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BESKRIVELSE AV PRODUKTET

DAGLIG 
REFERANSEVEILEDNING

BETJENINGSPANEL

Før du tar apparatet i bruk, må du lese Helse- og sikkerhetsveiledningen nøye.

1.  Kontrollpanel

2.  Identifikasjonsskilt  
(må ikke fjernes)

3.  Dør 

4.  Lys

5. Roterende tallerken

1. STOPP
For å stoppe en funksjon 
eller et lydsignal, ved å slette 
innstillingene og slå av ovnen.

2. TINING

3.  MIKROBØLGE / EFFEKT 
FUNKSJON

For å velge mikrobølgefunksjonen 
og stille inn ønsket effektnivå.

4. DISPLAY

5. + / - KNAPPER
For regulering av innstillinger til en 
funksjon (f.eks. tilberedningstid, vekt).

6. START
For å starte en funksjon. Når 
ovnen er slått av, aktiveres 
mikrøbølgefunksjonen “Jet Start”.

7.  KNAPP FOR ÅPNING AV DØR

TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET INDESIT 
PRODUKT
For å motta lettere forståelig hjelp og støtte, 
vennligst registrere produktet ditt på  
www.indesit.com/register

WWW

Du kan laste ned Sikkerhetsinstrukser og 
Bruk og vedlikeholdsveiledningen ved å 
besøke vårt nettsted docs.indesit.eu og 
følge instruksene bakerst i dette heftet.
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TILBEHØR Last ned Bruk og vedlikeholdsveiledningen fra  
docs.indesit.eu for ytterligere informasjonWWW

Antall og type tilbehør kan variere avhengig av hvilken modell som du kjøpt.
Annet tilbehør som ikke medfølger kan kjøpes separat fra Kundeservicen.

DEKSEL (HVIS DET MEDFØLGER)
Nyttig for å dekke mat mens den 
lages eller for oppvarming i 
mikrobølgeovn. 
Dekselet reduserer sprut, holder 
matvarene fuktige og kan også 
brukes til å lage to kokenivåer. 

ROTERENDE TALLERKEN
Plassert på sin støtte, kan den 
roterende glasstallerkenen 
brukes med alle metodene for 
tilberedning. 
Den roterende tallerkenen 

må alltid brukes som base for andre beholdere og 
tilbehør.

STØTTE TIL DEN ROTERENDE TALLERKENEN
Bruk kun støtten til den roterende 
glasstallerkenen. Ikke plasser andre 
tilbehør på støtten.

Det er en rekke tilbehør tilgjengelig på markedet. 
Før du kjøper tilbehør, påse at det er egnet for bruk 
i mikrobølgeovn og tåler ovnstemperaturer.

Metalliske beholdere for mat eller drikke bør aldri 
brukes under tilberedning i mikrobølgeovn.

Pass alltid på at mat og tilbehør ikke kommer i 
kontakt med de innvendige veggene i ovnen.

Pass alltid på at den roterende tallerkenen kan 
dreie fritt før du starter ovnen. Pass på å ikke velte 
den roterende tallerkenen mens du setter inn eller 
tar ut annet tilbehør.

FUNKSJONER Last ned Bruk og vedlikeholdsveiledningen fra  
docs.indesit.eu for ytterligere informasjonWWW

 MIKROBØLGER
 For raskt å tilberede og varme opp mat eller 

drikke.

EFFEKT ANBEFALT FOR

750 W
Rask oppvarming av drikke eller andre 

matvarer med høyt vanninnhold eller kjøtt 
og grønnsaker.

500 W
Tilberedning av fisk, kjøttsauser eller sauser 
som inneholder ost eller egg. Avsluttende 
tilberedning av kjøttpaier eller pastaretter.

350 W Langsom, forsiktig matlaging. Perfekt for å 
smelte smør eller sjokolade.

160 W Tining av frosne matvarer eller mykgjøring 
av smør og ost.

0 W Bare ved bruk av timeren

 TINING
 For raskt tining av mat som kjøtt, fjærfe, fisk 

som veier mellom 100 g og 2 kg. 
Mat bør plasseres direkte på den roterende 
tallerkenen i glass. Snu maten når du blir minnet om 
det.
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. VELG EN FUNKSJON
Trykk ganske enkelt på knappen for funksjonen du 
ønsker, for å velge den.

. STILL INN TILBEREDNINGSTIDEN
Etter at du har valgt funksjonen du 
ønsker, bruk  eller  for å stille inn 

tilberedningstiden.
Tiden kan endres under stekingen ved å trykke på 

 eller  eller ved å øke varigheten med 30 sekund 
hver gang en trykker .

