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DAVIGTIGE OPLYSNINGER, DER SKAL 
LÆSES OG OVERHOLDES
Læs disse sikkerhedsanvisninger før 
apparatet tages i brug.
Opbevar dem til senere reference.
Disse anvisninger og selve apparatet er 
forsynet med vigtige oplysninger om 
sikkerhed, der altid skal overholdes.
Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for 
manglen på at overholde disse 
sikkerhedsregler, for uhensigtsmæssig brug 
af apparatet eller forkerte 
betjeningsindstillinger.

SIKKERHEDSADVARSLER
Små børn (0-3 år) og børn i alderen 3-8 år skal 
holdes borte fra apparatet, medmindre de er 
under konstant opsyn.
Apparatet kan bruges af børn på 8 år og 
derover, og personer med nedsatte fysiske, 
sensoriske eller mentale evner eller med 
manglende erfaring og viden, hvis disse er 
under opsyn eller er oplært i brugen af 
apparatet på en sikker måde og, hvis de 
forstår de involverede farer. Børn må ikke 
lege med apparatet. Rengøring og 
vedligeholdelse må ikke udføres af børn, 
medmindre de er under opsyn.
ADVARSEL: Apparatet og dets tilgængelige 
dele bliver varme under brug, børn under 8 
år skal holdes på afstand, med mindre de er 
under konstant opsyn.
ADVARSEL: Undgå at berøre 
varmeelementerne eller den indre overflade 
- risici for forbrændinger.
Apparatet skal altid være under opsyn under 
tørring af madvarer.
Hvis apparatet egner sig til stegetermometer, 
må du kun bruge det stegetermometer, der 
anbefales til ovnen.
ADVARSEL: Hvis der er skader på ovnens 
låge eller lågens pakninger, må den ikke 
anvendes, før den er blevet repareret af en 
kvalificeret reparatør.
ADVARSEL: Væske og andre fødevarer må 
ikke opvarmes i forseglede beholdere da 
disse kan eksplodere.
Mikrobølgeovnen er beregnet på at opvarme 
mad- og drikkevarer. Tørring af madvarer 
eller tøj og opvarmning af varmepuder, 
hjemmesko, svampe, fugtigt tøj og lignende 
kan give risiko for tilskadekomst, antændelse 
eller brand.
Hold øje med ovnen under opvarmning af 

fødevarer i plastik- eller papirbeholdere pga. 
risikoen for antænding.
Mikrobølgeopvarmning af drikkevarer kan 
medføre en forsinket kogen over, så der skal 
udvises forsigtighed, når beholderen 
håndteres.
Indholdet af sutteflasker eller glas med 
babymad skal røres rundt eller rystes, og 
temperaturen skal kontrolleres før 
konsumeringen, for at undgå forbrændinger.
Æg med skal og hårdkogte æg bør ikke 
opvarmes i ovnen. De kan eksplodere, selv 
efter mikrobølgeopvarmningen er afsluttet.
Benyt udelukkende redskaber, som er 
egnede til mikrobølgeovne.
Sluk for ovnen, eller tag stikket ud af 
kontakten, og hold lågen lukket, for at kvæle 
eventuelle flammer, hvis der observeres røg.
Anvend ikke mikrobølgeovnen til 
friturestegning. Olietemperaturen kan ikke 
kontrolleres.
Hold klude eller andet brændbart materiale 
væk fra apparatet, indtil alle apparatets dele 
er fuldstændig afkølet.
Varme fedtstoffer og olier kan nemt 
antændes. Hold altid øje med tilberedningen, 
når der tilberedes mad med meget fedt, olie 
eller, når der tilføjes alkohol (f.eks. rom, 
cognac, vin) - brandrisiko.
Brug ovnhandsker til at fjerne bradepander 
og tilbehør, og pas på ikke at røre ved de 
opvarmede dele.
Efter endt tilberedning skal lågen åbnes 
forsigtigt, så den varme luft eller damp 
gradvist kan sive ud, inden der tages adgang 
til apparatet.
Varmluftshullerne forrest på ovnen må ikke 
blokeres.

