
Thanks for choosing

Cooking gestures are
invisible ingredients.
They turn inspiration
into emotions and
emotions into a
masterpiece.
It’s all about artisanality,
that’s why we take it so
seriously.
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Lab Pyro SC
 Oven
Snelle referentiegids
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Dank u wel voor uw keuze 
van

Cooking gestures are
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They turn inspiration
into emotions and
emotions into a
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that’s why we take it so
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1. Functieknop: om de oven in/uit te schakelen en 
de verschillende functies te selecteren

2. Navigatieknop: om de verschillende menu's te 
overlopen op de display en de vooringestelde 
waarden te wijzigen

3.  Terugtoets: om terug te keren naar het vorige 
scherm

4. OK-knop: om de geselecteerde functies te 
bevestigen en te activeren
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Instructions for oven use

CONTROL PANEL DESCRIPTION

DISPLAY

1. FUNCTIONS KNOB: On/off and function selector knob

2. BROWSE KNOB: for browsing the menu and adjusting pre-set values

3. BUTTON : to return to the previous screen

4. BUTTON : to select and confirm settings

1 3
4 2

INSERTING WIRE SHELVES AND OTHER ACCESSORIES IN THE OVEN 
1. Insert the wire shelf horizontally, with the raised part “A” upwards (Fig. 1).
2. The other accessories, like the drip tray and baking tray, are inserted with the raised part on the flat

section “B” facing upwards (Fig. 2).

(Fig. 1) (Fig. 2)

1. Bedieningspaneel
2. Bovenste verwarmingselement / grill
3. Koelventilator (niet zichtbaar)
4. Identificatieplaatje (niet verwijderen)
5. Lamp
6. Circulair verwarmingselement (niet zichtbaar)
7. Ventilator
8. Draaispit (indien bijgeleverd)
9. Onderste verwarmingselement (niet zichtbaar)
10. Deur
11. Positie van de niveaus (het niveau staat 

aangegeven op de voorkant van de oven)
12. Achterwand
13. Aansluiting gaarthermometer

Beknopte Handleiding

Onderdelen Oven en Kenmerken 

WIJ DANKEN U VOOR UW AANKOOP VAN EEN  
KITCHENAID PRODUCT
Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren 
op www . kitchenaid . eu/ register

 Lees de instructies aandachtig 
voordat u het apparaat 
gebruikt.

Bedieningspaneel

Starten en Dagelijks Gebruik van de Oven
De eerste keer dat u uw nieuwe oven aanzet, moet u de taal en klok instellen� Draai de Functieknop in een 
willekeurige richting en draai de Navigatieknop om de lijst met beschikbare talen te overlopen� Wanneer u 
de gewenste taal gevonden hebt, druk op de  knop om te bevestigen� Vlak daarna knippert “12:00” op 
de display om aan te geven dat de klok geregeld moet worden� Draai de Navigatieknop tot op de display de 
correcte tijd weergegeven wordt en druk op de  knop om te bevestigen�

DAGELIJKS GEBRUIK VAN DE OVEN
1. De oven aanzetten en een functie selecteren in het 
Hoofdmenu
Draai de Functieknop om de oven aan te zetten en de functies van 
het Hoofdmenu weer te geven:
• Instellingen: Om de taal, de klok, de helderheid van de display, het 
volume van de geluidssignalen en de energiebesparing in te stellen�

• Traditioneel: Voor meer details, raadpleeg de Tabel Traditionele Functie�
• Speciaal: Voor meer details, raadpleeg de Tabel Speciale Functies� 
• Professioneel: Bakkersproducten, Gebak, Draaispit, specifieke functies voor het geselecteerde gerecht. 
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LIST OF FUNCTIONS
Turn the "Functions" knob to any position and the oven switches on: the display shows the functions or the
associated submenus.

