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Opmerking: Dit apparaat is alleen beDOelD vOOr prOfessiOneel gebruik.

Hartelijk dank voor de aanschaf en het gebruik van ons product. Om volledig gebruik te kunnen 
maken van het apparaat en onnodige defecten of letsel te voorkomen, en om het apparaat beter te 
kennen, moet u deze gebruiksaanwijzing goed lezen en bewaren voor later gebruik. 

WaarsCHuWing! 
Elke wijziging en incorrecte installatie, afstelling of onderhoud kan leiden tot schade aan goederen of letsel. 
Neem contact op met de leverancier als een afstelling of onderhoud noodzakelijk is en laat dit uitvoeren 
door een gekwalificeerde vakman. 

WaarsCHuWing! 
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, 
zintuiglijke of geestelijke vermogens. 

WaarsCHuWing!  
De muur, wand of keukenapparatuur in de buurt van het apparaat moet van onbrandbaar materiaal 
zijn gemaakt. Anders moet u deze afdekken met onbrandbaar isolatiemateriaal en goed letten op de 
 brandveiligheidsvoorschriften. 

inHOuDsOpgave 

1. Inleiding 
a) Inleiding 
b) Technische gegevens en afmetingen 
c) Veiligheidsinstructies 
d) Garantie 

2. Installatie 
a) Installatie van de oven 
b) Elektrische aansluiting

3. Bediening 
4. Reiniging en onderhoud 
5. Vervoer en opslag 
6. Hulp bij problemen 
7. Elektrisch schema

1. inleiDing 

1.1 inleiding 
De lage temperatuur oven heeft een gemakkelijk te bedienen, veilige en praktische elektronische regeling. 
Het apparaat kan worden gebruikt voor bakken, roosteren en verwarmen, voor het bereiden van allerlei 
smakelijke gerechten. Het apparaat heeft een temperatuurregelaar en een timer voor het instellen van de 
temperatuur en de tijd naar gelang de aard van het voedsel en om het werken te vergemakkelijken. De 
chef kan de bereidingstijd en de temperatuur instellen aan de hand van zijn ervaring om heerlijk eten klaar 
te maken.

1.2 technische gegevens en afmetingen

A. Technische gegevens

Model Afmetingen (mm) Volts Vermogen (kW) Capaciteit

688.100 691x497x415 230V/50/60Hz 1.2 kW 3 bakplaten van  
400x600 mm
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B. Afmetingen

41
5

15
.5

714.5

691497

1.3 veiligheidsinstructies
1. Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond en op ten minste 10 cm afstand van brandbare stoffen 

aan elke kant. Installeer een geschikte voedingsschakelaar, zekering en aardlekschakelaar in de buurt 
van het apparaat. Zorg ervoor dat de schakelaar altijd goed bereikbaar blijft, zodat hij gemakkelijk te 
bedienen is.

2. De gebruiker moet zich houden aan de elektrische veiligheidsvoorschriften en controleren of de 
 voedingsspanning overeenkomt met de op het typeplaatje aangegeven spanning.  
Zorg ervoor dat het apparaat veilig geaard is.

3. Zorg ervoor dat de oven veilig gebruikt kan worden. Laat een eventuele storing direct repareren.
4. Test de oven voor gebruik. Zorg ervoor dat de oven getest en veilig te gebruiken is.
5. Alle elektrische inspecties en installatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door 

 gekwalificeerde vakmensen. Schakel de oven uit, onderbreek de elektrische voeding en laat het 
 apparaat afkoelen voordat u onderdelen demonteert.

6. Raak de oven niet aan als deze in werking is, want deze is zeer heet. Let op als u het voedsel pakt 
vanwege het gevaar van brandwonden.

