
NLSnelgids

SCHUIFRAILS EN ROOSTERGELEIDERS
Verwijder vóór het gebruik van de oven de beschermtape [a] en 
de beschermende folie [b] van de schuifrails.

DE SCHUIFRAILS VERWIJDEREN [c]
Trek aan het onderste deel van de schuifrail om de onderste 
haakjes (1) los te halen en trek de schuifrail naar boven, zodat 
ook de bovenste haakjes (2) loskomen.
DE SCHUIFRAILS WEER AANBRENGEN [c]
Haak de bovenste haakjes vast aan de roostergeleiders (1) en 
druk vervolgens het onderste deel van de schuifrail tegen de 
roostergeleiders, totdat de onderste haakjes vastklikken (2).
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DE GELEIDERS VAN HET ROOSTER VERWIJDEREN EN 
TERUGPLAATSEN
1. Verwijder de roostergeleiders door het buitenste deel van de 
geleider stevig vast te pakken en naar u toe te trekken, zodat de 
steun en de twee interne pinnen uit hun behuizing komen.
2. Plaats de geleiders in de buurt van de opening en schuif de 
twee pinnen in hun behuizing, om de roostergeleiders weer terug 
te zetten. Plaats vervolgens het buitenste deel in de buurt van de 
behuizing, plaats de steun en druk stevig richting de wand van de 
opening om te zorgen dat de geleider goed vastzit.

EERSTE GEBRUIK
1. DE TIJD INSTELLEN
Stel de tijd in wanneer u de oven voor de eerste keer aan zet: 
Druk op tot het pictogram  en de twee cijfers van de uren 
beginnen knipperen op het display . Gebruik  of  om de uren 

in te stellen en druk op  om te 
bevestigen. Op het display gaan de 
twee cijfers die de minuten aangeven 
knipperen. Gebruik  of  om de 
minuten in te stellen en druk op  
om te bevestigen.

Let op: Wanneer het pictogram  knippert, bijvoorbeeld na een 
langdurige stroomuitval, moet de tijd gereset worden.

2. DE OVEN VERWARMEN
Een nieuwe oven kan geuren afgeven die tijdens het 
productieproces zijn achtergebleven: dit is volkomen normaal. 
Het is raadzaam om de oven leeg te verhitten voordat u de 
oven daadwerkelijk in gebruikt neemt, om mogelijke luchtjes te 
verwijderen.
Verwijder alle beschermende karton of transparante film uit de 
oven en verwijder eventuele accessoires aan de binnenkant.
Verwarm de oven tot 250°C gedurende ongeveer één uur. De 
oven moet leeg zijn gedurende deze tijd.
Let op: Het is raadzaam om de ruimte na het eerste gebruik van het 
apparaat te luchten.

WIJ DANKEN U VOOR UW AANKOOP VAN EEN 
PRODUCT INDESIT
Voor een meer volledige assistentie  
kunt u uw apparaat registeren op  
www.indesit.com/register

Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat 
gebruikt.

BESCHRIJVING VAN HET BEDIENINGSPANEEL

1 32 4 5 6
1. SELECTIEKNOP
Om de oven in te schakelen door het 
selecteren van een functie.
Op zetten om de oven uit te schakelen.
2. LAMP
Druk erop als de oven is ingeschakeld 
om de lamp in de ovenruimte in of uit te 
schakelen.

3. DE TIJD INSTELLEN
Voor toegang tot de instellingen van 
de bereidingstijd, uitgestelde start en 
kookwekker.
Om de tijd weer te geven wanneer de 
oven is uitgeschakeld.

4. DISPLAY

5. REGELKNOPPEN
Voor het wijzigen van de bereidingstijd

6. THERMOSTAATKNOP
Draai om de gewenste temperatuur te 
selecteren wanneer handmatige functies 
ingesteld worden.  
Laat de knop staan op  voor de functie 
"Turn & Go".



FUNCTIES & DAGELIJKS GEBRUIK
CONVENTIONEEL
Voor het bereiden van gerechten op één steunhoogte.
MEER NIVEAUS
Om verschillende soorten voedsel te bereiden met 

dezelfde bereidingstemperatuur op verschillende niveaus 
(maximaal drie) tegelijk. Met deze functie worden er geen 
geuren van het ene naar het andere gerecht overgebracht.

