Pro4
Prometheus
BijlagehandleidinS
Pro-lvolgthieronder
in de Prometheus
vanhettyperegelaar
In verbandmet eenrecentewijziging
vande stook'
eindtemperatuur
vande gewenste
maniervoorhetwijzigen
eenaangepaste
van
werktnietbijde regelaar
maniervanprogrammeren,
beschreven
handleiding
De in de originele
NUXAX4.
hettypeHANYOUNG
vande eindtemPeratuur:
Invoeren
op 'display''
schakelaar
1. Zetde driestanden
In
ingedrukt'
de 'MODE'toets
2. Houdnu eenaantalseconden
'Su''
in
oventemperatuur
de actuele
veranderd
hetdisplay
(zieafbeelding)
'{'-toets,hetlaatste
getalvande
3. Drukop de
Dezekuntu nu
gaat
knipperen'
nu
eindtemperatuur
'v'-toetsen.
'a'erì
metde
wijzigen
getalvan
op de '{'-toets,hetmiddelste
4. Druknu nogmaals
Dezekuntu nu
gaatnu knipperen'
de eindtemperatuur
'v'-toetsen.
'a'en
metde
wijzigen
'{'-toets,heteerstegetalvande eindtemperatuur
gaatnu
op de
5. Druknu nogmaals
'v'-toetsen'
metde'a'en
Dezekuntu nu wijzigen
knipperen.
houdtu weereenaantal
vande eindtemperatuur,
6. Alsu klaarbentmet hetinvoeren
'mode'-toets
weerin beeld
Totdatde actueleoventemperatuur
ingedrukt.
de
seconden
staat.
naarde dooru
op 'heate/.Deovengaatnu opstoken
schakelaar
7. Zetde driestanden
eindtemPeratuur.
ingevoerde
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PrometheusPro-l
Alvorensie beqint
Zorg datde oven
ruimteop eenvuurvasteondergrond.
Zetjeovenin een goedgeventileerde
materiaal.
brandbaar
ander
of
muur
van
staat
op minimaal30 crn-afstand
o Zelde ovenuit alsje hemnietgebruikt
van de ovennietaanals dezeaanstaat
. Raakde buitenkant
o zorgdathetsnoervande oven,de wandvande ovennietraakt.
achteralsdezeaanstaat
o Laatje ovennietonbeheerd
brilalsje in de heteovenkijkt
o Draageen beschermende
je
de
ovendeuropenmaakt'
. Zetde ovenuit,voordat
alsje eenwarmeovengaatladenof uitladen.
. Draag(speciale)
ovenhàndschoenen
je nietweetof hetkanof hoe hetzichgedraagtbij
je
waarvàn
oven,
in
o Stookgeenmaterialen
gassen)
gevaarlijke
(explosie,
hogetémpraturen
. Houdje werkplekvrijvanetenswaren.
o

lnstallatie
neemdaneen
als hetnietnodigis.Moetje hetwelgebruiken,
Gebruikgeenverlengsnoer
datgeaardis en nietlangerdan500cm.
verlengsnoer
vanje oven
Plaatsing
veiligeplaats
o Zetje ovenin eendroge,goedgelsoleerde,
bevinden
materialen
o Zorgervoordat in dezélfdèruimtals de ovenzichgeenlichtontvlambare
enz)
(verf,oplosmiddelen,
. 2etje ovenminimaal
30 cm vande muur,nietin de buurtvangordijnof ramen.
vande ruimtewaarinde ovenstaatniethogerwordtdan40
. Zorgervoordatde temperatuur
gradenCelsius.
warm,maarmenbeveelt
o De buitenkant
van de ovenwordtin principenietnoemenswaardig
Je hebtdan ruimteom
zetten.
te
cm
van
50x50
onderplaat
aanom de ovenop eenvuurvaste
leggen'
op
te
is
daar
warm
nog
gebakken,
maar
wat is
materiaal
. Zotgervoordat hetsnoerde ovennietraakt.
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controller
temperatuur
Linkszit hetcontrolepaneelvande oven- digitale
zetten'
te
is
standen
in
3
die
Rechtszit een schakelaar
er na een paarsecondenop de bovensterij
óp OeOfSpLAYstand,danverschijnt
Zetje de schakelaar
vande ovenkamer(bijv'17gra99l in hètg.ro-en,
de tempratuur,
vande digitatetempraiuurcontroller
(b.v'
in hetrood,te staanzoalsdie is ingesteld
rij komtde temperatuur,
op'de onderste
zie afbeeiding).
graden
Celsius
700
naar
gaat
opwarmen
--Oit
je
oven
Oetefentdat als de oven aanzet,de
700graden
zieafbeelding).
van de temPeratuur
Aanpassen
MODE
STAP
VOLGENDE
WAARDEOMLAAG
WMRDE OMHOOG

