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

DRAAGBARE OVEN 28 l
REF. MF16DOM

CORA NON ALIMENTAIRE
77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANKRIJK
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I. BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN
De gebruiksaanwijzing lezen:
De veiligheidsvoorschriften aandachtig lezen en naleven alvorens het toestel te
gebruiken. Deze handleiding bewaren en doorgeven aan mogelijke gebruikers omdat
deze belangrijke informatie bevat.
Veiligheidsvoorschriften:
De instructies lezen en respecteren om de veiligheid van de gebruiker te verzekeren.
Beveiligingsklasse I: Toestel uitgerust met een aardingsstekker waarop de metalen
delen aangesloten worden. Sluit het toestel aan op een geaard stopcontact.

OPGELET: Erg heet oppervlak.
Elektrische en elektronische apparaten apart sorteren:
Dit toestel is voorzien van het DEEE-symbool, wat betekent dat het niet bij het
huishoudelijke afval gegooid mag worden op het einde van zijn levensduur maar dat
het naar het plaatselijk recyclagecentrum gebracht moet worden. De recyclage van
afval draagt bij tot de bescherming van ons milieu.

II. TECHNISCHE SPECIFICATIES
Omschrijving
Referentie
Model
Spanning en frequentie
Opgegeven vermogen
Beveiligingsklasse
Capaciteit
Buitenafmetingen (LxHxD)
Gewicht

Draagbare oven
MF16DOM
TO-28C
230 V ~ 50 Hz
1500 W
Klasse I
28 l
460 x 370 x 310 mm
6 kg

Gebruiksaanwijzing beschikbaar op de website: http://www.cora.fr ► S’informer ► Notices produits
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NF EN 60335-1 :2012 7.12

III. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Bevestigingstype Y: Als het voedingssnoer beschadigd
is, moet het door de fabrikant, zijn klantendienst of
personen met vergelijkbare kwalificaties vervangen
worden om elk risico uit te sluiten.

NF EN 60335-2-9 –A2:2006 7.12

OPGELET: Erg heet oppervlak.
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 toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8
jaar en ouder en door personen met een lichamelijke,
zintuiglijke of mentale beperking of zonder ervaring of
de nodige kennis, mits ze onder toezicht staan of
NF EN 60335-2-9 –A13:2010 7.12

instructies gekregen hebben betreffende het veilige
gebruik van het toestel en de gevaren inherent aan dit
gebruik ten volle begrepen hebben.
Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
De reiniging en het onderhoud mogen niet uitgevoerd
worden door kinderen wanneer ze niet begeleid
worden, behalve als ze ouder zijn dan 8 jaar en onder
toezicht staan. Houd dit apparaat en het bijbehorende
elektriciteitssnoer buiten het bereik van kinderen
jonger dan 8 jaar.
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WAARSCHUWINGEN
• Zorg ervoor dat u het toestel en het voedingssnoer niet in de buurt van warmtebronnen,
waterbronnen of een scherpe hoek brengt.
• OPGELET: Foutief gebruik van het toestel kan tot verwondingen leiden.
• Het toestel is ontworpen om te werken op het plaatselijke elektriciteitsnet, in
overeenstemming met de aanduidingen op het typeplaatje.
• Dit toestel is uitsluitend geschikt voor huishoudelijke doeleinden. Elk professioneel of
ongepast gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de
gebruiksaanwijzing valt niet onder de verantwoordelijkheid, noch onder de garantie
van de fabrikant.
• Gebruik het toestel niet voor andere doeleinden dan die waarvoor het bestemd is.
• Gebruik het toestel nooit buiten.
• Trek niet aan het elektriciteitssnoer om de stekker uit het stopcontact te halen of het
toestel te verplaatsen.
• Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het reinigt, na elk gebruik of bij een
stroomstoring.
• Dompel het toestel nooit onder in water of een andere vloeistof.
• Gebruik het toestel niet met vochtige of natte handen.
• Het toestel mag enkel binnenshuis en onder toezicht gebruikt worden.
• Vergewis u er voor elk gebruik van dat uw toestel in perfecte staat is. Gebruik het
toestel nooit als het gevallen is, als het uitwendige schade vertoont (snoer, stekker,
lekken, ...) of als het niet goed werkt.
• Schakel het toestel steeds uit en trek de stekker uit het stopcontact:
- als het niet onder toezicht staat
- na elk gebruik
- voor montage, demontage of reiniging
- om het te verplaatsen
- als het niet normaal werkt
• Gebruik het toestel op een vlak oppervlak dat hittebestendig is.
• Gebruik het toestel niet in de buurt van warmtebronnen, noch op een warm oppervlak
(bijvoorbeeld gasfornuis). Elke reparatie moet door de fabrikant, zijn klantendienst of
een persoon met vergelijkbare kwalificaties uitgevoerd worden om elk risico te
vermijden.
• Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken. Zorg er steeds voor dat het
elektriciteitssnoer nooit per ongeluk ergens achter kan blijven hangen, zodat het
toestel niet kan vallen. om te voorkomen dat het toestel valt. Rol het snoer niet rond
het toestel en verdraai het niet.
• Zorg er steeds voor dat het elektriciteitssnoer uit het stopcontact is verwijderd voor alle
montage-, reinigings- of onderhoudswerken.
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WAARSCHUWINGEN - OVEN
• OPGELET: Gebruik de handvat om de oven te openen/sluiten. Gebruik een
ovenwant of een pannenlap om schotels te hanteren.
• Plaats het toestel niet op het voedingssnoer.
• Plaats uw gerechten in het midden van uw oven, zodat ze gelijkmatig bakken.
• Bedek de oven niet met een plaat of doek.
• Plaats nooit plastic, karton, papier of elk ander ongeschikt materiaal in uw oven.
• Maak uw oven niet schoon met schuurmiddelen.
• Gebruik enkel toebehoren die bij het toestel werden geleverd.

