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MULTIFUNCTIONELE OVEN
partie 1/2

VASTGESTELD PROBLEEM WAT KUNT U DOEN?MOGELIJKE OORZAAK

Controleer de zekeringen.

Zet de klok juist.

De oven werkt niet.

De oven werkt 
maar start niet.

Het snoer is niet aangesloten. Controleer de elektrische 
aansluiting van de oven.

Er zit geen spanning 
op het stopcontact.

Controleer de werking van het 
stopcontact met een lamp.

De programmaklok is niet 
ingesteld.

Stel de klok in op het juiste uur.

De oven staat in automatische, 
geprogrammeerde startmodus.

Zet de oven in manuele modus 
(handbediening) (zie handleiding).

De deur van de oven is 
niet dicht.

Controleer of de deur van 
de oven helemaal dicht is.

De positie of de hoogte van de 
kookplaat is niet goed.

Plaats de plaat correct in de 
oven zoals aanbevolen wordt in 
de handleiding van de oven.

De gaarheid is niet 
voldoende.

Het gekozen programma is 
niet het juiste programma 
voor het gerecht in de oven.

Kies het programma dat het best 
past bij uw gerecht door de tips 
van de fabrikant in de handleiding 
te volgen.

De programmaklok staat niet 
juist en de gaartijd is niet 
correct.

De oven geeft een 
slechte geur af.

Vetresten op de wanden van de 
oven kunnen opnieuw opwarmen 
met geur tot gevolg. De oven 
regelmatig reinigen is noodzake-

Volgens het type van de oven 
(katalyse of pyrolyse) is het 
belangrijk de tips van de fabri-
kant in de handleiding te volgen 
om de oven regelmatig schoon 

De deur zal automatisch 
ontgrendeld worden na het 
reinigingsproces wanneer de 
temperatuur voldoende gedaald 
is.

De ventilator stopt automatisch 
na 5 tot 10 minuten.

Dit is het normale geluid van 
de afkoeling door ventilatie.

De oven maakt nog steeds 
geluid na uitschakelen.

De zelfreiniging door pyrolyse is 
bezig of is net afgelopen; voor de 
veiligheid wordt de deur vergren-
deld want de temperatuur kan 
heel hoog oplopen tijden de 
reiniging.

De deur van de 
oven opent niet.