. STILL INN EFFEKTEN PÅ MIKROBØLGEOVNEN
Trykk  så mange ganger du ønsker 
for å stille inn effektnivået til 
mikrøbølgene.

Merk: Du kan også endre denne innstillingen mens stekingen 
pågår ved å trykke . 

. TINER
Trykk , bruk deretter  eller  for 
å stille inn matens vekt. 

Mens tiningen pågår, vil funksjonen 
ta en kort pause for å tillate deg å snu 
maten. 
Når operasjonen er avsluttet, lukk døren og trykk .

. AKTIVER FUNKSJONEN
Når du har fastsatt alle innstillingene du trenger, trykk 
på  for å aktivere funksjonen.

Du kan trykke  når som helst for å sette funksjonen 
som for øyeblikket er aktiv, i pause.

.SIKKERHETSLÅS
Denne funksjonen aktiveres automatisk 
for å hindre at ovnen blir slått på 

utilsiktet. Åpne og lukk døren, og trykk deretter på  
for å starte funksjonen.

. PAUSE
For å sette en aktiv funksjon på pause, for eksempel 
for å røre i eller snu maten, er det tilstrekkelig å åpne 
døren.

For å fortsette tilberedningsprosessen, lukk døren og 
trykk .

. JET START 
Når ovnen er slått av, trykker du på  for å aktivere 
matlaging med mikrobølge-funksjon stilt inn på full 
effekt (750 W) i 30 sekunder. 

Hver gang  knappen trykkes igjen, vil steketiden 
økes med ytterligere 30 sekunder.

. STILL INN TIDEN
Med avslått ovn, trykk  helt til de to 
sifrene for time (på venstre side) 

begynner å blinke. 
Bruk  eller  for å stille inn riktig time og trykk på 

 for å bekrefte: Minuttene vil blinke på displayet.
Bruk  eller  for å stille inn minuttene og trykk på 

 for å bekrefte. 

Merk: Du må kanskje stille klokken på nytt etter langvarige 
strømbrudd.

. KJØKKENTIMER
Når ovnen er slått av, kan skjermen brukes som en 
timer. For å aktivere funksjonen og stille inn hvor 
tilberedningstiden du ønsker, bruk  eller . Trykk 
på  for å stille effekten på 0 W, trykk deretter  for 
å aktivere nedtellingen.

Vennligst merk: Timeren aktiverer ikke noen av 
kokesyklusene.
For å stoppe kjøkkentimeren når som helst ved å trykke på .

DAGLIG BRUK
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PRODUKTKORT
WWW  Produktkortet med informasjon om 

energiforhold for apparatet kan lastes ned fra vår 
hjemmeside docs. indesit. eu

HVORDAN DU FÅR BRUK OG 
VEDLIKEHOLDSVEILEDNINGEN
> WWW  Last ned Bruk og
vedlikeholdsveiledningen fra vår
hjemmeside docs.indesit.eu (du kan
bruke denne QR-koden), for å spesifisere
produktets kommersielle kode.

> Alternativt, ta kontakt med vår kundeservice.

HENVEND DEG TIL KUNDESERVICE
Du vil finne informasjon 
om våre kontakter 
i garantiheftet. 
Når du kontakter 
vår kundeservice 
med tjenester på 
ettermarkedet, vennligst 
oppgi kodene som er 
oppgitt på produktets 
typeskilt.

001

PROBLEMLØSNING Last ned Bruk og vedlikeholdsveiledningen fra  
docs.indesit.eu for ytterligere informasjonWWW

RENGJØRING

Ikke bruk damprengjøringsutstyr. Ikke bruk stålull, skuresvamper eller slipende/
etsende rengjøringsmidler, da disse kan skade 
apparatets overflate.

INDRE OG YTRE OVERFLATER
• Rengjør overflatene med en fuktig klut. Hvis de
er svært tilsmussede, tilsettes noen dråper nøytralt
rengjøringsmiddel. Tørk med en tørr klut.
• Gjør rent glasset i døren med et egnet flytende
vaskemiddel.
• Med jevne mellomrom, eller dersom det søles, fjern
den roterende tallerkenen og dens støtte for å gjøre
ren bunnen i ovnen ved å fjerne alle matrestene.

TILBEHØR
Alt tilbehør kan vaskes i oppvaskmaskin.

Problem Mulig årsak Løsning

Ovnen virker ikke Strømbrudd.
Den er koplet fra nettet.

Kontroller at det ikke er strømbrudd og 
påse at ovnen er tilkoblet strømnettet. Slå 
av og på ovnen og se om problemet har 
løst seg.

Display viser “Err”. Programvarefeil. Ta kontakt med nærmeste Kundeservice 
og oppgi bokstaven eller nummeret som 
følger “Err”.

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




