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Hurtigveiledning
TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET INDESIT-PRODUKT
For å motta en mer fullstendig assistanse,
vær vennlig å registrere produktet ditt på
www.indesit.com/register

Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.

FØRSTE GANGS BRUK
Etter installasjonen, må du vente i minst to timer før du kobler
apparatet til strømforsyningen. Når det først er koblet til begynner det
å virke automatisk. De optimale temperaturinnstillingen stilles inn ved
fabrikken.

Etter at du har slått på apparatet, vent i 4-6 timer for at det skal oppnå
den riktige temperaturen for lagring av maten.

KONTROLLPANEL
1.
2.
3.
4.
5.

PÅ/AV
Hele produktet (både kjøleskap og fryseseksjonen) kan slås på ved
å trykke på denne knappen i 2 sekunder. Den siste innstilte verdien
indikeres på grensesnittet. Trykk på denne knappen for å slå av
enheten.
INDIKATORLYS KJØLESKAPETS TEMPERATUR
Den viser temperaturen til kjøleskapets seksjon.
TEMPERATURINNSTILLING KJØLESKAP
Den tillater deg å skifte kjøleskapets temperaturverdi, på en syklisk
måte; den bekrefter også den valgte temperaturen på grensesnittet.
Anbefalt innstilling for kjøleskapseksjonen er +4°C.

På/av
Varsellampe temperatur i kjøleskap
Temperaturinnstilling for kjøleskapet
PUSH&GO indikatorlys
PUSH&GO knapp

PUSH&GO FUNKSJON
Bruk denne opsjonen for aktivere rask gjenopprettelse av
temperaturen, for å konservere maten bedre etter store innkjøp. Når
den er aktivert, tennes indikatoren. Funksjonen deaktiveres automatisk
etter 48 timer, eller den kan deaktiveres manuelt ved å trykke på
Push&Go button-knappen.
Merk: Nedfrysing av fersk mat (Super Freeze - Super nedfrysing)
Du kan også bruke Push&Go-knappen når du skal fryse ned fersk mat.
Fersk mat bør fryses ned så raskt som mulig, for best mulig
konservering og for å beholde næringsverdien. Trykk på Push&Goknappen når du skal fryse ned fersk mat; Push&Go-indikatoren tennes.
Vi anbefaler at du trykker på Push&Go-knappen 24 timer før du legger
inn maten, for å forberede fryseseksjonen og for å oppnå best mulig
forhold for nedfrysing. Vi anbefaler at du bruker den nederste skuffen
for å maksimere kapasiteten ved nedfrysing.
Super Freeze-funksjonen slår seg automatisk av etter 48 timer.
DIODELYS
Dette produktet har en lyskilde i energieffektivitetsklasse F.
Hvis LED-lys system ikke virker, må du kontakte serviceavdelingen for å
få det skiftet.
Viktig: Lyset i kjøleseksjonen tennes når døren åpnes. Hvis døren
holdes åpen i mer enn 8 minutter, slås lyset automatisk av.

* Kun tilgjengelig på noen modeller

SLIK OPPBEVARER DU FERSK MAT OG DRIKKE
Tegnforklaring
a)

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

*

b)

KJØLESONE
Anbefales for oppbevaring av ost, melk,
meieriprodukt, delikatesser, yoghurt
DET KJØLIGSTE OMRÅDET
a) Anbefales for oppbevaring av kjøttpålegg,
desserter, kjøtt og fisk
b) Anbefales for oppbevaring av kjøtt og fisk.
Skuffen er tilgjengelig kun ved visse modeller
FRUKT- & GRØNNSAKSSKUFF

SKUFFER I FRYSERSEKSJONEN
(En skuff i modellene som er lavere enn 1,7m)
SKUFF I FRYSERSONEN
(Kaldeste sone)
Anbefalt for nedfrysing av ferskmat/tilberedt mat

* Antallet og type dørhyller avhenger av modellen
KJØLESKAPSEKSJON
Avriming av kjøleseksjonen skjer automatisk.
Vanndråper på bakveggen inne i kjøleseksjonen viser at den
automatiske fasen for avriming pågår.
Smeltevannet renner ned gjennom et dreneringshull og samles
deretter opp i en beholder, der det fordamper.
Extra Fresh 0°C skuff *
Extra Fresh 0°C er en skuff (b) ideell for konservering av kjøtt og fisk.
Ved å redusere/øke temperaturen i kjøleskapet påvirker du også
temperaturen i Extra Fresh 0°C-seksjonen. Husk at denne seksjonen har
en mekanisk funksjon som alltid er aktiv og som ikke kan ikke slås av.

