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Veiligheidsmaatregelen 
Deze handleiding is geldig voor meerdere modellen. 
Er zijn voor elk fornuis variaties mogelijk in de details.

De veilige werking van dit apparaat kan alleen 
worden gegarandeerd als het professioneel is 
gemonteerd en geïnstalleerd volgens deze 
instructies. De persoon die het apparaat heeft 
gemonteerd en geïnstalleerd, is aansprakelijk voor 
schade of storingen als gevolg van onjuiste montage 
of installatie.

Alle installatie- en aanpassingswerkzaamheden, 
evenals de omzetting naar een andere gassoort, 
moeten door een erkende deskundige worden 
uitgevoerd en  overeenkomstig de geldende regels 
en voorschriften van het lokale gas- en 
elektriciteitsbedrijf worden uitgevoerd.

De toevoer van elektriciteit en gas afsluiten 
voordat u werkzaamheden gaat uitvoeren.

Controleer voordat u het apparaat installeert of de 
lokale omstandigheden (gassoort en druk) 
overeenkomen met de instellingen van het apparaat. 
De toegestane instellingen van het apparaat zijn te 
vinden op het typeplaatje. 

Als een afzuigkap moet worden gemonteerd dient 
dit te gebeuren volgens de bijbehorende 
montage-instructies. Zorg ervoor dat de afzuigkap 
op minstens 650 mm afstand van de kookplaat 
wordt gemonteerd.
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Elektrische apparaten moeten altijd geaard zijn. 



The appliance must not be used by people (including children) with limited physical, sensory or mental abilities,
or without experience or expertise, unless they have received instructions for using it from those responsible for
their safety.
Young children should be supervised to ensure they not play with the appliance.

Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische oder geistige Fähigkeiten
und deren Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des Gerätes ausschließen nur unter
Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine verantwortungsbewußte Person benutzt werden, die
sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind.
Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen können.

Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af børn eller personer med fysiske, sensoriske eller mentale handicap
eller med manglende erfaring og viden, medmindre disse personer er under opsyn eller er oplært i brugen af
apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Lad ikke børn lege med apparatet.

El aparato no ha sido diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con reducidas capacidades físicas,
sensoriales o mentales, o personas sin experiencia ni conocimientos adecuados, a menos que quienes estén
encargados de su seguridad las hayan instruido sobre cómo usar el aparato y las vigilen en todo momento.
Evite que los niños jueguen con el aparato.

Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (lapset mukaan lukien), joiden fyysinen, aistien
tai mielen terveys on heikentynyt tai joilla ei ole laitteen käyttämistä varten tarpeellista kokemusta tai tietoa,
ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole valmentanut heitä laitteen käyttöä varten tai
valvo sitä.
Valvo, että pikkulapset eivät pääse leikkimään laitteella.

Dette apparatet er ikke beregnet for å bli betjent av personer (gjelder også barn) med redusert fysiske,
åndelige eller mentale evner eller som ikke har erfaring i eller kunnskaper om bruken, dersom de ikke har fått
grunnleggende veiledning eller opplæring angående bruken av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Pass på at barn ikke leker med apparatet.

EN

DE

DK

ES

FI

GR

NL

NO

PL

A utilização do aparelho não é permitida a pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimentos, a menos que tenham recebido instruções
relativas ao uso do aparelho por parte de pessoas responsáveis pela sua segurança.
Esteja atento às crianças pequenas e certifique-se de que não brincam com o aparelho.

PT

Apparaten får ej användas av personer (inklusive barn) med reducera fysisk, känslomässig eller mental kapacitet,
eller av personer utan lämplig kompetens eller erfarenhet, såvida de inte fått instruktioner om apparatens användande
från den eller de personer som ansvarar för deras säkerhet.
Se till att barn inte leker med apparaten.

SE

Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, mentali o
sensoriali ridotte, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sorvegliati o istruiti riguardo
l'utilizzo dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
E' necessario sorvegliare i bambini affinchè non giochino con l'apparecchio.

IT

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les petits enfants) avec capacités physiques,
mentales ou sensorielles réduites, ou absence d'expérience ou connaissance, à moins qu'ils ne soient surveillés
ou instruits sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
Il est nécessaire de sourveiller les petits enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

FR

Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met lichamelijke, zintuiglijke  
of geestelijke beperkingen of personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij over het gebruik van het apparaat 
zijn voorgelicht door personen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid.
Jonge kinderen moeten onder toezicht worden gehouden om ervoor te zorgen dat ze niet spelen met het apparaat.
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RO

RU

UK

AR

IS

SI

HR

HU

CS

SK

TR

BG
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Voor het installeren 

Apparaat 

Lees de volgende informatie over het apparaat en 
de richtlijnen voor ventilatie.

Uitpakken Controleer de staat van het apparaat na het 
uitpakken. Sluit het apparaat niet aan als het 
tijdens het transport is beschadigd.

Verwijder de verpakking op een milieuvriendelijke 
wijze.
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40mm

A

597mm

769mm

mm895

A = 89 -149 mm

22mm

750mm

595mm

A

570mm

mm895

apparaat

Aangrenzende units

      Let op de aangegeven afmetingenAfmetingen  

Aangrenzende units moeten van niet-brandbaar 
materiaal zijn vervaardigd. De fronten van 
aangrenzende units moeten bestand zijn tegen 
temperaturen tot tenminste 90ºC. Als het apparaat 
dicht bij andere units wordt geplaatst, moeten de 
minimumafstanden worden gehandhaafd, zoals 
die in de afbeelding zijn aangegeven.                     
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Richtlijn voor ventilatie

Typeplaatje De technische gegevens van het apparaat zijn 
te vinden op het typeplaatje op de achterplaat 
van de klep van de opslagruimte. 

Verwijder nooit het typeplaatje van het apparaat. 
De instelwaarden worden weergegeven op een 
etiket op de verpakking van het apparaat.

Gebruik de onderstaande tabel om het 
productnummer (Serienummer), de 
fabrieksinstelling voor de gassoort en de druk 
vast te leggen en, indien van toepassing, de 
omzettingen van gassoort en gasdruk.

Serienr 

Servicedienst 

Gassoort 
Gasdruk 
(fabrieksinstelling)
Gassoort 
Gasdruk 
(omzetting)

Dit toestel mag alleen in een voldoende 
geventileerde ruimte worden geplaatst en volgens 
de geldende voorschriften en ventilatiebehoeften. 

Houd er rekening mee dat het luchtvolume dat 
nodig is voor verbranding niet lager mag zijn 
dan 2 m3/h per kW vermogen (zie kW totaal 
vermogen op het typeplaatje). 
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Installatie

Montage van de verstelbare poten

Dit toestel wordt altijd geleverd met een set 
verstelbare poten en, afhankelijk van het model, 
met een spatscherm.
Het apparaat kan ook zonder de spatscherm 
worden gebruikt.                                                       
   

                               bevestigd, met name de pannendragers en          
  

Vooraf:
• Verwijder alle onderdelen die niet permanent zijn  

   branders.
• Verwijder de accessoires uit de oven.

Ga als volgt verder: 
• Kantel het apparaat door een kant iets van de    
  vloer op te tillen.

• Met de platen op de juiste plek schroeft u de 
verstelbare poten in de montagegaten aan 
de onderzijde van het apparaat.

• Herhaal dit proces aan de andere kant.

U kunt de laatste aanpassingen aan de poten 
doen om het apparaat waterpas te stellen zodra 
de gas- en elektriciteitsvoorziening is aangesloten.

Als het nodig is om aan het apparaat te trekken, 
schroef de verstelbare poten er dan volledig in. 
Maak de definitieve instelling alleen als de andere 
installatiewerkzaamheden volledig zijn afgerond.
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1.

2.

3.

Zet het fornuis op de achterkant 
zoals in de foto is aangegeven 
(dit moet door twee personen 
worden uitgevoerd).

Neem de plint uit de doos en 
plaats deze aan de onderkant 
van het fornuis.

Plaats de plint zoals het in de 
afbeelding is weergegeven (de 
voorkant is gemarkeerd met de 
letter "F").

EERSTE SCHROEVEN BEVESTIGEN

4. Bevestig de plint met de 
meegeleverde schroeven (totaal 
10 schroeven; 3 aan de voorkant,
3 aan de achterkant en 2 aan 
elke zijde); de schroeven worden 
aan de structuur van het fornuis 
bevestigd door de voorgeboorde 
schroefgaten te gebruiken. 
BELANGRIJK: de eerste 
schroeven die moeten worden 
bevestigd komen links en rechts 
aan de voorkant.
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Instructie montage plint voor fornuis FREIBURG
(OPTIONEEL: alleen voor sommige modellen) 



5. Bevestig de poten met behulp 
van de meegeleverde ringen 
en moeren.

6. Plaats het fornuis zoals in de 
afbeelding is weergegeven en pas 
de poten aan door de benodigde 
aanpassingen door te voeren van 
930 tot 990 mm (overeenkomstig 
uw gebruiksbehoefte). Dit moet 
worden uitgevoerd door twee 
personen.
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Stabiliteitsbeugel

Beugel

Montage van het spatscherm

Afhankelijk van het model. 
Ga als volgt te werk: 
- Verwijder de verpakking en de beschermfolie    
  van het spatscherm. 
- Schroef het spatscherm aan de achterzijde van
  het apparaat en schroef de 2 bouten vast.
- Niet toegestaan om te gebruiken in combinatie 
  met niet-originele deksels of afdekkingen.   

