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1. Kontrollpanel
2. LED-belysning*
3. Frysklampar*
4. Ice Mate* eller isbitslåda*
5. Lådavskiljare*
6. Flaskställ*
7. Glashyllor
8. Märkskylt med företagsnamn
9. Sats för att ändra sida för dörrupphängning
10. Område för infrysning av färska livsmedel eller för 

förvaring av frysta livsmedel
11. Område för förvaring av frysta livsmedel
12. Dörrtätning

* Finns på vissa modeller

SÄTTA PÅ APPARATEN
När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts 
kylskåpet automatiskt i funktion. Vänta minst 4–6 
timmar innan du lägger in matvaror efter att kylskåpet 
slagits på. När apparaten ansluts till eluttaget tänds 
displayen och alla ikoner visas i cirka 1 sekund.
Frysdelens fabriksinställningar tänds.

OMHÄNGNING AV DÖRREN
- se medföljande bruksanvisning (version_2). 
Vi rekommenderar att två personer deltar vid 
omhängning av dörren. 
Omhängning av dörr rekommenderas inte för 
- modeller med inbyggda handtag 
- modeller med glaspanel på dörren. 

Specifikationer, tekniska data och bilder kan variera 
beroende på modell

För att få assistans, ring numret som visas i 
garantihäftet eller följ instruktionerna på webbsidan 
www.indesit.com
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Läs bruksanvisningen noggrant innan du 
använder apparaten.
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SNABBGUIDE

LARMTABELL
LARMTYP Signal Orsak Åtgärd

DÖRRLARM Ljudsignalen hörs och larmlampan  blinkar. Dörren har varit öppen längre än 2 minuter. Stäng dörren eller tryck på larmknappen för att stänga av ljudsignalen.

Temperaturlarm Temperaturdisplayen blinkar (°C) och larmlampan  förblir tänd. Den invändiga temperaturen är otillräcklig. Tryck på larmstoppsknappen . Ljudsignalen avbryts, temperaturdisplayen (°C) och 
larmlampan  förblir tända tills temperaturen kommer till < -10°C.

Partylägelarm Partylägelampan   blinkar och ljudsignalen är aktiverad.
30 minuter har gått sedan Partylägefunktionen aktiverades. Ta ut flaskan ur 
frysen (se bruksanvisningen för mer information).

Tryck på partylägeknappen eller larmknappen för att stänga av larmet. Ta ut flaskan ur 
frysen.

Strömavbrottslarm Strömavbrottsikonen  förblir tänd, larmlampan  blinkar och temperaturdisplayen (°C) 
blinkar samt visar maxtemperaturen under strömavbrottet.

Vid långvarigt strömavbrott kan den invändiga temperaturen stiga till 0 °C. Tryck på larmstoppsknappen . Ljudsignalen avbryts, temperaturdisplayen (°C) och 
larmlampan  förblir tända tills temperaturen kommer till < -10°C.

Felfunktion Bokstaven ”F” blinkar på displayen (°C). Fel på produkten. Kontakta kundtjänst.

BG SV

PÅ/STANDBY-lampa 

SNABBINFRYSNING-lampa

PÅ/STANDBY-knapp
Du slår på Standby genom att trycka på knappen och 
hålla den intryckt i 3 sekunder. Alla ikoner förutom På/
Standby  släcks. Tryck snabbt på knappen en gång 
för att slå på apparaten igen.

ECO NIGHT-lampa

ECO NIGHT-knapp (NATTAXA)
Tryck in knappen för att aktivera/avaktivera funktionen Eco 
Night. Funktionen Eco Night används för att aktivera apparaten 
under de delar av dygnet då elpriserna är billigare (se 
bruksanvisningen).

STRÖMAVBROTTSLARM
Strömavbrottslampa. 
(se bruksanvisningen)

PARTYLÄGE-lampa

PARTYLÄGE-knapp
Tryck på knappen för att aktivera/avaktivera 
funktionen.
Använd den här funktionen när drycker placeras i 
frysdelen.
Viktigt: lämna inte flaskan i frysen efter att funktionen 
har stängts av (efter 30 minuter).

LARMKNAPP
Tryck på knappen om larmet har aktiverats.

LARM-lampa (se Larmtabellen nedan)

TEMPERATUR/SNABBINFRYSNING-knapp
Temperaturinställning
Vanligtvis ställs apparaten in på fabriken för funktion vid -18 °C, dvs. rekommenderad 
driftstemperatur. Du kan ställa in den invändiga temperaturen mellan -16 °C och - 24 °C, genom att 
följa nedanstående anvisningar:
• Tryck på temperaturinställningsknappen (°C). Förvaringstemperaturen kan ställas in med -1 °C för 

varje knapptryck: värdet ändras stegvis mellan -16 °C och -24 °C.
Snabbinfrysning  
• Tryck i 3 sekunder för att aktivera snabbinfrysningsfunktionen (se bruksanvisningarna) 

Funktionen stängs automatiskt av efter ungefär 50 timmar.

TEMPERATURDISPLAY 
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