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Beste klant, 

Bedankt dat u voor een van onze producten hebt gekozen. Om er zeker van te zijn dat u 
lang plezier hebt van uw nieuwe product, vragen wij u deze gebruikshandleiding 
zorgvuldig te lezen en de instructies op de volgende pagina's goed te volgen. Om 
mogelijke schade als gevolg van oneigenlijk gebruik te voorkomen, dient u deze 
handleiding zorgvuldig te volgen bij het gebruik van dit product. Wij zijn niet 
aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik. 
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T E CHNI SCH E  GEGE VENS  

 

 

 

 

 

CO N FORMI T E I T SVE RKL AR I NG  

 

      

Artikelnummer 7000008 

Model RA008 

Stroomvoorziening 220- 240V 50- 60Hz 

Vermogen max. 1800 watt 

Temperatuurbereik 30 ° C -  200 ° C 

 

D I T  A P P A R A A T  I S  V E R V A A R D I G D  V O L G E N S  D E  V O L G E N D E  N O R M E N :  
2014/30/EU (EMV) 
2014/35/EU (LVD) 
2011/65/EU (RoHS) 
2009/125/EU (ERP) 

F A B R I K A N T :  
Marketbrands GmbH, Brandshofer Deich 68, 20539 Hamburg 

www.bobhome.de, service@ bobhome.de 

WEES VOORZICHTIG: 

Gevaar voor verbranding! Raak tijdens het gebruik 
geen oppervlakken of stoomafvoeropeningen aan. 
Ook de filterdrager zal tijdens het gebruik en ook na 
het uitschakelen nog heet zijn. 

http://www.bobhome.de/
mailto:service@bobhome.de


VE I L I GH E I D S I NST RU CT I E S  

 
1. Dit apparaat bevat elektrische onderdelen en een verwarmingselement, dompel het 

nooit onder in water en houd het nooit onder een kraan. 

2. Doe geen vloeistoffen in de hoofdunit, om stroomstoten te vermijden. 

3. Als de stekker niet in het stopcontact kan worden geplaatst, probeer dan een andere 
positie. Als het nog steeds niet past, neem dan contact op met een elektricien. Probeer 
nooit zelf het stopcontact of de stekker te wijzigen! 

4. Zorg ervoor dat de stekker volledig en correct in het stopcontact is gestoken. 

5. Voorkom dat voeding in contact komt met het verwarmingselement, door de oven niet 
te vol te steken, in het bijzonder het draaispit. 

6. Gebruik het apparaat nooit als de stekker, de stroomkabel of het apparaat 
beschadigd is. 

7. Gebruik uitsluitend de door de fabrikant geleverde accessoires. 

8. Plaats het apparaat op een vlak, plat en droog oppervlak. Zorg ervoor dat de 
stroomkabel niet geknikt is. 

9. Zorg ervoor dat de stroomkabel geen hete voorwerpen aanraakt. 

10. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen of open vuur. Plaats het 
apparaat met een minimale afstand van 15 centimeter t.o.v. van andere voorwerpen 
achter, naast en boven het apparaat. 

11. Als u de stekker uit het stopcontact haalt, trek dan nooit aan de stroomkabel, maar 
pak altijd de stekker vast 

12. Gebruik het apparaat enkel voor het beoogde doel. 

13. Bedek nooit de luchtinlaat of - uitlaat. Hierdoor kan het apparaat oververhit raken. 

14. Het apparaat is niet bestemd voor commercieel gebruik. 

15. Doe nooit olie in de roterende mand. Dit kan brand in de kookruimte veroorzaken. 

16. Het apparaat wordt ook aan de buitenkant erg heet. Let op: raak geen hete 
onderdelen aan. Gebruik te allen tijde hittebestendige handschoenen om de voeding 
of de accessoires te verwijderen. 

17. Als er rook uit het apparaat komt, trek dan de stekker uit het stopcontact, laat het 
apparaat afkoelen en verwijder de voeding uit de kookruimte. 

18. Wanneer het kookprogramma is voltooid, klinkt er een signaal en blijft de ventilator 
nog ongeveer 20 seconden draaien, om het apparaat af te koelen. 

19. Het apparaat is voor uw veiligheid uitgerust met oververhittingsbeveiliging. Als de 
temperatuur in het apparaat te hoog wordt, schakelt het apparaat zich automatisch uit 
en kan het pas na ca. 30 minuten afkoelen weer in bedrijf worden genomen. 

20. Sluit het apparaat nooit aan op een aparte timer of afstandsbedieningssysteem. 
Gebruik ook geen verlengkabels. 

21. Kinderen, lichamelijk of geestelijk beperkte personen mogen het apparaat uitsluitend 
gebruiken onder toezicht van of na gedetailleerde instructies van een begeleider. 
Kinderen onder de 8 jaar mogen het apparaat niet gebruiken. Houd kinderen uit de 
buurt van het apparaat. 
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22. Gebruik het apparaat enkel binnenshuis en bescherm het tegen vocht en direct 
zonlicht. 