7. Dit apparaat is niet geschikt voor inbouw.

1.4 garantie
Het mag alleen worden gebruikt om mee te bakken. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg 
is van ander gebruik. Uitgesloten van de garantie zijn:
Een incorrect gebruik of ander gebruik dan waarvoor het apparaat ontworpen is.
Een verkeerde installatie of verkeerd onderhoud van het apparaat.
Het gebruik van het apparaat terwijl onderdelen ervan beschadigd zijn.
Het door de gebruiker vervangen van onderdelen zonder schriftelijke toestemming van de distributeur.
Overmacht

2. installatie

2.1 installatie
1. Laat aan de achterkant en de zijkanten van het apparaat voldoende ruimte vrij voor de elektrische 

aansluiting.
2. Wij raden aan om een afstand van 100 mm te houden tussen de achterkant van het apparaat en de 

muur.
3. Plaats het apparaat op een ondersteuning, zoals een metalen platform.
4. Plaats het apparaat niet op de vloer.
5. Als het apparaat dichtbij de muur, wand of laden wordt geplaatst, moeten deze van onbrandbaar 

materiaal zijn gemaakt of bedekt zijn met onbrandbaar isolatiemateriaal. Houd u altijd aan de 
 brandveiligheidsvoorschriften.



 688100 nl-en ma 20164

n
l

2.2 elektrische aansluiting
1. De voedingsspanning is 230 V/50~60 Hz en het apparaat moet veilig geaard zijn.
2. De zekering moet ten minste 10 A zijn.
3. Sluit de fase- en nuldraden aan volgens de voorgeschreven aansluitnormen.
4. Sluit bij de installatie de thermische beveiliging aan die zich aan de achterkant van het apparaat 

 bevindt.

3. beDiening

a. tekening van het bedieningspaneel

b. instructies voor het gebruik

1. Aanzetten
Als het apparaat de eerste keer wordt ingeschakeld hoort u de zoemer. Nadat het oplichten van alle 
 indicatorlampjes en displaysegmenten gedurende 0,5 seconde, blijft alleen het voedingsindicatorlampje 
branden en gaan alle andere indicatorlampjes en het display weer uit.

2. Uitzetten
Als de voeding de eerste keer 0,5 seconden is ingeschakeld of als het apparaat is ingeschakeld  
(stand-by en in werking, warm houden), drukt u op de aan/uit-schakelaar om het apparaat uit te zetten.  
Het  voedingsindicatorlampje brandt en alle andere indicatorlampjes en het display gaan uit.  
Alleen de aan/uit-schakelaar werkt, maar geen enkele van de andere toetsen.

3. Stand-by zetten
Druk op de aan/uit-toets als het apparaat uit is of druk op de werk/stop-toets als het apparaat in werking is 
of warm houdt om het apparaat stand-by te zetten.

4. In werking zetten
Als het apparaat stand-by is, drukt u op de werk/stop-toets om het apparaat in werking te zetten.  
Het  indicatorlampje van de werking gaat branden, en het indicatorlampje van de oveninstelling knippert  
(de actuele temperatuur in de oven wordt weergegeven). Na 4,5 seconden (de warmhoudtemperatuur van 
de oven wordt weergegeven), gaat het indicatorlampje branden. Dus om de werkelijke temperatuur en de 
ingestelde temperatuur van de oven weer te geven voert u deze cyclus opnieuw uit

5. Warmhouden
Als de kerntemperatuur in de oven de ingestelde temperatuur heeft bereikt of als de timer is afgelopen 
en op 0:00 staat, gaat het apparaat in de warmhoud stand en klinkt de zoemer 3 keer. Het warmhoud 
 indicatorlampje knippert (de actuele temperatuur in de oven wordt weergegeven). Het indicatorlampje gaat 
branden na 4,5 seconden (de warmhoudtemperatuur van de oven wordt weergegeven).  
Dus om de  werkelijke temperatuur en de warmhoud temperatuur van de oven weer te geven voert u deze 
cyclus opnieuw uit.

C . instellen van de gebruiksparameters

1. Temperatuurinstelling van de oven
Selecteer de oveninstelmodus met behulp van de keuzetoets als het apparaat stand-by of in werking is.  
Het indicatorlampje van de oveninstelling gaat branden. Voer de gewenste temperatuur in met behulp van 
de min- of plus-toets. Het instelbereik is 0 tot 110 °C.
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2. De kerntemperatuur instellen 
Als het apparaat stand-by of in werking is, kunt u de kerntemperatuur van het voedsel instellen met 
 behulp van de keuzetoets. Het indicatorlampje van de kerntemperatuur gaat hierbij branden, en u kunt de 
 temperatuur instellen met behulp van de min- of plus-toets (Opmerking: Stel de kerntemperatuur van het 
voedsel niet in als de timer al is ingesteld).