XL COOKING
Voor het braden van grote stukken vlees (meer dan 2,5 kg). 

Het is raadzaam om het vlees tijdens de bereiding te draaien, 
zodat beide kanten gelijkmatig bruin worden. Het is ook 
raadzaam om het stuk vlees zo vochtig mogelijk te houden, om 
te voorkomen dat het teveel uitdroogt.

PIZZA
Voor het bakken van verschillende soorten en formaten 

pizza en brood. Verwissel halverwege de bereiding de positie 
van de ovenplaten.

GRILL
Voor het grillen van steaks, kebab en worst, het gratineren 

van groenten of het roosteren van brood. Voor het grillen van 
vlees wordt geadviseerd de bakplaat te gebruiken om het 
braadvet op te vangen: Plaats de pan op één van de niveaus 
onder de rooster en voeg 500 ml drinkwater toe.

GRATIN
Voor het grillen van grote stukken vlees (lamsbouten, 

rosbief, hele kip). Er wordt geadviseerd de bakplaat te gebruiken 
om het braadvet op te vangen: Plaats de pan op één van de 
niveaus onder de rooster en voeg 500 ml drinkwater toe.

WARMHOUDEN
Voor het warm en krokant houden van zojuist bereide 

gerechten.
FREASY COOK
Alle verwarmingselementen en de ventilator gaan aan en 

garanderen zo een correcte en uniforme verspreiding van de 
warmte in de hele oven. Voorverwarmen is niet nodig in deze 
modaliteit. Deze modaliteit is vooral aangewezen voor het 
snel bereiden van voorverpakte etenswaren (diepgevroren of 
voorgekookt). De beste resultaten worden verkregen wanneer 
maar één niveau tegelijk gebruikt wordt.

ECO HETE LUCHT
Gevulde braadstukken en stukken vlees op één steunhoogte 

bereiden. Door zachte, intermitterende luchtcirculatie wordt 
voorkomen dat het voedsel teveel uitdroogt. Wanneer deze functie 
in gebruik is zal het ECO licht tijdens de bereiding uitgeschakeld 
blijven, maar het kan weer tijdelijk worden ingeschakeld door te 
drukken op .

HYDROCLEANING
Door de werking van de stoom die tijdens deze speciale 

reinigingscyclus op lage temperatuur vrijkomt, kunnen vuil 
en voedselresten gemakkelijk worden verwijderd. Doe 200 
ml drinkbaar water onder in de oven en gebruik de functie 
gedurende 35’ op 90°C. Activeer de functie wanneer de oven 
koud is en laat 15' afkoelen na afloop van de cyclus.

TURN & GO
Deze functie selecteert automatisch een ideale temperatuur 

en tijd voor het bereiden van een groot aantal recepten zoals vlees, 
vis, pasta, zoetigheden en groenten. Activeer de functie wanneer 
de oven koud is.

1. SELECTEREN VAN EEN FUNCTIE
Om een functie te selecteren, draai de keuzeknop op het symbool van 
de gewenste functie: de display licht op en er is een geluidssignaal 
hoorbaar.
2. EEN FUNCTIE INSCHAKELEN
Om de geselecteerde functie te starten, draai de 
thermostaatknop op de gewenste temperatuur.

Om de functie te onderbreken, zet de oven uit, draai de 
keuzeknop en de thermostaatknop op en .
Let op: Tijdens de bereiding kan de functie gewijzigd worden door 
de keuzeknop te draaien of de temperatuur te regelen met de 
thermostaatknop.
De functie zal niet starten als de thermostaatknop op 0 °C staat. U kunt 
het einde van de bereiding (alleen wanneer een bereidingstijd ingesteld 
wordt) en een kookwekker selecteren.

TURN & GO
Om de functie "Turn & Go" te starten, selecteert u de 

functie door de keuzeknop op het bijbehorende pictogram te 
draaien. Laat de thermostaatknop op het pictogram  staan.
Om de bereiding te eindigen, zet de keuzeknop op “ ”.
Let op: U kunt het einde van de bereiding en een kookwekker 
selecteren. Om de beste resultaten te verkrijgen met de functie 
"Turn & Go", volg de aanbevolen gewichten voor elk soort van 
etenswaar in de volgende tabel.