WAARSCHUWING: 
Dit apparaat is niet geschikt om op een sokkel te worden geïnstalleerd.

Bestaande gleuf in 
de achterkant van 
het fornuis

Gestippelde lijn die de positie van 
het fornuis aangeeft wanneer deze 
is vastgezet

Muurbevestiging
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mm² 

Elektrische aansluiting
• Dit toestel moet volgens de wet worden geaard. Controleer voordat u het           
  apparaat aansluit op de elektrische voeding, of het aarde systeem in uw huis     
  goed werkt.

WAARSCHUWING: DIT APPARAAT MOET WORDEN GEAARD
• Om een gevaarlijke situatie te voorkomen, moet alle elektrische werkzaamheden    
  op dit apparaat of de bijbehorende bedrading alleen worden uitgevoerd door           
  personen die door de fabrikant zijn gemachtigd of gelijkwaardig gekwalificeerde      
  personen.

Netsnoer vervangen

• 3 x 1.5 m
 • 230 V~

• H05RRF
• H05VVF

Het netsnoer wordt vervangen via het achterpaneel.
Het netsnoer moet van het volgende type zijn:

L

  kabel door een nieuwe van dezelfde lengte.   
  De kabel moet voldoen aan de gestelde         
  specificaties.                                                

• Sluit de blauwe nuldraad aan op klem N.
• Sluit de bruine stroomdraad aan op klem L.

• Sluit de gele-groene draad aan op de 
  klem. Deze draad moet minstens 10 mm          
  langer zijn dan de andere draden.
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• Controleer of de spanning en vermogen van het apparaat, aangegeven op het 
typeplaatje op het apparaat, correct zijn voor de voeding. Het is noodzakelijk 
dat het voedingsnetwerk wordt beveiligd door een krachtige schakelaar die het 
netwerk volledig kan verbreken met een contactafscheiding van minstens 3 
mm. Zorg ervoor dat de groen/gele aardkabel niet door de schakelaar wordt 
onderbroken.

Laat het netsnoer iets te lang, zodat u het apparaat
voor reinigingsdoeleinden eruit kunt trekken.          
                                                                   
Ga als volgt verder:

• Verwijder het achterpaneel.
• Maak de schroef los op het klemmenblok dat  
  de kabel op zijn plaats houdt.
• Draai de schroefcontacten los en vervang de 



Gasaansluiting

Gasaansluiting op het
apparaat

Standaardinstelling
van de branders

Controleer voordat u het apparaat installeert dat de 
lokale omstandigheden (type gas en druk) 
compatibel zijn met de apparaatinstellingen. De 
toegestane apparaatinstellingen zijn te vinden op het
typeplaatje.

Aansluiting op de gasleidingen en de afdichting moet 
vakkundig worden uitgevoerd volgens de huidige 
geldende normen.

De gasverbinding (ISO 228-1, 1/2") bevindt zich 
linksachter van het apparaat.

Verbindings- 
stukken Beschrijving

LPG/aardgas spiraalbuisverbinding 
(en afdichting)

     Verbindingsstuk 
(en afdichting) 

De branders zijn bij de levering ingesteld op G30 
vloeibaar gas (29 mbar).
Een set inspuiters voor G20 aardgas (20 mbar) 
wordt meegeleverd met het apparaat.                       
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Het apparaat moet worden aangesloten volgens 
de huidige geldende voorschriften.                          
                                              



AT X
BE X
CH X
DE X
DK X
ES X X
FI X X
FR X
GB X
GR X
HU X X
IE X
IS
IT X
LU
NL X
NO X X
PT X X
SE X X
TR

Landspecifieke 
aansluiting ISO 228-1 ISO 7-1 
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P

E

Aansluiting op vloeibaar 
gas

Als u het apparaat aansluit op vloeibaar gas, 
moet u altijd een geschikte gasdrukregelaar 
installeren.
Gebruik het totale gasverbruik van het apparaat 
wat is vermeld op het typeplaatje om een 
geschikte gasdrukregelaar te selecteren.

Gebruik uitsluitend verbindingsleidingen of flexibele 
slangen die voldoen aan de geldende voorschriften 
en die voor dit doel zijn goedgekeurd.

Ga als volgt verder:  
• Schroef de spiraalbuisverbinding (C) en de     
  afdichting (B) aan de gasaansluiting (A).
• Houd de spiraalbuisverbinding (C) op zijn plaats
  met een sleutel en schroef het aansluitstuk aan 
  een flexibele gasverbindingsslang (E). 
• Draai de klem (D) vast.

Gebruik alleen goedgekeurd afdichtingsmateriaal 
om de draad af te dichten. 
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IFlexibele slang

Veiligheidsklep

Controleren op lekken

Eerste gebruik

Als u flexibele slangen gebruikt, zorg er dan voor dat:
• de slangen niet bekneld of platgedrukt worden.
• de slangen niet onderhevig zijn aan verdraaiingen of
  trekkrachten.
• de slangen niet in contact komen met scherpe
  randen of snijranden.
• De slangen niet in contact komen met onderdelen    
  die een temperatuur hoger dan 70ºC boven              
  kamertemperatuur kunnen bereiken.

Zorg ervoor dat de volledige lengte van de 
slangen toegankelijk zijn voor inspectie.

Het installeren van een veiligheidsklep voor het 
openen en sluiten van de gasvoorziening is 
verplicht. Monteer de veiligheidsklep tussen de 
gasverbindingsleiding naar de juiste ruimte en 
het fornuis. Zorg voor ongehinderde toegang tot 
deze klep.

Na het aansluiten van de gasleiding de aansluitingen 
controleren op lekken met zeepwater.

Het apparaat inschakelen zoals is beschreven in 
de gebruiksaanwijzing.
Zet alle branders aan en controleer of de vlammen
stabiel blijven in zowel de hoge als de lage 
instellingen.
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D 

A 

B 

C 

Kookplaat branders

Omzetten van de gassoort

Inspuiters vervangen

Als het apparaat nog niet is ingesteld op het 
bestaande type gas, moet het apparaat worden 
omgezet. De omzetting naar een ander type gas 
moet worden uitgevoerd door een erkende 
deskundige overeenkomstig de geldende 
voorschriften.
Het type gas en de druk die bij de fabriek is ingesteld,
worden aangegeven in het invoegstuk van de 
gebruiksaanwijzing.
Om te kunnen omzetten naar een ander type gas, 
moeten de inspuiters worden vervangen en moet de 
lage vlam en de primaire lucht worden aangepast.

Ga als volgt verder:
• Verwijder de pannendragers
• Verwijder de brander deksels (A) en de brander 
   sproeiers (B) van de branders (C).

• Verwijder de inspuiter (D) en vervang het door
   een geschikte inspuiter voor het nieuwe type 
   gas (zie hoofdstuk "Algemene tabel inspuiters").

• Vervang het gaslabel door de nieuwe label die
  met de inspuiter set was meegeleverd.
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A 

B 

C 

Instellen van de kleine vlam

Ga als volgt verder:
• Open de deur van het apparaat. Druk de           
  bedieningsknop voor de oven in en draai hem
  tegen de klok in naar de maximale instelling      
  250.
  De gasbrander gaat branden. Houd de              
  bedieningsknop ongeveer 15 seconden             
  ingedrukt en laat het dan los.
• Sluit de deur van het apparaat. Verwijder de
  bedieningsknop. 
• Draai licht aan de inwendige stelschroef      
  door de gaskraan opening in het                  
  bedieningspaneel. 
• Vervang de bedieningsknop en verhit de oven
  gedurende 15 minuten.
• Draai vervolgens de bedieningsknop op de
  laagste instelling 140.
• Verwijder de bedieningsknop opnieuw.
• Pas nu de inwendige stelschroef aan door    
  de gaskraan opening in het                            
  bedieningspaneel totdat er een goede           

• De bedieningsknop weer bevestigen.
• Zorg ervoor dat de gasvlam niet uitgaat als 
  de gasstroom snel wordt gewijzigd van het               
  maximum naar het minimum en omgekeerd.
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• Plaats elke brander sproeier (B) op de brander 
  (C).
• Plaats het desbetreffende brander deksel         
  precies bovenop de brander sproeier. 
• Plaats de pannendragers terug.

stabiele vlam brandt.
Draai de inwendige stelschroef los om de 
gasstroom te verhogen of draai deze vast om
de gasstroom te verlagen. De instelling is 
correct als de hoogte van de kleine vlam 
ongeveer 3 tot 4 mm bedraagt.
In geval van een verbinding met vloeibaar 
gas de instelschroef vastdraaien.



29 - 37

50 - 67

G20

Algemene tabel inspuiters

Inspuiter nr.

Gassoort mbar

                              20

Gassoort

Gassoort

mbar

mbar

Aardgas

Inspuiter nr.