3. De timer instellen
Als het apparaat stand-by of in werking is, kunt u de timer instellen met behulp van de keuzetoets. Het 
 indicatorlampje van de timer gaat hierbij branden, en u kunt de gewenste waarde instellen met behulp van 
de min- of plus-toets (Opmerking: stel de kerntemperatuur van het voedsel niet in als de timer al is ingesteld)

4. De warmhoudtemperatuur instellen
Als het apparaat stand-by of in werking is, kunt u de warmhoudtemperatuur instellen met behulp van 
de keuzetoets. Het indicatorlampje van de timer gaat hierbij branden, en u kunt de gewenste waarde 
 instellen met behulp van de min- of plus-toets (Opmerking: u kunt de warmhoudtemperatuur instellen in de 
 warmhoudstand). Het instelbereik is 0 tot -110°C.

D. indicators

1. Voedingsindicatorlampje
Het voedingsindicatorlampje brandt als het apparaat de eerste keer wordt aangezet of als het apparaat uit 
is. In alle andere standen is het voedingsindicatorlampje uit. 

2. Indicator van de oveninstelling
De indicator knippert als het display de actuele temperatuur van de oven aangeeft, en brandt continu 
als het display de ingestelde oventemperatuur aangeeft. De indicator brandt tijdens het instellen van de 
 oventemperatuur.

3. Indicator van de kerntemperatuurinstelling
(Na het instellen van de kerntemperatuur terwijl het apparaat in werking is, sluit u de kerntemperatuur 
 instelfunctie af). De indicator knippert als het display de actuele oventemperatuur aangeeft terwijl het 
 apparaat in werking is. De indicator brandt continu als het display de ingestelde kerntemperatuur aangeeft, 
evenals bij het instellen van de kerntemperatuur.

4. Timerindicator
(Na het instellen van de timer terwijl het apparaat in werking is, sluit u de timer instelfunctie af).  
Het display geeft de resterende tijd van de werking aan, en de indicator brandt 4,5 seconden en knippert 
4,5 seconden. De indicator brandt tijdens het instellen van de timer.

5. Indicator warrmhoudinstelling
De indicator knippert als het display de actuele temperatuur van de oven aangeeft bij het warmhouden,  
en brandt continu als het display de ingestelde warmhoudtemperatuur aangeeft. De indicator brandt tijdens 
het instellen van de warmhoudtemperatuur. 

6. Indicator van de werking
De indicator brandt als het apparaat de eerste keer wordt aangezet of als het apparaat in werking is. 
Anders is de indicator uit.

e. gebruiksaanwijzing
1. Als het apparaat wordt aangezet, lichten het display en de indicator op gedurende 0,5 seconde 

en piept de zoemer een keer. Daarna gaan het display en de indicator weer uit, behalve het 
 voedingsindicatorlampje, dat aangeeft of het apparaat uit is.

2. Druk op de aan/uit-toets om naar de stand-by stand te gaan als het apparaat uit is en om naar de 
 instelfunctie van de oven te gaan. U kunt de gewenste stand kiezen met behulp van de insteltoetsen en 
de gewenste waarde instellen met behulp van de min- of plus-toets (Opmerking: het instellen van de 
kerntemperatuur is niet mogelijk als de timer is ingesteld). Druk na het instellen op de werk/stop-toets 
om het apparaat in werking te stellen. Het display geeft de actuele temperatuur van de oven aan. 
 Tegelijkertijd knippert de indicator van de oveninstelling gedurende 4,5 seconden en geeft het display 
de ingestelde temperatuur van de oven aan. De indicator van de oveninstelling brandt en na  
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4,5 seconden geeft het display de actuele temperatuur van de oven aan en knippert de indicator van 
de oveninstelling. Cyclus herhalen.

