GEBRUIKSAANWIJZING
De veiligheidsvoorschriften aandachtig lezen en naleven alvorens het toestel te gebruiken.
Deze handleiding bewaren en doorgeven aan mogelijke gebruikers omdat deze belangrijke informatie
bevat.

ELEKTRISCHE OVEN 28l
REF. MF15DOM
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I. BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN
De gebruiksaanwijzing lezen. :
Lees aandachtig en volg de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt.
Deze handleiding bewaren en doorgeven aan mogelijke gebruikers omdat deze
belangrijke informatie bevat.
Veiligheidsvoorschriften:
Lees voor het gebruik van dit apparaat eerst aandachtig deze gebruiksaanwijzing.
Beveiliging van klasse I: Toestel uitgerust met een aardingsstekker waarop de
metalen delen aangesloten worden. Het apparaat op een geaard stopcontact
aansluiten.
Opgelet ! Zeer warm opervlak
Sorteren van afgedankte elektrische en elektronishe apparatuur :
Dit apparaat draagt het symbool AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische
Apparatuur), wat betekent dat het apparaat aan het einde van de levensduur niet bij
het huisvuil mag. Het moet naar een gemeentelijk inzamelpunt worden gebracht. De
opwaardering van afval draagt bij tot de bescherming van ons milieu.

II. TECHNISCHE KENMERKEN
Benoeming
Referentie
Model
Spanning en frequentie
Vermogen
Beschermingsklasse
Inhoud
Buitenafmetingen (L x H x B)
Gewicht

Elektrische oven
MF15DOM
TY230C VERSION D
230V ~ 50Hz
1500 W
Classe I
28 l
472x330x358mm
6,6kg

Gebruiksaanwijzing beschikbaar op de website : http://www.cora.fr/infos-conso/notices-produits
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III. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
NF EN 60335-1 :2012 7.12

Type

Y bevestiging :

Indien

de

voedingskabel

beschadigd is, dient deze om gevaar te vermijden,
vervangen

te

worden

door

de

fabrikant,

de

dienstverlening of personen die de nodige opleiding
genoten hebben.

NF EN 60335-2-9 –A2:2006 7.12

OPGELET, zeer warm opervlak
De temperatuur van de warme oppervlakken kan
stijgen wanneer het toestel in werking is.
Het apparaat mag niet worden aangesloten op een
externe timer of een apart systeem voor bediening op
afstand.
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Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen
vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke,
zintuiglijke of mentale vaardigheden, of zonder
ervaring of kennis op voorwaarde dat ze onder
toezicht staan of instructies gekregen hebben over
NF EN 60335-2-9 –A13:2010 7.12

het veilige gebruik van het apparaat en dat ze zich
bewust zijn van de mogelijke gevaren en deze ook
begrijpen.
Kinderen mogen het apparaat niet gebruiken als
speelgoed.
De reiniging en het onderhoud van het toestel door
de gebruiker mag niet uitgevoerd worden door
kinderen, behalve wanneer ze ouder zijn dan 8 jaar
en begeleid worden.
Houd het apparaat en de voedingskabel buiten bereik
van kinderen jonger dan 8 jaar.
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WAARSCHUWINGEN
• Zorg er steeds voor dat het apparat en het elektriciteitssnoer niet in de nabijheid van
warmtebronnen of waterbronnen, of een scherpe hoek zetten.
• OPGELET : U kunt zich ernstig verwonden als u het apparaat niet correct gebruikt.
• Alvorens u het toestel aansluit op elektriciteit, controleer of de spanning van uw
elektriciteitsnet overeenkomt met de op het kenplaatje vermelde spanning.
• Dit toestel werd ontworpen voor huishoudelijk gebruik voor privédoeleinden. Elk
professioneel gebruik, ongepast gebruik of gebruik dat niet conform is met de
handleiding valt niet onder de verantwoordelijkheid, noch garantie van de fabrikant.
• Gebruik het apparaat alleen voor de doeleinden waarvoor het gemaakt is.
• Gebruik het toestel niet buiten.
• Trek nooit aan het elektriciteitssnoer zelf om de stekker uit het stopcontact te trekken of
ome het apparaat te verplaatsen.
• Schakel steeds uw apparaat uit voor het schoon te maken, na gebruik, of in geval van
stroomuitval.
• Dompel het apparaat en het elektriciteitssnoer nooit onder het water of een andere
vloeistof.
• Bedien het apparaat niet met natte handen.
• Het apparaat mag alleen binnenshuis gebruikt worden. Het moet altijd onder toezicht
gebruikt worden.
• Controleer voor elk gebruik dat uw apparaat in perfecte staat is. Gebruik het niet als het
is gevallen, als het ichtbaar beschadigd is (snoer, stopcontact, lek,…) of als u
onregelmatigheden ontdekt.
• Zet uit and schakel altijd het apparaat:
- als het zonder toezicht zet,
- na elk gebruik,
- voor de montage, demontage of reiniging,
- om het te verplaatsen,
- als het niet normaal werkt.
• Plaats het toestel op een werktafel of een vlak oppervlak.
• Verplaats het toestel niet wanneer het warm of nog in werking is.
• Zet het apparaat nooit in de buurt van warmtebronnen of op hete oppervlakken (bijv.
kookplaten). De herstelling van elektrische apparaten moet steeds worden uitgevoerd
door een bekwame elektricien. Reparaties uitgevoerd door onbekwaam personeel
stellen de gebruiker bloot aan een reëel gevaar.
• Zorg dat het elektriciteitssnoer nergens kan achterhaken en daardoor de val van het
toestel veroorzaken. Draai het snoer niet rond het toestel en plooi het niet.
• Zorg ervoor dat de stekker uit het apparaat is voordat u het apparat gaat monteren,
reinigen of onderhoud.
• Laat het elektriciteitssnoer niet naar beneden hangen.
• Plaats uw voedsel in het middden van de oven zodat het koken gelijkmatig is.
• Bedek de oven niet met een backplaat of een handdoek..
• Leg geen plastic, karton, papier of ander geschikt materiaal in de oven.
• Gebruik nooit schuurmiddelen.
• Gebruik uitsluitend de accessoires die door de fabrikant bij het apparaat zijn geleverd.
• De oven moet tegen een wand zijn geplaatst.
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IV. BESCHRIJVING
1