Soort brander

Soort brander

Inspuiter nr.
Soort brander

  Verbruik     
max.

  Verbruik     
max.

  Verbruik     
max.

Vloeibaar gas
Butaan

Propaan G30

Vloeibaar gas
Butaan

Propaan G30

Inspuiter  By pass
96 65 Wok brander 3600 262g/h
85 46    Sterke brander 3000 219 g/h
65 40      Normale brander 1750 128 g/h
50 30    Spaarbrander 1000 73g/h

Vermogen
(W)

Vermogen
(W)

Vermogen
(W)

Inspuiter By pass
76F4 48  Wokbrander 3600 262g/h
75S 40     Sterke brander 3000 219 g/h
58M 36       Normale brander 1750 128 g/h
43H2 30    Spaarbrander 1000 73g/h

Inspuiter By pass
130K Aangepast  Wokbrander 3600 343 l/h

130H3 Aangepast      Sterke brander 3000 286 l/h
  97Z Aangepast        Normale brander 1750 167 l/h
  72X         Aangepast     Spaarbrander 1000 95 l/h
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25

25Aardgas
G25

Aardgas
G25.3

                                              Inspuiter nr. 
 Gassoort        mbar

                                             Inspuiter nr.
  Gassoort         mbar Soort brander

Soort brander   Verbruik     
max.

  Verbruik     
max.

Vermogen
(W)

Vermogen
(W)

Inspuiter By pass
140F3 Aangepast Wokbrander 3600 400 l/h
122F2 Aangepast     Sterke brander 3000 333 l/h
95Y Aangepast      Normale brander 1750 194 l/h
70F1 Aangepast     Spaarbrander 1000 111 l/h

Inspuiter By pass
150 Aangepast  Wokbrander 3600 400 l/h

122F2 Aangepast      Sterke brander 3000 333 l/h
  95Y Aangepast       Normale brander 1750 194 l/h
 70F1 Aangepast       Spaarbrander 1000 111 l/h

Het maximale vermogen is aangegeven op het typeplaatje

Vermogen van de elektrische verwarmingselementen:

* bovenste verwarmingselement 1000W
* onderste verwarmingselement 1700W
* bovenste en onderste verwarmingselementen 2700W
* grill element 1800W
* dubbele grill element 2800W
* circulair verwarmingselement 1200W*2=2400W
* 2 ovenlamp 50W
* 2 heteluchtoven 38W
* kookventilator 23W
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Plaatsing en waterpas zetten
Apparaat plaatsen

Apparaat waterpas zetten

Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is op de 
uiteindelijke installatieplaats om het apparaat 
naar voren te kunnen trekken voor het 
schoonmaken en het onderhoud.

De ondergrond moet hard en stabiel zijn. De 
muur direct achter het apparaat moet gemaakt 
zijn van niet brandbaar materiaal, b.v. tegels.

Zet het apparaat waterpas zodra alle andere 
werkzaamheden zijn afgerond.
Draai hiervoor aan de verstelbare poten.              
                                                     

Als u aan het apparaat moet trekken om deze te 
verplaatsen, moet u ervoor zorgen dat de 
verstelbare poten volledig erin zijn geschroefd.
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Belangrijke informatie

Transportschade

Milieuvriendelijke
verwijdering

Aansluitingen

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
Dit stelt u in staat uw apparaat veilig en correct te 
bedienen.

Deze handleiding is geldig voor meerdere 
modellen. Variaties in details zijn mogelijk voor 
elk fornuis.

Bewaar de gebruiksaanwijzing, de 
installatiehandleiding en de diverse accessoires 
op een veilige plaats. Geef deze handleidingen 
en accessoires aan de nieuwe eigenaar als u het 
apparaat verkoopt.

Controleer het apparaat na het uitpakken op 
beschadigingen. Sluit het apparaat niet aan als 
het tijdens het transport is beschadigd.

Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming 
met de Europese Richtlijn 2012/19 / EU 
betreffende afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur AEEA.

Laat een erkende specialist de elektrische en 
gasverbindingen uitvoeren en de omzetting naar 
een andere gassoort.
Een montagehandleiding wordt geleverd bij het 
apparaat.

Eventuele schade veroorzaakt door onjuist 
aangesloten apparatuur valt niet onder de 
garantie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid 
voor schade en storingen veroorzaakt door 
aansluitings- en instellingsfouten.
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Gooi de verpakking weg op een milieuvriendelijke 
manier.



Veiligheidsmaatregelen 
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor 
huishoudelijk gebruik. Dit toestel mag uitsluitend 
worden gebruikt voor de bereiding van 
levensmiddelen.
Volwassenen en kinderen mogen het apparaat 
niet zonder toezicht gebruiken als:
• zij niet de fysieke of mentale capaciteit hiervoor   
  hebben;
• ze de nodige kennis en ervaring niet hebben om  

Hete oppervlakken Gevaar voor verbranding 
Nooit de branders, de oppervlakken van de 
kookruimte, de verwarmingselementen of de 
stoomuitgangen van de oven aanraken als ze heet 
zijn. Kinderen moeten te allen tijde op een veilige 
afstand van het apparaat worden gehouden. Open 
de deur van het apparaat zorgvuldig. Er kan hete 
stoom ontsnappen. Als de branders gedurende 
langere tijd in gebruik zijn, kunnen de tussen hen in
liggende zones heet worden.

  het apparaat veilig en correct te bedienen.
Laat kinderen nooit met het apparaat spelen. Nooit  
met het apparaat slepen, niet duwen of verplaatsen 
als het apparaat eenmaal is uitgepakt.  Het apparaat 
moet worden opgetild en in de gewenste positie 
worden geplaatst om schade aan de vloer te 
voorkomen. 
Open de afdekplaat als de oven werkt. Gebruik geen 
stevig schurende reinigers of scherpe metalen 
schrapers om het glas van de ovendeur te reinigen, 
omdat ze het oppervlak kunnen bekrassen, waardoor 
het glas kan worden beschadigd. Gebruik geen 
stoomreinigers om het apparaat schoon te maken.

Brandgevaar. 
Laat nooit ontvlambare voorwerpen op de 
kookplaat liggen, in de opslagruimte of in de 
kookruimte.
Kans op kortsluiting. 
Laat nooit het netsnoer van elektrische apparaten 
klem komen te zitten tussen de deur van het 
apparaat wanneer het heet is en nooit de kabel over 
de branders heen trekken wanneer deze heet zijn. 
De kabelisolatie kan smelten.

FREIBURG 995 TF INOX                   Versie NL 08/2017                        Pagina 25 van 57



FREIBURG 995 TF INOX                   Versie NL 08/2017                        Pagina 26 van 57

Oververhitte olie en vet Gevaar voor brand.
Oververhitte olie of vet kan zeer snel ontbranden. 
Laat nooit vet of olie onbewaakt  verwarmen. Als de 
olie ontbrandt niet proberen het uit te krijgen door er 
water op te gieten. Bedek de pan onmiddellijk  met 
een deksel of bord. Schakel de gasbrander uit. Laat 
het kookgerei afkoelen op de gasbrander. Voor de 
modellen met een deksel: eventueel gemorst 
voedsel moet worden verwijderd van het deksel 
voordat u het opent. Het oppervlak vande kookplaat 
moet eerst zijn afgekoeld voordat u hetdeksel sluit.

Hoogwaardige alcohol Wees voorzichtig met voedsel dat bereid wordt met 
dranken met een hoog alcoholgehalte (bijvoorbeeld 
cognac, rum). Alcohol verdampt bij hoge 
temperaturen. In ongunstige omstandigheden 
kunnen de alcoholische dampen in het apparaat 
vlam vatten. 
Gevaar voor brandwonden. 
Gebruik alleen kleine hoeveelheden drank met een 
hoog alcoholgehalte en open de deur van het 
apparaat voorzichtig.

Onvoldoende ventilatie bij 
gebruik van gasbranders 

Gebruik nooit de gasbranders in ongeventileerde 
ruimtes. Bij het koken met gasbranders komt extra 
warmte en vocht vrij. 
Tijdens langdurige kook- en baktijden, de 
afzuigkap aanzetten of zorg ervoor dat de ruimte 
goed is geventileerd. 
Brandgevaar. 
Zet de afzuigkap nooit aan als de branders niet 
door kookgerei worden bedekt. 
Vetresten in het filter van de afzuigkap kunnen 
ontbranden. 
De intense hitte kan de afzuigkap beschadigen.

Reparaties Risico op elektrocutie. 
Incorrecte reparaties zijn gevaarlijk. Reparaties 
mogen alleen worden uitgevoerd door een van 
onze ervaren servicemonteurs. 
Risico van elektrocutie. 
Vervang nooit zelf een beschadigde stroomkabel. 
Stroomkabels mogen alleen worden vervangen 
door een van onze ervaren servicemonteurs. 
Schakel de stroomonderbreker in de zekeringkast 
uit als het apparaat defect is. Schakel de 
gastoevoer uit. Bel de servicedienst.



Materiële schade

 

Veiligheidsklep

                                                        niet wordt gebruikt.

