
 
 
 
 
 
De Linea Nero oven werkt door hetelucht verspreiding middels 2 verwarmingselementen 
rondom 2 ventilatoren. 
Op het bedieningspaneel bevinden zich een timer, een thermostaat en 2 indicatielampjes. 
De oven dient aangesloten te worden op 220-230V – 16Amp. 
 
Het groene indicatielampje brandt indien er spanning op de oven staat als de timer in werking 
gesteld is. 
Het oranje indicatielampje brandt als de thermostaat is ingesteld op een gewenste temperatuur 
en gaat uit als de ingestelde temperatuur bereikt is. 
 
De thermostaat is instelbaar tot 250 graden Celsius. Het advies is om tijdens het bakken de 
thermostaat op maximaal 200 graden te zetten en de stand van 250 graden uitsluitend te 
gebruiken tijdens de eerste 10 minuten voorverwarmen. 
 
Aan de achterzijde van de oven zit een over-verhittingsbeveiliging. Dit is een reset thermostaat 
die ingedrukt dient te worden nadat de oven 20 minuten afgekoeld is. De reset thermostaat 
heeft een zwart dopje wat verwijderd dient te worden om de rode resetbutton op de 
thermostaat in te drukken. Zie onderstaande afbeelding. 
 
De timer is instelbaar van 10 tot 120 minuten en heeft een continue stand. Voor de continue 
stand dient de timer kort linksom gedraaid te worden.  
Tevens is de timer de aan-/uit schakelaar om de oven te activeren. 
 
De oven heeft een deurschakelaar waardoor de motoren stoppen met draaien en de elementen 
niet meer verwarmen als de deur geopend is. 
Zodra de deur dicht gaat zal dit automatisch hervat worden. 
 
Indien de oven uitgevoerd is met bevochtiging dan werkt deze functie door de rode button op 
het frontpaneel een aantal seconden ingedrukt te houden. 
De wateraansluiting bevindt zich aan de achterzijde van de oven.  
In de bakruimte ontstaat stoom als het water op de fans druppelt. 
 
Voor het reinigen van de oven kan een ovenreiniger gebruikt worden wat na inspuiten goed 
verwijderd dient te worden met een vochtige doek. 
Voor het verwijderen van de deur moeten de veren gespannen worden volgens onderstaande 
afbeelding.  
 
De garantie betreft 12 maanden op onderdelen. 
Voor service aan uw oven is het advies een erkend servicebureau te raadplegen. 

 

Bevestig ‘A’ aan de scharnier en til de 

deur schuin uit de scharnierhouder.  


