
SV

1

A. Glödlampa
B. Termostatvred
C. Indikator för termostatinställning
D. Belysningsknapp

A B C D

BESKRIVNING AV PRODUKTEN

DAGLIG  
INFORMATIONSBOK

Innan du använder apparaten ska du noga läsa igenom Hälsa och säkerhet.

TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN 
PRODUKT FRÅN INDESIT
För att få mer omfattande hjälp och stöd, 
vänligen registrera produkten på  
www. indesit. com/register

WWW

Du kan ladda ner handböckerna 
Säkerhetsinstruktioner och Användning 
och skötsel genom att besöka vår hemsida 
docs. indesit. eu och följa instruktionerna på 
baksidan av denna broschyr.

APPARAT

KONTROLLPANEL

Kyldel
1. Elektronisk kontrollpanel / 

belysning
2. Hyllor
3. Märkskylt med företagsnamn
4. Frukt- och grönsakslåda
5. Sats för att ändra dörrslagningens 

sida
6. Dörrfack
7. Äggfack
8. Flaskhållare
9. Flaskbalkong
10. Dörrtätning
Frysdel
10. Dörrtätning
11. Fryslådor
12. Hyllor
13. Nedre låda: extra kall zon, perfekt 

för att frysa in färska matvaror
14. Isbitslåda

B. Termostatvred

- MAX MED MIN 

TEMPERATURINSTÄLLNING
Termostaten inställd på MIN: låg kyleffekt.
Termostaten inställd mellan MIN och MAX: kyleffekten kan 
justeras efter önskemål.
Termostaten inställd på MAX: maximal kyleffekt.

För bästa förvaringsvillkor rekommenderas läget MED.
Termostat i läge • : kylning och belysning avstängda.
Anmärkningar: De visade inställningspunkterna motsvarar den 
genomsnittliga temperaturen i hela kylskåpet.
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FÖRSTA ANVÄNDNING

SÄTTA PÅ APPARATEN
Efter att ha anslutit apparaten till elnätet ska man sätta 
på apparaten genom att vrida termostatvredet: Kylning 
aktiveras och lampan tänds. Ställ vredet på önskad effekt 
(se: “Kontrollpanel”, på sida 1).

Vänta minst 4–6 timmar innan du lägger in matvaror efter att 
kylskåpet slagits på.

KYLSKÅPSLAMPA
För att ta loss lampan, skruva ur motsols så som visas i bilden.

Kontrollera lampan. Skruva vid behov loss den trasiga 
glödlampan och ersätt den med en LED-lampa av samma 
typ. Lamporna är endast tillgängliga via vår kundservice eller 
hos auktoriserade återförsäljare.
Den invändiga belysningen tänds när kylskåpsdörren öppnas.

Vissa av funktionsljuden som kan 
höras
Ett väsande ljud när du sätter på 
apparaten första gången eller efter ett 
långt uppehåll.

Ett gurglande ljud när kylvätska rinner in 
i ledningarna.

Ett BRRR-ljud kommer från kompressorn 
när den är igång.

Ett surrande ljud när vattenventilen 
eller fläkten börjar att arbeta.

Ett knakande ljud när kompressorn 
slås på.

Ett KLICK-ljud från termostaten som 
bestämmer när kompressorn ska starta.

TILLBEHÖR
ÄGGFACK FLASKHÅLLARE ISBITSLÅDA
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FELSÖKNING

Problem Möjliga orsaker Åtgärder

Apparaten fungerar inte Apparaten kan ha problem med 
strömförsörjningen.

› Kontrollera om nätkabeln är ansluten 
till ett eluttag med korrekt spänning.
› Kontrollera skyddsanordningarna och 
säkringarna i elsystemet i ditt hem.

Det finns vatten i avfrostningsskålen Detta är helt normalt vid varmt och 
fuktigt väder. Även om skålen är 
fylld till hälften tyder det på normal 
funktion.

› Kontrollera att apparaten står i våg så 
att vattnet inte rinner ur skålen.

Kylskåpslisterna där dörrens 
tätningslister sitter känns varma vid 
beröring

Detta är inte ett fel.
Detta är normalt vid varmt väder när 
kompressorn är igång.

Lampan fungerar inte Lampan kan behöva bytas ut.
Apparaten kan vara i läget On/Standby.

› Kontrollera att skyddsanordningarna 
och säkringarna i elsystemet i ditt hem 
fungerar som de ska.
› Kontrollera om nätkabeln är ansluten 
till ett eluttag med korrekt spänning.
› Om lysdioderna är trasiga ska du 
kontakta service för att byta mot 
lampor av samma typ. Lamporna är 
endast tillgängliga via vår kundservice 
eller hos auktoriserade återförsäljare.