TILLADT BRUG
FORSIGTIG: Apparatet er ikke beregnet til at 
blive startet ved hjælp af en ekstern timer 
eller separat fjernbetjening.
Dette produkt er beregnet til 
husholdningsbrug samt til brug:
- I køkkenet på arbejdspladser, kontorer og/
eller forretninger
- På landbrugsejendomme
- Af kunder på hoteller, moteller og andre 
beboelsesomgivelser;
- På Bed & Breakfast-værelser.
Dette apparat er udelukkende til brug i 
hjemmet, ikke til erhvervsmæssig brug.
Brug ikke ovnen udendørs.

SIKKERHEDSANVISNINGER
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DA Opbevar ikke eksplosive eller brandbare 
stoffer, så som aerosoldåser, og anbring eller 
brug ikke benzin eller andre brandbare 
materialer i eller i nærheden af apparatet: Der 
er risiko for brand, hvis apparatet bliver 
tændt ved et uheld.
Enhver anden brug er forbudt (f.eks. 
opvarmning af rum).

INSTALLATION
Flytning og installation af apparatet skal 
foretages af to eller flere personer. Anvend 
altid beskyttelseshandsker for at udpakke og 
installere apparatet.
Dette apparat er beregnet til indbygning. 
Anvend det aldrig fritstående.
Installationen eller vedligeholdelsen skal 
udføres af en autoriseret elinstallatør i 
henhold til producentens anvisninger og 
gældende lovgivning. Reparér eller udskift 
ingen af apparatets dele, medmindre dette 
specifikt er anført i brugsvejledningen.
Børn må ikke udføre 
installationshandlingerne. Børn skal derfor 
holdes væk under installationen. Hold 
emballagen (plastikposer, dele af polystyren, 
etc.) udenfor børns rækkevidde under og 
efter installationen.
Kontrollér, at apparatet ikke er blevet 
beskadiget under transporten. Kontakt 
forhandleren eller serviceafdelingen, hvis der 
er problemer.
Tag stikket ud af stikkontakten før, der 
udføres enhver form for installationsindgreb.
Under opstillingen kontrolleres det, at 
apparatet ikke beskadiger elkablet.
Aktiver kun apparatet, når installationen er 
fuldendt.
Der må ikke være adgang til apparatets 
nederste del efter installationen.
Skær køkkenelementet til, så det passer, før 
apparatet installeres i skabet, og fjern 
omhyggeligt eventuel savsmuld og 
træspåner.
Bloker ikke mellemrummet mellem 
køkkenbordet og ovnens øvre kant.
Fjern kun polystyrenskumunderlaget i 
forbindelse med selve installationen.
Installér ikke apparatet bag en pyntelåge - 
Brandfare.
Når emballagen er fjernet, skal det 
kontrolleres, at lågen lukker korrekt.
Kontakt forhandleren eller serviceafdelingen, 
hvis der er problemer.

ELEKTRISKE ADVARSLER
For at opfylde de gældende 
sikkerhedsdirektiver for installation skal der 
anvendes en flerpolet kontakt med en 
afstand på mindst 3 mm, og apparatet skal 
være jordforbundet.
Udskift et beskadiget strømkabel med et 
tilsvarende kabel. Elkablet skal udskiftes af en 
autoriseret elinstallatør i henhold til 
producentens anvisninger og gældende 
lovgivning. Kontakt et autoriseret 
servicecenter.
Strømforsyningen skal kunne afbrydes enten 
ved at tage stikket ud eller ved hjælp af en 
multi-polet afbryder, der er anbragt før 
stikkontakten og installeret i 
overensstemmelse med nationale 
sikkerhedsstandarder for elektrisk materiel.
Typepladen er anbragt på forkanten af ovnen 
(synlig, når lågen er åben).
Kontakt et autoriseret servicecenter hvis 
strømkablet skal skiftes ud.
Man kontakte en autoriseret installatør, hvis 
det faste stik ikke passer til din stikkontakt.
Strømforsyningskablet skal være tilstrækkelig 
langt til, at det er muligt at slutte det 
indbyggede apparat til strømforsyningen. 
Træk ikke strømforsyningskablet ud.
Brug ikke forlængerledninger, multistikdåser 
eller adaptere.
Anvend ikke dette apparat, hvis netledningen 
eller stikproppen er beskadiget, hvis det ikke 
fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget, 
eller har været tabt på gulvet. Hold 
strømkablet væk fra varme overflader.
Efter endt installation må der ikke være 
direkte adgang til de elektriske dele.
Rør ikke ved apparatet med våde kropsdele, 
og brug det ikke med bare fødder.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Anvend aldrig damprensere.
ADVARSEL: Sørg for, at apparatet er slukket, 
før du udskifter pæren, for at undgå risikoen 
for elektrisk stød.
Brug ikke stærke slibende rengøringsmidler 
eller metalskrabere til at rengøre glasruden i 
apparatets låge, da de kan ridse overfladen 
og ødelægge glasset.
ADVARSEL: Det er forbundet med alvorlige 
fare for enhver anden end en uddannet 
servicetekniker at udføre service eller 
foretage en reparation, der nødvendiggør 
afmontering at et dæksel, der yder 
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DAbeskyttelse mod mikrobølgeenergien.
Hvis ovnen ikke holdes ren, kan overfladerne 
ødelægges. Det kan påvirke apparatets 
levetid, og det kan også medføre farlige 
situationer.
Ovnen skal rengøres regelmæssigt, og 
eventuelle madrester skal fjernes.
Brug beskyttelseshandsker til rengøring og 
vedligeholdelse.

