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Teka Hydroclean®
 function

Do not pour water into a hot oven as this 
can damage the enamel of the oven.



 a duration of 4 minutes on the 
timer. 

to work properly.

Before touching the inside surface of the 
oven, make sure that it has cooled 
properly. 



 



Descrição do forno

  
  
  
  
  
  
  

Painel de comandos

 
 



 

Símbolos do seletor de funções 

Funções do forno 

 

 

  

   

  

  

  

 

 



AVISADOR

 

 desligar-se-á de forma 

automática.
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Carne 

Aves 

Peixe 

Fruta 

Pão 



 

Função Teka Hydroclean®

Com o  frio, coloque um pano 
estendido na base do forno.



Verta lentamente 200 ml de água na parte 
inferior da cavidade do forno.

Rode o selector de funções para a posição 

Regule o selector de temperatura para 90 
ºC.

 Programe uma duração de 4 minutos no 
temporizador. 

Decorridos os 4 minutos, será emitido um 
sinal sonoro e o forno deixará de aquecer. 

Coloque o selector de funções na posição 

.

Espere 20 minutos aproximadamente até 
que o interior do forno arrefeça. 

O forno está pronto para retirar os restos 
de sujidade e a restante água com o pano.

  

Para melhores resultados, adicione uma 
colher pequena de detergente suave para a 
loiça no copo de água antes de o verter no 
pano.
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Descripción del horno

  
  
  
  
  
  
  

Frontal de mandos

 
 

 

  



 

Símbolos del selector de funciones 

Funciones del horno 

 

 

  

   

  

  

  

 

 



  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo del horno
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Funciones de seguridad

 

 

Función Teka Hydroclean® 



Con el horno frío, coloque una bayeta 
extendida sobre el suelo del horno

Vierta lentamente 200 ml de agua en la 
parte inferior de la cavidad del horno.

Gire el selector de funciones a la posición 

Regule el selector de temperatura a 90º C.

Programe una duración de 4 minutos en el 
temporizador. 

Transcurridos los 4 minutos, se oirá una 
señal sonora y el horno dejará de calentar. 

Ponga el selector de funciones en 

posición

Espere 20 minutos aproximadamente 
hasta que se enfríe el interior del horno.

El horno está listo para retirar los restos de 
suciedad y agua sobrante con la bayeta.

Asegúrese antes de tocar directamente la 

superficie interior del horno, de que la 

temperatura es adecuada. 



 



  
  
  
  
  
  
  

 
 



 

 

 

  

   

  

  

  

 

Décongeler lentement les aliments délicats ; pour décongeler et continuer 
de cuire à faible puissance. 

Cuire de la viande, du poisson et du riz. 

Décongeler rapidement de petites quantités et aliments pour bébés, 
comme par exemple les biberons. 

Chauffer et cuire les aliments. 

Cuire des légumes et pommes de terre. 

Cuire des gratins et des plats cuisinés. 

Décongeler et cuire de petites quantités. 

Chauffer des liquides. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 





 





 

 

Fonction Teka Hydroclean® 



 

 

 

  

Laissez la porte du four fermée jusqu’à ce 

que la phase de refroidissement soit 

terminée. 

Celle-ci est nécessaire pour le bon 

fonctionnement de la fonction

Avant de toucher directement la surface 

intérieure du four, veillez à ce que la 

température soit appropriée. 



 



  
  
  
  
  
  
  

 
 



 

Funktionswahlschaltersymbole

Backofenfunktionen 
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Teka Hydroclean® Funktion 



Legen Sie bei kaltem Backofen ein 
geöffnetes Tuch auf den Backofenboden.

Gießen Sie langsam 200 ml Wasser in den 
unteren Teil der Backofenröhre.

Drehen Sie den Funktionswahlschalter auf 

Position 

Stellen Sie den Temperaturwahlschalter 
auf 90 °C.

Stellen Sie am Zeitschalter 4 Minuten 
Dauer ein. 

Nach Ablauf der 4 Minuten ertönt ein 
akustisches Signal und der Backofen 
beendet die Heizfunktion.