Klepjevande controller

Openhetklepjevande controller.
positie
in de DISPLAY
Zetde3 standenschakelaar
Drukop de "MODE"toets
Het4e -meestrechtse-cijfervan hetrodedisplayknippert.
Metde pijltoetsomhoogof omlaagpasje dezewaardeaan
STAP".Éet 3e cijferknippert.Metde pijltoetsomhoogof
Drukop de toets'VOLG;ENDE
omlaagpasje dezewaardeaan.
Metde pijltoetsomhoogof
STAP".Het2e cijferknippert.
toets"VOLGENDE
7 . Druko-p'de
omlaagpasje dezewaardeaan
STAP'.Het 1ecijferknippert.Metde pijltoetsomhoogof
8 . Drukó'de tbets"VOLGENDE
je
aan.
pas
waarde
deze
omlaag
nietmeer.
drukdanop de "MODE"toets.De cijferknipperen
9. Alsa1éàijteirzijnaangepast
worden'
ongedaan
Vergeetdit nietdaarandersde wijzigingen
moetworden
watgebakken
Leghetmateriaal
in de OFFpositie.
10.Zetie 3 standenschakelaar
deur.
de
Sluit
ovenkamer.
in
de
leg
het
en
plaatjeof ovendeken
op eenkeramiek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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stijgt
De.oven
nu op HEATERdanstartde ovenmetopwarmen.
1 1 .Zet de 3 standenschakelaar
in
hij
doet
graden
Celsius
(na31800
tempratuur
naarde ingestelde
danzo snelmogelijk
temperatuur
- testneiuitmetje eigenoven).Alsde ovende ingestelde
20 minuten
ongeveer
Staan
minuten
10
dan
oven
de
laat
Je
10
minuten.
op b.v.
zetje eenkookwekker
heeftbereikt,
tempratuur.
bakkenop je ingestelde
op DISPLAY.Je kuntdanaan
zetje de 3 standenschakelaar
atiàan ùanie kookwekker
12 fla f..'et
is' De oven
zienhoewarmde ovenkamer
controller
de bovenéterij vande digitaletempraiuur
afkoelen
het
Wilje
dalen.
snel
heel
niet
zal
en de-tempratuur
is goedgeisolóerd
en een
open.Draagdanwelovenhandschoenen
dande ovendeur
veisnettén,.......2et
bril.
beschermende

Test 1
heeft'
gebruiktzoalsArtClayze in hetassortiment
Hierbijzijnde glasplaatjes
legje de
het
ovenpapier
Op
ovenpapier.
witte
het
#teg-op de vezelplaat
Neemde vezelplaat
glasplaatjes

of er niets
Controleer
in de ovenkamer.
plaatsde vezelplaat
en glasplaatjes
metdaarophetovenpapier
pincet'
goed
een
met
is, leg hetweereven
verschoven
positie
Sluitde ovendeur,zetde ovenop HEATING
op naar800graden
looptzo snelmogelijk
Detemperatuur
op 800gradenCelsius.
Deovenis ingesteld
Na 15
15
minuten.
je
op
kookwekker
zet de
heeftbereikt,
NadatOeovendeze'temperatuur
Celsius.
de
ovendeur
met
afkoelen
de
oven
La.at
DISPLAY.
op
minutenbakkenzetje de 3 standenschakelaar
doeje ditwel- dan
te versnellen,
om hetprocesvanafkoelen
openzetten
(nietde ovéndeur
gesloten
gaatje glaskapot)