23. Trek de stekker uit het stopcontact, als u het apparaat langere tijd niet gebruikt of 
zonder toezicht bewaart. 

24. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. In het geval van problemen met het 
apparaat neemt u contact op met een gespecialiseerde werkplaats of uw dealer 

25. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen, ook niet als het apparaat niet 
in gebruik is. 

26. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Wij 
wijzen elke vorm van aansprakelijkheid af, voor schade, veroorzaakt door het 
negeren van de informatie en instructies. 

 
 

O VE RZ I CH T  VAN  H E T  T OE ST E L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hoofdunit 

2. Roterende mand 

3. Vorken voor draaispit 

4. Draaispit 

5. Houder om de mand te plaatsen of 
verwijderen 

6.  Kebabaccessoires (optioneel) 

7.  Kebabspiesjes (optioneel) 

8.  Bakplaat 

9.  Droogrooster 



ACCE SSO I RE S  
 

 

2. Roterende mand 

Ideaal voor frieten, nuggets of voor het branden van koffie en noten. Gebruik de houder 
om de mand te plaatsen of te verwijderen. 

 

3. +  4. Rotisserie set 

Ideaal voor een hele kip, ander gevogelte of gebraad. Steek de draaispit door het midden 
van de voeding en zet hem aan beide kanten vast met de vorken voor de draaispit. Zorg 
ervoor dat de voeding niet te groot is en het verwarmingselement niet aanraakt. 

 

5. Houder om de mand te plaatsen of verwijderen 

Gebruik de houder om het draaispit en de roterende mand in het apparaat te plaatsen of 
te verwijderen. 

 

6. +  7. Kebab set (optioneel) 

Gebruik deze set voor elk type voeding, zoals sjasliek of groentespiesjes. De set is ook erg 
geschikt voor vis of scampi. 

 

8. Bakplaat 

Gebruik de bakplaat om olie op te vangen of voeding te bakken. 

 

9. Droogrooster 

Geschikt voor het drogen van voeding, zoals fruit of vlees. Gebruik deze roosters om 
voeding te verwarmen of te bakken. 

 

Let op! 

Sommige van deze accessoires zijn erg spits of scherp. Let op, dat u zich niet verwondt. 
Alle accessoires worden erg heet tijdens het gebruik van het apparaat! Let op dat u zich 
niet verbrandt. 
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D I SP L AY 

1. Digitaal LED- display 

Het display toont tijdens het programma afwisselend de resterende gaartijd en de 
temperatuur 

 

2. Statusweergave 

Dit display knippert in reeksen tijdens het programma. Na afloop van het programma 
blijft het display nog ca. 20 seconden knipperen. 

 

3. Displayweergave 

Selecteer hier het geschikte programma. De tijd en temperatuur zijn vooraf ingesteld. U 
kunt beide voor elk gebruik aanpassen. 

 

4. Binnenverlichting 

Hier kunt u tijdens het programma de binnenverlichting in-  en uitschakelen, zodat het 
eten beter zichtbaar is. Bij het openen en sluiten van de deur, gaat het licht automatisch 
aan en uit. 

 

5. Rotisserie- functie 

Schakel hier het draaispit in of uit. Het display knippert tijdens het programma. 

 

6. Temperatuurinstelling 

Hier kunt u de temperatuur afzonderlijk verhogen of verlagen, in stappen van 5 ° C, van 
65 ° C tot 200 ° C. In het droogprogramma kunt u van 30 ° C tot 80 ° C gaan. 

 

7. Timer- instelling 

Hier kunt u de gaartijd afzonderlijk verhogen of verlagen, van 1 tot 60 min. Tijdens het 
droogprogramma kunt u kiezen uit een bereik van 2 tot 24 uur. 

 

 

 



POWER/START- knop 

Deze knop gaat branden, nadat de stekker in het stopcontact is gestoken. Raak de 
knop aan om het display in te schakelen. Druk nogmaals op de knop om het gewenste 
programma te starten. Als u de knop aanraakt tijdens het lopen van het programma, zet 
u het apparaat in stand- by. Het display is dan uitgeschakeld. De binnenverlichting en de 
ventilator blijven nog ongeveer 20 seconden draaien. 

 

PROGRAMMAKEUZE  

 

I NG E B RU I KNAME  

 

Alvorens het eerste gebruik 

1. Zorg ervoor dat er geen onderdelen beschadigd zijn 

2. Lees deze instructies aandachtig, samen met alle informatie over het apparaat en de 
accessoires 

3. Verwijder de verpakking en alle informatielabels 

4. Reinig de accessoires met warm water. Let op, enkel de accessoires mogen in de 
vaatwasser worden geplaatst. 

5. Reinig de binnen-  en buitenkant van de hoofdunit met een vochtige doek 

 

Kookprogramma's 

Let op, de aangegeven en voorgeprogrammeerde programma’s bevatten enkel 
richtlijnen. Stel de temperaturen en tijden in, op maat van het juiste recept en uw smaak. 
Eet nooit rauwe en niet goed doorbakken voeding. 