Drehen Sie den Funktionswahlschalter auf 

Position

Warten Sie etwa 20 Minuten ab, bis sich 
der Backofen innen abgekühlt hat.

Der Backofen ist bereit, um die 
Schmutzreste und das übrige Wasser mit 
dem Tuch entfernen zu können.

Sollte nach der Hydroclean® Funktion eine 
gründlichere Reinigung erforderlich sein, 
müssen Sie neutrale Reinigungsmittel und 
nicht scheuernde Schwämme verwenden.

  

Geschirrspülmittel hinzufügen, 

bevor sie es über das Tuch gießen.

Öffnen Sie die Backofentür erst, wenn die 

Abkühlphase abgelaufen ist.  

Das ist für den ordnungsgemäßen Betrieb 

der Hydroclean® Funktion erforderlich.

Vergewissern Sie sich, dass die 

Temperatur der Ofeninnenflächen 

geeignet ist, bevor Sie sie berühren. 



 



 Bedieningspaneel  Koelluchtuitlaat 

 Grillweerstand  Bevestiging aan meubel 

 Plaathouder  Lamp 

 Braadrooster  Achterpaneel 

 Plaat  Turbine 

 Scharnier  Ovendichting 

 Binnenglas  Deur 

 
 



 

 

 

  

   

  

  

  

 

Kijk voor een beschrijving van het gebruik 

van alle functies in de bij uw oven 

meegeleverde bakgids. 



 

Beschrijving van de display

 

 

 

De gevoeligheid van de touchtoetsen past 

zich continu aan de 

omgevingsomstandigheden aan. 

Wanneer u de oven op het elektriciteitsnet 

aansluit, dient u erop te letten dat het 

oppervlak van het bedieningspaneel 

schoon en obstakelvrij is.  

Als u de toetsen met uw vinger aanraakt 

maar de oven niet op juiste wijze reageert, 

koppel dan de oven van het 

elektriciteitsnet los en sluit hem na een 

tijdje opnieuw aan. Op deze manier 

worden de sensoren automatisch 

ingesteld en reageren zij opnieuw nadat 

ze met de vinger worden aangeraakt.



 

DE TIJDSDUUR INSTELLEN

 Wanneer u de oven inschakelt, knippert 

12:00 op het scherm. 

 Druk op  of  om de uren aan te 
passen. 

 Druk op  om de uren te bevestigen. 

 Druk op  of  om de minuten aan te 
passen. 

 Druk op  om de minuten te bevestigen. 

 Als u het tijdstip wilt wijzigen, drukt u op 

 of  tot de tijd begint te knipperen. 

Druk op  en volg de instructies in de 
vorige punten.

DE KLOK VERBERGEN EN OPNIEUW 

WEERGEVEN

 Als u de klik wilt verbergen, drukt u  
gedurende 5 seconden in. 

 Als u de klik opnieuw wilt weergeven, 

drukt u  gedurende 5 seconden in.ç

Het gebruik van de oven

OVENFUNCTIES

 Na het instellen van de klok is de oven 

klaar voor gebruik. Selecteer een 

bereidingsfunctie met de functie 

selectieschakelaar en de temperatuur met 

de temperatuurregelaar.

 U zult zien dat het symbool tijdens het 
bakproces gaat branden om aan te geven 
dat warmte wordt overgebracht naar de 
etenswaren. Dit symbool gaat uit wanneer 
de geselecteerde temperatuur is bereikt. 

 Om de oven uit te zetten, de knoppen in 

stand zetten 

WERKING VAN DE TIMING VAN DE OVEN

De kookwekker programmeren

Druk op  of  totdat het symbool  
op het scherm gaat knipperen en druk op 

. Op het scherm verschijnt de 
aanduiding “0_00”. 

2. Selecteer de tijd waarna de kookwekker 

moet afgaan door te drukken op  of 
. Er klinken 2 pieptonen ter bevestiging en 
de aftelling vanaf de geselecteerde tijd 

wordt weergegeven. Het symbool  
gaat traag knipperen. 

In het geval van een stroompanne worden 

de klokinstellingen gewist en 12:00 

knippert op het scherm van de klok. Reset 

ze en programmeer opnieuw. 