3. Tijdens de werking van het apparaat kunt u de gewenste functie kiezen door op de insteltoets van de 
functie te drukken (u kunt de warmhoudfunctie niet instellen. Kies ze instelling van de temperatuur of van 
de timer afhankelijk van de actuele werking van het apparaat). Laat het apparaat ingeschakeld na het 
instellen. Als de kerntemperatuur de ingestelde temperatuur heeft bereikt of als de timer is afgelopen en 
op 000 staat, gaat het apparaat in de warmhoud stand en klinkt de zoemer drie keer.

4. Als de warmhoudfunctie actief is, geeft het display de actuele temperatuur van de oven aan en knippert 
de indicator van de warmhoudinstelling gedurende 4,5 seconden. Daarna geeft het display de inge-
stelde warmhoudtemperatuur aan en brandt de indicator van de warmhoudinstelling. Deze cyclus wordt 
na 4,5 seconden herhaald. U kunt op de werk/stop-toets drukken om terug te gaan naar de stand-by 
stand, of op de aan/uit-toets drukken om het apparaat uit te zetten.

Opmerking: Als een functieparameter niet correct is ingesteld in de stand-by stand (bijvoorbeeld: de 
oventemperatuur wordt lager ingesteld dan de omgevingstemperatuur of de timer wordt ingesteld op 000), 
dan kunt u op de werk/stop-toets drukken na het instellen, de zoemer klinkt dan zes keer, en naar de 
 warmhoudfunctie gaan.

4. reiniging en OnDerHOuD

1. Schakel de voeding uit en laat het apparaat afkoelen voor het reinigen en onderhoud.
2. Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
3. Reinig het apparaat met een natte doek met warm water en een zuurvrij en niet-corrosief 

 reinigingsmiddel als u het apparaat de eerste keer gebruikt. Reinig de kast niet met een zuur of corrosief 
reinigingsmiddel.

4. Reinig de binnenkant van de oven na gebruik en reinig het apparaat op de volgende manier:
a) Haal de bakplaat en steun uit de oven.
b) Zet de oven aan.
c) Laat het apparaat 10 minuten werken op ongeveer 80°C.
d) Laat het apparaat afkoelen en reinig het met een doek.
e) Reinig het apparaat niet met zuur, noch een corrosief of chloorhoudend reinigingsmiddel, zelfs niet 

als dit is verdund.
f) Spuit het apparaat niet schoon met een hogedrukreiniger. Reinig het apparaat met een doek met 

warm water.
5. Laat het apparaat ten minste eenmaal per jaar controleren door een gekwalificeerde professional.

Opmerking:
Spuit het apparaat niet schoon met water.
Dompel het apparaat niet onder in water.

5. vervOer en Opslag

Behandel het apparaat met zorg en vermijd trillingen tijdens het vervoer. Zet het verpakte apparaat 
niet langdurig in de open lucht. Sla het op in een goed geventileerde ruimte met een schone atmosfeer. 
 Verander niets aan het apparaat. Bescherm het apparaat tegen de regen als het tijdelijk wordt opgeslagen. 
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6. Hulp bij prOblemen

storing Oorzaken Oplossing Opmerking

De oven werkt niet

Het stroomsnoer is niet aan-
gesloten Verwissel het stroomsnoer

Roep de hulp in van 
een vakman

De zekering van de 
 schakelprint is defect Vervang de zekering

Het elektrische systeem is 
niet correct geïnstalleerd 

Monteer het elektrische 
 systeem correct

Lampje knippert en  
display geeft code 501

De temperatuursensor van de 
oven is kortgesloten.

Vervang de 
 temperatuursensor

Roep de hulp in van 
een vakmanDe temperatuur van de 

sensor van de oven is boven 
142°C of onder -30°C.

Pas de temperatuur aan

Lampje knippert en  
display geeft code 

502

De kerntemperatuursensor is 
kortgesloten.