IV. BESCHRIJVING
1

Buitenkant

9

Verwarmingselement

2

Inkepingen om roosterhoogte te regelen

10 Deur

3

Bakrooster

11 Handvat van de deur

4

Controlelampje spanning

12 Venster

5

Thermostaat

13 Bakplaat

6

Aan/Uit-knop / Selectie van bakwijze

14 Handvat van het bakrooster

7

Timer

15 Poten

8

Voedingssnoer met stekker

(2) Aan/Uit-knop / Selectie van bakwijze
1

OFF/UIT

2

BOVENAAN BAKKEN

3

ONDERAAN BAKKEN

4

BOVENAAN EN ONDERAAN BAKKEN
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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
gebruiksaanwijzing bewaren.
• Opmerking: Tijdens het eerste gebruik kan het toestel een lichte geur afgeven en licht roken.
Dit is normaal bij het eerste gebruik. De kamer goed ventileren.

VI. GEBRUIK
Installatie
• Vergewis u er eerst van dat het toestel uitgeschakeld is en dat de stekker niet in het
stopcontact zit.
• Controleer dat alle elementen goed gemonteerd zijn.
• Gebruik het apparaat op een vlak en stabiel oppervlak dat hittebestendig is.
• Niet inbouwen. Niet installeren in de buurt van ramen of gordijnen.
• Zorg ervoor dat de ruimte rond de oven voldoende geventileerd is.
Gebruik van de oven

•
•
•
•
•
•

Draai knop (5) thermostaat in wijzerzin om de gewenste temperatuur te selecteren.
Draai knop (6) Aan / Selectie bakwijze naargelang de gewenste bakwijze.
Stel de timer (7) in naargelang de bereidingstijd van de voedingsmiddelen: het
controlelampje spanning gaat aan, en gaat weer uit na afloop van de bereidingstijd.
Na de bereidingstijd wordt het toestel automatisch uitgeschakeld en weerklinkt er een
geluidssignaal.
Om de baktijd vroeger te onderbreken draait u de timer op 0 (OFF): de oven wordt
uitgeschakeld.
Het is raadzaam uw oven 10 tot 15 minuten voor te verwarmen zodat uw
voedingsmiddelen optimaal gebakken zijn.

Grillfunctie

•
•
•
•

Draai de knop (6) in de grillstand (hoogste positie).
Regel de thermostaat op 250 °C of een andere temperatuur, naargelang de gewenste
bereiding.
Stel de timer (7) in naargelang de gewenste bereidingstijd.
Wanneer de voedingsmiddelen gegrild zijn draait u de timer op 0 (OFF): de oven wordt
uitgeschakeld.

Bakplaat

Als u de bijgeleverde plaat wilt gebruiken tijdens het bakken dient u perkament- of
aluminiumpapier te gebruiken alvorens de etenswaren op de plaat te leggen.
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Na elk gebruik

•
•
•
•
•
•

Draai knop (5) thermostaat op 0° (OFF).
Draai knop (6) Aan / Selectie bakwijze op 0 (OFF).
Draai de timer (7) op 0 (OFF).
Trek de stekker uit het stopcontact.
Wacht totdat het toestel volledig afgekoeld is voordat u het verplaatst of reinigt.
Opberging: Opbergen op een schone en droge plaats.

VII. ONDERHOUD EN REINIGING

Wanneer het toestel uitgeschakeld en afgekoeld is:
Reiniging
• Dompel het toestel nooit onder in water.
• Reinig de buitenste en binnenste delen met een
vochtige doek en een zachte ontvetter (afwasmiddel).
Gebruik geen bijtende producten of agressieve
detergenten.
• Droog zorgvuldige af en zorg ervoor dat er geen
vocht achterblijft in het toestel.

VIII. KLANTENDIENST
KLANTENDIENST
Voor bijkomende informatie, om het toestel te laten herstellen of in geval van problemen
neemt u contact op met de klantendienst van de winkel Cora.
Geen wisselstukken beschikbaar.
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