
Gebruikershandleiding

Leven� Combisteamer 6 gn 400 Volt

1x Onderstel op wielen

9,5 KW

Gegevens:

4x Rooster

400 Volt - 32A aanslui�ng 

1x Waterslang
1x Steamer
Inhoud:

Ÿ Zorg dat er niets tegen de oven aan staat.

Voorbereiding gebruik:
Ÿ Plaats de oven op een stevige ondergrond, bij voorkeur waterpas.
Ÿ Aansluiten op koud water, 2 - 5 bar (2 bar = 9 liter per minuut).

Ÿ Sluit de stekker van de oven aan op een krachtstroom aanslui�ng. 

Gebruik:

Ÿ Op de achterkant van dit blad een korte uitleg over het menu van de oven. 

 

Ÿ Daarnaast afnemen met de voch�ge doek, gebruik geen agressieve of bijtende 
schoonmaakmiddelen.

Ÿ Schakel de oven in met de hoofdschakelaar en volg de informa�e op het scherm.

Ÿ Zorg dat de oven leeg is, behalve de bijbehorende roosters en start het reinigingsprogramma.  

Ÿ Na het doorlopen van het reinigingsmenu de oven verder handma�g reinigen waar nodig. Maar 
laat de oven eerst a�oelen. 

Ÿ Voor specifieke informa�e over bereiden en gebruik van de oven leveren wij bij de oven de 
originele handleiding met daarin alle benodigde informa�e. 

Na gebruik:

 Ga naar: menu - toets: reinigen - volg het programma
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In menu 2 kunt u ook kiezen voor reinigen en standby. Overige op�es zijn niet van toepassing.

In het derde menu aangekomen kunt u uw gewenste bereidingswijze kiezen en met de juiste 
instellingen uw gerechten bereiden.

Menu 2:

Na opstarten van de oven verschijnt het eerste menu. Op dit menu kunt u kiezen uit verschillende 
programma’s voor bereiding van uw gerechten.
Om handma�ge instellingen te gebruiken, toets op menu.

Menu 3:

In het tweede menu toets u voor handma�ge instellingen op handbediening, het 3e menu volgt. 

Menu 1:

1 2 3
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