Vervang de 
 temperatuursensor

Roep de hulp in van 
een vakmanDe temperatuur van de 

 kerntemperatuursensor is 
boven 128°C of onder -30°C

Pas de temperatuur aan

Water lekt uit de 
 afdichting als de  

deur dicht is

De deurafdichting is 
 beschadigd Vervang de deurafdichting

De deurmagneet is 
 beschadigd Vervang de magneet

Opmerking!
Als de isolatie van de stoomkabel is beschadigd, moet u de kabel vervangen door een soepele 
 oliebestendige kabel (NO.57 of GB/T 5013.1 (IEC 60245, IDT)) of door geschikte onderdelen van de 
 fabrikant of onderhoudsafdeling. Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

7. elektrisCH sCHema
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nOtiCe: tHis applianCe is COmmerCial useD Only. 

Thank you for purchasing and using this product. In order to make full use of the appliance and reduce 
unnecessary loss and injuries, and know the appliance much better, please read the user’s manual 
carefully and keep it for file for future reference.

Warning! 
Any modification and incorrect installation, adjustment or maintenance could lead to property loss or inju-
ries. Please connect with the supplier if you need adjustment or maintenance and they should be done by 
the trained professional stuff.

Warning! 
This appliance is not applied for the physical, sensory or mental defect, or people who lack of experience 
or knowledge (include child). 

Warning! 
Please make the wall, clapboard, kitchen equipment or decoration board with non-combustible materials 
if the appliance is closed to them. Or you should cover them with non-combustible insulation materials and 
keep eyes to the fire regulation. 

COntents 

1. Introduction 
b) Introduction 
c) Technical Parameter and Dimension Diagram 
d) Safety Instruction 
e) Warranty 

2. Installation 
a) Oven Installation 
b) Electric Connection

3. Operation 
4. Cleaning and Maintenance 
5. Transportation and Storing 
6. Troubleshooting 
7. Circuit Diagram

1. intrODuCtiOn 

1.1 introduction 
The low-temperature oven is controlled by the computer board, which is easy operating, safe and beautiful. 
The appliance has function of baking, roasting and heating, which can make different kinds of dishes and 
taste good. The appliance has temperature controller and timer which can adjust the temperature and time 
according to different kinds of food and save the labor power. The chef can set the baking time and tempe-
rature according to his experience to produce delicious food.

1.2 technical parameter and Dimension Diagram

A. Technical Parameter

Model Dimension (mm) Volts Power (kW) Capacity

688.100 691x497x415 230V/50/60Hz 1.2 kW 3 units of  
40x60 cm trays
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B. Dimension Diagram

41
5

15
.5

714.5

691497

1.3 safety instruction
1. The appliance should locate on a stable place and should be kept away from the flammable substance 

of both side at least 10cm. Install a suitable power switch, fuse and leakage protector near the appli-
ance. Do not pile up any sundries in front of the switch in order to operate easily.

2. All the operator s must comply with the electrical safety guidelines and make sure the service power is 
corresponded to the supply power of the nameplate. Make sure the appliance is safety grounding.

3. Make sure to use the oven under the safe situation. If any error, please ask for maintenance immedia-
tely.

4. Please test the oven before running. Make sure the oven has been tested and is safe to run.
5. All the electrical inspection and installation should be done by the professionals. Stop the oven, cut off 

the power and cool down the appliance before unloading the components.
6. Do not touch the oven when it is running since it is very hot. Be careful when you are dealing with the 

food for scald.
7. This appliance is not applied with the embedded mounting.

1.4 Warranty
The appliance is used for baking only. Our company is not responsible for the damage caused by any 
other usage. The following are not covered by the warranty:
•	 Use the appliance incorrectly or not comply with the design intention.
•	 Install or maintain the appliance improperly.
•	 Keep on using the appliance while the components are damaged.
•	 Change the components by yourself without the written permission of the distributor.
•	 Force majeure

2. installatiOn

2.1 installation
1. Please leave space of the rear and both sides of the appliance for electrical connection.
2. It is suggested that the rear of the appliance keep 100mm space with the wall.
3. The appliance should place on the strutting, such as metal platform.
4. Do not place the appliance on the floor.
5. If the appliance is located near the wall, clapboard or drawers, it is suggested that they are made of 

non-flammable materials or covered by non-flammable insulation. Please comply with the fire regulati-
ons.
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2.2 electrical Connection
1. The power is 230V/50~60Hz and should be safety grounding.
2. The air switch should over 10A.
3. Connect the fire wire and zero wire in accordance with the power cord standards.
4. Please connect the connection thermal which is at the back of the appliance when installation.

