand is ideaal voor het bakken en koken van delicate 
gerechten, vooral taarten die moeten rijzen en voor de bereiding van bepaalde taartjes op 3 
niveaus tegelijkertijd. Hier zijn een paar voorbeelden: slagroomsoesjes, zoete en hartige koekjes, 
hartige soesjes, Zwitserse broodjes en kleine porties groenten au gratin, enz.
Ontdooifunctie             45 - 55W
De ventilator aan de onderkant van de oven zorgt voor een luchtcirculatie bij kamertemperatuur rond 
het eten. Dit wordt aanbevolen voor het ontdooien van alle soorten voedsel, maar in het bijzonder voor 
kwetsbare soorten voedsel die geen warmte nodig hebben, zoals bijvoorbeeld: ijscakes, room- of 
custard desserts, fruit taarten. Door het gebruik van de ventilator wordt de ontdooitijd ongeveer 
gehalveerd. Bij vlees, vis en brood is het mogelijk om het proces te versnellen met de "bak" functie en 
het instellen van de temperatuur tot 80°C - 100°C.

Om het draaispit te laten starten, gaat u als volgt te werk:
- Plaats de bakplaat op het eerste niveau
- Plaats de ondersteuning van het draaispit op niveau 3 en plaats het spit door deze via de speciale          
  opening te steken aan de achterkant van de oven
- Druk op de "Tijd/temperatuur/functie aanpassings knop" "+" of "-" om de instelling               te kiezen.

Hoe u de deur kunt verwijderen 
Voor een meer diepgaande reiniging kunt u de deur verwijderen. Ga als volgt te werk:  
· Open de deur volledig (Afbeelding 1); 
· Open hendel A helemaal van het linkse en rechtse scharnier (Afbeelding 2); 
· Hou de deur zoals is getoond (Afbeelding 3);  
· Sluit de deur zachtjes totdat de linkse en rechtse scharnierhendels A zijn vastgehaakt in deel B van de deur 
      (Afbeelding 4);



  

   

  

B C 

A

1. 2. 

Afbeelding 1: Afbeelding 2: 

Afbeelding 3: Afbeelding 4: 

Afbeelding 1: Afbeelding 2:
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De ovendeur ontmantelen (twee methoden)
Methode 1 procedure verwijderen en monteren:
· Verwijder de afdichting A (afbeelding 2), B, C (afbeelding 3) door op de twee  staafjes te               
  drukken aan de linker- en rechterzijde (afbeelding 1)
· Trek de binnenste en middelste ruit eruit (afbeelding 4)
· Reinig het glas en andere componenten met een geschikt reinigingsmiddel. Goed drogen en leg  
  ze op een zachte ondergrond. Monteer de deur weer door de  bovenstaande procedure in            
  omgekeerde volgorde uit te voeren.

Methode 2 procedure verwijderen en monteren:
· Draai de ruithouders naar buiten om ze te openen (afbeelding 1)
· Til de binnenste ruit voorzichtig op en verwijder deze (afbeelding 2)
· Til de middelste ruit voorzichtig op en verwijder deze (afbeelding 3)
· Reinig het glas en andere componenten met een geschikt reinigingsmiddel. Goed drogen en 
  leg ze op een zachte ondergrond.
Monteer de deur weer door de bovenstaande procedure in omgekeerde volgorde uit te voeren.



 

1. 
2. 

Afbeelding 3: 
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Praktische kooktips 
De oven biedt een breed scala van mogelijkheden die het u mogelijk maken om elk soort voedsel 
op de best mogelijke manier te koken. Na verloop van tijd leert u hoe u het beste gebruik kunt 
maken van dit veelzijdige kooktoestel en de volgende raadgevingen zijn slechts een richtlijn die kan 
variëren naar gelang uw eigen persoonlijke ervaring.

Koken op meer dan één rooster

                            

Als u eten moet koken en meerdere roosters tegelijk nodig heeft, gebruikt u de "bak" functie "        " of 
de "Meervoudig koken" functie "       " , aangezien dit de enige functies zijn waar u dit kunt doen. 

Gebruik bij het koken van delicaat voedsel op meer dan één rooster de "bak" functie, waarmee u op 3

Gebruik van de "Snel koken" functie
Functioneel,  snel  en  praktisch  voor  degenen  onder  u  die  voorverpakte  producten  gebruikt  (zoals 
bijvoorbeeld:  bevroren  of  voorgekookt  voedsel)  te  gebruiken  in  combinatie  met  andere 
voedingsmiddelen. U vindt nuttige suggesties in de "Praktische kooktips" tabel. 

