
Hurtigstart guide 
Homeline panelovn modell HLHW-400/800/1200W 

 
Denne bruksanvisningen er for deg som hurtig ønsker å ta i bruk din nye panelovn fra Homeline. Ønsker du mer 
detaljerte opplysninger om hvordan du monterer ovnen, eller hvordan du tar i bruk dag/natt-sekning, uke-
program, installerer WiFi/App, osv – anbefaler vi at du studerer den medfølgende bruksanvisningen. Det finnes 
også en egen bruksanvisning for WiFi-installasjon. Denne kan lastes ned på www.target.no 
 
 
 

Hovedbryter: 

 

Betjeningsbryter: 

 Trykk kort på ON/OFF 

bryteren i høyre hjørne for å aktivisere ovnen.  

NB! Ovnen viser temperaturen i rommet 

Justering av temperatur: 

Justering av 

ønsket temperatur gjøres med tastene + og –  
Still inn ønsket temperatur i rommet. 

Ønsket temperatur vises blinkende i 3 sek, 

deretter vises romtemperatur igjen.  

NB! Display slukkes automatisk etter 2 min. 

Justering av ønsket 

temperatur gjøres med tastene + og –  
Still inn ønsket temperatur 

Justering av ønsket 

temperatur gjøres med tastene + og –  
Still inn ønsket temperatur 

Sett i stikkontakten (230V) 

og start opp ovnen med 

hovedbryter bak på høyre 

side. Skal stå i posisjon «I» 

ved bruk. 

Fjernkontroll: 

 

Fjernkontrollen har de samme 

knappene som betjenings-panelet 

på ovnen. De fungerer også på 

samme måte. I tillegg har den en 

frostsikringsknapp. Ved å trykke på 

denne settes ovnens termostat til 

5 gr. Dette er en praktisk funksjon 

om man skal reise vekk fra 

hjemmet, hytte, bobil eller 

campingvogn og man ønsker en 

frostsikring. 

Stille klokke og ukedag: 

 

Når du starter opp ovnen første gang, vil klokke vise kl. 00:00 og 

ukedag 1 (mandag). Tilknyttes ovnen et WiFi nettverk og en app, vil 

det være nettverkets klokke som vises i diplayet. Du kan manuelt 

stille klokke og ukedag, men vær oppmerksom på at innstilt verdi 

slettes ved strømbrudd eller at hovedbryter slås av. 

Stille klokke/ukedag: 

Trykk kort på ON/OFF-knappen sli at displayet aktiviseres. Trykk og 

hold SET-knappen inne til ukedag blinker (1-7) Velg ukedag 

(1=mandag, 2=tirsdag osv) med +/- knappene og trykk SET. Klokke 

blinker nå på timetallet. Juster med +/- knappene og trykk SET. 

Klokke blinker nå på minutter. Juster med +/- knappene og trykk 

SET. Vent i 3 sek. for automatisk lagring. 

 

Ovnen skal stå i 

P-modus. Trykk 

MOD for å bytte 

 

http://www.target.no/