is eencabon
Hetresultaat
glaselement
gebakken
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Test2

gebruikt
glasplaa$es
Hierbijziinzelfgesneden
glasfrit
er
en
in
glasplaatjes
de
mettussen
lasfrit
bovenopglas-Poedersig
op de vezelplaat
leg
en
vezelplaat
de
Neem
legje
Op hetovenpapier
hetwitteovenpapier.
metfrit en poeders.
de glasplaatjes

of er niets
Controleer
in de ovenkamer.
en glasplaatjes
plaatsde vezelplaat
metdaarophetovenpapier
pincet'
is, leg hetweerevengoed meteen
verschoven
positie
Sluitde ovendeur,zetde ovenop HEATING
op naar800graden
looptzo snelmogelijk
De tempratuur
op 8OOgradenCelsius.
De ovenis ingesteld
Na l5
op 15 minuten.
zetje de kookwekker
heeftbereikt,
Nadatde ovendezjtempratuur
Celsius.
de
Laatde ovenafkoelenmet ovendeur
op DISPLAY_.
minutenbakkenzetje de 3 standenschakelaar
doeje ditwel dan
te versnellen,
om hetprocesvanafkoelen
openzetten
(nietde ovendeur
gesloten
gaatje glaskaPot)

Hetresultaatis een totalfuse
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Test 3

1 , , ) - _ ^ ) ^ ^ r ^ ú a n tlopen
vanje
op laten ,
In test3 wordtgewerktmetramping.Rampingis hetin een bepaaldtijdspad
ur.
temPratu
ingestelde
van test3 is als volgt:
Dè stookcurve
o Stap1. Naar560gradenCelsiusin 60 minuten
vasthouden
. Stap2. Op 560gradenCelsius,10minuten
zo snelmogelijk
. Stap3. Naar800gradenCelsius,
vasthouden
o Stap4. Op 800gradenCelsius,15minuten
Daarnade ovenuitzettenen aflatenkoelen

Hetaanzettenvande rampfunctievande oven
op DIsPLAYen wachtevenop de digitalecontroller.
zetde 3 standenschakelaar
ziet'
je
de instelknoppen
zodat
omlaag,
Grijzeklepje

ffi

rffil
I rmll

op de "MODE"toetsenje zietdit
Druk3 seconden
(ondersterij kananderenummershebben)
op de "MODE"toetsenje zietdit
Druk3 seconden
hebben)
nummers
kan
andere
rij
(onderste
je

op de "MODE"toetsen zietdit
Druk3 seconden
hebben)
tffil
nummers
andere
(onderste
rij kan
| ilTTryfil

ffi

Druk3 maalopde "MODE"toetsenje zietdit.
die
dit in 1000.Ga metpijlknop
getallenlijnstaatop 0000,verander
Deonderste
maak
wijst,
pijlknop
omhoog
die
met
de
nul,
linkse
meest
dé
naarlinkswilétnaar
eenkleinoranje
knippert
controller
1evanOenuieen1. Linksonderop de digitale
is
dieverandert
lampie.Druk1 maalkortop de "Mode"knopzodatje de instelling
nu nietmeer.
Hetbewustelampjeknippert
bevestigd.