3. OperatiOn

a. Control panel Drawing

b. Working state instruction

1. Power on
When the power is on for the first time, the buzzer will sound. After all the indicator lights and nixie tubes 
 illuminate for 0.5 seconds, only the power indicator light illuminates and the other indicators and nixie 
tubes will turn off.

2. Power off
When the power is on for the first time for 0.5 seconds or turn on the appliance (standby and running, 
 warming), press the on/off switch to turn off the appliance, the power indicator light illuminates, and the 
other indicator lights and nixie tubes off. All the other keys do not work except for the on/off switch.

3. Stand by State
Press the on/off key when the appliance is off or press the run/stop key when the appliance is  
running/warming to access the standby state.

4. Running State
When the appliance is on standby state, press the running/stop key to access the running state, the running 
indicator light illuminates, and the setting indicator light of the chamber flash (display the actual  temperature 
of the chamber). After 4.5 seconds (display the warming temperature of the chamber), the indicator light 
illuminates. Thus to display the chamber actual temperature and the chamber setting temperature recycle

5. Warming State
When the core temperature reaches the setting temperature on running state or the setting working time 
reduces to 0:00, the appliance enter the warming state and the buzzer sound for 3 times. The warming 
indicator light flashes (display the chamber actual temperature). The indicator light illuminates after 4.5 
seconds (display the chamber warming temperature). Thus to display the chamber actual temperature and 
the chamber warming setting temperature recycle.

C. the setting of the Working mode parameter

1. Temperature Setting of the Chamber
Select the chamber setting mode through the selecting key on the standby or running mode. The chamber 
setting indicator light illuminates. You can enter the desired temperature by adjusting the minus or plus key. 
The setting scope is 0-110°C.

2. Food Core Temperature Setting 
When the appliance is on standby or running, you can choose the core state of the food by setting the 
choose key. At this time, the core temperature indicator light illuminates, you can enter the temperature 
value by adjusting the minus or plus keys(Noticed: Do not set the food core temperature after working time 
is set since they can not coexist).



 688100 nl-en ma 2016 11

en
3. Working time Setting
When the appliance is on standby or running, you can choose the working time state by setting the choose 
key. At this time, the working time indicator illuminates, you can enter the desired value by adjusting the 
minus or plus keys (noticed: do not set the food core temperature after working time is set since they can not 
coexist)

4. Warming Temperature Setting
When the appliance is on standby or running, you can choose the warming temperature state by setting the 
choose key. At this time, the working time indicator illuminates, you can enter the desire value by adjusting 
the minus or plus keys (noticed: you can set the warming temperature under warming mode). The setting 
scope is 0-110°C.

D. indicator instruction

1. Power indicator
The power indicator is on when the appliance is power on for the first time or the power is off. The power 
indicator will be off in other modes. 

2. Setting indicator of the chamber
The indicator will flash when the nixie tubes display the actual temperature of the chamber during opera-
tion, and will illuminate when they display the setting temperature of the chamber. The indicator will illumi-
nate when setting the chamber temperature.

3. Indicator of the Core Temperature Setting
(After setting the core temperature on running state, please stop at the core temperature setting mode) 
When the nixie tubes display the chamber actual temperature on running state, the indicator will flash. The 
indicator will illuminate when the nixie tubes display the setting core temperature, as well as setting the core 
temperature.

4. Working Time Setting Indicator
(After setting the working time on running state, please stop at the working time setting mode) The nixie 
tubes display the working time during running state, and the indicator will illuminate 4.5 seconds and flash 
4.5 seconds. The indicator will illuminate when setting the working time.

5. Warming Setting Indicator
The indicator will flash when the nixie tubes display the actual temperature of the chamber on warming 
state and it will illuminate when the nixie tubes display the warming setting temperature. The indicator will 
illuminate when setting the warming temperature. 

6. Running Indicator
The indicator illuminates when the appliance is power on for the first time or on running.
Otherwise, the indicator will be off.

e. Operation process
1. When the appliance is power on, the nixie tubes and indicator will illuminate for 0.5 second and the 

buzzer sound for once. After, the nixie tubes and indicator will be off except for the power indicator, 
which indicates the appliance is off.

