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PRODUKTBESKRIVELSE

DAGLIG  
BRUGERVEJLEDNING

BETJENINGSPANEL

Læs Sundheds- og sikkerhedsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug.

1.  Betjeningspanel

2.  Identifikationsskilt  
(må ikke fjernes)

3.  Låge 

4.  Ovnlys

5. Drejetallerken

1. STOP
Bruget til at stoppe en funktion 
eller et lydsignal, slette 
indstillingerne og slukke for ovnen.

2. OPTØNING

3.  FUNKTIONEN MIKROBØLGE / 
EFFEKT

Bruges til at markere 
mikrobølgefunktionen og til at 
indstille de ønskede effektniveau.

4. DISPLAY

5. + / - KNAPPER
Bruges til justering af 
indstillingerne for en funktion 
(f.eks. længde, vægt).

6. START
Bruges til at starte en funktion. 
Når ovnen slukkes, aktiverer den 
mikrobølgefunktionen “Jet Start”.

7.  LÅGEÅBNINGSKNAP

TAK FORDI DU KØBTE ET PRODUKT FRA 
INDESIT
Med henblik på at modtage en omfattende 
service og support, bedes du registrere dit 
produkt på www.indesit.com/register

WWW

Du kan downloade Sikkerheds- og Brugs- og 
vedligeholdelsesvejledningen ved at gå ind 
på vores website docs.indesit.eu og følge 
anvisningerne på bagsiden af dette hæfte.
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TILBEHØR Download Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen fra  
docs.indesit.eu for at få mere at videWWW

Antallet og typerne af tilbehør kan variere afhængigt af, hvilken model der er købt.
Yderligere, ikke medfølgende, tilbehør kan købes separat hos Kundeservice.

LÅG (OM MEDFØLGENDE)
Nyttig til at tildække mad, mens 
den tilberedes eller opvarmes i 
mikrobølgefunktion. 
Låget reducerer stænk, 
holder maden fugtig, og kan 
også bruges til at skabe to 

tilberedningsniveauer. 

DREJETALLERKEN
Drejetallerkenen kan bruges 
med alle 
tilberedningsmetoder, når 
den placeres på den 
tilhørende støtte. 

Drejetallerkenen skal altid anvendes som 
underplade for andre beholdere og tilbehør.

DREJEKRYDS
Brug kun drejekrydset til 
glasdrejetallerkenen. Andet tilbehør 
må ikke hvile på drejekrydset.

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.

FUNKTIONER Download Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen fra  
docs.indesit.eu for at få mere at videWWW

 MIKROBØLGER
 Bruges til hurtig tilberedning og genopvarme 

mad- eller drikkevarer.

EFFEKT ANBEFALET TIL

750 W
Hurtig genopvarmning af drikkevarer eller 
madvarer med højt vandindhold eller kød 

og grønsager.

500 W
Tilberedning af fisk, kødsovs eller sovse 

med ost eller æg. Færdiggørelse af 
kødpostej eller indbagt pasta.

350 W Langtidsstegning Perfekt til at smelte smør 
eller chokolade.

160 W Optøning af frosne madvarer eller 
blødgøring af smør og ost.

0 W Når kun minuturet er i brug

 OPTØNING
 Bruges til hurtig optøning af fødevarer, så som 

kød, fjerkræ og fisk, der vejer mellem 100 g og 2 kg. 
Maden skal anbringes direkte på 
glasdrejetallerkenen. Vend maden når dette 
forespørges.
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. VÆLG EN FUNKTION
Tryk blot på knappen til den ønskede funktion, for at 
vælge den.

. INDSTIL VARIGHEDEN
Når du har valgt den ønskede funktion, 
bruges  eller  til at indstille dens 

varighed.
Varigheden kan ændres under tilberedningen, ved at 
trykke på  eller  eller ved at forlænge varigheden 
med 30 hver gang, ved at trykke på .

. INDSTIL MIKROBØLGEEFFEKTEN
Tryk på  det nødvendige antal 
gange, for at vælge 
mikrobølgeeffektniveauet.

Bemærk: Man kan også ændre denne indstilling under 
tilberedningen, ved at trykke på . 

. OPTØNING
Tryk på , og anvend herefter  eller 

 til at indstille fødevarens vægt. 

Funktionen vil holde en kort pause 
under optøningen, så man kan vende 
fødevaren. 
Luk ovnlågen, og tryk på , når handlingen er 
fuldført.

. AKTIVÉR FUNKTIONEN
Når du har anvendt de indstillinger, du har brug for, 
trykker du på  for at aktivere funktionen.

Du kan til enhver tid trykke på , for at stille den 
aktive funktion i pausetilstand.

. SIKKERHEDSLÅS
Denne funktion aktiveres automatisk 
for at forhindre, at ovnen slukkes ved et 

uheld. Åbn og luk lågen, og tryk så på , for at starte 
funktionen.

. PAUSE
Du skal blot åbne lågen for at stoppe en funktion 
midlertidigt, for eksempel for at røre i eller vende 
maden.

Luk lågen og tryk på , for at genoptage 
tilberedningsprocessen.

. JET START 
Når ovnen er slukket, trykker du på , for at 
aktivere tilberedning med mikrobølgefunktionen, 
indstillet på højeste niveau (750 W) i 30 sekunder. 

Hver gang der trykkes på knappen  igen, øges 
tilberedningstiden med yderligere 30 sekunder.

. INDSTIL KLOKKESLÆTTET
Tryk, for slukket ovn, på  indtil de to 
timetal (til venstre) begynder at blinke. 

Benyt  eller  til at indstille det korrekte timetal, 
og tryk på  for at bekræfte: Minutterne vil blinke på 
displayet.
Benyt  eller  til at indstille minutterne, og tryk på 

 for at bekræfte. 

Bemærk: Du skal muligvis indstille klokkeslættet igen efter 
længerevarende strømafbrydelser.

. SELVSTÆNDIG TIMER
Når ovnen er slukket, kan displayet bruges som 
minutur. Brug  eller , til at aktivere funktionen 
og indstille det ønskede tidsrum. Tryk på , for at 
indstille effekten på 0 W, og tryk så på , for at 
aktivere nedtællingen.

Bemærk: Minuturet aktiverer ikke nogen af 
tilberedningscyklusserne.
Tryk på  for til enhver tid at stoppe minuturet.

DAGLIG BRUG
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OPLYSNINGSSKEMA
WWW  Produktets oplysningsskema med energidata 

kan downloades fra websitet docs.indesit.eu

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.

001

FEJLFINDING Download Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen fra  
docs.indesit.eu for at få mere at videWWW

RENGØRING

Anvend ikke damprensere. Brug ikke svampe i metal, skuremidler eller 
slibende/ætsende rengøringsmidler, da disse 
eventuelt kan beskadige apparatets overflader.

INDVENDIGE OG UDVENDIGE OVERFLADER
• Rengør overfladerne med en fugtig klud. Hvis
de er meget snavsede, tilføj et par dråber neutralt
rengøringsmiddel. Tør efter med en tør klud.
• Anvend et velegnet flydende rengøringsmiddel til
rengøring af ruden i ovndøren.
• Fjern drejetallerkenen og dens støtte jævnligt eller i
tilfælde af spild for at fjerne alle madrester.

TILBEHØR
Alt tilbehøret kan vaskes i opvaskemaskinen.

Problem Mulig årsag Løsning

Ovnen varmer ikke op 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.

På displayet vises “Err”. Softwarefejl. Kontakt din nærmeste kundeserviceafdeling 
og angiv det bogstav eller nummer, der står 
efter “Err”.

XXX/XXX------------




