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A. Pære
B. Termostatknap
C. Termostatindstillingsindikator
D. Lyskontakt

A B C D

BESKRIVELSE AF PRODUKTET

DAGLIG  
BRUGERVEJLEDNING

Gennemlæs Sundheds- og Sikkerhedsvejledningen med omhu, før apparatet tages i brug.

TAK FORDI DU HAR KØBT ET 
INDESIT PRODUKT
Registrér venligst dit produkt på  
www. indesit. com/register, for at modtage  
en mere komplet assistance

WWW

Du kan downloade Sikkerhedsanvisningerne 
og Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen 
ved at gå ind på vores website  
docs. indesit. eu og følge anvisningerne på 
bagsiden af dette hæfte.

APPARAT

BETJENINGSPANEL

Køleafdeling
1. Elektronisk betjeningspanel/

belysning
2. Hylder
3. Typeplade med varenavn
4. Frugt-/grønsagsskuffe
5. Lågevendingssæt
6. Hylder i lågen
7. Æggebakke
8. Flaskeholder
9. Flaskehylde
10. Lågens pakning
Fryseafdeling
10. Lågens pakning
11. Fryserskuffer
12. Hylder
13. Nederste skuffe: koldeste område, 

bedst egnet til nedfrysning af friske 
varer

14. Isterningbakke

B. Termostatknap

- MAX MED MIN 

TEMPERATURINDSTILLING
Termostaten på MIN: minimal afkøling.
Termostaten på mellem MIN og MAX: afkølingen kan justeres 
efter behov.
Termostaten på MAX: maksimal afkøling.

Positionen MED anbefales til optimal opbevaring af madvarer.
Termostat på • : afkøling og lys slukket.
Bemærk: De viste temperaturindstillinger svarer til den 
gennemsnitlige temperatur i hele køleskabet.
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FØRSTEGANGSBRUG

TÆNDING AF APPARATET
Efter at have forbundet apparatet til ledningsnettet, kan det 
tændes ved at dreje på termostatens drejeknap: Afkøling 
og lyset tænder; Indstil drejeknappen på den ønskede effekt 
(jfr.: “Betjeningspanel”, på side 1).

Når der er tændt for apparatet, skal der gå mindst  
4-6 timer, inden der anbringes madvarer i køleskabet og 
fryseafdelingen.

KØLESKABSLYS
Pæren fjernes ved at dreje den mod uret som vist på figuren:

Kontrollér pæren. Skru eventuelt pæren ud, og udskift den 
med en ny LED-pære af samme type, der kun fås hos vores 
kundeservice eller hos autoriserede forhandlere.
Køleafdelingens lys tænder, når lågen åbnes.

NOGLE AF DE DRIFTSRELATEREDE 
LYDE DER KAN HØRES
En hvislende lyd, når apparatet tændes 
første gang eller efter en lang pause.

En gurglende lyd, når kølevæsken 
kommer ind i rørene.

BRRR lyden kommer fra kompressoren.

En summende lyd, når vandventilen eller 
ventilatoren går i gang.

En knagende lyd, når kompressoren 
starter.

KLIKKET kommer fra termostaten, 
der justerer kompressorfunktionens 
hyppighed.

TILBEHØR
ÆGGEBAKKE FLASKEHOLDER ISTERNINGBAKKE
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FEJLFINDINGSOVERSIGT

Problem Mulig årsag Løsning

APPARATET FUNGERER IKKE Der kan være et problem med 
strømforsyningen til apparatet.

› Kontrollér, om strømkablet er sat 
i en stikkontakt med den korrekte 
spænding.
› Kontrollér beskyttelsesanordningerne 
og sikringerne i hjemmets el-anlæg.

DER ER VAND I AFRIMNINGSBAKKEN Dette er normalt i varmt, fugtigt vejr. 
Bakken kan være halvt fyldt.

› Sørg for, at apparatet er i vater, så 
vandet ikke løber ud.

KANTERNE PÅ APPARATETS 
KABINET, DER KOMMER I KONTAKT 
MED LÅGENS PAKNING, ER VARME 
VED BERØRING

Dette er ikke en fejl.
Dette er normalt i varmt vejr og når 
kompressoren kører.

LYSET FUNGERER IKKE Pæren skal måske udskiftes.
Apparatet kan være i On/standby-
tilstand

› Kontrollér, at 
beskyttelsesanordningerne og 
sikringerne i hjemmets el-anlæg virker 
korrekt.
› Kontrollér, om strømkablet er sat 
i en stikkontakt med den korrekte 
spænding.
› Hvis lysdioderne går i stykker skal 
bruger kontakte serviceafdelingen, for 
at skifte dem ud med andre af samme 
type, der kun kan erhverves hos 
vores servicecentre eller autoriserede 
forhandlere.