2. Press the on/off key to access the standby state when the appliance is off and pretermit the setting 
mode of the chamber. You can choose the desired mode through modes setting keys and set the desired 
value by adjusting plus or minus keys (noticed: the core temperature setting can not coexist with working 
time setting). After setting, press the run/stop key to access the running state. The nixie tubes will display 
the actual temperature of the chamber. At the same time, the chamber setting indicator will flash for 4.5 
seconds and the nixie tubes will display the setting temperature of the chamber. The setting indicator of 
the chamber illuminates and after 4.5 seconds, the nixie tubes will display the actual temperature of the 
chamber and the setting indicator of the chamber will flash. Recycle.
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3. You can press the mode setting choose key on running state and choose the desired modes (you can 

not set the warming mode. Please choose the core temperature setting or working time setting only 
 according to the current state). After setting, please keep the appliance running. If the core  temperature 
reaches to the setting temperature or the working time reduce to 000, the appliance will enter to 
 warming state, and the buzzer will sound for three times.

4. When the appliance is on warming state, the nixie tubes will display the actual temperature of the 
chamber, and the warming setting indicator flash for 4.5 seconds. After that, the nixie tubes will  display 
the warming setting temperature, and the warming setting indicator illuminates. After 4.5 seconds, 
recycle. You can press the run/stop key to back to standby state, or press the on/off key to turn off the 
appliance.

notice: if the mode parameter is set improperly on standby state (such as the chamber temperature is set 
lower than the environment temperature or the working time is set to 000), you can press the run/stop key 
after setting, and the buzzer will sound for six times and enter the warming state.

4. Cleaning anD maintenanCe

1. Please cut off the power and keep the appliance cool before cleaning and maintenance.
2. All the maintenance should be done by the professionals.
3. Please clean the appliance with wet towel with warm water and non-acidic and non-corrosive cleaner if 

you use the appliance for the first time. Do not clean the body with acid or corrosive cleaner.
4. Please clean the chamber properly after using and please clean the appliance according to the require-

ments below:
a) Take out the tray and bracket from the oven.
b) Turn on the oven.
c) Run the appliance for 10 minutes at about 80°C.
d) Clean the appliance with cloth after it cool down.
e) Do not clean the appliance with acid, corrosive or chloric cleaner, even they are diluted.
f) Do not spray the appliance with water gun. Please clean the appliance with cloth with warm water.

5. Check the appliance under the operation of the professionals once a year at least.

nOtiCe:
Do not spray the appliance with water.
Do not inundate the appliance.

5. transpOrtatiOn anD stOring

Handle the appliance with care and avoid severe vibration during transportation. Do not place the  packed 
appliance in the open air for long time. It should be locate in a well-ventilated and non-corrosive gas 
 warehouse. Do not convert the appliance. Take rainproof measure if the appliance is stored temporary. 
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6. trOublesHOOting

error Causes remedy remark

The oven do not 
work

The power wire loose Change the power cord
Ask the  

professionals for 
help

The fuse of the switchboard 
damage Change the fuse

The electric system is installed 
improperly 

Re-mount the electric system 
 correctly

The light flash and 
display 501

The temperature sensor of the 
chamber is short circuit. Change the temperature sensor Ask the  

professionals for 
help

The temperature of the sensor 
of the chamber is over  
142°C or lower than -30°C.

Adjust the temperature

The light flash and 
display 502

The core temperature sensor is 
short circuit. Change the temperature sensor Ask the  

professionals for 
help

The temperature of the core 
 temperature sensor is over  
128°C or lower than -30°C

Adjust the temperature

The water leak out 
from the seal even 
the door is close

The door seal damage Change the door seal

The door magnet damage Change the magnet

notice!
If the power cord jacket is damaged, you must change the wire with oil resistant soft jacket wire  
(NO.57 of GB/T 5013.1 (IEC 60245, IDT)) or the dedicated components bought from the manufactory or 
maintenance departments. The maintenance should be done by the professionals.

7. CirCuit Diagram
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