Gebruik van de Grill

De "Geventileerde grill" instelling "        "  is uiterst nuttig voor het snel grillen van voedsel aangezien 
de verdeling van de warmte het niet alleen mogelijk maakt om het oppervlakte te bruineren, maar ook om
de onderkant te koken. Bovendien kan het ook worden gebruikt voor een bruin korstje aan het einde van 
het kookproces, zoals bijvoorbeeld het toevoegen van een gegratineerde bovenkant op uw pastaschotel.

roosters tegelijk kunt koken (de 1e, 3e en 5e vanaf de onderkant). Sommige voorbeelden zijn opgenomen
in de "Praktische kooktips" tabel. Bij het koken van andere gerechten op meerdere roosters gebruikt u 
de "Meervoudige kook" functie en hou daarbij de volgende suggesties in het achterhoofd: 
· De oven is uitgerust met 5 niveaus. Gebruik tijdens geventileerd koken twee van de drie middelste       
  niveaus; de laagste en hoogste niveaus ontvangen de warme lucht direct en daarom verbranden          
  delicate levensmiddelen op deze niveaus.
· Als algemene regel geldt gebruik het 2e en het 4e niveau vanaf de onderkant,  plaats de                       
  voedingsmiddelen die meer warmte nodig hebben op het 2e niveau van onderen. Bijvoorbeeld bij het   
  koken van braadvlees samen met andere levensmiddelen, plaats het vlees op het 2e niveau van          
  onderen en het delicate voedsel op het 4e niveau van onderen.
· Bij het koken van voedingsmiddelen die verschillende tijden en temperaturen nodig hebben, stel dan    
  een temperatuur in die ergens tussen de twee temperaturen die u nodig heeft in zit, plaats het meer      
  delicate voedsel op het 4e niveau van onderen en haal het voedsel wat minder tijd nodig heeft het        
  eerst uit de oven.
· Gebruik de lekschaal op het onderste niveau en het rooster op de bovenste.                                       

Deze multifunctionele  oven biedt  u  2 verschillende grill  functies.  Gebruik  de  "grill"  functie  "        ", 
plaats het voedsel in het midden onder de grill (plaats het op het 3e of 4e niveau van onderen) omdat 
alleen  het  centrale  deel  van  het  bovenste  verwarmingselement  wordt  ingeschakeld.  Gebruik  het 
onderste niveau (1e van onderen), plaats hier de lekschaal die saus of vet opvangt en voorkomt dat dit  
op de bodem van de oven terecht  komt.  Bij  het  gebruik van deze functie adviseren wij  u om de 
thermostaat op de hoogste stand in te stellen. Dit betekent echter niet dat u geen lagere temperaturen 
kunt gebruiken, eenvoudig door de thermostaatknop op de gewenste temperatuur te zetten.  
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Taarten bakken

Gebak is te droog 

Gebak is in elkaar gezakt

Gebak is te donker op de bovenkant 

Goed gekookt aan de binnenkant, maar plakkerig aan de buitenkant 

Het gebak kleeft aan de pan 

Bij het bakken van taarten ze altijd in een voorverwarmde oven leggen. Zorg ervoor dat u wacht tot de 
oven grondig is voorverwarmd. Open de ovendeur niet tijdens het bakken om te voorkomen dat de 
taart instort. In het algemeen: 

Verhoog de temperatuur met 10°C en verminder de kooktijd. 

Gebruik minder vloeistof of verlaag de temperatuur met 10°C. 

Gebruik minder vloeistof, verlaag de temperatuur en verhoog de kooktijd. 

Vet het blik goed in en bestrooi het met bloem of gebruik vetvrij bakpapier. 

Ik heb meerdere niveau's gebruikt (in de functie "geventileerde oven") en ze zijn niet allemaal 
op hetzelfde kookpunt 

Pizza bakken
Voor de beste resultaten bij het bakken van een pizza, gebruik de "Pizza" functie "        ":

Koken Vis en Vlees 

Bij gebruik van deze functie plaatst u het rooster op het 2e of 3e niveau van onderen (zie kooktabel) 
dan, om te voorkomen dat vet en spetters op de bodem van de oven druipt en zo het voorkomen van 
rookvorming, plaats u een lekschaal op het 1e niveau van onderen. Bij gebruik van deze functie raden 
wij u aan de thermostaat in te stellen op 200°C, want dat is de meest efficiënte manier om de grill te 
gebruiken, die is gebaseerd op het gebruik van infraroodstralen. Echter, dit betekent niet dat u geen  
lagere temperaturen kunt gebruiken, eenvoudig door de thermostaat op de gewenste temperatuur in te 
stellen. 
Dus de beste resultaten met de grill functies worden verkregen door het plaatsen van het 
rooster op de onderste niveaus (zie bereidingstabel) vervolgens het voorkomen dat vet en 
vetdruppels opde bodem van de oven terechtkomt en er rookvorming plaatsvindt, door een 
lekschaal te plaatsen op het1e niveau van onderen. 