Gerecht Recept Gewicht (kg)

Vlees
Gebraden kalfsvlees, Rosbief rosé 0,6 - 0,7

Kip / Lamsbout in stukken 1,0 - 1,2

Vis
Zalmfilet / Gebakken vis (heel) 0,9 - 1,0

Vis in papillote 0,8 - 1,0

Groenten
Gevulde groenten 1,8 - 2,5

Groentetaart 1,5 - 2,5

Hartige taarten Quiche lorraine / Flan 1,0 - 1,5

Pasta Lasagne / Pasta- of rijsttimbaaltje 1,5 - 2,0

Gebak
Gerezen taart / Plumcake 0,9 - 1,2

Gebakken appels 1,0 - 1,5

Brood
Heel brood 0,5 - 0,6

Baguettes 0,5 - 0,8

WARMHOUDEN
Om de functie “Warmhouden” te starten, draai de 
thermostaatknop op het relevante symbool; als de oven 
ingesteld is op een andere temperatuur (of als de temperatuur 
in de oven hoger is dan 65°C) zal de functie niet starten.
Let op: U kunt het einde van de bereiding (alleen wanneer een 
bereidingstijd ingesteld wordt) en een kookwekker selecteren.

3. VOORVERWARMEN EN RESTWARMTE
Zodra de functie gestart is, klinkt een geluidssignaal en 
knippert het pictogram  op de display om aan te geven dat 
het voorverwarmen begonnen is. Na deze fase is een signaal 
hoorbaar en toont het vaste pictogram  op de display dat 
de oven de ingestelde temperatuur bereikt heeft: plaats het 
voedsel in de oven en ga verder met het bereiden.
Let op: Het voedsel in de oven plaatsen vooraleer de fase van de 
voorverwarming afgelopen is zal een negatief effect hebben op het 
uiteindelijk resultaat van de bereiding.
Na de bereiding kan het pictogram zichtbaar blijven op het 
display, ook nadat de koelventilator is uitgeschakeld, om aan te 
geven dat de ovenruimte nog warm is.
Let op: Hoe lang het pictogram blijft branden hangt af van meerdere 
factoren, zoals de omgevingstemperatuur en de gebruikte functie. Het 
product kan als uitgeschakeld worden beschouwd wanneer de wijzer van 
de keuzeknop op "0" staat.



4. PROGRAMMEREN VAN DE BEREIDING
Selecteer een functie om de bereiding te programmeren.
DUUR
Blijf drukken op  tot het pictogram  en “00:00” knipperen 
op de display.

Gebruik  of  om de gewenste bereidingstijd in te stellen en 
druk dan op  om te bevestigen.
Activeer de functie door de thermostaatknop te draaien op de 
gewenste temperatuur: er klinkt een geluidssignaal en op de 
display wordt aangegeven dat de bereiding klaar is.
Opmerkingen: Om de ingestelde bereidingstijd te annuleren, blijf drukken 
op  tot het pictogram  begint te knipperen op de display, en gebruik 
dan  om de bereidingstijd te resetten op “00:00”. Deze bereidingstijd 
behelst een voorverwarmingsfase.

PROGRAMMEREN VAN EINDE BEREIDING/ UITGESTELDE START
Nadat een bereidingstijd ingesteld is, kan de start uitgesteld 
worden door de eindtijd te programmeren: druk op  tot het 
pictogram  en de huidige tijd beginnen knipperen op de 
display. 

Gebruik  of  om de gewenste eindtijd van de bereiding te 
regelen en druk op  om te bevestigen.
Activeer de functie door de thermostaatknop te draaien op 
de gewenste temperatuur: de functie blijft in pauze en start 
automatisch na een periode die berekend is om de bereiding te 
laten eindigen op het door u gekozen tijdstip.
Opmerkingen: Om de instelling te annuleren, zet de oven uit door de 
keuzeknop in de stand te draaien.

EINDE BEREIDINGSTIJD
Er klinkt een geluidssignaal en op de display wordt aangegeven 
dat de functie klaar is. 

Draai de keuzeknop om een andere functie te selecteren of in de 
stand “ ” om de oven uit te zetten.
Let op: Als de kookwekker actief is, toont de display “END” afgewisseld met 
de resterende tijd.

