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A. Lyspære
B. Termostatbryter
C. Indikator for innstilling av termostat
D. Lysknapp

A B C D

PRODUKTBESKRIVELSE

DAGLIG  
REFERANSEVEILEDNING

Før du bruker apparatet ditt, les nøye veiledningen for Helse og Sikkerhet.

TAKK FOR AT DU HAR KJØPTE 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.

APPARAT

KONTROLLPANEL

Kjøleseksjon
1. Elektronisk kontrollpanel / lysenhet
2. Hyller
3. Typeplate med kommersielt navn
4. Frukt- og grønnsaksskuff
5. Sett for omhengsling av dører
6. Dørskuffer
7. Eggskuff
8. Flaskeholder
9. Flaskehylle
10. Dørtetningslist
Fryserseksjon
10. Dørtetningslist
11. Fryserskuffer
12. Hyller
13. Nederste skuff: kaldeste sone best 

for frysing av fersk mat
14. Isterningbeholder

B. Termostatbryter

- MAX MED MIN 

TEMPERATURINNSTILLING
Termostat på MIN: lavt kjølenivå.
Termostat på mellom MIN og MAX: kjølingen kan reguleres 
etter ønske.
Termostat på MAX: maksimalt kjølenivå.

Anbefalt innstilling for optimal oppbevaring av matvarer er MED.
Termostaten er stilt inn på • : kjøling og lys av.
Merk: Viste settpunkter tilsvarer gjennomsnittstemperaturen i hele 
kjøleskapet.
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FØRSTE GANGS BRUK

STARTE APPARATET
Etter å koble apparatet til strømnettet, drei termostatbryteren 
for å slå på apparatet: kjøling og lys vil slå seg på; still inn 
bryteren på ønsket effekt (se: “Kontrollpanel”, på side 1).

Vent i minst 4–6 timer før du legger matvarer i kjøleskapet og 
i fryseren etter at du har satt i gang apparatet.

KJØLESKAPSLYS
For å ta ut lyspæren, drei den mot urviserne som vist 
på figuren:

Kontroller lyspæren. Skru ut pæren dersom den er defekt og 
skift den ut med en diodepære av samme type. Disse er kun 
er tilgjengelig ved våre servicesentre eller autoriserte 
forhandlere.
Lyset i kjøleseksjonen tennes når døren åpnes.

NOEN AV FUNKSJONSLYDENE 
DU KAN HØRE
En hvese-lyd når du slår på apparatet 
første gang eller etter en lang pause.

En gurglelyd når kjølemiddel renner inn 
i rørene.

BRRR-lyden fra kompressoren når denne 
er i drift.

En summelyd når vannventilen eller 
viften starter å virke.

En knakelyd når kompressoren starter. KLIKKET kommer fra termostaten som 
regulerer hvor ofte kompressoren er 
i drift.

TILBEHØR
EGGBALKONG FLASKEHOLDER ISTERNINGBEHOLDER
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FEILSØKINGSLISTE

Problem Mulig årsak Løsning

APPARATET VIRKER IKKE Det kan være problemer med 
strømnettet.

› Kontroller om strømledningen er satt 
inn i en strømførende kontakt med 
riktig spenning.
› Kontroller verneinnretningene og 
sikringene i boligens elektriske anlegg.

DET ER VANN I AVISINGSPANNEN Dette er normalt i varmt, fuktig vær. 
Pannen kan til og med bli halvfull.

› Sørg for at apparatet er i vater slik at 
vannet ikke renner over.

KANTENE PÅ APPARATSKAPET, 
SOM KOMMER I KONTAKT MED 
TETNINGSLISTEN PÅ DØREN, ER 
VARME Å TA PÅ

Dette er ikke en feil.
Dette er normalt i varmt vær og når 
kompressoren er i gang.

LYSET VIRKER IKKE Du må kanskje skifte pære.
Apparatet kan være i På/Standby-
modus.

› Kontroller at verneinnretningene og 
sikringene i boligens elektriske anlegg 
er effektive.
› Kontroller at strømledningen er satt 
inn i en strømførende kontakt med 
riktig spenning.
› Hvis LED-lampene har gått, må 
brukeren ringe serviceavdelingen 
for å få dem skiftet ut med lamper 
av samme type. Disse er kun er 
tilgjengelig ved våre servicesentre eller 
autoriserte forhandlere.

