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Gebruiksaanwijzing Normaal kastje
De oven en regelaar worden met elkaar verbonden door middel van een
veertien pins stekker en contrastekker, de contrastekker bevindt zich aan
de aansluitkast van de oven, druk de stekker van de regelkast hierin en
draai de borgring aan.
Sluit altijd eerst de uitgeschakelde regelaar aan op de oven, voor u de
stekker van de oven in het stopcontact steekt.
Zorg ervoor dat de computer en het aansluitsnoer niet vast tegen of te
dicht boven de oven hangt.
Zet de de hoofdschakelaar van de oven op 1.
De meter instellen op de gewenste temperatuur voor biscuit bakken (als
start niet meer als 560 c) of voor glazuurbranden.
De linkerschakelaar op aan en de en de rechterschakelaar op “auto” of
“constant”. Nu de hoofdschakelaar van de oven op 1 en de energieregelaar op
½. Nu de startknop indrukken en even ingedrukt houden.
Wasemgat openlaten en elke 15 à 30 minuten (of langzamer, afhankelijk
vooral van de dikte van het werk) de energieregelaar een ½ cijfer
doordraaien tot al het vocht verdwenen is. (controleren met een spiegeltje
voor het wasemgat.) als het spiegeltje niet meer beslaat is het werk droog
en kunt U het wasemgat afsluiten met de bijgeleverde steen.
De energieregelaar kan nu op “full” gezet worden.
Na verloop van tijd
oven af.

zal de ingestelde temperatuur bereikt zijn en slaat de

Wil men de ingestelde temperatuur nog geruime tijd handhaven dan de
schakelaar op “constant” zetten. De oven slaat dan niet automatisch af.
Bij “constant” blijft de oven op de ingestelde temperatuur pendelen
Bij ”auto” slaat de oven op de ingestelde temperatuur af.
Wil men tijdens het stoken de temperatuur van de oven weten, dan eerst
eventueel de schakelaar op constant zetten, dan de knop terugdraaien tot
hij klikt, dat is de temperatuur.
Knoppen daarna weer op de gewenste stand zetten.