5. INSTELLEN VAN DE TIMER
Deze optie stopt of start de bereiding niet maar geeft u de 
mogelijkheid om de display te gebruiken als kookwekker (timer), 
zowel wanneer een functie actief is als wanneer de oven uit 
staat.
Blijf drukken op  tot het pictogram  en “00:00” knipperen 
op de display.

Gebruik  of  om de tijd te regelen en druk op  om te 
bevestigen.
U hoort een geluidssignaal eens de kookwekker afgeteld heeft 
tot aan de geselecteerde bereidingstijd.
Opmerkingen: Om de kookwekker te annuleren, druk op  tot het 
pictogram  knippert en gebruik dan  om de tijd te resetten op “00:00”.

6. FUNCTIE HYDRO CLEAN
Om de functie "Hydro cleaning" te starten, giet 200 ml 
drinkwater op de bodem van de oven en draai vervolgens de 
keuzeknop en de thermostaatknop op het pictogram .
Let op: De positie van het pictogram komt niet overeen met de 
temperatuur die bereikt wordt tijdens de reinigingscyclus.

De functie wordt automatisch ingeschakeld: Op het display 
wordt de resterende tijd tot het einde weergegeven, 
afgewisseld met "HYD".

Let op: Alleen de eindtijd van de functie kan geprogrammeerd worden. 
De maximale duur is automatisch ingesteld en bedraagt 35 minuten.

BEREIDINGSTABEL

RECEPT FUNCTIE VOORVERWARMEN TEMPERATUUR
(°C)

DUUR
(MIN) 

NIVEAU EN  
ACCESSOIRES

Luchtig gebak

Ja 170 30 - 50 2 

Ja 160 30 - 50 2 

Ja 160 40 - 60 4 1

Koekjes / taartjes

Ja 160 25 - 35 3

Ja 160 25 - 35 3

Ja 150 35 - 45 4 2 

Pizza's/focaccia's
Ja 190 - 250 15 - 50 1/2

Ja 190 - 250 20 - 50 4 2 



Beleid, standaarddocumentatie en aanvullende productinformatie vindt u op:
• Onze website docs . indesit. eu
• Gebruik makend van de QR-code
• Anders, contacteer onze Klantenservice (Het telefoonnummer staat in het 

garantieboekje). Wanneer u contact opneemt met de Klantenservice, gelieve de codes te 
vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan. XXXXXXXXXXXXXX Model: xxxXXXXxx 

 Download de volledige handleiding van docs.indesit.eu voor meer informatie over uw product

Lasagne / gebakken pasta / 
cannelloni / kleine vlaaien Ja 190 - 200 45 - 65 2

Lamsvlees / kalfsvlees / rundvlees / 
varkensvlees 1 kg Ja 190 - 200 80 - 110 3

Kip / Konijn / Eend 1 kg Ja 200 - 230 50 - 100 2

Vis in de oven/in folie 0,5 kg  
(filet, heel) Ja 170 - 190 30 - 45 2

Geroosterd brood 5’ 250 2 - 6 5

Geb. aardappelen Ja 200 - 210 35 - 55 ** 3

**Draai het voedsel na twee derde van de bereidingstijd om (indien nodig).
Het niveau staat aangegeven op de wand van de bereidingsruimte.

De bereidingstijd is exclusief de voorverwarmingsfase: het is 
aangeraden het voedsel in de oven te doen en de bereidingstijd 
pas in te stellen nadat de gewenste temperatuur bereikt is.

 Download de volledige handleiding van docs . indesit.
eu voor de tabel met geteste recepten, ingevuld voor de 
certificatieoverheden in overeenstemming met de norm IEC 
60350-1.

ACCESSOIRES
Rooster Bakplaat of taartvorm op het 

rooster
Bakplaat/Druipplaat of 
ovenschaal op rooster Druipplaat / Ovenschaal Druipplaat / Ovenschaal  

met 200 ml water

STORINGEN VERHELPEN
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

De oven werkt niet. Stroomonderbreking.
Losgekoppeld van de 
stroomvoorziening.

Controleer of het elektriciteitsnet spanning heeft en of de oven 
is aangesloten.
Zet de oven uit en weer aan, om te controleren of het probleem 
opgelost is.

Op de display verschijnt 
de letter "F" gevolgd door 
een nummer.

Softwareprobleem. Neem contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice en 
vermeld de letter of het nummer dat volgt op de letter "F".

400011518849