Tag stikket ud af stikkontakten før, der 
udføres enhver form for 
vedligeholdelsesindgreb.
Sørg for, at apparatet er kølet af, inden er 
foretages nogen form for rengørings- eller 
vedligeholdelseshandling.

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN
BORTSKAFFELSE AF EMBALLAGEN
Emballagen kan genbruges 100 % og er mærket med 
genbrugssymbolet . Emballagen skal derfor bortskaffes 
i overensstemmelse med gældende, lokale regler for 
affaldshåndtering.

BORTSKAFFELSE AF 
HUSHOLDNINGSAPPARATER
Gør apparatet ubrugeligt ved at fjerne lågerne og 
hylderne (hvis monterede) og klippe strømkablet af, så 
børn ikke kan gemme sig i apparatet.
Apparatet er fremstillet af materialer, der kan genbruges 

. Det skal skrottes i henhold til gældende lokale 
miljøregler for bortskaffelse af affald.

For yderligere oplysninger om behandling, genvinding 
og genbrug af elektriske husholdningsapparater 
skal man henvende sig til de lokale myndigheder, 
renovationsselskabet eller til den forretning, hvor 
apparatet er købt.
Dette apparat er mærket i overensstemmelse med EU-
direktiv 2012/19/EU, Affald af elektrisk og elektronisk 
udstyr (WEEE).
Ved at sikre at dette produkt bliver skrottet korrekt, 
hjælper man med til at forhindre potentielle, negative 
konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kunne 
opstå gennem uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette 
produkt.

Symbolet  på produktet eller den ledsagende 
dokumentation angiver, at dette produkt ikke må 
bortskaffes som husholdningsaffald, men at det skal 
afleveres på nærmeste opsamlingscenter for genbrug af 
elektrisk og elektronisk udstyr.
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OPSÆTNING AF DIN OVN

Navnene på ovnens dele og tilbehør
Tag ovnen og alle materialerne ud af kartonen og 
ovnrummet.
Din ovn leveres med det følgende tilbehør:
Glasplade 1
Drejetallerknens ringsamling 1
Brugsvejledning 1

 
F

G

A

C BE D

A) Betjeningspanel
B) Drejetallerknens aksel
C) Drejetallerknens ringsamling
D) Glasplade
E) Rude
F) Låge
G) Sikkerhedslåsesystem

Nav (underside)

Glasplade

Drejetallerknens aksel

Drejetallerknens ringsamling

Der er et stort udvalg af tilbehør på markedet. Før 
indkøb skal du sikre dig, at det er velegnet til brug i 
mikrobølgeovn og, at det er ildfast til brug i ovnen.

Der må aldrig bruges metalbeholdere til mad- eller 
drikkevarer under tilberedning i mikrobølgeovn.

Sørg altid for, at mad og tilbehør ikke kommer i 
kontakt med ovnens indersider.

Inden der tændes for ovnen, skal man altid sikre sig, 
at drejetallerkenen kan dreje frit. Vær opmærksom 
på ikke at vælte drejetallerkenen, når du indsætter 
eller fjerner andet tilbehør.
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BETJENINGSANVISNINGER

1. Indstilling af ur
Når mikrobølgeovnen er tændt visualiseres “0:00”, 
summeren ringer en gang.
1) Tryk en gang på “  ”. “00:00” visualiseres.