A. Symbol for highlighted function
B. Highlighted function can be selected by pressing 
C. Description of highlighted function
D. Other available and selectable functions

FIRST USE - SELECTING A LANGUAGE AND SETTING THE TIME

For correct use of the oven, when it is switched on for the first time you will have to select the desired
language and set the correct time.
Proceed as follows:

1. Turn the "Functions" knob to any position: the display will show the list of the first three available
languages.

2. Turn the "Browse" knob to scroll the list.

3. When the desired language is highlighted, press to select it. After language selection, the display
will flash 12:00. 

4. Set the time by turning the "Browse" knob.

5. Confirm your setting by pressing .

Instructions for oven use

Traditional

Professional

Special functions

Traditional manual cooking functions

FUNCTION DETAILS

After selecting the desired function, the display will show further options and related details.

To move between the different zones, use the "Browse" knob: the cursor moves to the adjustable values,
following the order described above. 

Press button to select the value, change it by turning the "Browse" knob and confirm with button .

Grill

--:--
COOK TIME

Medium
GRILL POWER

NO
PREHEAT.

--:--
END TIME

Zone 1

Zone 5CURSOR

Zone 2

Zone 3

Zone 4
Start

Speciale functies

Traditionele bereidingsfuncties (manueel)

Professioneel

Traditioneel

1

12

13

2

5

4

8

9

11

10

7

6

3

5
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Om de relatieve submenu's te zien en een functie te selecteren, draai de Navigatieknop en druk op 
de  knop om de gewenste functie te bevestigen� Op de display worden alle opties weergegeven 
die met deze functie gepaard gaan�

2. Details configuratiefunctie
Om de verschillende zones van de display te overlopen, 
draai de Navigatieknop; de cursor verplaatst zich naast 
de waarden die gewijzigd kunnen worden� De cursor 
verplaatst zich in de volgorde getoond in de figuur. 
Wanneer de defaultwaarden knipperen op de display, 
kunt u ze wijzigen door de Navigatieknop te draaien� 

Druk op de  knop om te bevestigen�

Voor meer details, raadpleeg de Handleiding of www.kitchenaid.eu�

Tabel Bereidingsfuncties
TRADITIONELE FUNCTIES
Functie/Type Voedsel Niveaus Niveau Accessoires

Snel Voorverwarmen Gebruik deze functie om de oven snel voor te verwarmen

Conventioneel Elk gerecht
1 3

-
1 1 of 2 voor pizza, zoete of hartige 

taarten met vloeibare vulling

Grill Vlees, biefstuk, kebab, worst, groenten, 
brood 1 4 of 5 Opvangbak

Turbo Grill Grote stukken vlees, gevogelte 1 1 of 2 Opvangbak
Draaispit

Hete Lucht Verschillende gerechten tegelijk

1 - 3 3 

-2 1, 4

3 1, 3, 5

Convectiebakken Vlees, gevuld gebak 
(cheese cake, strudel, vruchtentaart), gevulde 
groenten

1 3 -

SPECIALE FUNCTIES
Functie/Type Voedsel Niveaus Niveau Accessoires

Ontdooien Elk gerecht 1 3 -

Warmhouden Elk gerecht dat pas bereid is 1 3 -

Rijzen Zoet of hartig deeg 1 2 -

Langzaam Garen Vlees, vis 1 3 Gaarthermo-
meter

Yoghurt Ingrediënten voor yoghurt 1 1 Opvangbak

Eco Hetelucht Gebraad, gevulde 
braadstukken 1 3 Gaarthermo-

meter

Favorieten Om tot 10 van uw favoriete functies te memoriseren en op te 
roepen

Voor meer details, raadpleeg de Handleiding of www.kitchenaid.eu voor meer informatie over de 
functies.
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Professional

Special functions

Traditional manual cooking functions

A B

D

C

FUNCTION DETAILS

After selecting the desired function, the display will show further options and related details.

To move between the different zones, use the "Browse" knob: the cursor moves to the adjustable values,
following the order described above. 

Press button to select the value, change it by turning the "Browse" knob and confirm with button .

Grill

--:--
COOK TIME

Medium
GRILL POWER

NO
PREHEAT.