Schade aan de kookplaat Gebruik alleen de branders als er kookgerei op staat. 
Verhit geen lege potten of pannen. Dit zal de 
panbodem beschadigen. Laat de pannen niet droog 
koken, met name geëmailleerde en aluminium 
pannen.

De panbodem moet schoon, droog en plat zijn. Met 
elektrische kookplaten is het mogelijk dat er niet 
genoeg warmte wordt onttrokken en de pannen 
roodgloeiend worden.

Volg de instructies van de fabrikant bij gebruik van 
speciale kookgerei. Aluminiumfolie en plastic 
houders kunnen smelten en vastplakken aan hete 
branders.

Gebruik geen braadpan die moet worden verwarmd 
met behulp van twee branders.  Dit zorgt voor 
ophoping van de warmte. Dit kan het apparaat 
beschadigen.

Houd er rekening mee dat apparaten met een 
kookplaatdeksel alleen mogen worden gebruikt als 
het deksel open is.

Storingen met de gas-           Als u gas ruikt of defecten met de                 

 installatie/gaslucht                                                           gasinstallatie kunt identificeren, moet u:
                                                         • De gastoevoer en/of gasklep op de           
                                                            gascilinder onmiddellijk afsluiten 
                                                         • open vlammen en sigaretten onmiddellijk  
                                                            uitmaken
                                                         • elektrische apparaten, zelfs lampen uit      
                                                            doen
                                                         • ramen openen en de ruimte goed              
                                                            ventileren,  contact opnemen met de          
                                                           servicedienst of uw gasleverancier. 
                                                        Sluit de veiligheidsklep op de                        

 
                                                        gastoevoerleiding als het fornuis langere tijd
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Schade aan de fronten 
van aangrenzende units

Giet nooit water direct in een hete oven. Dit zal 
het emaille beschadigen. Bij het maken van zeer 
vochtige fruit vlaaien niet te veel op de bakplaat 
zetten. Vruchtensap dat uit de bakplaat druppelt 
geeft vlekken die niet kunnen worden verwijderd.

Niet gaan staan of zitten op de open ovendeur.

Laat de oven alleen afkoelen met de deur 
gesloten. De fronten van aangrenzende units 
kunnen eventueel beschadigd raken, zelfs als u 
de ovendeur alleen maar op een kier open zet.

Als de afdichting van de ovendeur sterk vervuild 
is zal de deur van het apparaat niet meer goed 
sluiten tijdens de werking. De fronten van 
aangrenzende units kunnen in de loop van de tijd 
beschadigd raken. Houd de afdichting schoon.

Beschadiging van de oven Kook nooit maaltijden op de bodem van de 
kookruimte. Laat de bakplaat niet op de bodem 
van de kookruimte staan. Bedek het niet met 
aluminiumfolie. Plaats geen oven- of kookgerei 
op de bodem van de oven. Dit zorgt voor een 
opeenhoping van warmte. De bak- en 
braadtijden zullen niet meer correct zijn en het 
emaille zal worden  beschadigd.
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Oven

Uw nieuwe apparaat

Het bedieningspaneel

Leer uw apparaat kennen. U vindt informatie 
over het bedieningspaneel en de kookplaat, 
evenals de oven, de soorten verwarming en de 
accessoires.

Deksel kookplaat 

Stoomuitlaat

Kookplaat 

Bedieningspaneel 

Opslagruimte

Scherm

Oven
temperatuur controle

Oven functie
keuzeknop

Bedieningsknoppen
gasbranders
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Warmte 
indicator



  8-16 cm 
 12-20 cm 

De kookplaat

Gasbranders
Gasbranders

Bedieningsknoppen
voor gasbranders

Spaarbrander 
(1.0 kW)

Wokbrander
 (3.6 kW)

Sterke brander
(3.0 kW)

Pannendrager

Stoomuitlaat

Normale brander
 (1.75 kW)

 Spaarbrander
 Normale brander
 Sterke brander               
 Wokbrander

 Doorsnede pot of pan

    20-23  cm
23-26  cm

Voeg deze pannensteun toe aan pannen met een 
diameter van < 5cm. 

Stel de warmteinstelling van de gasbranders in met
behulp van de bedieningsknoppen. 
Het symbool boven de bedieningsknop geeft aan 
bij welke gasbrander de bedieningsknop hoort.        
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De oven
Houd altijd kleine kinderen weg van de oven terwijl het in gebruik is.
Voordat  u  de  eerste  keer  gaat  koken,  de  oven  aanzetten  en  laat  het  verwarmen 
terwijl het leeg is. Op dit moment kunt u een lichte geur waarnemen, dit is volkomen

                     

normaal  en  treedt  op  als  de  beschermende  afdekking  die  de  isolatiepanelen 
omgeeft, voorzichtig wordt verwijderd. Deze afdekking is alleen voor 
vervoersdoeleinden ontworpen en de verwijdering ervan heeft geen invloed op de 
prestaties van uw oven.Vóór gebruik moet u het oveninterieur eerst met een vochtige 
doek afvegen, het is dan klaar om te koken.                                                                   

Verlicht de oven

Conventionele koken: boven- en onderverwarmingselementen worden 
samen gebruikt. De oven gedurende ongeveer tien minuten voorverwarmen.

Ontdooien

Onderelement: gebruik van het onderste element. Ideaal voor het koken van 
alle gebak gebaseerde gerechten. Hiermee kunt u taartdeeg koken zonder 
dat de vulling te ver doorkookt. Gebruik dit voor vlaaien, quiches, taarten, 
paté en het koken van gerechten die meer warmte en raditatie van onderen 
nodig hebben.
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• KOOKMETHODEN (afhankelijk van het model)
ELEKTRISCHE OVEN: conventionele oven (van 50 tot MAX)
MULTIFUNCTIONELE OVEN: traditioneel koken, hetelucht koken, onderste 
element, grill, hetelucht grill.

Deze methode is ideaal voor traditioneel braden en bakken.
Voor het afdichten van rood vlees, geroosterd rundvlees, lamsbout, wild, 
brood, folieverpakte voedsel (papillote), bladerdeeg. Middelste positie wordt 
aanbevolen.
Hetelucht multilevel oven
Koken van soortgelijke of verschillende voedingsmiddelen die op verschillende 
rekken worden geplaatst (tot 2 niveaus tegelijk).
Hetelucht koken: zowel de boven- als de onderste verwarmingselementen 
worden gebruikt en de ventilator circuleert de lucht door de oven. Aanbevolen 
voor gevogelte, gebak, vis en groenten. De warmte dringt beter in het eten en 
zowel de kook- als de voorverwarmingstijden worden verminderd. 
Verschillende levensmiddelen kunnen tegelijkertijd op één of meerdere 
posities worden gekookt. Deze functie zorgt voor een gelijkmatige 
warmteverdeling en mengt de geuren niet. Laat het een paar minuten extra 
koken als u meer voedsel tegelijkertijd kookt.

Grill: Let op: bij deze functie moet de temperatuurregelaar van 50ºC 
naar grillstand worden ingesteld. Het bovenste element gebruiken. Vijf 
minuten voorverwarming is nodig om het element warm te krijgen. Gebruik 
de grill als de deur gesloten is.



50 - Max   

Bedieningsknop oven

                                                                                             
            

Gebruik deze regelknop om het warmtevermogen van de oven in te stellen       
                                           

 Instelling        Betekenis 

50 - Grill  

Oven temperatuurbereik in °C 

Grill temperatuurbereik in °C

Gebruik deze knop om de gewenste kookfunctie in te stellen.
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Hetelucht grillen: Let op: bij deze functie moet de temperatuurregelaar 
van 50ºC worden ingesteld naar de grillpositie. Het bovenste 
verwarmingselement wordt gebruikt in combinatie met de ventilator die de 
lucht door de oven circuleert. Ideaal voor het koken van dikkere 
voedingsmiddelen, hele stukken vlees zoals geroosterd varkensvlees, 
gevogelte enz. Voorverwarmen is nodig voor rood vlees, maar niet voor wit 
vlees. Plaats het eten direct midden op het rek, op het middelste niveau.
Schuif de druipbak onder het rek om de sappen op te vangen. Zorg ervoor 
dat het eten niet te dicht bij de grill is. Halverwege het kookproces het eten 
omdraaien.

Draaispit (optioneel): het bovenste verwarmingselement wordt gebruikt 
in combinatie met de draaispit, wat de echte smaak van een traditioneel
gebraden gerecht geeft. 

Functiekeuzeknop (afhankelijk van het model) 



 

1

2

3

4

Accessoires De accessoires kunnen in de oven op 4 verschillende 
rekstanden worden ingebracht.
U kunt de accessoires voor tweederde uittrekken 
zonder dat ze overhevelen. Dit zorgt ervoor dat u 
voedsel gemakkelijk kunt verwijderen.
U kunt accessoires kopen via de servicedienst of van 
gespecialiseerde detailhandelaren.

Accessoires Beschrijving

Bak- en braadrooster
Voor bakken, cakeblikken, 
braadstukken, grillen en 
bevroren maaltijden.               
                           

                Draaispit
Voor braadstukken en grote 
stukken gevogelte. Alleen 
gebruiken in combinatie met 
de geëmailleerde bakplaat.
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Geëmailleerde bakplaat
Voor vochtige taartjes, gebakjes,
bevroren maaltijden en grote 
braadstukken. Kan ook
onder het rooster of draaispit 
worden geplaatst en worden 
gebruikt als een druipbak om 
vet op te vangen.                       