2) Drej på “  ”, for at indstille timetallet. Det indtastede 

tidspunkt skal ligge mellem 0--23 (24-timer).

3) Tryk på “  ”, minuttallet vil blinke.

4) Drej på “  ”, for at indstille minuttallet. Det 

indtastede tidspunkt skal ligge mellem 0--59.

5) Tryk på “  ”, for at afslutte indstillingen af uret. 
“:” vil blinke.

Bemærk: 1)  Hvis man ikke indstiller uret vil det ikke virke, 
når man tænder for strømmen.

 2)  Under indstilling af uret vil tryk på “  ”, 

medføre, at ovnen automatisk vender tilbage 
til den tidligere status.

2. Mikrobølgetilberedning
Tryk på “  ” skærmen visualiserer “P100”.

Tryk flere gange på “  ” eller drej på “  ”, for at vælge 

den ønskede effekt, og “P100”, “P80” “P50”, “P30” eller 

“P10” vil blive vist for hvert ekstra tryk. Tryk herefter på “ 

 ” for at bekræfte, og drej på “  ”, for at indstille 

tilberedningstiden på mellem 0:05 og 95:00.

Tryk på “  ” igen for at begynde tilberedningen.

Eksempel: Hvis du vil bruge 80% mikrobølgeeffekt til 
tilberedning i 20 minutter kan du betjene ovnen som 
følger.

1) Tryk en gang på “  ”, skærmbilledet viser “P100”.

2) Tryk igen en gang på “  ”, eller drej på “  ”, for at 
markere 80% mikrobølgeeffekt.

3) Tryk på “  ” for at bekræfte, og “P 80” visualiseres.

4) Drej på “  ” for at justere tilberedningstiden, indtil 

ovnen angiver “20:00”.

5) Tryk på “  ”, for at starte tilberedningen.

3. Lynstart

1) Tryk, i ventestatus, på “  ” for at starte 

tilberedningen med 100% effekt, hvert ekstra tryk vil 
forøge tilberedningstiden med 30 sekunder, op til 95 
minutter.

2) I tilstanden mikrobølgetilberedning eller optøning vil 

hvert tryk på “  ” forøge tilberedningstiden med 30 

sekunder.

3) Drej i ventestatus “  ” mod venstre, for at indstille 

tilberedningstiden med 100% mikrobølgeeffekt, og 

tryk herefter på “  ”, for at starte tilberedningen.

4. Optøning efter vægt

1) Tryk en gang på “  ” og ovnen vil vise “dEF1”.

2) Drej på “  ” for at vælge fødevarens vægt, fra 100 til 
2000 g.

3) Tryk på , for at starte optøningen.
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DA “  ” Tastaturanvisninger

Ordre Display MIKROBØLGEEFFEKT

1 P100 100%

2 P80 80%

3 P50 50%

4 P30 30%

5 P10 10%

5. Optøning efter tid

1) Tryk to gange på “  ” og ovnen vil vise “dEF2”.

2) Drej på “  ” for at vælge optøningens varighed. Den 

maksimale varighed er på 95 minutter.

3) Tryk på , for at starte optøningen.

Optøningens effekt er på P30 og kan ikke ændres.

6. Minutur

1) Tryk to gange på “  ”, på skærmen vises 00:00.

2) Drej på “  ” for at indstille den korrekte varighed. 

(Den maksimale tilberedningstid er på 95 minutter.)

3) Tryk på “  ”, for at bekræfte indstillingen.

4) Når tiden er gået slukker minuturets indikator. 
Summeren ringer 5 gange.  
Hvis uret er indstillet (24-timerssystem), vil det 
nuværende klokkeslæt blive vist.

Bemærk: Køkkenuret er kun en timer: det har kun 
"vækkeurfunktion".

7. Søgefunktion

1) Tryk på “  ” i tilstandene mikrobølge, grill og 
kombineret tilberedning. Den aktuelle effekt vises i 3 
sekunder. Efter 3 sekunder vender ovnen tilbage til den 
tidligere status.

2) Tryk i tilberedningstilstanden på “ ” for at se 

uret hvorefter klokkeslættet vises i 3 sekunder.