Iffi,l
rt

- namelijk
de
indrukken
tegelijkertijd
In de stapdienu komt,moetje 2 knoppen
+l5
ze
houd
in
en
"LINKS'.
tegelijk
ze
Druk
"MODE'ende toetsmetde [i1tnaar
het
dit.
ziet
Je
ingedrukt.
seconden

r5ffil
__n.m

Drukhierna4 maalop de "MODE"toetsenje zietdit
knopnaarde meestlinkse1 en
Verander'1111naar0111(gametde linkerpijl
dièomlaagwijst de 1 in een0). Druk1 maalkortop de
metde pijlknop
verander
te bevestigen.
"Mode"toetsom dezeinstelling

aangezet'
OFF.Je hebtnu de ramp-functie
Zetnu de 3 standenschakelaarlop
- bijde laatste
stappen
weererafwil halen.Danherhaaljeal bovenstaande
Indienje de ramp-functie
is uitgezet.
ramp-functie
en
de
je 01I 1 terugnaar1 111.Zetde3 standenhendelop OFF
stapvérander

w
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Test 3
Nu kunje glasfusenin stappen.
Hoega je te werk!
De ovenstaatoPOFFPositie
legje de
Op hetovenpapier
hetwitteovenpapier'
en leg op de vezelplaat
Neemde vezelplaat
metfriten Poeders
glasplaatjes
en
metdaarophetovenpapier
Plaatsde vezelplaat
er
niets
of
Controleer
in de ovenkamer.
glasplaatjes
is, leg hetweerevengoed meteen pincet'
iers'cnov-en
Sluitde ovendeur
De stookcuruevan test3 is alsvolgt:
o Stap1. Naar560gradenCelsiusin 60 minuten
o Stap2. Op 560gradenCelsius,10 minuten
vasthouden
zo snel
. Stap3. Naar800gradenCelsius,
mogelijk
o Stap4. Op 800gradenCelsius,15 minuten
vasthouden
. Daarnade ovenuitzettenen aflatenkoelen

vande ovenvoorglasfusinq
Hetproqrammeren
naar560qraden
Steldeeerstestap in. ln 60 minuten
op de digitalecontroller.
positie,
wacht
zet oe oren in olsPLAY
je
"MODEi'
ziet
dit
scherm(cijfersondersterij kunnen
toets,
Druk3 sec.op de
afwijken)
0000wordt
de tijdis in minuten.
rij kunje nu de tijdinstellen,
In dé onderste
je instelling
doorop de "MODE"
Ó060.Bevestig
votgenshetschémahierboven
toetste drukken.
zetde ovenop HEATERpositie,wachtop de digitalecontroller..
Drukop de "l\iode"toetsen je zietdit scherm(cijfersondersterij kunnen
afwijken)
op 560
Zetde tempratuur
instellen.
rij kunje nu de tempratuur
tn dó onOerste
te bevestigen
graden.Drukop de "MODE"toetsomje instelling

K
I

hiervan,gaatje ovenmeteenaan de gangmet hetuitvoeren
Na het bevestigen
Op de
in op 60 minuten.
je
Stelje kookwekker
vandezestapóie hebtingestétO.
en
ovenkamer
van
de
de
tempratuur
rij
aan
geeft
bovenste
de
digitalecontroller
Het
stijgt.
toe
naar
oven
de
moment
op
dat
geàft
waar
aan
ril
dionderste
op
na 60 minutenstaanbeidetempraturen
op 60 minuten,
tijdspadis lng-eétetO
gelijk.
de digitalecontroller
in gesteldetijdspadheeftbereikt,gaatde
tempratuur
Als dé ovende ingesíetcíe
uit.
ovenautomatisch