 

Gebruik van de rotisserie- functie 
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PROGRAMMA Temperatuur Tijd 

7. Frietjes 200 ° C 20 min 

8. Steaks/Nuggets 200 ° C 20 min 

9. Vis 200 ° C 10 min 

10. Braden 200 ° C 22 min 

11. Kip 190 ° C 25 min 

12. Bakken 200 ° C 45 min 

13. Rotisserie 190 ° C 25 min 

14. Drogen* 30 ° C 8 u (*2 -  24 uur) 
 



1. Bevestig het eten aan het draaispit of vul de roterende mand. 

2. Installeer de accessoires in de hoofdunit, met behulp van de houder. Zorg ervoor dat 
de mand gesloten is en dat de voeding aan het spit niet te groot is. 

3. Wanneer alles is ingesteld, sluit u de deur en drukt u op de startknop. 

4. Selecteer nu een van de geschikte programma's of stel de tijd en temperatuur 
afzonderlijk in. 

5. Druk nogmaals op de startknop, om de bereiding te starten. 

6. Tijdens de bereiding kunt u op elk moment de deur openen, om de voortgang te 
controleren. 

 

Gebruik van het droogrooster, voor een betere warmteverdeling 

1. Plaats de bakplaat onderaan het apparaat. 

2. Plaats het droogrek in een van de geleiderails, aan de zijkanten van de hoofdunit. 

3. Voor een betere warmteverdeling en een knapperiger resultaat, plaatst u het rooster 
aan de bovenkant van het apparaat. 

 

 

 

 

 

 

 

R E I N I G I N G  E N  ON D E RH OU D  

 
1. Om het apparaat te reinigen, trekt u de stekker uit het stopcontact en laat u het 

apparaat afkoelen.  

2. Maak de behuizing schoon met een vochtige doek, u moet de binnenkant van het 
apparaat regelmatig schoonmaken. 

3. Alle accessoires mogen in de vaatwasser. 

4. Voor de binnenkant gebruikt u heet water met een mild reinigingsmiddel en een 
zachte spons/doek 

5. Verwijder indien nodig voedingsresten van het verwarmingselement en de bovenzijde 
van de binnenkant. 

6. Zorg ervoor dat alle accessoires en de binnenkant droog zijn voordat u het apparaat 
opbergt. 

 



OPL OSSEN  VAN  PROB L EMEN  

 

Probleem Oorzaak Oplossing 

Het apparaat werkt 
niet 

De stekker zit niet in het 
stopcontact. 

U hebt het apparaat niet 
ingeschakeld of een programma 
geselecteerd 

Steek de stekker in het 
stopcontact en selecteer een 
programma. Start nu het 
programma. 

Het eten is nog 
rauw. 

De mand is te vol of de 
temperatuur is te laag. 

Verminder de hoeveelheid 
voeding en verhoog de 
temperatuur. 

Het eten is 
ongelijkmatig 
gegaard. 

Sommige voedingsmiddelen 
moeten tijdens het gaarproces 
worden omgedraaid. 

Stel de timer in op de helft van 
de gewenste tijd, draai het eten 
om en start dezelfde tijd 
opnieuw. 

Er komt witte rook 
uit het apparaat 

Je hebt olie gebruikt of er zitten 
voedingsresten in het apparaat. 

Verwijder de olie met 
keukenpapier en maak de 
binnenkant en de accessoires 
schoon. 

De frietjes zijn niet 
gelijkmatig 
gegaard. 

U hebt de verkeerde soort 
gebruikt en de reepjes zijn niet 
volledig gewassen. 

Gebruik verse aardappelen en 
snijd deze in gelijkmatige 
reepjes. 

De frieten zijn niet 
krokant. 

De aardappelreepjes bevatten 
te veel vocht. 

Droog de reepjes en snijd ze 
dunner. 
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I N F O RMAT I E  O VE R  
AFVAL VE RWE RK I NG  

 
Als de afbeelding links (doorstreepte vuilnisbak) op het 
product staat, is de Europese Richtlijn 2012/19/EU van 
toepassing. Deze producten mogen niet bij het normale 
huishoudelijk afval worden gezet. Informeer u over de 
plaatselijke voorschriften voor de gescheiden inzameling van 
elektrische en elektronische apparatuur.  

Volg de plaatselijke voorschriften op en deponeer oude 
apparatuur niet bij het huisvuil. Het milieu en de gezondheid 
van uw medemens worden beschermd tegen mogelijke 

negatieve gevolgen door oude apparatuur af te voeren in overeenstemming met de 
voorschriften. Materiaalrecycling helpt het verbruik van grondstoffen te verminderen.   

 



  



 

Marketbrands GmbH, Brandshofer Deich 68, D- 20539 Hamburg, 
service@ bobhome.de 

7000008, Heißluftfriteuse „Bistro Vital“ -  V2019.7 

 

www.bobhome.de 

mailto:service@bobhome.de
http://www.bobhome.de/
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