 

 
Koken met de programmeerinstelling

Hoofdfuncties (voor sommige modellen) 
1. Tijdfunctie, houd de tijd binnen 24 uur.

2. Maak een reservering voor de werktijd van de oven, kunt u 24 uur per dag instellen.

3. Stel de werktijd van de oven in, de langste tijdperiode is 10 uur.

Bedieningspaneel en Instructies (voor sommige modellen) 

Auto-programmeren
icoon

Tijdinstelling
icoon

Seconden icoon 

Relais werking icoon  

Alarm icoon 

Nummerweergave

1  Lijst met functies 
Instructies van links naar rechts: toets 1, toets 2, toets 3. 
Toets 1 : verlagingstoets 
Toets 2 : instellingstoets 
Toets 3 : verhogingstoets 
Opmerking: Druk op toets 1 en toets 3 onder de instellingsmodus, waarbij de tijd 
met een minuut omhoog ofwel omlaag gaat. Als u deze ingedrukt houdt, gaat het 
nummer sneller omhoog of omlaag.
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2   Icoon instructies 
"Auto-programmeren icoon": het zal gaan knipperen als u 'automatisch programma' 
instelt en aan het einde van het automatische programma. Als het automatische 
programma is ingesteld, blijft het na 5 seconden oplichten. Aan het eind van het 
automatische programma gaat het lampje uit wanneer de klok opnieuw wordt 
ingesteld of het blijft verlicht als het automatische programma na 5 seconden wordt 
hersteld. De "Tijdinstelling icoon" knippert als u de tijd instelt. "Seconden Icoon" en 
"Alarm Icoon" knipperen onder de tijdsinstelling en alarminstelling, na 5 seconden 
instellen zal het oplichten.



aan-uit regeling 

Besturingsfunctie en instructies

Voedingsbron

Zoals afgebeeld in de afbeelding wordt de 'aan-uit regeling' gebruikt om 
verwarmingskomponenten van de oven te bedienen, de linkerzijde is een 
voedingsbron die onder de 220V kan worden aangesloten.

1、Tijdinstelling na het opstarten 
Als de stroom is ingeschakeld, wordt '12:00' weergegeven en knippert. Het relaiscontact 
is losgekoppeld, het icoon voor het automatisch programmeren blijft oplichten, het 
tijdinstellingsicoon knippert. Druk op K1 of K3 om de huidige tijd aan te passen of druk op 
K2 om in de werkmodus te komen. Het relaiscontact is aangesloten.

2、Alarm en zoemfunctie 
Druk één keer op K2 onder de gewone modus: "Alarm icoon" knippert. Druk op K1 of 
K3 om de huidige wekker aan te passen. 5 seconden na het aanpassen van de tijd 
die u nodig heeft, zal "Alarm Icoon" blijven branden en werkt na het instellen. In  dit 
geval wordt de alarmtijd weergegeven. Als het alarm naar nul aftelt, wordt het alarm 
programma beëindigd, het alarm icoon knippert en de zoemer zoemt. Druk op een 
willekeurige toets om de zoemer te laten stoppen of het schakelt na 2 minuten 
automatisch uit.

3、Automatische programmering en instructies 
①Semiautomatische programmamodus 

Gebruik deze instelling voor de werktijd van de oven, automatische 
uitschakeling van de verwarming aan het einde van de ingestelde tijd; 
de zoemer zal de gebruiker informeren.

"Relais werking icoon" toont de werkende staat van het relais. De icoon blijft 
oplichten als contacten zijn aangesloten en zal uit zijn als contacten zijn 
verbroken. 
"Nummerweergave" is LED Nixie Tube.
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Druk tweemaal op K2 om in de tijdsduurinstelling te komen. Of druk drie keer op 
K2 om in de eindtijdinstelling te komen. Het icoon 'Automatisch programmeren' 
knippert. Druk op K1 en K3 om de looptijd en eindtijd aan te passen. 5 seconden 
na het instellen zal het automatisch werken, "Automatisch Programmeren 
Pictogram" blijft branden. Als de doorlopende tijd 0 is, zet u het relaiscontact uit en 
het icoon 'Relay Operation Icon' is donker. Het icoon 'Automatisch programmeren' 
knippert, de zoemer zoemt. Het bereik van deze modus van doorlooptijd en 
eindtijd:
Aanpassingsbereik voor doorlooptijd:> 0 maar ≤ 10 uur 

Aanpassingsbereik voor eindtijd: huidige tijd <eindtijd <= huidige tijd + 10 uur 

Als het aan deze standaard voldoet: eindtijd = huidige tijd + doorlooptijd

Opmerking: 
1. Gebruik deze instelling alleen voor doorlooptijd of eindtijd.

Bijvoorbeeld: de huidige tijd is 2:00, en als de oven gedurende 3 uur werkt, zet u de 
doorlooptijd op 3:00 en de eindtijd verandert automatisch naar 5:00 en vice versa.

2. Als de doorlooptijd gelijk is aan 0 of de eindtijd gelijk is aan de huidige tijd, 
    betekent dit dat het automatische programma klaar is.

3. Wanneer het automatische programma klaar is, is de doorlooptijd 0 en de eindtijd
    is gelijk aan de huidige tijd.
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Bijvoorbeeld: de huidige tijd is 2:00, dan is de maximale eindtijd ingesteld op 
12:00 (2:00 + 10:00 = 12:00. Als de eindtijd is ingesteld op 12:00, dan is de 
doorlooptijd 10:00. 
5 seconden na de aanpassing werkt het automatisch programma. Na 10 uur, als 
de doorlooptijd terug telt naar 0, schakelt u het relaiscontact uit en het icoon 
'Relay Operations Icon' is donker. Het icoon 'Automatisch programmeren' 
knippert, de zoemer zoemt. 

② Automatische instelling
Gebruik deze modus om de doorlooptijd en eindtijd van de oven in te stellen, wat 
een opdracht betekent om op te starten. Wanneer de tijd voorbij is, zal het 
automatisch de verwarming uitzetten en de zoemer zoemt om de gebruiker te 
informeren. Druk tweemaal op K2 om in de modus voor doorlooptijd in de gewone 
modus te gaan, druk nogmaals op K2 om in de eindtijd instellingsmodus te komen.
Wanneer de doorlopende tijdinstelling goed is of de eindtijdinstelling goed is, druk 
dan op K2 om in de andere vorm van de automatische programmatuurinstelling te 
komen. Het icoon "Automatisch programmeren" knippert, druk op K1 en K3 om de 
doorlooptijd en eindtijd aan te passen.



De opslagruimte

5 seconden na de automatische programmafunctie, zal het automatisch werken 
en het "Auto-programmeren icoon" blijft branden. Zet het relaiscontact uit en het 
icoon is donker. Wanneer u werkt tot aan de starttijd, is het relaiscontact 
aangesloten, het icoon brandt. Als de doorlooptijd aftelt, dan is de doorlooptijd 0, 
zet het relaiscontact uit, het icoon 'Relay Operation Icon' is donker. Het icoon 
'Automatisch programmeren' knippert en de zoemer zoemt. De doorlooptijd en 
de eindtijd onder deze modus worden als volgt ingesteld:

Starttijd = Eindtijd - Doorlopende tijd 
Bijvoorbeeld, de huidige tijd is 2:00, stel de doorlooptijd op 3:00, en de eindtijd 
op 10:00, dan is de starttijd 7:00 (7:00 = 10:00 - 3:00). Het relaiscontact is 
aangesloten en het icoon brandt. Nadat het 3 uur lang werkt, is de doorlooptijd 
0, zet u het relaiscontact uit, "Relay Operation Icon" is donker. Het icoon 
"Automatisch programmeren" knippert, de zoemer zoemt.

4、Annuleringsfunctie
Als de semi-automatische of automatische functie begint, druk dan tegelijkertijd 
op K1 en K3, dit kan de automatische modus annuleren (om de doorlooptijd en 
eindtijd te annuleren).

Deze opslagruimte kan worden gebruikt om 
kookplaat- of oventoebehoren op te bergen.

Brandgevaar
Laat nooit brandbare voorwerpen in de 
opslagruimte liggen.                                           

                

Open de opslagruimte door de klep naar 
beneden om te klappen.
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Opmerking: 
1 Eindtijd> huidige tijd + doorloop tijd, maar ≤23 uur en 59 minuten 
   Bijvoorbeeld: de huidige tijd is 2:00, de doorlooptijd is 0:01, dan is het bereik voor  
   de eindtijd 2:02 (2:02 > 2:00 + 1) 
2 doorlooptijd ≥ 1 minuut, doorlooptijd en eindtijd worden beide ingesteld. 
3 Als de doorlooptijd gelijk is aan 0 of de eindtijd gelijk is aan de huidige tijd,              
   betekent dit dat het automatische programma gereed is. 
4 Wanneer het automatische programma voorbij is, is de doorlooptijd 0 en de            
   eindtijd is hetzelfde als de huidige tijd.