t
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controller.
dedigitale
wachtop
ffiitie,
rUkunnen
(cijfers
onderste
scherm
dit
ziet
"MODE;'toets,
de
ie
ilk a sec.op
afwijken)
de tijd.is in minuten.0060wordt
in Oéonb"rrterij kunje nu de tijdinstellen,
jé instelling
doorop de "MODE"
ó010.Bevestig
;"tg;" Éetscnémahierboven
toetste drukken.
zetde ovenop HEATERpositie,wachtop de digitalecontroller.
.
.[riODE"toetsen je zietdit scherm1òilters
ondersterij kunnenafwijken)
óiu[ op de
blijftop 560
De tempratuur
instellen.
rij kunje nu dé tempratuur
In de onderste
graden.Drukopde'ttrtOOE'toetsomjeinstellingtebevestigen
hiervan,gaatje ovenmeteenaan de gangmethet uitvoeren
Na het bevestigen
in op 10 minuten'Op de
uaì OèrJstapói" 1ehebtinlestéld.Stelje kookwekker
en de
van d.eovenkamer
tempratuur
de
rij
aàn
digitalecontrollergeeftde bóvenste
de
Aangezien
stijgt.
toe
naar
oven
de
moment
dat
op
rij geeftàanwaar
òriOérste
veel
niet
er
zal
tempratuur,
van
de
vastirouden
het
op
ovenis ingeétetO
gaatde
Na deze10 minuten
op 10 minuten.
is ingesteld
veranoerin.Hettijàspad
uit.
ovenautomatisch
wachtop de digitalecontroller.
zet de o\renin DlsPtnY positie,
rij kunnen
onderste
je
Druk3 sec.op de "MODE;'toets,zietdit scherm(cijfers
afwijken)
de tijdis in minuten.0010wordt
rij kunje nu de tijdinstellen,
In dó onderste
je instelling
doorop de "MODE"
Bevestig
b000.
hierboven
vofgenshetschéma
te
drukken.
toets
wachtop de digitalecontroller.
Zetde ovenop HEATERpositie,
..
,,MODE"
toetsen je zietdit scherm(cijferyondersterij kunnenafwijken)
óiu[ op de
op 800
Zetde tempratuur
instellen.
rij kunje nu dé tempratuur
In de onderste
je
bevestigen
te
instelling
om
graden.Drukop de "MODE"toets
gaatje ovenmeteenaande gangmethetuitvoeren
hiervan,
Na hetbevestigen
je de digitale
je
Blijfin de buurtvanje oven,-zodat
vandezestapóie hebtingestétO.
rij
geeft
bovenste
de
controller
digitale
Op
de
gaien
hóuden.
kunt
in de
controller
dat
op
geeft
waar
aan
rij
onderste
en
de
ovenkamer
van
de
aande tempratùur
op zo snel
de ovenis ingesteld
momentde ovennaartoestijgt.Aangezien
vande
bereiken
het
Na
snelstijgen.
mogelijknaar800graden.Zàlae tempratuur
uit.
gaatde ovenautomatisch
tempratuur
ingéstelde
wachtop de digitalecontroller'
Zetde o\renin DISPLAYpositie,
rij kunnen
je
"MODE;'
zietditscherm(cijfersonderste
toets,
Druk3 sec.op de
afwijken)
de tijdis inminuten.0000wordt
rij kunje nu de tijdinstellen,
tn Oéonderste
je instelling
doorop de "MODE"
b0t5. Bevestig
volgenshetschémaÉerboven
toetste drukken.
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gaatje ovenmeteenaande gangmethetuitvoeren
hiervan,
Na hetbevestigen
Doorde tijd
op 15 minuten.
Zetje kookwekker
vandezestapóieje hebtinlestétO.
je
oven
totwel 15
dat
het
zijn
kan
je
die hetduurtvoordat de ovenhebtingesteld,
hier
we
dat
werk
fuse
het
voor
geen
gradenCelsiusterugLakt.Dit is
Probleem
vande
tempratuur
de
aan
rij
geeft
bovenste
de
controllér
úituoer"n.Op de dig-itale
toe
naar
de
oven
moment
op
dat
geeft
waar
aan
rij
onderste
de
en
ovenkamer
wat gezaktzijndanstijgtze weernaarde ingestelde
stijgt.Mochtde tempratuur
gaatde
Na deze15 minuten
op 15 minuten.
is ingesteld
80ó graden.Hettijd'spad
uit en begintaf te koeler.
ovenautomatisch
I
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vantotalfuse
Resultaat
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