In modellen met een elektronische 

temperatuurregelaar verschijnt de 

temperatuur op het scherm als u draait 

aan de selectieschakelaar. 

Nadat u de temperatuur hebt 

geselecteerd, verschijnt de klok 

automatisch opnieuw.

Bij de start van een bereidingscyclus geeft 

de oven automatisch de totale tijdsduur 

weer van de vooruitgang van de cyclus als 

de bereidingstijd of de eindtijd niet is 

ingesteld. 



3. Wanneer de tijd voorbij is, klinkt er 90 

seconden lang een geluidssignaal en gaat 

het symbool  snel knipperen.

Druk een willekeurige toets in om het 
geluidssignaal uit te schakelen. Op dat 

moment gaat het symbool  uit.

Als u de tijdsduur wilt wijzigen op de zoemer, 

drukt u op  of  tot  knippert en de 

uren niet meer knipperen; druk daarna op  
en herhaal de stappen. Wanneer u naar de 
timerbediening gaat, verschijnt de momenteel 
resterende tijd die u kunt aanpassen.

Bereidingstijd programmeren 

1. Selecteer een functie en een 

bereidingstemperatuur via de oven 
bedieningspaneel. 

2. Druk op  of  tot het  symbool op 

het scherm begint te knipperen en druk 

daarna op . De “0_00” indicatie 
verschijnt op het scherm. 

3. Selecteer de tijdsduur waarna u wilt dat 

het alarm inschakelt door te drukken op 

 of . U hoort 2 geluidssignalen om te 
bevestigen dat de tijdsduur werd ingesteld 
en dat de klok begint af te tellen vanaf de 

geselecteerde tijdsduur. Het  symbool 
knippert. 

4. Zodra de bereidingstijd afgelopen is, 

schakelt de oven uit en weerklinkt een 

alarm en het  symbool begint te 
knipperen. 

5. Druk op  om het alarm te stoppen en 

schakel het  symbool uit. De oven 
schakelt opnieuw in. 

6. Zet de knoppen in stand  om de oven uit 

te zetten. 
U kunt de resterende baktijd op elk moment 

wijzigen door op  of  te drukken totdat 

het symbool  snel gaat knipperen. Druk 

vervolgens op  om de tijd te wijzigen.

De eindtijd van de bereiding 

programmeren 

1. Selecteer een bereidingsfunctie en een 

temperatuur. 

2. Druk op  of  tot het  symbool op 

het scherm begint te knipperen en druk 

daarna op . De “0_00” indicatie 
verschijnt op het scherm. 

3. Selecteer de tijdsduur waarna u wilt dat 

het alarm inschakelt door te drukken op 

 of . U hoort 2 geluidssignalen om te 
bevestigen dat de tijdsduur werd ingesteld 
en dat de klok begint af te tellen vanaf de 

geselecteerde tijdsduur. Het  symbool 
knippert. 

4. Aan het einde van de cyclus schakelt de 

oven automatisch uit en weerklinkt een 

alarm en het  symbool begint te 
knipperen. 

5. Druk op  om het alarm te stoppen en 

schakel het  symbool uit. De oven 
schakelt opnieuw in. 

6. Zet de knoppen in stand  om de oven uit 

te zetten. 

U kunt de resterende baktijd op elk moment 

wijzigen door op  of  te drukken totdat 

Met de kookwekkerfunctie gaat de oven 

na afloop van de geprogrammeerde tijd 

niet uit. 

Met de Zoemerfunctie wordt de 

resterende tijdsduur permanent 

weergegeven op het scherm. Met deze 

geprogrammeerde functie is het niet 

mogelijk de tijdsduur of de totale 

geprogrammeerde bereidingstijd weer te 

geven.



 

het symbool  snel gaat knipperen. Druk 

vervolgens op  om de tijd te wijzigen.

De bereidingstijd en eindtijd te 

programmeren

Selecteer een bereidingsfunctie en een 
temperatuur. 

2. Druk op  of  tot het  symbool op 

het scherm begint te knipperen en druk 

daarna op . De “0_00” indicatie 
verschijnt op het scherm. 