MOTOREN SYNES IKKE AT KØRE RET 
MEGET

Motorens kørselstid afhænger af 
forskellige ting: antallet af gange 
lågen åbnes, mængden af opbevarede 
madvarer, rumtemperaturen samt 
indstillingen af termostaterne.

› Kontrollér at apparatets 
betjeningsanordninger er justeret 
korrekt.
› Kontrollér om der netop lagt en større 
mængde madvarer apparatet.
› Kontrollér, at lågen ikke bliver åbnet 
for tit.
› Kontrollér, at lågen lukker ordentligt.

TEMPERATUREN ER FOR HØJ Der kan være forskellige årsager 
(se “Løsning”).

› Kontrollér, at kondensatoren (på 
apparatets bagside) er fri for støv.
› Kontrollér, at lågen er lukket korrekt.
› Kontrollér, at lågens pakninger sidder 
korrekt.
› På varme dage, eller hvis lokalet er 
varmt, kører motoren i længere tid.
› Hvis lågen har været åbnet hyppigt, 
eller hvis der er anbragt store 
mængder af madvarer, kører motoren 
i længere tid for at køle det indre af 
apparatet ned.

LÅGERNE ÅBNER OG LUKKER IKKE 
KORREKT

Der kan være forskellige årsager 
(se “Løsning”).

› Kontrollér, at madvareemballage ikke 
blokerer lågen.
› Kontrollér, at skåle, hylder, skuffer og 
ismaskinen er på plads.
› Kontrollér, om lågens pakning er ren 
og ikke klæber.
› Sørg for, at apparatet er i vater.
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KØLEAFDELING
Brug genanvendelige plast-, metal-, 
aluminiums- og glasbeholdere og film 
til at pakke fødevarer ind.
Brug altid lukkede beholdere til 
drikkevarer og fødevarer, der kan afgive 
eller være behæftet med stærk lugt 
eller smag eller tildæk dem.
Hvis der kun opbevares en lille mængde 
fødevarer i køleskabet, anbefaler vi 
at bruge hylderne lige over frugt-/
grønsagsskuffen, da dette er det 
køligste område.

Fødevarer, som afgiver store mængder 
ætylen gas, eller dem som er følsomme 
overfor dette, så som frugt, grønsager 
og salat, bør altid opbevares separat 
eller indpakket, så deres opbevaring 
ikke forkortes; for eksempel, bør 
tomater ikke opbevares sammen med 
kiwifrugter eller kål.
Brug flaskeholderen for at undgå, at 
flasker vælter (tilgængelig på udvalgte 
modeller).
Opbevar ikke fødevarer for tæt sammen 
for at tillade tilstrækkelig luftcirkulation.

FRYSEAFDELING
Fryseren er ideel til opbevaring af 
frostvarer, til indfrysning af friske 
madvarer samt til fremstilling af 
isterninger.
Mængden af friske madvarer, der kan 
indfryses på 24 timer, er angivet på 
typepladen (…kg/24t).
Hvis der kun opbevares en lille 
mængde fødevarer i fryseren, anbefaler 
vi at bruge de koldeste områder i 
fryserafdelingen, svarende til det 
nederste område.

Forklaring
TEMPERERET OMRÅDE
Anbefalet til opbevaring af tropisk frugt, 
dåser, drinks, æg, saucer, pickles, smør, 
marmelade

KOLDT OMRÅDE
Anbefalet til opbevaring af ost, mælk, 
mejeriprodukter, delikatesser, yoghurt, 
pålæg, dessert

FRUGT & GRØNSAGSSKUFFE

NORMALE FRYSERSKUFFER 

FRYSEOMRÅDETS SKUFFE
(MAX KØLEOMRÅDE) Anbefalet til frysning 
af friske/tilberedte madvarer

Bemærk: Oversigtens grå tone stemmer ikke 
overens med skuffernes farve

001

DATABLAD
WWW  Apparatets oplysningsskema med energidata kan 

downloades fra vores website docs. indesit. eu

SÅDAN FÅR DU FAT PÅ BRUGS- OG 
VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNINGEN PÅ
> WWW  Download Brugs- og 
vedligeholdelsesvejledningen fra websitet  
docs. indesit. eu (du kan anvende  
denne QR-kode) og angiv 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.

Trykt i Italien

OPBEVARING AF FØDEVARER  
OG DRIKKEVARER
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