Voor het eerste gebruik

Eerste reiniging
kookruimte

Oven laten bakken
(geur verwijderen)

Oven verwarmen
(afhankelijk van model)

Leest u alstublieft de volgende instructies voordat 
u het apparaat voor het eerst gebruikt.
Verwijder de verpakking van het apparaat en 
verwijder dit op correcte wijze.

Verwijder de accessoires uit de kookruimte.
Verwijder alle resterende verpakkingen, b.v. 
Kleine stukken polystyreen, uit de kookruimte.
Sommige onderdelen zijn bedekt met een 
beschermende folie. Verwijder deze folie.

Om de nieuwe geur te verwijderen, de oven 
verwarmen als deze leeg en gesloten is.

1. Reinig de buitenkant van het apparaat met een 
    zachte vochtige doek.
2. Als de inhaakbare zijrekken al zijn gemonteerd,
    deze loshalen en verwijderen. Voor meer          
    informatie over het verwijderen van de rekken,  
    ziede sectie "Verwijderen een aanbrengen        
    inhaakbare zijrekken".
3. Reinig de kookruimte met een warm sopje.

1. Zet de schakelaar op         traditioneel koken.  
    Zet de thermostaat op 200ºC
2. Zet na 25 minuten de oven uit door de              
    bedieningsknop met de klok mee te draaien     
    naar 0.

1. Zet de schakelaar op        hetelucht multilevel  
    oven.
    Zet de thermostaat op 200ºC
2. Zet na 25 minuten de oven uit door de              
    bedieningsknop met de klok mee te draaien     
    naar 0.
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A

B

C

 Reinigen branderdeksels en branderkoppen

Reinigen accessoires

De grill verwarmen

2. Zet na 25 minuten de oven uit door de bedieningsknop met de klok mee
    te draaien naar 0.

1. Zet de schakelaar in de grillstand         .

                           

Kookruimte afspoelen 
na de eerste reiniging

                     

Ga als volgt te werk: 
1. Reinig de brander deksel (A) en de brander sproeier (B)
    met water en afwasmiddel.
2. De delen goed afdrogen. 
3. Plaats de brander sproeiers (B) op de brander kop (C).
4. Plaats de brander deksel (A) exact op de brander          
    sproeier (B).

Voordat u de accessoires gebruikt, moet u ze 
grondig reinigen met een doek en een warm 
sopje.
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Maak de kookruimte schoon met een warm sopje.
Bevestig de inhaakbare zijrekken.                          
            



Gebruik kookplaat 

Gebruik gasbranders 

Houd er rekening mee dat bij apparaten met een 
deksel op de kookplaat de branders alleen mogen 
worden ingeschakeld als het deksel van de 
kookplaat is geopend.

Zorg ervoor dat het brander deksel altijd precies 
bovenop de branderkop zit. De gleuven op de 
branderkop moeten open zijn. Alle onderdelen 
moeten droog zijn.

De gasbrander 
aanzetten

De gasbrander 
uitzetten

Als de gasbrander niet 
ontsteekt

1. Druk op de bedieningsknop voor de gewenste 
brander en draai deze naar de positie     . De 
gasbrander ontbrandt. Houd de bedieningsknop 
enkele seconden ingedrukt totdat de vlam 
stabiliseert.

2. Stel de brander in op de gewenste vlaminstelling.

 hoogste vlaminstelling

Instelling          Betekenis 

laagste vlaminstelling 

De vlam is niet stabiel tussen positie ● en      . 
Selecteer daarom altijd een positie tussen 
    en    .

Draai aan de bedieningsknop om de gewenste 
brander op positie    te zetten.

Als de vlam uitgaat  Schakel de bedieningsknop uit. Wacht een             
                                                    minuut en herhaal stap 1 tot 2.

Als de vlam uitgaat, zal gas ontsnappen. Laat de 
gasbrander nooit zonder toezicht tijdens het gebruik. 
Zorg ervoor dat het voedsel niet overkookt en dat er 
geen tocht is tijdens het koken.

Bij een stroomstoring of vochtige vonkontstekers, 
de gasbrander aansteken met een gasaansteker of 
een lucifer.
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Gebruik draaispit

Rollades voorbereiden Plaats de rollade zo centraal mogelijk aan het 
draaispit en zet het aan beide kanten vast met de  
borgklemmen. 

Het draaispit kan worden gebruikt om gewrichten 
zoals rollades en gevogelte te koken met 
uitstekende resultaten. Het vlees wordt grondig 
en gelijkmatig geroosterd.

De draaispit functie werkt alleen als de schakelaar 
op de grillstand staat. 

U kunt de gewrichten ook omtrekken met touw. 
Bij gevogelte de uiteinden van de vleugels onder 
de rug en de dijen tegen het lichaam aan binden. 
Dit voorkomt dat ze te donker worden. 
Prik in de huid aan de onderkant van de vleugels 
zodat het vet eruit kan lopen.
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Inbrengen van de draaispit

Gevaar voor brandwonden
Raak de warme oppervlakken van de 
kookruimte of de verwarmingselementen nooit

Plaats de draaispit als volgt:
1. Haak de spithouder in de beugel aan het    
    plafond van de kookruimte. Als het nodig    
    is dat u de oven voorverwarmt, de houder  
    erin haken voordat u gaat voorverwarmen.

2. Als de oven is voorverwarmd, de draaispit 
    alleen inbrengen als u een ovendoek of     
    een (thermische) ovenhandschoen            
    gebruikt. Om de spit aan te brengen een   
    uiteinde in de ingebouwde adapter            
    schuiven in het linker zijpaneel van de       
    kookruimte.

3. Haak het andere uiteinde in de houder.
4. Giet een beetje water in de bakplaat en      
    schuif deze in rek positie 1 om het               
    afdruipend vet op te vangen.                       
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aan.
Kinderen moeten te allen tijde op een veilige 
afstand van het apparaat worden gehouden.
Open de deur van het apparaat zorgvuldig. Er 
kan hete stoom uit ontsnappen.



Verwijderen draaispit

Gevaar voor brandwonden
Raak nooit de draaispit of andere accessoires 
rechtstreeks aan als ze heet zijn.
Draag altijd ovenhandschoenen of hittebestendige 
handschoenen bij het hanteren van warme 
accessoires.

Verwijder de draaispit als volgt:
1. Voorzichtig de deur van het apparaat openen.  
    Voorzichtig de draaispit uit de houder                
    verwijderen.

2. Haal de draaispit voorzichtig uit de ingebouwde   
    adapter in het zijpaneel en verwijder het uit de     
    oven.
3. Haal de bakplaat eruit.
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Gevaar voor brandwonden
Raak de warme oppervlakken van de 
kookruimte of de verwarmingselementen nooit
aan.
Kinderen moeten te allen tijde op een veilige 
afstand van het apparaat worden gehouden.
Open de deur van het apparaat zorgvuldig. Er 
kan hete stoom uit ontsnappen.



Reiniging en onderhoud

Katalytische ovenruimte panelen

Gebruik nooit hogedrukreinigers of 
stoomreinigers. Gevaar voor kortsluiting.

Gebruik nooit bijtende of schurende 
reinigingsmiddelen. Dit kan het oppervlak 
beschadigen. Als een dergelijke reiniger op de 
voorkant van het apparaat komt, moet u het 
onmiddellijk met water eraf vegen.

Maak geen oppervlakken van het apparaat 
schoon terwijl het heet is.

Om de oven gemakkelijker schoon te maken, 
kunt u de ovenverlichting inschakelen. Om de 
verlichting aan te zetten, druk op de functieknop 
voor de verlichting van de oven totdat deze 
vastklikt. 

De ovenverlichting 
inschakelen

De panelen van de katalytische kookruimte 
panelen zijn bedekt met zelfreinigende emaille.

De oppervlakken reinigen zichzelf terwijl de 
oven in gebruik is. Grotere spatten worden 
alleen verwijderd nadat de oven meerdere 
malen is gebruikt.

De achter- en zijwanden zijn beschermd met 
katalytische panelen. Reinig deze oppervlakken 
nooit met een ovenreiniger.

Een kleine verkleuring van het emaille heeft 
geen invloed op de automatische zelfreiniging.
 

Zelfreinigende 
oppervlakken
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Fig. a

Fig. b

Telescopische  rails  
(OPTIONEEL:  alleen  bij  sommige  modellen)
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De oven is uitgerust met telescopische rails om het pannen- en 
draadrooster te kunnen plaatsen (Figuur a). 
Afhankelijk van uw persoonlijke smaak en behoeften kunt u de positie 
veranderen van verschillende voedingsmiddelen (Figuur b).



Gebruik juiste reinigingsmiddel
Gebruik geen reinigingsmiddelen die schurende 
stoffen of zuren bevatten, of schoonmaakmiddelen 
zoals staalwollen of roestvrijstalen sponzen. Deze 
kunnen de oppervlakken beschadigen.

Apparaat onderdelen Reinigingsmiddel en schoonmaakmiddel

Kookruimte
Geëmailleerde oppervlakken

• Gebruik een warm sopje; afdrogen met een zachte
  doek.

