
DAOversigtsvejledning

* Findes kun på visse modeller

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

Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet 
tages i brug.

VED FØRSTEGANGSBRUG
Efter installationen skal du vente mindst to timer, før du tilslutter 
apparatet til strømforsyningen. Når det er tilsluttet, vil det 
automatisk begynde at fungere. De ideelle temperaturindstillinger er 
forudindstillet fra fabrikken af.

Efter at have tændt for apparatet, skal du vente 4-6 timer, før det har 
opnået den korrekt temperatur for opbevaring af madvarer.

BETJENINGSPANEL
1. Tænd/sluk
2. Køleafdelingstemperaturindikator
3. Temperaturindstilling i køleafdelingen
4. PUSH&GO indikatorlampe
5. PUSH&GO knap

TÆND/SLUK
Man kan tænde for hele produktet (både køle- og fryseafsnittet) ved at 
trykke på denne knap i 2 sekunder. Den seneste indstillede værdi vises 
på grænsefladen. Tryk på denne knap, for at slukke for anordningen.

KØLEAFDELINGSTEMPERATURINDIKATOR
Viser temperaturen i køleafsnittet.

TEMPERATURINDSTILLING I KØLEAFDELINGEN
Giver mulighed for at ændre værdien på køleafsnittets temperatur 
cyklisk; Bekræfter desuden den valgte temperatur på grænsefladen.
Anbefalet indstilling for køleafdelingen er +4°C.

PUSH&GO FUNKTION
Brug denne mulighed til at aktivere hurtig temperaturgendannelse, 
for bedre at bevare denne fødevarer efter et stort indkøb. Når den 
er aktiveret vil indikatoren være tændt. Funktionen inaktiveres 
automatisk efter 48 timer, eller du kan deaktivere den manuelt ved 
atter at trykke på knappen Push&Go.
Bemærk: Lynfrysning af friske madvarer (Super Freeze - 
Superindfrysning)
Du kan også bruge Push&Go knappen når du har brug for at indfryse 
friske fødevarer.  
Friske fødevarer bør indfryses hurtigst muligt, for den bedst mulige 
opbevaring og bevarelse af ernæringsværdien. Tryk på Push&Go 
knappen når du har brug for at indfryse friske fødevarer; Push&Go 
indikatoren vil blive tændt. 
Vi anbefaler, at du trykker på Push&Go knappen 24 timer før du 
placerer fødevarer i apparatet, for at forberede fryserafdelingen for de 
bedste mulige indfrysningsbetingelser. Vi anbefaler, at du bruger den 
nederste skuffe for at maksimere indfrysningskapaciteten. 
Superindfrysningsfunktionen vil automatisk blive deaktiveret efter 48 
timer. 

LYSDIODE-BELYSNING
Dette produkt indeholder en lyskilde med energiklasse F.
Hvis lysdiode-belysningssystemet ikke fungerer, skal det udskiftes af 
serviceafdelingen.
Vigtigt: Køleafdelingens lys tænder, når lågen åbnes. Hvis lågen holdes 
åben i mere end 8 minutter, slukkes lyset automatisk.



OPBEVARING AF FRISKE FØDEVARER OG DRIKKEVARER

*a) b)

*Antal og type af dørhylder afhænger af modellen

Forklaring

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

KOLDT OMRÅDE
Anbefalet til opbevaring af ost, mælk, 
dagligdagsvarer, delikatesser, yoghurt

KOLDESTE OMRÅDE

a) Anbefalet til opbevaring af pålæg, deserter, kød 
og fisk

b) Anbefalet til opbevaring af kød og fisk.  
Skuffen er kun tilgængelig i visse modeller

FRUGT & GRØNSAGSSKUFFE

FRYSESKUFFER
(En skuffe i modeller der er lavere end 1,7 m)

FRYSEOMRÅDETS SKUFFE
(Max køleområde)
Anbefales til indfrysning af friske/tilberedte 
madvarer

KØLEAFDELING
Afrimningen af køleafdelingen er fuldautomatisk.
Dannelse af vanddråber på køleafdelingens bagvæg betyder, at den 
automatiske afrimning er i gang.
Afrimningsvandet ledes automatisk via en afløbskanal ud i en beholder, 
hvor det fordamper.

Extra Fresh 0°C skuffe*
Den Extra Fresh 0°C, er en skuffe (b) som er ideel til opbevaring af 
kød og fisk. Ved at reducere/øge køleskabstemperaturen vil du også 
påvirke temperaturen i skuffen for Extra Fresh 0°C. Husk på, at dette 
rum er en mekanisk egenskab, der altid virker og ikke kan inaktiveres.

