HANDLEIDING OASE *
KEUKEN
FORNUIS
VAATWASSER
CD-SPELER

Fornuis :
Het fornuis heeft 8 knoppen
de 2 linker knoppen:
1e knop is voor gebruik van de oven
tevens voor het instellen van de temperatuur
e
2 knop dient op 10 voor 12 te staan en is voor het ventileren
Aan de rechterzijkant in de muur zijn ook 2 knoppen
1e knop is tevens voor de ventilatie [ niet beide ventilatie knoppen tegelijk gebruiken ]
2e knop is voor het licht.
Naast de beide linker knoppen is een display
hieronder bevinden zich 5 kleine knopjes
indrukken in de volgende volgorde
Knoppen 1 + 2 [ 1 = instellen klok oven ] 2 = [ onderwarmte ]
Knop 5 [ + ……. instellen het aantal minuten ]
Het licht van de oven moet aangaan, dit geeft aan dat de oven daadwerkelijk aan is.
Knop 4 [ teveel minuten aangegeven kan je deze verminderen ]
De middelste knop niet gebruiken
uitmaken : knop 1.

 ---oo0oo--De afzuigkap :
1, 2, 3 en 4
1 en 4 = licht
2
=afzuigen
3
= niet gebruiken

 ---oo0oo---

Vaatwasser :
De vaatwasser openmaken
haal de bak waarin de vaat moet eruit
- stop 3 filters in de vaatwasser – klikken met draaiende beweging
- tevens een blokje ( zonder cellofaan ) in de bak
- sluit de klep van de vaatwasser
- druk op de volgende 3 knoppen:
rechtsboven : knop AAN
2e van links met de pijl naar boven
Aluminiumkleurige knop [ voor water ]
je ziet 2 displays:
links moet staan op
80
rechts moet staan op
60
dit proces duurt 30 minuten
Als de machine warm is, open de klep en schuif de grijze bak
met vaat in de stomende machine
de bakken met grote gaten mag wel bestek maar geen lepeltjes/taartvorkjes in
de bak met de kleine gaatjes kan gebruikt worden voor lepeltjes en taartvorkjes
Is de afwas klaar, dan piept de machine en kan de klep worden opengemaakt
en de vaat eruit worden gehaald.
De bak kan je boven op de vaatwasmachine plaatsen of
op het stenen gedeelte van het aanrecht.
Het totale wasprogramma duurt 90 seconden
- druk op de knop uit
[ onder de aanknop ]
- vaat eruit halen
- is de vaatwasser afgekoeld dan de filters eruit halen
- het water moet eruit lopen
- soms blijft er bij de afvoer water liggen – dit met een lepel eruit halen
- de vaatwasser aan de binnenkant helemaal drogen

 ---oo0oo---

IJSKAST
Hierover info bij de beheerder/ beheerster

 ---oo0oo--CD – speler
Direct bij binnenkomst staat de CD-speler rechts
merk Philips
- gebruik de POWER knop om het toestel aan te doen
- op de klep boven rechtsonder licht drukken – opent het apparaat
- plaats de CD in het apparaat
- sluit de klep
- druk op PLAY

 ---oo0oo--CV – Thermostaat
Bij vertrek de thermostaat altijd terug naar 16 graden.

 ---oo0oo---