8. Auto Menu

1) Drej “  ” mod højre, for at vælge menuen, og “A-1” til 

“A- 10” vil blive vist.

2) Tryk på “  ”, for at bekræfte.

3) Drej på “  ”, for at vælge defaultvægten som 
menuens diagram.

4) Tryk på “  ”, for at starte tilberedningen.

Eksempel: Hvis du vil bruge “Auto Menu” til tilberedning af 
fisk på 350g.

1) Drej “  ” med uret til “A-4” visualiseres.

2) Tryk på “  ”, for at bekræfte.

3) Drej på “  ”indtil “350” visualiseres, for at vælge 
fiskens vægt.

4) Tryk på “  ”, for at starte tilberedningen.

9. Multi-sektion tilberedning
Der kan højst indstilles 2 sektioner til tilberedning. Hvis 
den ene sektion bruges til optøning under multi-sektion 
tilberedning skal optøningen foregå i den første sektion.
Eksempel: Hvis du vil optø maden i 5 minutter og herefter 
tilberede den med 80% mikrobølgeeffekt i 7 minutter skal 
du gøre følgende:

1) Tryk to gange på “  ” og ovnen vil vise “dEF2”.

2) Drej på “  ” til “5:00” visualiseres, for at vælge 
optøningens varighed.

3) Tryk en gang på “  ”, skærmbilledet viser “P100”.

4) Tryk igen en gang på “  ”, eller drej på “  ”, for at 
markere 80% mikrobølgeeffekt.
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DA5) Tryk på “  ” for at bekræfte, og “P 80” visualiseres.

6) Drej på “  ” for at justere tilberedningstiden, indtil 

ovnen angiver “7:00”.

7) Tryk på “  ” for at starte tilberedningen. Bipperen 

lyder en gang for den første sektion og nedtællingen af 

optøningens varighed starter; bipperen lyder en gang 
igen, når den næste tilberedning starter. Bipperen lyder 
fem gang, når tilberedningen er færdig.

10. Børnesikringsfunktion

Lås: Tryk i ventetilstanden på “  ” i 3 sekunder. Der 

lyder et langt bip, for at angive at børnesikringens tilstand 
aktiveres og hvis uret er blevet indstillet, vises det 

nuværende klokkeslæt. I modsat fald vises “  ” på 

skærmen.

Oplåsning: Tryk i den sikrede tilstand på “  ” i 3 

sekunder. Der lyder et langt “bip”, for at angive, at 

sikringen er ophævet.
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Menuens diagram:

Med menu VÆGT (g) Display

A-1
Pizza (Pizza)

200 g 200

400 g 400

A-2
Kartoffel

200 g 200

400 g 400

600 g 600

A-3
Kød

250 g 250

350 g 350

450 g 450

A-4
Fisk

250 g 250

350 g 350

450 g 450

A-5
Grønsager

200 g 200

300 g 300

400 g 400

A-6
Beverage (Drikkevarer)

1 kop (120 ml) 1

2 kopper (240 ml) 2

3 kopper (360 ml) 3

A-7
Pasta

50 g (med 450 ml koldt vand) 50

100 g (med 800 ml koldt vand) 100

A8
Popcorn

50 g 50

100 g 100

A-9
Kylling

200 200

400 400

600 600

800 800

A-10
Opvarm

200 200

400 400

600 600
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FEJLFINDING

Problem Mulig årsag Løsning

Ovnen fungerer ikke. Ingen strøm.
Afbrydelse fra lysnettet.

Kontrollér, om der er strømafbrydelse, 
og om stikket sidder i stikkontakten.
Sluk og tænd igen for ovnen, for at 
kontrollere, om fejlen er afhjulpet.

Ovnen varmer ikke. Lågen er ikke lukket Luk lågen

SÅDAN FÅR DU FAT PÅ BRUGS- OG 
VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNINGEN PÅ
> WWW  Download Brugs- og 
vedligeholdelsesvejledningen fra vores  
website docs. indesit . eu (du kan bruge 
denne QR-kode), ved at angive produktets 
kommercielle kode.

> Som alternativ kan du ringe til vores 
kundeserviceafdeling.

SÅDAN KONTAKTER DU VORES 
SERVICEAFDELING
Du kan finde vores kontaktoplysninger i garantihæftet. 
Når du kontakter vores kundeserviceafdeling, bedes du 
angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.
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