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1. Betjeningspanel
2. Lysdiodebelysning*
3. Fryseelementer*
4. Ice Mate* eller isterningbakke*
5. Rumopdeler*
6. Flaskehylde*
7. Glashylder
8. Typeplade med varenavn
9. Lågevendingssæt
10. Område til indfrysning af friske madvarer eller til 

opbevaring af frosne madvarer
11. Rum til opbevaring af frostvarer
12. Lågens pakning

* Findes på valgte modeller

TÆNDING AF APPARATET
Når strømstikket sættes i stikkontakten, starter 
apparatet automatisk. Når der er tændt for 
apparatet, skal der gå mindst 4-6 timer, inden der 
anbringes madvarer i det. Når apparatet sluttes til 
strømforsyningen, tænder displayet, og alle ikonerne 
vises i ca. 1 sekund.
De fabriksindstillede værdier for fryseafdelingen 
tænder.

ÆNDRING AF DØRENS ÅBNINGSRETNING
- se den medfølgende brugervejledning (Version_2) 
Det anbefales, at ændring af lågens åbningsretning 
udføres af to personer. 
Dørens åbningsretning kan ikke ændres for: 
- modeller med integreret håndtag 
- modeller med glaspanel på døren. 

Specifikationer, tekniske data og billeder kan 
variere afhængigt af modellen

Ring til det anførte nummer i garantibeviset, eller 
følg anvisningerne i websitet www.indesit.com, for 
at få assistance
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Før man anvender apparatet, skal man 
omhyggeligt læse den medfølgende vejledning.

19515045400

OVERSIGTSVEJLEDNING

ALARMTABEL
ALARMTYPE Signal Årsag Løsningsforslag

Alarm for åben låge Lydsignalet aktiveres, og alarmindikatoren  blinker. Døren har været åben i mere end 2 minutter. Luk lågen og tryk på knappen Stop alarm for at slukke for lydsignalet.

Temperaturalarm Temperaturdisplayet blinker (° C) Alarmindikatoren  lyser. Den indvendige temperatur er ikke tilstrækkelig. Tryk på knappen Stop Alarm ; den akustiske alarm stopper, temperaturdisplayet (°C) 
og alarmindikatoren  forbliver tændte, indtil der nås en temperatur på < -10°C.

Alarmen Party Mode Kontrollampen for Party Mode   blinker og lydsignalet aktiveres.
Der er gået 30 minutter, siden funktionen Party Mode blev aktiveret. Tag flasken 
ud af fryseren (se brugervejledningen for flere oplysninger).

Tryk på knappen Party Mode eller alternativt på Stop alarm for at deaktivere alarmen for 
Party-funktion og tag flasken ud af fryseren.

Lang blackout alarm Blackoutalarmens ikon  forbliver tændt, alarmindikatoren  blinker og temperaturdisplayet 
(°C) blinker og viser den højeste temperatur, der forekom under strømafbrydelsen.

Langvarig strømafbrydelse, kan forårsage, at den indvendige temperatur stiger til 
0° C.

Tryk på knappen Stop Alarm ; den akustiske alarm stopper, temperaturdisplayet (°C) 
og alarmindikatoren   forbliver tændte, indtil der nås en temperatur på < -10°C.

Funktionsfejl Bogstavet “F” blinker på displayet (°C). Funktionsfejl med apparatet. Kontakt Servicecenteret.
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INDIKATOREN ON/STANDBY 

Indikatoren LYNINDFRYSNING

KNAPPEN On/standby
Apparatet sættes i standby ved at trykke og holde på 
knappen i 3 sekunder. Alle ikoner slukkes undtagen 
kontrollampen On/standby . Tryk én gang (kort) på 
denne knap for at genaktivere apparatet igen.

INDIKATOREN Eco night

KNAPPEN ECO NIGHT (NATTARIF)
Tryk på knappen Eco Night for at aktivere/deaktivere funktionen. 
Funktionen Eco Night gør det muligt at koncentrere apparatets 
energiforbrug til lavlastperiode, normalt om natten (se 
Brugervejledning).

ALARM FOR STRØMAFBRYDELSE, BLACKOUT
Indikatoren lang blackoutalarm. 
(se Brugervejledning)

KONTROLLAMPE FOR PARTY MODE

KNAPPEN PARTY-MODE
Tryk på knappen for at aktivere eller deaktivere 
funktionen Party Mode.
Denne funktion gør det muligt at afkøle drikkevarer i 
fryseafdelingen.
Vigtigt: Efterlad ikke flasken i længere tid i 
fryseafdelingen, end funktionen er aktiv (30 minutter).

KNAPPEN Stop ALARM
Tryk på i tilfælde af alarm.

Indikatoren ALARM (se Alarmtabellen herunder)

KNAPPEN TEMPERATUR/LYNINDFRYSNING
Temperaturindstilling
Apparatet er sædvanligvis fabriksindstillet på den anbefalede temperatur på -18°C. Den interne 
temperatur kan reguleres på mellem -16° C og - 24° C, på følgende måde:
• Tryk på knappen til indstilling af temperatur (° C). Opbevaringstemperaturen ændres med -1° C ved hvert 

tryk på knappen: Værdien ændres trinvist mellem -16° C og -24° C, hver gang der trykkes på knappen.
Lynindfrysning  
• Tryk i 3 sekunder, for at aktivere funktionen Lynindfrysning (jfr. Brugsanvisningerne) 

Funktionen slår automatisk fra efter cirka 50 timer.

TEMPERATURDISPLAY 
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