--:--
END TIME

Zone 1

Zone 5CURSOR

Zone 2

Zone 3

Zone 4
Start

Gemiddeld
GRILLVERMOGEN

NO
VOORVERWARMEN

Grill
Start

BEREIDINGSTIJD

EINDTIJD

Zone 1 Zone 3

Zone 2 Zone 4

Zone 5CURSOR
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Rooster Het voedsel kan rechtstreeks op dit niveau bereid worden of het niveau kan gebruikt 
worden als steun voor schalen, bakvormen of andere ovenveilige recipiënten�

Opvangbak U kunt deze bak onder de rooster plaatsen om het bakjus op te vangen; u kunt ook vlees, 
vis, groenten, plat brood enz� rechtstreeks op de plaat bereiden�

Bakplaat Brood of gebak kunnen op deze plaat bereid worden, net zoals gebraad, vis in folie, en zo 
verder�

Accessoire 
Gaarthermometer

Dit accessoire is handig om de interne temperatuur van het voedsel te meten tijdens de 
bereiding�

Draaispit  
(indien bijgeleverd) Gevogelte en grote stukken vlees worden gelijkmatig gaar met dit accessoire�

Uitschuifbare 
geleider  
(indien bijgeleverd)

Deze geleiders zorgen ervoor dat de ovenplaten en roosters makkelijk ingebracht en 
verwijderd kunnen worden�

Let op: Het aantal ovenaccessoires is afhankelijk van het aangeschafte model.
Het is mogelijk accessoires apart aan te schaffen bij de Klantendienst.

ACCESSOIRE GAARTHERMOMETER
De gaarthermometer geleverd met uw oven geeft u de mogelijkheid om de precieze temperatuur in 
de kern van het voedsel te meten tijdens de bereiding, zodat uw gerechten altijd perfect gaar zijn� 
U kunt de interne temperatuur die u voor uw gerecht wenst programmeren� 
We raden aan de gaarthermometer te gebruiken zoals aangegeven in de Handleiding of op 
www.kitchenaid.eu

Accessoires

Onderhoud
Vooraleer uw apparaat te reinigen, zorg ervoor dat het afgekoeld is en losgekoppeld is van het 
elektriciteitsnet. Gebruik liefst geen stoomapparatuur, stalen schuursponsjes, schurende doeken en 
bijtende producten die het apparaat kunnen beschadigen. 

Automatische reiniging
De accessoires - ook de roostergeleiders - moeten uit de oven worden gehaald voordat u de functie 
inschakelt.
Voor een optimaal resultaat verwijdert u eerst grote afzettingen met een vochtige spons voordat u 
de pyrolytische functie start.
Het is raadzaam om de pyrolytische functie te gebruiken op basis van het vuil dat in de oven aanwezig 
is en de frequentie waarmee de oven wordt gebruikt.
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Raadpleeg onze website www.kitchenaid.eu voor complete gebruiksaanwijzingen.
Daar vindt u ook meer nuttige informatie over onze producten, zoals inspirerende recepten 
gecreëerd en getest door onze merkvertegenwoordigers of de dichtstbijgelegen kookschool van 
KitchenAid.

Storingen verhelpen
Als u problemen ondervindt bij het gebruik van uw oven:

1. Controleer of er elektrische stroom aanwezig is en of de oven correct aangesloten is op het 
elektriciteitsnet;

2. Schakel de oven uit en terug aan om te zien of het probleem opgelost is; 
3. Als u "F" ziet onmiddellijk gevolgd door een foutcode op de display, contacteer dan de 

dichtstbijzijnde Klantendienst.

Deel de volgende informatie mee aan de technicus: het type en model van oven, de assistentiecode 
(te zien binnen in de oven aan de rechterkant) en de foutcode die weergegeven wordt op de display. 
Aan de hand van deze informatie kan de technicus onmiddellijk het type van interventie bepalen. 

Als de oven gerepareerd moet worden, contacteer een geautoriseerde technische dienst.
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