Motorn verkar arbeta för mycket Hur länge motorn är igång beror 
på olika omständigheter: hur ofta 
dörren öppnas, mängden mat, 
rumstemperatur, temperaturreglagens 
inställningar.

› Kontrollera att apparatens reglage är 
korrekt inställda.
› Kontrollera om en stor mängd 
matvaror har placeras i apparaten.
› Kontrollera att dörren inte öppnas för 
ofta.
› Kontrollera att dörren stängs 
ordentligt.

Apparatens temperatur är för hög Det kan finnas olika orsaker 
(se ”Åtgärder”).

› Kontrollera att kondensorn (på 
baksidan av produkten) inte är täckt 
med damm eller ludd.
› Kontrollera att dörren är korrekt 
stängd.
› Kontrollera att dörrtätningarna är 
korrekt monterade.
› Under varma dagar eller vid hög 
rumstemperatur är det normalt att 
motorn är igång längre.
› Om produktens dörr har lämnats 
öppen under en längre tid eller om 
en stor mängd mat har placerats i den 
kommer motorn vara igång längre för 
att kyla produkten invändigt.

Dörrarna stängs eller öppnas inte på 
rätt sätt

Det kan finnas olika orsaker 
(se ”Åtgärder”).

› Kontrollera att inga matförpackningar 
blockerar dörren.
› Kontrollera att de invändiga delarna 
eller den automatiska ismaskinen sitter 
korrekt.
› Kontrollera att dörrlisterna inte är 
smutsiga eller klibbiga.
› Kontrollera att apparaten står i våg.
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KYLDEL
Använd behållare av återvinningsbar 
plast, metall, aluminium eller glas och 
plastfolie för att slå in maten.
Förvara vätska och mat som kan avge 
eller dra åt sig lukt eller smak i stängda 
behållare eller täck över dem.
Om du bara har en liten mängd 
matvaror att förvara i kylskåpet 
rekommenderar vi att använda hyllorna 
ovanför frukt- och grönsakslådan 
eftersom det är den svalaste delen 
av kylskåpet.

Livsmedel som avger en stor mängd 
etylengas och de som är känsliga för 
denna gas, såsom frukt, grönsaker och 
sallad, ska alltid separeras eller slås in 
för att inte minska förvaringstiden. 
Till exempel ska inte tomater förvaras 
tillsammans med kiwi eller kål.
Använd flaskhållaren för att undvika att 
flaskor välter (finns på vissa modeller).
Förvara inte matvaror tätt intill varandra 
för att tillåta att luften cirkulerar fritt.

FRYSDEL
Frysen passar utmärkt för förvaring av 
fryst mat, göra iskuber och för att frysa 
in färska matvaror.
Mängden färsk mat som kan frysas in 
under en 24-timmarsperiod anges på 
typskylten (…kg/24h).
Om du bara har en liten mängd mat att 
förvara i frysen rekommenderar vi att 
använda det kallaste området i din frys, 
vilket är bottenområdet.

Förklaring
TEMPERERAD ZON
Rekommenderas för förvaring av exotiska 
frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda 
grönsaker, smör, sylt

KALL ZON
Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, 
mejeriprodukter, delikatesser, yoghurt, 
kallskuret, efterrätter

FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA

VANLIGA FRYSLÅDOR 

FRYSDELSLÅDA
(EXTRA KALL ZON) Rekommenderas för att 
frysa färsk/lagad mat.

Anmärkningar: Den grå färgen i bildförklaringen 
överensstämmer inte med färgen på lådorna

001

INFORMATIONSBLAD OM PRODUKTEN
WWW  Produktbladet med energiförbrukningen 

för denna apparat kan laddas ner från vår webbsida 
Bauknecht docs. indesit. eu

HUR MAN FÅR TAG PÅ HANDBOKEN ANVÄNDNING OCH 
SKÖTSEL
> WWW  Ladda ner handboken Användning och 
skötsel från vår webbsida docs. indesit. eu  
(du kan använda denna QR-kod) genom att 
ange produktkoden.
> Du kan även kontakta vår kundservice.

KONTAKTA VÅR KUNDSERVICE
Du hittar våra kontaktuppgifter i garantiboken. 
När du kontaktar vår kundservice, ange 
koderna som står på produktens typskylt.

Tryckt i Italien

FÖRVARING AV  
LIVSMEDEL OCH DRYCKER
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