DET VIRKER SOM OM MOTOREN GÅR 
FOR MYE

Motorens driftstid avhenger av ulike 
ting: antall døråpninger, mengden mat 
som oppbevares, romtemperaturen, 
innstillingen til temperaturbryterne.

› Kontroller at bryterne på apparatet er 
riktig innstilt.
› Kontroller om det er lagt en stor 
mengde mat i apparatet.
› Kontroller at døren ikke åpnes for ofte.
› Kontroller at døren lukkes som den 
skal.

APPARATETS TEMPERATUR ER FOR 
HØY

Det kan være forskjellige årsaker 
(se "Løsninger").

› Påse at kondensatoren (bak på 
apparatet) er fri for støv og lo.
› Påse at døren er godt lukket igjen.
› Påse at dørens forseglinger passer 
som de skal.
› Motoren går alltid lenger på varme 
dager eller hvis rommet er varmt.
› Dersom apparatets dør har stått lenge 
åpen eller det er blitt lagt inn store 
mengder matvarer, går motoren litt 
lengre for å kjøle ned temperaturen 
inne i apparatet.

DØRENE ÅPNER OG LUKKER SEG 
IKKE ORDENTELIG

Det kan være forskjellige årsaker 
(se "Løsninger").

› Kontroller at det ikke finnes pakker 
med mat som blokkerer døren.
› Kontroller at innvendige deler eller 
den automatiske ismakeren ikke er ute 
av stilling.
› Kontroller at dørtetningene ikke er 
skitne eller klebrige.
› Sørg for at apparatet står i vater.
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KJØLESKAPSSEKSJON
Bruk beholdere av plast, metall, 
aluminium og glass som kan 
resirkuleres, og pakk inn maten 
i plastfolie.
Bruk alltid lukkede beholdere til væske 
og matvarer med sterk lukt eller 
smak eller som lett trekker til seg lukt 
eller smak.
Hvis du kun oppbevarer noen få 
matvarer i kjøleskapet, anbefaler vi at 
du bruker hyllene like over frukt- og 
grønnsaksskuffen, siden dette er det 
kaldeste området i seksjonen.

Matvarer som frigjør store mengder 
etylengass og de som er følsomme 
for denne type gasser, som frukt, 
grønnsaker og salat, må alltid 
oppbevares adskilt eller pakkes inn slik 
at oppbevaringstiden ikke reduseres; 
for eksempel må aldri tomater plasseres 
sammen med kiwi eller kål.
Bruk en flaskeholder (gjelder kun 
enkelte modeller) for å unngå at 
flasker velter.
Ikke plassere matvarene så tett sammen 
at luften ikke kan sirkulere ordentlig.

FRYSERSEKSJON
Fryseren er det ideelle stedet å 
oppbevare frossen mat, for å lage 
isbiter og for å fryse fersk mat 
i fryserseksjonen.
Maksimalt antall kilogram med fersk 
mat som kan fryses i løpet av 24 timer 
er angitt på servicemerket (...kg/24h).
Dersom du har lite mat som skal 
oppbevares i fryseren, anbefaler 
vi at du bruker området nederst i 
fryseren, dette er det kaldeste området 
i fryseseksjonen.

Forklaring
TEMPERERT SONE
Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, 
bokser, drikkevarer, egg, sauser, sylteagurk, 
smør, syltetøy

SVALSONE
Anbefales for oppbevaring av ost, 
melk, meierimat, delikatesser, yoghurt, 
kjøttpålegg, desserter

FRUKT- & GRØNNSAKSSKUFF

VANLIGE FRYSERSKUFFER 

SKUFF I FRYSER SONEN
(MAKS. KJØLESONE) Anbefales for å fryse 
fersk/tilberedt mat

Merk: Den Grå tonen på tegnforklaringen 
samsvarer ikke med fargen på skuffene

001

PRODUKTKORT
WWW  Produktkortet med informasjon om energiforhold 

for apparatet kan lastes ned fra hjemmesiden til Indesit  
docs. indesit. eu

HVORDAN OPPNÅ BRUKS 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.

TA KONTAKT MED VÅR ETTERSALGSSERVICE
Du finner våre kontaktdetaljer i 
garantihåndboken. Når du kontakter vår 
Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene 
du finner på ditt produkts typeskilt.

Trykket i Italia

SLIK OPPBEVARER DU MAT  
OG DRIKKEVARER
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