Temperatuurregelaar

5

Rooster

2

Functieschakelaar

6

Lekbak

3

Aan/uit knop / Timer

7

Handvat van de rooster

4

Indicatielampje

(2) Funktieschakelaar
1

BOVENAAN BAKEN

2

ONDERAAN BAKEN

3

BOVENAAN EN ONDERAAN BAKEN

4

BOVENAAN BAKEN MET LUCHTCIRCULATIE

5

ONDERAAN BAKEN MET LUCHTCIRCULATIE

6

BOVENAAN EN ONDERAAN BAKEN MET LUCHTCIRCULATIE

V. VOOR HET EERSTE GEBRUIK
• Het toestel uit de verpakking halen en ervoor zorgen dat elk element zich in goede staat
bevindt.
• De verpakking en beschermingsstutten bij het juiste afval plaatsen. De handleiding bewaren.
• Opmerking : Tijdens het eerste gebruik kan er een lichte geur en rook uit het toestel komen. Dit
is normaal bij het eerste gebruik. De kamer goed ventileren.
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VI. GEBRUIK
Installatie
• Controleer eerst of het toestel uitgeschakeld is en of de stekker uit het stopcontact werd
getrokken.
• Controleer of alle onderdelen goed gemonteerd zijn.
• Zet het toestel altijd op een stabiele, vlakke en hittebestendige ondergrond.
• Het product kan niet ingebouwdt zijn. Het product niet dichtbij venster of gordijnen
plaatsen.
• Controleer of er zeker voldoende ruimte voor ventilatie rond de oven is.
• Controleer vóór het gebruik of de oven volledig droog is.
• De voetjes van de oven kunnen afdrukken op de tafel achterlaten. Verwijder die
eventuele afdrukken met een vochtige doek.
Utilisation du four
• Draai de temperatuurregelaar (1) met de wijzers van de klok mee om de gewenste
temperatuur te kiezen.
• Draai op dezelfde manier aan de functieschakelaar (2) voor het bakken om de gewenste
positie te kiezen.
• Stel de timer (3) in om in functie van het type voedingsmiddelen de gewenste baktijd te
kiezen. Het indicatielampje gaat branden. Het zal aan het einde van de baktijd uitgaan.
• Als de baktijd verstreken is, zal de oven automatisch worden uitgeschakeld. Een
zoemer klinkt.
• Als het bakken is voltooid vooraler de gewenste baktijd is verstreken, plaats dan de
timer op OFF om de oven uit te shakelen.
• Het is raadzaam uw oven 10 tot 15 minuten voor te verwarmen zodat uw
voedingsmiddelen optimaal gebakken zijn.
Grillfunctie
• Stel de functieschakelaar (2) in op het pictogram voor bovenaan bakken (Positie 1 of 4).
• Stel de temperatuurregelaar in op 250°C of iets anders volgens de bewenste bakwijze.
• Draai aan de timer (3) om de gewenste baktijd te kiezen.
• Na het bakken zeet u de timer op OFF. De oven is uitgeschakeld.
Lekbak
Om de lekbak als kookgerei gebruiken is het noodzakelijk vetvrijpapier of
aluminiumfolie te gebruiken voordat u de voedinsmiddelen op de lekbak zet.
Na elk gebruik
• Draai de temperatuurregelaar (1) op de laagste temperatuur.
• Stel de timer (3) op OFF.
• Trek de stekker van het apparat uit.
• Wacht tot het apparaat volledig is afgekoeld voor het te verplaatsen of reinigen.
• Berging : berg het apparaat op in een schoone en droge uimte.
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VII. ONDERHOUD EN REINIGING
Eenmaal het toestel uit geschakeld is en de stekker uit het stopcontact werd
getrokken :
Reiniging
• Dompel het apparaat en het elektriciteitssnoer nooit onder het water.
• Maak de buitenkant en de binnenkant van het apparaat schoon met een vochtige
doek en een beetje afwasmiddel. Gebruik nooit schuurmiddelen.
• Droog zorgvuldig en zorg ervoor dat geen vocht in het apparaat blijft.
• Gebruik geen schuurmiddelen of scherpe voorwerpen om de oven schoon te
maken.

VIII. KLANTENDIENST
KLANTENDIENST
Voor elke aanvullende informatie het toestel laten herstellen of bij problemen
contact opnemen met de klantendienst van de winkel Cora.
Geen wisselstukken beschikbaar.
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