Plaats het op een lager niveau, verlaag de temperatuur en verhoog de kooktijd. 

Gebruik een lagere temperatuurinstelling. Het is niet noodzakelijk om het voedsel van  alle 
niveaus tegelijkertijd te verwijderen. 

· Verwarm de oven gedurende tenminste 10 minuten; 
· Gebruik een lichte aluminium pizza schaal, plaats het op het rooster wat bij de oven is            
  meegeleverd. Als de druipschaal wordt gebruikt zal dit de kooktijd verlengen, waardoor het     
  moeilijker is om een knapperige korst te krijgen; 
· Open de ovendeur niet vaak terwijl de pizza aan het bakken is; 
· Als de pizza veel toppings heeft (drie of vier) raden wij u aan om de mozzarella kaas               
  halverwege het kookproces toe te voegen. 
· Gebruik bij het koken van pizza op twee roosters het 2e en 4e niveau met een temperatuur    
  van 220°C en plaats de pizza's in de oven nadat u de oven gedurende ten minste 10 minuten 
  heeft voorverwarmd. 

Gebruik bij het bereiden van wit vlees, gevogelte en vis een temperatuurinstelling van 180°C tot 
200°C. Voor rood vlees wat goed gegaard moet worden aan de buitenkant terwijl het aan de 
binnenkant zacht en sappig moet zijn, is het een goed idee om te beginnen met een hoge 
temperatuurinstelling (200°C - 220°C) gedurende een korte tijd en daarna de oven lager te 
zetten. In het algemeen geldt hoe groter het braadstuk, hoe lager de temperatuurinstelling. Leg 
het vlees op het midden van het rooster en zet de druipschaal eronder om het vet op te vangen. 
Zorg ervoor dat het rooster wordt geplaatst in het midden van de oven. Als u de hoeveelheid 
warmte van onderen wilt verhogen, gebruik dan de lagere niveauhoogten. Voor hartig gebraad 
(vooral eend en wild), kunt u reuzel of spek op de bovenkant van het vlees plaatsen.
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Thermostaat
 knop
instelling

Kooktijd 
(minuten)

Voorver-
warmtijd
(minuten)

Braadrooster
niveau
(positie van 
onderen) 

Gewicht 
 (in kg ) 
 

Te koken voedsel    Keuzeknop
 instelling  
 

1 Convectie
   

2 Meervoudig
    koken  

3 "Van boven"
            koken 
 
4 Ontdooien 

5 Grill 

6 Geventileerde
   grill

Gegrillde kip
Inktvis  

Met draaispit  (indien aanwezig) 
Kalfsvlees aan het spit  
Kip aan het spit

Lam aan het spit 

Pizza (op 2 roosters) 

Slagroomsoesjes (2 roosters) 

Voedsel 'afbruinen'

Diepvriesproducten      

Lasagna  
Lam

Gebraden kip + aardappels 
Makreel  
Pruimentaart 

Koekjes (2 roosters)

Biscuit (1 rooster)

Biscuit (2 roosters)

Hartige taarten

Tong en inktvis
Inktvis en garnalenkebab
Kabeljauwfilet
Gegrilde groente

Kalfsbiefstuk

Schnitzels

Hamburgers
Makrelen
Tosti's

Eend  
Gebraden kalfs-/rundvlees 
Gebraden varkensvlees
Koekjes (zanddeeg)

Taartjes   



 
 
 

 
1.5 
2.0 
1.5 
- 
1.5 

 
- 
- 
- 
2 
- 

 
5 
5 
5 
5 
5 

 
200 
200 
200 
200 
200 

 
70-80 
70-80 
70-75 
70-75 
70-80 

 

0.5 
1 
0.7 
0.5 
1.2 
0.6 
0.4 
0.7 
0.7 
0.5 

3 
2/3 
3 
3 
2-4 
2-4 
2-4 
1-3-5 
1-3-5 
1-3-5 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

180 
180 
180 
160 
200 
190 
210 
180 
180 
90 

20-30 
40-45 
40-50 
25-30 
30-35 
20-25 
15-20 
20-25 
20-25 
180 
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0.4 
0.5 
0.3 
0.5 
0.4 
0.4 