Pick&Go-boks*
Pick&Go-boksen kan gli horisontalt og kan fjernes og benyttes som
matboks. Den kan benyttes til mat for mikrobølgeovn og den kan
vaskes i oppvaskmaskinen.
Humidity Control (Fuktighetskontroll)*
Åpne anordningen for regulering av fuktighet (posisjon B) dersom
du ønsker å konservere maten, som f.eks. frukt, i omgivelser med
mindre fuktighet, eller lukk den (posisjon A) for å konservere mat, som
grønnsaker, i fuktigere omgivelser.
A

B

FRYSESEKSJON
Total No Frost-fryserne sirkulerer kald luft rundt i områdene for
oppbevaring, dette hindrer isdannelse, og eliminerer dermed helt
behovet for avising helt.
Frosne artikler setter seg ikke fast i vegger, etiketter forblir leselige og
oppbevaringsrommet forblir ryddig.
I fryseseksjonen kan frossen mat lagres og fersk mat kan fryses ned.
Mengden fersk mat som kan fryses ned i løpet av en spesifisert
tidsperiode, angis på fabrikkskiltet. Plasser den ferske maten i området
for frysing i fryseseksjonen. La det være nok plass rundt maten slik at
luft kan sirkulere fritt. Unngå at den ferske maten kommer i direkte
kontakt med den frosne maten. Lastbegrensningene bestemmes av
kurver, klaffer, skuffer, hyller osv.

Sørg for at disse komponentene lukkes lett etter at maten er lagt
på plass. Fryser-sonens skuff/seksjon vises i bildet ovenfor. For å
optimere hastigheten ved nedfrysing og for å oppnå bedre plass,
kan fryseseksjonen benyttes uten skuffene og maten kan plasseres
direkte på bunnen av seksjonen. For å unngå matsvinn, vennligst se
innstillingene og lagringstidene som anbefales i brukerveiledningen
online.
Isbiter
Fyll 2/3 av isskuffen med vann og plasser den tilbake i fryseseksjonen.
Du må aldri bruke skarpe eller spisse gjenstander for å fjerne isen.

TILBEHØR*
EGGBALKONG

* Kun tilgjengelig på noen modeller

ISSKUFF

FLASKEHYLLE

PICK&GO BOKS

GENERELL INFORMASJON
Skuffene, kurvene og hyllene bør bli værende i de opprinnelige
posisjonene med mindre annet ikke spesifiseres i denne
hurtigveiledningen.
Systemet for belysning i kjøleskapseksjonen benytter LED-lys, som
gir bedre belysning og forbruker mindre energi enn de tradisjonelle
lysepærene.

Dører og deksler i kjøleskapet bør fjernes før avfallsbehandling, for å
hindre at barn eller dyr fanges opp på innsiden.

FEILSØKINGSHva må gjøres hvis...

Mulig årsaker

Løsninger

Kjøleskapet virker ikke.

Det kan være problemer med
strømnettet.

•

Dette er normalt i varmt, fuktig vær.
Pannen kan til og med bli halvfull.
Dette er ikke en feil. Dette er normalt
i varmt vær og når kompressoren er i
gang.

•

Du må kanskje skifte pære.
Apparatet kan være i On/Stand-by
modus.

•

Det er vann i
avisningspannen.
Kantene på apparatets skap,
som kommer i kontakt med
tetningslistene på døren, er
varme å ta på.
Lyset virker ikke.

•

•
•

Det virker som om motoren
går for mye.
Apparatets temperatur er
for høy.

Motorens driftstid avhenger av ulike
ting: antall døråpninger, mengden mat
som oppbevares, romtemperaturen,
innstillingen til temperaturbryterne.
Det kan være forskjellige årsaker (se
"Løsninger").

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dørene åpner og lukker seg Det kan være forskjellige årsaker (se
ikke riktig.
"Løsninger").

•
•
•
•

Kontroller at strømledningen er satt inn i en strømførende kontakt
med riktig spenning.
Kontroller verneinnretningene og sikringene i boligens elektriske
anlegg
Sørg for at apparatet er i vater slik at vannet ikke renner ut.

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 samme type, som kun er tilgjengelig fra
våre sentre for ettersalgservice eller hos godkjente forhandlere.
Kontroller at bryterne på apparatet er riktig innstilt.
Kontroller at ikke store mengder mat er lagt inn i apparatet.
Kontroller at døren ikke åpnes for ofte.
Kontroller at døren lukkes som den skal.
Påse at kondenseren (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.
Hvis døren på apparatet har blitt stående åpen en stund, eller hvis
det er lagt inn store mengder mat, vil motoren gå lenger for å kjøle
ned apparatet innvendig.
Kontroller at det ikke er 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.

TABELL MED ALARMER
Type alarm

Signal

Årsak

Løsning

Åpen dør-alarm.

Kjøleskapslyset blinker.

Lukk døren.

Funksjonsfeil.

En av temperaturindikatorene
blinker.

Døren har vært åpen i mer enn 3
minutter.
Funksjonsfeil ved produktet.

Ta kontakt med Ettersalgservicen.

* Kun tilgjengelig på noen modeller
Retningslinjer, standarddokumentasjon og ekstra produktinformasjon vil du kunne finne ved å:
•
besøke vårt nettsted docs.indesit.eu
•
Ved å benytte QR-koden
•
Alternativt kan du kontakte vår Ettersalgservice (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår
Ettersalgservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.
Informasjon om modellen finner du ved å benytte QR-koden som er angitt på energimerket. Merket inneholder
også modellidentifikatoren som kan benyttes for å konsultere databasens portal på https://eprel.ec.europa.eu.
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