• Gebruik geen glasschraper.
Bedieningspaneel en knoppen • Afvegen met een vochtige zachte doek.
Afdichting (op de kookruimte) • Gebruik een warm sopje.

Inhaakbare zijrekken • Gebruik een warm sopje.

Gasbranders 
Branders

• Verwijder de brander sproeiers en deksels; gebruik
 een sopje;  goed laten drogen.

• Reinig de contactpunten en thermokoppel met een 
vochtige doek of klein zacht kwastje; goed laten drogen.

• Bij de hermontage: Plaats de brander sproeier op de 
brander.Plaats de branderdeksel precies op de 
brander sproeier.

• De brander deksels zijn gecoat met zwart emaille. 
Na verloop van tijd zal de kleur veranderen. Dit 
heeft geen invloed op de functie.

Buitenkant apparaat 
Roestvrij stalen oppervlakken 

• Gebruik een warm sopje.

Pannendragers • Gebruik een warm sopje.
• Reinig de pannendragers niet in de afwasmachine.

Glazen afdekplaatje
(voor de ovenverlichting) 

• Er zijn speciale roestvrij staal reinigers beschikbaar via 
de klantenservice of speciaalzaken.

• Gebruik een warm sopje; afdrogen met zachte doek.
• Verwijder vlekken van kalk, vet, zetmeel of albumine
  (bijvoorbeeld eiwit) altijd onmiddellijk.
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Glaspaneel deur apparaat • Gebruik een glasreiniger.
Gevaar voor letsel. 
De onderkant van de deur kan scherpe randen hebben.
Reinig de deur en glaspanelen voorzichtig. 



 

Fig. 9 

Fig.9A

 

Reiniging binnenkant glas oven

Opmerking

Apparaatonderdelen
Accessoires

Reinigingsmiddel en schoonmaakmiddel
• Weken in een heet sopje. Schoonmaken met een 

borstel of een spons. 

Het binnenste glas van de ovendeur kan worden 
verwijderd: met de deur in een halfopen positie 
beide handen gebruiken om het glas te 
verwijderen. Na het schoonmaken het glas in de 
omgekeerde volgorde terugplaatsen.
Bij sommige modellen is het glas gezeefdrukt. In 
dat geval dient u er bij het terugplaatsen van het 
glas voor te zorgen dat het gezeefdrukte deel 
leesbaar is als de ovendeur open is.
De binnenste glasplaat van de ovendeur
De binnenste glasplaat van de ovendeur kan 
wordenverwijderd: terwijl de deur halfopen staat de 
schroeven A en B en profiel C verwijderen zoals is 
afgebeeld in figuur 9. Gebruik beide handen om het 
glas te verwijderen zoals getoond in figuur 9A. Na 
het reinigen het glas terugplaatsen in de 
omgekeerde volgorde.
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Verwijderen en aanbrengen deur apparaat

De deur van het apparaat 
verwijderen 

U kunt de deur van het apparaat verwijderen om 
het schoonmaken makkelijker te maken.
De scharnieren van de deur van het apparaat 
zijn beveiligd met een vergrendelingshendel.
Wanneer de vergrendelingshendel in (A) is 
omgevouwen, is de deur van het apparaat 
beveiligd. De scharnieren kunnen niet worden 
losgemaakt.
Als de vergrendelingshendel open is (B), is 
alleen de scharnier beveiligd en kunt u de deur 
van het apparaat verwijderen.

Risico op letsel.
Grijp niet in het scharnier.

Ga als volgt verder:
1. Open de deur van het apparaat.
2. Til de vergrendelingshendels aan weerszijden 
    omhoog.

De deur niet demonteren.
                                           

3. Sluit de deur van het apparaat tot u weerstand
    voelt in een hoek van ongeveer 15º (in            
    verhouding tot de gesloten deur van het          
    apparaat).
4. Grijp de deur aan weerszijden vast met beide 
    handen.
5. Sluit de deur van het apparaat nog een beetje 
    meer.
6. Til de deur iets schuin naar boven om deze te 
    verwijderen.
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De deur van het apparaat 
monteren Ga als volgt verder:

                          

5. Vouw de vergrendelingshendels aan beide       
    zijden vast.
6. Sluit de deur van het apparaat.                          

1. Houd de deur van het apparaat in een hoek.
2. Steek beide scharnieren links en rechts in de 
    steunen.

3. Plaats de deur zodanig dat de                           
    scharniergroeven aan beide kanten in de         
    daarvoor bestemde openingen vastklikken.
4. Open de deur van het apparaat.
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Verwijderen en inbrengen inhaakbare zijrekken

Inhaakbare zijrekken
verwijderen

Inhaakbare zijrekken
inbrengen 

 het zijpaneel.
1. Plaats de bovenste haken in de boorgaten in

1. Maak de schroef aan de onderkant van het 
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U kunt de inhaakbare zijrekken verwijderen 
om ze afzonderlijk te reinigen.
De inhaakbare zijrekken zijn allemaal op vier punten 
aan de zijwanden van de kookruimte bevestigd.
Ga als volgt te werk om de inhaakbare 
zijrekken te verwijderen:

2. Houd de bovenkant van het inhaakbare 
    zijrek vast en schroef de schroef weer aan   
    de onderkant van het inhaakbare zijrek vast.

Ga als volgt te werk om de inhaakbare  
zijrekken te bevestigen:

2. Trek het inhaakbare zijrek een beetje naar 
     beneden en steek de onderste haken in de
     boorgaten.

    inhaakbare zijrek los.

De onderste haken van het inhaakbare zijrek 
zijn los.



Storingen en de servicedienst

Storing                                            Mogelijke oorzaak            Corrigerende maatregel

Storingen worden vaak door een kleinigheid 
veroorzaakt. Lees de volgende aanwijzingen 
voordat u de servicedienst belt.

Er komt stoom op het 
deurpaneel als de oven heet is.

Normaal verschijnsel; 
gevolg van het 
temperatuurverschil.

Niet mogelijk; dit heeft geen 
invloed op de ovenprestaties.

Het apparaat werkt niet. Defecte 
stroomonderbreker

Stroomuitval Controleer of bijvoorbeeld 
het keukenlicht werkt. 

Alle gerechten die in de oven 
worden bereid zijn snel 
aangebrand.

Thermostaat defect Bel de servicedienst. 

Vervang de ovenlamp.
(zie hoofdstuk "Vervangen 
ovenlamp")

De ovenverlichting werkt niet Ovenverlichting is 
defect   

Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door 
volledig opgeleide service-monteurs.

Als uw apparaat niet professioneel wordt 
gerepareerd, kunt u zich blootstellen aan 
aanzienlijke risico's.
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Kijk in de zekeringkast en 
controleer of de 
stroomonderbreker voor het 
apparaat in goede staat is.



               
               
               

                    
                    
                    

      W
   

Vervangen ovenlamp
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het apparaat 
is uitgeschakeld voordat u de lamp vervangt om 
de mogelijkheid van een elektrische schok te 
voorkomen.

Als de ovenlamp uitvalt, moet deze worden 
vervangen. Vervangende hittebestendige lampen 
kunnen worden verkregen via de servicedienst of 
bij de gespecialiseerde detailhandel. Gelieve de 
serienummer van het apparaat op te geven. 
Gebruik geen ander type lamp.

Draai de ovenschakelaar op stand          om te 
controleren of de ovenlamp goed werkt.
                                                                     

Ga als volgt verder:
1. Schakel de betreffende zekering uit.
2. Open de deur van het apparaat.
3. Leg een theedoek in de kookruimte als deze is 
    afgekoeld om schade te voorkomen.
4. Schroef het glazen afdekplaatje van de lamp    
    los in de kookruimte door tegen de klokrichting 
    in te draaien.
5. Vervang de lamp door een exemplaar van        
    hetzelfde type. 
    Spanning: 230 V
    Vermogen: 25 W
    Draad: E14
    Temperatuursbestendigheid: 300ºC

6. Schroef het glazen afdekplaatje er weer op.
7. Verwijder the theedoek en schakel de         
    stroomonderbreker weer aan.
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Servicedienst

Serienummer

Serienummer 
Servicedienst

Gelieve het serienummer van het apparaat door 
te geven als u contact opneemt met de 
servicedienst. Deze cijfers zijn te vinden op het 
achterpaneel.

Om ervoor te zorgen dat u er geen tijd aan hoeft 
te besteden als er een probleem is met uw 
apparaat, kunt u nu hieronder de gegevens van 
uw apparaat invoeren.

Onze servicedienst is er voor u als uw apparaat 
moet worden gerepareerd. U vindt het adres en 
telefoonnummer van uw dichtstbijzijnde 
servicedienst in het telefoonboek. De 
geregistreerde servicecentra geven u graag de 
details van een servicepunt bij u in de buurt.
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Tips en trucs

Tips voor energiebesparing

Tips voor gebruik van de kookplaat 

Tips voor gebruik van de oven

Hieronder vindt u tips en trucs om u te helpen bij 
het koken van voedsel in uw apparaat.

Hier zijn een paar tips om energie te besparen bij 
het gebruik van de kookplaat en de oven.

