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A. Žiarovka
B. Ovládací gombík termostatu
C. Ukazovateľ nastavenia 
termostatu
D. Svetelné tlačidlo

OVLÁDACÍ PANEL

Chladiaci priestor
1. Elektronický ovládací panel/
osvetlenie
2. Police
3. Výrobný štítok s obchodným 
menom
4. Zásuvka na ovocie a zeleninu
5. Súprava na zmenu smeru otvárania 
dverí
6. Priehradky na dverách
7. Stojan na vajíčka
8. Oddeľovač fliaš
9. Polička na fľaše
10. Tesnenie dverí
Mraziaci priestor
10. Tesnenie dverí
11. Zásuvky mrazničky
12. Úroveň
13. Spodná zásuvka : najchladnejšia 
časť, vhodné na mrazenie čerstvých 
potravín
14. Miska na ľad

Pred používaním spotrebiča si 
starostlivo prečítajte Príručku o ochrane 
zdravia a bezpečnosti.

NÁVOD NA KAŽDODENNÉ 
POUŽÍVANIE

OPIS SPOTREBIČA
SPOTREBIČ
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THANK YOU FOR BUYING AN INDESIT PRODUCT.   
Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc,  
zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na www.whirlpool.eu/register

A B C D
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PRVÉ POUŽITIE
ZAPNUTIE SPOTREBIČA 
Zapojením do siete sa spotrebič automaticky uvedie do prevádzky. 
Po spustení spotrebiča počkajte aspoň 4 – 6 hodín, až potom vložte 
potraviny do chladničky a do mraziaceho priestoru.

Po zapojení spotrebiča do elektrickej siete sa displej rozsvieti a na 
približne 1 sekundu sa zobrazia všetky ikony. Rozsvietia sa 
predvolené hodnoty (z výroby) chladiaceho priestoru.

PRÍSLUŠENSTVO

STOJAN NA VAJÍČKA ODDEĽOVAČ FLIAŠ MISKA NA ĽAD
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KAŽDODENNÉ  
POUŽÍVANIE 
FUNKCIE

NASTAVENIE TEPLOTY

Termostat nastavený na MIN: nízka intenzita chladenia
Termostat nastavený v polohe MIN až MAX: intenzita 
chladenia sa dá nastaviť podľa želania.
Termostat nastavený v polohe MAX: maximálna intenzita 
chladenia.
Na najlepšie uchovanie potravín sa odporúča poloha MED.
Termostat nastavte na •: chladenie a osvetlenie vypnuté.

Poznámka: Uvedené nastavené hodnoty zodpovedajú 
priemernej teplote v celej chladničke.

Viac informácií o funkciách nájdete v Návode na používanie a údržbu/ 
na poslednej strane nájdete informácie o tom, ako získať Návod na 
používanie a údržbu

SVETLO CHLADNIČKY 
Pri vyberaní žiarovky ju otáčajte proti smeru hodinových 
ručičiek, ako je zobrazené na obrázku.

Skontrolujte žiarovku. V prípade potreby vyskrutkujte 
vypálenú žiarovku a vymeňte ju za novú žiarovku LED 
rovnakého typu, ktorú dostanete iba v servisnom 
stredisku alebo u autorizovaných predajcov.

Vnútorné osvetlenie chladiaceho priestoru sa zapne po 
otvorení dvierok chladničky.
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AKO USKLADŇOVAŤ POTRAVINY 
A NÁPOJE

CHLADIACI PRIESTOR

Na balenie potravín používajte nádoby 
z recyklovateľných plastov, kovu, hliníka a skla 
a priľnavú fóliu.

Tekutiny a potraviny vydávajúce silný pach 
alebo náchylné na absorpciu pachov vždy 
skladujte v uzatvorených nádobách alebo ich 
prikryte.

Ak v chladničke skladujete malé množstvo 
potravín, odporúčame použiť poličky nad 
zásuvkou pre ovocie a zeleninu, pretože je to 
najchladnejšia oblasť chladničky.

Potraviny, ktoré vypúšťajú veľké množstvo 
etylénu, a tie, ktoré sú citlivé na tento plyn, ako 
je ovocie, zelenina a šalát, by mali byť vždy 
oddelené alebo zabalené, aby neskracovali 
trvanlivosť uskladnených potravín; napríklad 
neskladujte paradajky spolu s kivi alebo 
kapustou.

Aby ste sa vyhli prevrhnutiu fliaš, môžete použiť 
držiak na fľaše (dostupný pre niektoré modely).

Potraviny neskladujte príliš blízko pri sebe, aby 
sa zabezpečila dostatočná cirkulácia vzduchu.

MRAZIACI PRIESTOR

Mraznička je ideálne miesto na uchovávanie 
mrazených potravín, výrobu kociek ľadu 
a mrazenie čerstvých potravín v priestore 
mrazničky.
Maximálne množstvo kilogramov čerstvých 
potravín, ktoré možno zmraziť počas 24 hodín, 
je uvedený na výrobnom štítku (…kg/24 h).
Ak chcete v mrazničke uložiť malé množstvo 
potravín, odporúčame použiť najchladnejšiu 
strednú časť priestoru mrazničky.

MIERNA ČASŤ Odporúčame uskladniť 
tropické ovocie, plechovky, nápoje, vajíčka, 
omáčky, zavárané uhorky, maslo, džem

CHLADNÁ ZÓNA odporúčaná na 
skladovanie syra, mlieka, bežných potravín 
dennej spotreby, lahôdok, jogurtu, studených 
nárezov, zákuskov

OBYČAJNÉ ZÁSUVKY MRAZNIČKY

ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU

ZÁSUVKA MRAZIACEJ ZÓNY 
(MAXIMÁLNE CHLADNÁ ZÓNA) Odporúča sa 
na mrazenie čerstvých/uvarených potravín.

Poznámka: Sivé sfarbenie v legende sa 
nezhoduje so skutočnou farbou zásuviek

ÚDRŽBA A ČISTENIE 
A RIEŠENIE PROBLÉMOV
Informácie o údržbe a čistení a riešení 
problémov nájdete v Návode na používanie 
a údržbu.

Návod na používanie a údržbu môžete 
získať:
> od popredajných služieb; telefónne číslo 
nájdete v záručnom liste.
> na webovej stránke spoločnosti Whirlpool
http://docs.whirlpool.eu

KONTAKTOVANIE POPREDAJNÝCH SLUŽIEB
Pri kontaktovaní popredajných služieb uveďte obe čísla zo 
servisného štítku. http://www.whirlpool.eu

Technické informácie sú uvedené na výkonnostnom 
štítku na vnútornej strane spotrebiča. 

Whirlpool® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Whirlpool, USA.
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