
Korte gebruiksaanwijzing Siemens oven. 

Tijd instellen: 

Als de oven net aangesloten is / of de elektriciteit is er af geweest staan er 3 nullen in het scherm die 
knipperen, dan moet de tijd worden ingesteld. 

 

Als de draaiknop ingedrukt is, druk dan deze 1 maal in zodat deze naar buiten komt en je er makkelijk 
aan kan draaien. 

Druk de alarm - en eind knop tegelijk in, en begin binnen 3 seconden aan de draaiknop te draaien om 
de tijd in te stellen. Doe je dit niet binnen 3 seconden dan beginnen de nullen weer te knipperen en 
moet je nogmaals de alarm en eind knop tegelijk indrukken. Je kan met de draaiknop zowel links als 
rechts om draaien om de tijd in te stellen. 

 

Het alarm gebruiken: 

 

Druk op de alarmknop en gebruik de draaiknop om de lengte van het alarm in te stellen. 

 Als de ingestelde tijd om is, klinkt er 30 seconden lang een geluid, dit schakel je uit door op 
de alarmknop te drukken. 

 Als je de tijd wil wijzigen druk de alarmknop in en de draaiknop om de juiste tijd in te stellen. 
 Als je het alarm wilt annuleren druk de alarmknop in en de draaiknop om de tijd op 0.00 te 

zetten, hiermee is het alarm vervallen. 



Korte gebruiksaanwijzing Siemens oven. 

Oven handmatig gebruiken: 

Gebruik de grote draaiknop om de manier van verwarmen te kiezen en draai de temperatuur knop 
naar de gewenste temperatuur. Nu zelf de tijd in de gaten houden en als het gereed is de draai – en 
temperatuur knoppen weer in de begin stand zetten. 

 

Oven automatisch laten uitgaan: 

 

Gebruik de grote draaiknop om de manier van verwarmen te kiezen en draai de temperatuur knop 
naar de gewenste temperatuur. Druk nu de tijdknop in en gebruik de draaiknop om de tijd in te 
stellen, de oven zal als de ingestelde tijd om is automatisch uit gaan. 

 Als de ingestelde tijd om is klinkt er 30 seconden een geluid, dit schakel je uit door op de 
alarmknop te drukken. Zet alle knoppen naar de beginstand en druk op de handknop. 

 Als je de tijd wil wijzigen druk de eindknop in en gebruik de draaiknop om de tijd te wijzigen. 
 Als je het alarm wilt annuleren druk de eindknop in en de draaiknop om de tijd op 0.00 te 

zetten, druk hierna op de handknop en hiermee is het alarm vervallen. 

 

Oven automatisch aan en uit laten gaan: 

Stel de bereidingstijd in zoals hiervoor uitgelegd. Druk hierna op de eindknop en de tijd wanneer de 
oven zal stoppen wordt weergegeven. Gebruik weer de draaiknop (binnen 3 seconden) om de 
eindtijd te wijzigen (alleen later) om aan te geven wanneer de oven gereed moet zijn 

 Als de ingestelde tijd om is klinkt er 30 seconden een geluid, dit schakel je uit door op de 
alarmknop te drukken. 

 Als je de eind tijd wil wijzigen, druk de eindknop in en gebruik de draaiknop om de eind tijd 
te wijzigen. 

Als je wil weten hoe lang de bereidingstijd is druk op de tijdknop, als je wil weten hoelaat de oven 
gereed is druk op de eindknop. 

Als je het automatische programma wilt uitzetten, druk op de tijdknop en draai aan de draaiknop tot 
dat de tijd op 0.00 staat, wacht tot dat er auto (knipperend) staat en druk op de handknop. 