Zorg ervoor dat de doorsnede van het kookgerei 
geschikt is voor de doorsnede van de kookplaat 
die u gebruikt. U vindt een overzicht van geschikte 
doorsneden in het gedeelte "Uw nieuwe apparaat -
de kookplaat". De vlam van de gasbrander mag 
niet groter zijn dan de doorsnede van het 
kookgerei.

Geschikte doorsnede 
kookgerei 

Pannen met deksels                Gebruik kookgerei met een platte bodem. Gebruik
indien mogelijk kookgerei met deksels om gas te 
besparen.

Minder water                             Gebruik minder water om de kooktijd voor 
bijvoorbeeld groenten en aardappelen te 
verminderen.

Meerdere taarten Het is het beste om een aantal taarten achter 
elkaar te bakken. De oven is nog steeds warm. Dit 
vermindert de baktijd voor de tweede taart. U kunt 
ook twee taartvormen naast elkaar plaatsen.

Gebruik van restwarmte Wanneer er langer kooktijden worden gebruikt, 
kunt u de oven 10 minuten voor het einde van de 
kooktijd uitzetten en de restwarmte gebruiken om 
het koken te voltooien.

Deur apparaat sluiten Houd de deur altijd gesloten wanneer het apparaat 
in gebruik is. Als u de deur van het apparaat moet 
openen, sluit het dan weer zo snel mogelijk. Anders
zal de temperatuur dalen en moet de oven zichzelf 
opnieuw opwarmen.
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Gas Electro* 

1-2 

Tips voor gebruik van uw apparaat

Koken en frituren

De volgende tips hebben betrekking op ovenvast 
vaatwerk en koken en geven uitleg over wat u 
moet doen als er iets misgaat. 

Algemene tips Een lagere temperatuur maakt gelijkmatiger 
bruin.

Reinig het apparaat en de accessoires na elk 
gebruik, zodra ze zijn afgekoeld.

Plaats bakvormen of ovenvast kookgerei in het 
midden van het rooster.
Plaats kookgerei altijd op het midden van de 
brander op de kookplaat.

Kookgerei                                 Gebruik diepe potten voor gerechten die veel 
vloeistof nodig hebben, zodat ze niet kunnen 
overkoken. 

De panbodem moet schoon, droog en vlak zijn.

Toepassingsvoorbeelden

Methode Vermogensniveau 

Verwarming
(afhankelijk van de hoeveelheid) 
Aan de kook brengen 6 
Sudderen
(hoog of laag, afhankelijk van 2 
de behoefte) 
Schroeien 6 
Langer frituren 4 
* Afhankelijk van het model.
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Bak tips 

Tips voor gebruik van 
de draaispit

U kunt de gewrichten ook omtrekken met touw. 
Bij gevogelte de uiteinden van de vleugels onder 
de rug en de dijen tegen het lichaam aan binden. 
Dit voorkomt dat ze te donker worden. 
Prik in de huid aan de onderkant van de vleugels 
zodat het vet eruit kan lopen.

Plaats de rollade zo centraal mogelijk aan het 
draaispit en zet het aan beide kanten vast met de  
borgklemmen. 

Hoe kunt u zien of uw 
biscuitdeeg gaar is.

Ongeveer 10 minuten voor het einde van de in het 
recept aangegeven baktijd, in het hoogste punt van 
de taart een houten spies steken. Als er geen 
taartmengsel aan het hout zit, is de taart klaar.

De taart stort in elkaar                Gebruik de volgende keer minder vloeistof of bak 
bij een iets lagere temperatuur. Let op de in de 
recept aangegeven roertijden.

De taart is hoog in het 
midden en minder om de 
randen gestegen.

De randen van de bakvorm niet invetten. Na het 
bakken de taart zorgvuldig los maken met behulp 
van een mes. 

De taart is te donker op de 
bovenkant.

Plaats de taart lager in de oven en bak iets langer op
 een lagere temperatuur. 

De taart is te droog. Maak kleine gaatjes in de afgewerkte taart met een 
cocktailprikker. Giet dan vruchtensap of een 
alcoholische drank over de taart. De volgende keer bij 
een iets hogere temperatuur in minder tijd bakken.

Het brood of de taart ziet er 
goed uit, maar er lopen 
waterstrepen doorheen.

Gebruik de volgende keer minder vloeistof en bak iets 
langer op een lagere temperatuur. Voor taarten met 
een vochtige topping: eerst de basis voorbakken. 
Bestrooi de basis met amandelen en broodkruimels 
en giet er vervolgens de topping op. Zorg ervoor dat u 
de recepten en de baktijden goed volgt.

De gebakjes zijn niet 
gelijkmatig bruin.

Stel de temperatuur iets lager in. Overmatig gebruik 
van vetvrij papier kan de luchtcirculatie beïnvloeden. 
Snij het vetvrije papier altijd tot de afmeting van de 
bakplaat.
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GARANTIEBEPALINGEN 
 
1. Deze garantiebepalingen gelden uitsluitend voor de oorspronkelijke koper en voor huishoudelijk gebruik van 
       het apparaat in Nederland. Bij doorverkoop van gebruiker aan gebruiker vervalt de garantie.  

 
1. Beschadigde apparaten bij ontvangst niet in gebruik nemen maar direct melden bij uw leverancier.  Eventuele  terugname 

van beschadigde, gebruikte apparaten is niet mogelijk. 
2. De eerste 24 maanden na aankoopdatum wordt voor serviceverlening ten aanzien van gevallen, welke onder

 
 
FRILEC SERVICEBEPALINGEN 

Naam/adres/woonplaats koper: 
.................................................................................................................................................................……………………………
……………………………………….………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
.....................................................................…..................................................…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………………….. 
 
Importeur:  DOMEST import - export B.V.  
  J.F. Kennedylaan 101b   NL - 7001 CZ Doetinchem 
  Tel. 0314 - 362244       Fax 0314 – 378232       E-mail: service@domest.nl 

 
Voor service: Frilec       www.domest.nl – zie service 
 Tel.  0314 – 346646 
 Fax. 0314 – 378232 
 E-mail: service@domest.nl    
                                                              

2. De garantie geldt slechts indien, bij eventueel beroep op de garantiebepalingen, dit garantiebewijs wordt 
 getoond, samen met de originele aankoopnota. 
3. Geen garantie zal van toepassing zijn op gebreken, veroorzaakt door beschadigingen, ruwe of 
 onoordeelkundige behandeling, nalatigheid van de gebruiker, het gebruik van het apparaat op een onjuiste 
 spanning, of gebruik voor een ander doel dan waarvoor het geleverd werd.  Er kan ook geen beroep op de 
 garantie gedaan worden als het typeplaatje met serienummer is veranderd of verwijderd en wanneer door 
 ondeskundigen aan het apparaat is gewerkt. 
4. Buiten garantie vallen: glas, gloeilampen, kunststof onderdelen of accessoires, draadmanden en/of separatie 
 schotten, lak- en/of emaille beschadigingen. 
5. De garantie vangt aan op de dag van plaatsing en houdt in: 
 Twee jaar garantie op het gehele koel-vriesmeubel en de elektrische apparatuur zoals thermostaat, 
 thermische beveiliging, relais, ventilator, transformator, schakelaar enz, met uitzondering van de onder 4 
 genoemde onderdelen. 
6. De garantie omvat uitsluitend het vervangen van defecte of beschadigde onderdelen voor zover wij ons 
 volgens deze garantiebepalingen verantwoordelijk hebben gesteld. 
7. Voorrijdkosten, arbeidsloon, transport- en/of verpakkingskosten, alsmede het transportrisico (voor apparaten 
 die slechts in onze eigen werkplaats gerepareerd kunnen worden) worden niet door de garantie gedekt en 
 zijn voor rekening van de gebruiker.  Zie ook onze 'servicebepalingen' waarin o.a. de berekening van de 
 voorrijdkosten en het arbeidsloon worden omschreven. 
  NB: Reparatiekosten moeten direct voldaan worden. Indien facturering van de monteurskosten wordt verlangd,
   zullen deze worden verhoogd met een bepaald bedrag aan administratiekosten. 
8. Wij zijn niet verantwoordelijk voor werkzaamheden of reparatiekosten, niet in onze opdracht door derden 
 uitgevoerd en evenmin voor kosten of gevolgen, hoe dan ook, direct of indirect uit een storing, gebrek of 
 onoordeelkundig gebruik van het apparaat voortvloeiend. 
9. Vervanging van onderdelen verlengt de garantietermijn niet. 

       deze garantiebepalingen ressorteren, niets in rekening gebracht. 
3.  Vanaf twee jaar na de aankoopdatum worden in rekening gebracht: 
 a. de voorrijdkosten 
 b. het arbeidsloon 
 c. alle vervangen onderdelen.
4. Bij klantenbezoek dienen alle kosten en gebruikte materialen à contant te worden voldaan met inachtname 
 van het onder de punten 2-4 van de servicebepalingen genoemde, ongeacht de aard der werkzaamheden. 
5. Eventuele toezending van onderdelen geschiedt onder rembours. 

FREIBURG 995 TF INOX                   Versie NL 08/2017                        Pagina 57 van 57


