
Gebruiksaanwijzing Glasovens. 
 

 
Wij feliciteren u met de aankoop van uw glasoven van Mojo keramiek. 
Alvorens de oven in gebruik te nemen dient u de onderstaande instructies  
en de bij de oven geleverde informatie aandachtig door te lezen.  
 
 
Plaatsing van de oven.  
       
Plaats eerst het onderstel van de oven op de juiste plek en 
zorg dat deze stabiel en horizontaal staat. De oven rondom 
45 cm van de (stenen) wand vrijhouden. Plaats de oven nooit op  
een houten vloer, of tegen een houten wand, zonder deze 
voldoende tegen stralingswarmte te beschermen. 
Zorg altijd voor voldoende ventilatie.  
          

Het dekselcontact. 
 
De oven is voorzien van een veiligheidsschakelaar die de 
stroomkring doorbreekt wanneer het deksel van de oven 
wordt genomen. Het is raadzaam de bevestigingsschroeven 
van het dekselcontact na de eerste 4 stookbeurten aan te draaien. 
Als de het dekselcontact verschoven of verbogen is, zal de  
veiligheidsschakelaar niet meer voldoende worden ingedrukt 
en werkt de oven niet meer correct. Open de oven pas als 
de temperatuur beneden de 50⁰C ligt. 
 

Het vullen van de glasoven.  
 
U kunt de bodem van de oven en uw kostbare producten op verschillende manieren beschermen.  
U kunt hiervoor faseplaat en of fasepapier gebruiken. Het is raadzaam de ovenbodem en het fase- 
materiaal te behandelen met een scheidingsmiddel (nat of droog te gebruiken). 
Verzeker u ervan dat de oven is uitgeschakeld voordat u de oven gaat vullen.     
 

 
De eerste stook. (Droogstoken) 
 
Alvorens u de oven gebruikt, dient u hem 2 x langzaam droog te stoken. 
Neem hiervoor een programma met een opstooksnelheid van max 60 graden per uur. 
De eerste keer zonder faseplaat of fasepapier. 
Er kunnen als gevolg van de enorme temperatuurverschillen scheurtjes 
in de isolatiestenen optreden. Dit is een normaal verschijnsel. 
Deze scheurtjes treden vaak op na de eerste keer droogstoken. Als uw ovenwand 
en deksel wordt opgesloten door nastelbare banden, dan dienen deze de eerste  
3 stoken aangedraaid te worden. 
De isolatiewaarden van de stenen worden niet meetbaar lager en 
beïnvloeden op generlei wijze het stookproces. 
 
 
 
 



 
Niet! 
 
Laat u geen kinderen toe in de ovenruimte. 
 

Het onderhoud van de oven. 
 
Voor elke onderhoudsbeurt dient u de stekker uit het 
stopcontact te verwijderen. De groeven waarin de  
verwarmingselementen liggen kunnen met de stofzuiger 
worden gereinigd. 
Wees voorzichtig: in het bijzonder bij de aansluiting en de 
doorvoer van de elementen. 
De buitenwand van de oven bestaat uit hoogwaardig 
roestvrij staal, dit vereist geen onderhoud. 
Wilt u de fraaie glans behouden, dan kan deze met een 
schoonmaakmiddel voor auto’s worden opgepoetst. 
 
 

LET OP! 
 
Aan het eind van het stookproces, is het normaal dat het deksel gaat 
kieren, dit komt door spanning die optreedt in de deksel. Dit heeft tot 
gevolg dat u een oranje gloed ziet, tussen de deksel en de oven 
wand.  Als de oven afgekoeld is, is het deksel weer vlak. Dit heeft geen 
nadelige gevolgen voor de werking van de oven. 

 

Wij wensen u veel plezier met uw oven! 