3. Selecteer de bereidingstijd door  of  

aan te raken. U hoort 2 pieptonen, de 
resterende tijdsduur verschijnt op het 

scherm en het  symbool knippert. 

4. Druk op  om de optie te selecteren. 

5. Druk op  of  tot het  symbool op 

het scherm begint te knipperen en druk 

daarna op . De “0_00” indicatie 
verschijnt op het scherm. 

6. Selecteer de eindtijd van de bereiding 

door te drukken op  of . 

7. De oven blijft losgekoppeld en de  en 

 symbolen lichten op. De oven is nu 
geprogrammeerd. 

8. Wanneer het moment is aangebroken om 

te beginnen koken, schakelt de oven in en 
blijft hij werken gedurende de 
geprogrammeerde tijdsduur. 

9. Tijdens de bereiding blijft de resterende 

bereidingstijd op het scherm en het  
symbool knippert langzaam. 

10. Als de bereidingstijd afgelopen is, schakelt 

de oven uit, er weerklinkt een alarm en het 

 symbool begint te snel knipperen. 

11. Druk op  om de zoemer te stoppen en 

schakel het  symbool uit. De oven 
schakelt opnieuw in. 

12. Zet de knoppen in stand  om de oven uit 

te zetten. 
U kunt de resterende baktijd op elk moment 

wijzigen door op  of  te drukken totdat 

het symbool  snel gaat knipperen. Druk 

vervolgens op  om de tijd te wijzigen.

MAGNETRON

Selecteer de magnetronfunctie. 

2. Het scherm geeft standaard 00:30 (Snel 

starten functie) weer. Druk op  of  tot 
het scherm 1:00 weergeeft. 

3. Druk op  om te bevestigen. 

4. Het scherm geeft de standaard 

bereidingstijd weer. Selecteer de 
gewenste bereidingstijd door te drukken 

op  of . 

5. Druk op  om te bevestigen. 

6. Het scherm geeft de standaard 

Vermogensinstelling weer. Selecteer de 
gewenste vermogensinstelling door te 

drukken op  of . 

7. Druk op  om te bevestigen. 

8. Druk op  om de magnetron functie te 

starten met de gewenste parameters.

SNEL STARTEN

Selecteer de magnetronfunctie.

Druk op  en de magnetron begint 
onmiddellijk te werken in de Magnetron 
functie aan het maximum vermogen 
gedurende 30 seconden. 

3. Als de werkduur wilt verhogen, drukt u 

opnieuw op . Elke maal u deze toets 
indrukt, wordt de werkduur verhoogd met 
30 seconden.



ONTDOOIEN VOLGENS TIJDSDUUR

 

 

 

 

 
 

Druk op  om te bevestigen.

Druk op  om te bevestigen

F01 0.10 – 2.00 2:10 – 43 20 – 30 

F02 
0.10 – 2.50 2:20 – 58 20 – 30 

F03 0.10 – 2.00 2 – 40 20 – 30 

F04 0.10 – 0.50 2:36 – 13 10 – 20 

F05 0.10 – 0.80 2:25 – 19 10 – 20 

 

 

 

 
 

 

 

Raadpleeg de Bereidingsgids voor advies 

bij de ontdooien tijdsduur. 

Wanneer “Turn” op het scherm verschijnt, 
opent u de deur, draait u de etenswaren 

en druk u op  om door te gaan.

Wanneer “Turn” op het scherm verschijnt, 
opent u de deur, draait u de etenswaren 

en druk u op  om door te gaan.



 

Giet geen water in de warme oven. Dit kan 

het email van uw oven beschadigen. 

Het maximumvermogen dat kan worden 

geselecteerd is 600W. 
De temperatuur kan op elk moment 

worden gewijzigd door te draaien aan de 

temperatuur bedieningsknop.



  

Doe voor een beter resultaat een lepeltje 

mild afwasmiddel in het glas water voordat 

u het over het keukendoekje uitgiet. 

Open de ovendeur pas als de 
Hydroclean® functie is afgelopen.  

De afkoelfase is nodig voor de juiste 
werking van de Hydroclean® functie. 

Zorg ervoor dat de temperatuur veilig is 
voordat u de binnenwanden van de oven 
direct aanraakt. 
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