Pick&Go boks*
Pick&Go boksen kan føres ud horisontalt, og kan efterfølgende fjernes 
og bruges som frokostboks. Den kan bruges til mikroovnen, og kan 
rengøres i en opvaskemaskine.

Humidity control (Fugtighedskontrol) *
Aktiver fugtighedskontrollen (position B), hvis du vil opbevare fødevarer 
i mindre fugtige omgivelser, såsom frugt, eller deaktiver den (position A) 
for at opbevare fødevarer i mere fugtige omgivelser, såsom grøntsager.

A

B

FRYSEAFDELING
Total No Frost frysere sørger for cirkulation af kold luft i 
opbevaringsområderne og hindrer isdannelse, så det aldrig er 
nødvendigt at afise.
Frostvarerne sidder ikke fast på væggene, etiketterne forbliver læsbare, 
og opbevaringsområdet forbliver rent og i orden.
Fryseafdelingen tillader opbevaring af frosne madvarer og indfrysning 
af friske fødemadvarer. Mængden af friske madvarer, der kan indfryses 
i løbet af et specifikt tidsrum, er anført på typepladen. Anbring friske 
madvarer, der skal indfryses, midt i indfrysningsrummet og sørg for fri 
luftcirkulation mellem dem. Undgå at friske madvarer komme i direkte 
kontakt med frosne madvarer. Grænserne for fyldning er betinget af 
kurve, flapper, skuffer, hylder etc. 

Kontrollér, at disse komponenter stadig er nemme at lukke, efter at de 
er blevet fyldt. Fryseområdets skuffe/afdeling vises på ovenstående 
billede. Fryseafdelingen kan eventuelt anvendes uden skufferne 
og madvarerne kan placeres direkte i bunden af afdelingen, for at 
optimere indfrysningshastigheden og få mere opbevaringsplads. 
Indhent venligst oplysninger om de anbefalede indstillinger og 
opbevaring i brugsvejledningen, for at undgå madspild.

Isterninger
Fyld isterningbakken 2/3 op med vand og placer den tilbage i fryseren. 
Der må ikke anvendes spidse eller skarpe genstande til at løsne isen 
med.

TILBEHØR*
ÆGGEBAKKE ISTERNINGBAKKE FLASKEHYLDE PICK&GO BOKS

* Findes kun på visse modeller



GENERELLE OPLYSNINGER
Skufferne, kurvene, og hylderne bør holdes i deres nuværende 
position, medmindre andet er angivet i denne lynvejledning.
Belysningen i køleskabsområdet anvender lysdioder, som giver en 
bedre belysning og samtidig bruger mindre strøm end traditionelle 
pærer.

Døre og låger på køleskabet skal fjernes inden bortskaffelse, for at 
undgå at børn eller dyr bliver fanget indvendigt.

FEJLFINDING

Fejlfindingsoversigt... Mulige årsager Løsninger

Skabet virker 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 berøring 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 eftersalgsservice eller 
autoriserede forhandlere.

Det lyder som om motoren 
kører for 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 døren ikke bliver åbnet for tit.
• Kontrollér, om døren lukker ordentligt.

Apparatets temperatur 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 døren har været åbnet hyppigt, eller hvis der er anbragt store 

mængder af madvarer, kører motoren i længere tid for at køle det 
indre af køleskabet ned.

Lågerne åbner og lukker 
ikke korrekt. 

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

• Kontrollér, at madvareemballage ikke blokerer døren.
• Kontrollér, at skåle, hylder, skuffer og ismaskinen er på plads.
• Kontrollér, om dørpakningen er ren og ikke klæber.
• Sørg for, at apparatet er i vater.

ALARMTABEL

Alarm type Signal Årsag Løsning

Alarm for åben dør. Køleskabslyset blinker. Døren har været åben i mere end 3 
minutter.

Luk lågen.

Funktionsfejl. En temperaturkontrollampe 
blinker.

Funktionsfejl med apparatet. Kontakt Servicecenteret.
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Retningslinjer, standarddokumentation og supplerende produktinformation kan findes ved at:
• Besøge vores website docs . indesit . eu
• Ved hjælp af QR-koden
• Eller som alternativ kontakte vores serviceafdeling (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du 

kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.
Modelinformation kan indhentes ved hjælp af den angivne QR-Code på energimærkatet.  
Mærkatet indeholder også modelidentifikatoren, som kan anvendes til at indhente oplysninger på 
databaseportalen https://eprel.ec.europa.eu.