 
2 
2 
2 
     2 
     2 
2 
2 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
250 
200 
220 
200 
200 
180 
220 

 
12 
20 
30-35 
25 
35 
25-30 
15-20 

 
0.4 

 
2 

 
- 

 
200 

 
20-25 

 
0.3 
0.6 
0.2 

 
2 
2 
2 

 
- 
- 
- 

 
200 
180 
210 

 
15-18 
45 
10-12 

 

0.5 
1 
1 

3 
2 
2/3 

15 
10 
10 

220 
220 
180 

15-20 
25-30 
60-70 
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7 Bakken 

8 Snel koken 

9 Pizza 

Garantie & service
Problemen en oplossingen
Nooit de behuizing van het apparaat open maken! 
Installatie, onderhoud en reparaties mogen alleen door een gekwalificeerd en competent persoon worden 
uitgevoerd en dienen strikt in overeenstemming te zijn met de geldende nationale en lokale veiligheidsvoorschriften.  

Let op: kooktijden worden bij benadering aangegeven en kunnen afhankelijk van persoonlijke smaak variëren. 
Bij het koken met de grill of de geventileerde grill dient de opvangschaal voor vetspetters altijd op niveau 1 (het 
onderste rek vanaf de onderkant van de oven) te worden geplaatst.  

Diepvriesvoedsel

Met draaispit  (indien aanwezig) 
Kalfsvlees aan het spit  
Kip aan het spit
Kip (aan het spit) + aardappels 

Pizza

Gebraden kalfs- / rundvlees 
Kip

Taartjes 
Vruchtentaartjes
Vruchtentaart

Biscuit
Gevulde flensjes (2 roosters)

Kleine gebakjes (2 roosters)

Kaassoesjes (2 roosters)
Roomsoesjes (3 roosters)

Koekjes (3 roosters)

Schuimgebak (3 roosters)

Pizza
Courgette en garnalentaart

Landelijke spinaziepastei

Bladerdeeghapjes

Lasagne
Loempia's
Kipnuggets

Vers voedsel 
Koekjes (zanddeeg)

Vruchtentaart
Kaassoesjes

(gebakken) 
Lam aan het spit 

Voorgekookt voedsel

Kippenvleugeltjes



 

2480-2950W2850-3390W2145-2540W 2175-2590W1205-1435W995-1195W2385-2835W 2415-2875W 1705-2030W 45-55W
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Reparaties en onderhoud verricht door ongekwalificeerde personen kan gevaarlijk zijn. De fabrikant kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor ongeautoriseerde werkzaamheden. Zorg ervoor dat er pas na onderhoud of 
reparatie stroom op het apparaat staat.

Probleem Mogelijke oorzaak en oplossing 
De oven verwarmt niet - De oven kan niet aan staan. Zet de oven aan. 

Er klinkt een geluid na 
een kookprogramma 

De ventilator blijft werken nadat een kookprogramma is beëindigd.

Verlichting werkt niet  Haal het apparaat van de stroomtoevoer:
Apparaat uitzetten en stekker uit stopcontact halen of draai de zekering 
eruit of schakel de isolatieschakelaar uit. 

- De klok kan niet zijn ingesteld. Stel de klok in. 
- Controleer of de gewenste functies zijn ingesteld.
- Een zekering kan zijn doorgebrand of een stroomonderbreker kan zijn geactiveerd. 
   Vervang de zekeringen of reset het circuit.Als dit vaak voorkomt, een elektricien     
   inschakelen. 

Foutcode verschijnt op 
scherm: ER1 of ER2 

 Temperatuursensor fout
   Bel de lokale servicedienst

Taartjes en koekjes 
worden ongelijk bruin

Er zullen altijd kleine oneffenheden zijn. Als het bruineren zeer ongelijk is 
controleer of de juiste temperatuur werd ingesteld en dat het juiste inschuifniveau 
werd gebruikt.

 Draai de lamp linksom, trek naar beneden en haal het eruit.
   Vervangen het door een nieuwe halogeenlamp. 
 Herplaats het lampafdekkapje en draai rechtsom om het vast te zetten.
 Stekker apparaat weer in stopcontact stoppen. 

 
Technische gegevens  
Afmetingen binnenkant oven: 
Breedte 42.3 cm      
Diepte 40.7 cm      
Hoogte 39.2 cm      
Binnenvolume van de oven: 67 liter   
Spanning en frequentie van de voeding:  
220-240V ~ 50/60Hz  
 
 



 

 

 
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. 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. 
5. Eventuele toezending van onderdelen geschiedt onder rembours. 
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