
ELΣύντομος οδηγός

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ 
ΠΡΟΪΟΝ INDESIT
Για να λάβετε πλήρη τεχνική υποστήριξη, 
παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην 
ιστοσελίδα www . indesit . com/ register

Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια προσεκτικά πριν 
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
Μετά την εγκατάσταση, αφήστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας 
τουλάχιστον για δύο ώρες πριν τη συνδέσετε στην πρίζα.
Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα και γυρίστε το διακόπτη του 
θερμοστάτη για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να περιμένετε 4 - 6 ώρες 
μέχρι η θερμοκρασία να φτάσει στη σωστή τιμή αποθήκευσης 
τροφίμων για μια κανονικά γεμάτη συσκευή. Τοποθετήστε το 
αντιβακτηριδιακό φίλτρο κατά των οσμών στον ανεμιστήρα όπως 
υποδεικνύεται στη συσκευασία του φίλτρου (εάν διατίθεται).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Ενδεικτική εγκοπή για τη θέση του 

θερμοστάτηΘερμοκρασία θαλάμου 
καταψύκτη και ψυγείου

2. Λαμπτήρας LED
3. LED bulb

1.

2.

3.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ
Αυτός ο ψυγειοκαταψύκτης τίθεται σε λειτουργία μέσω της μονάδας 
θερμοστάτη που βρίσκεται στο εσωτερικό του θαλάμου ψυγείου.
Η ρύθμιση της θερμοκρασίας και των δύο θαλάμων γίνεται 
περιστρέφοντας το διακόπτη του θερμοστάτη.

Θερμοστάτης στη θέση 1/2 : ψύξη μικρής εντάσεως
Θερμοστάτης στη θέση 3-5 : Μεσαία ψύξη
Θερμοστάτης στη θέση 6/7 : μέγιστη ψύξη
Θερμοστάτης στη θέση •: απενεργοποίηση ψύξης και φωτισμού
Εάν τοποθετήσετε το διακόπτη του θερμοστάτη στη θέση • ολόκληρη 
η συσκευή απενεργοποιείται.

ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ ΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ

X X

Λεζάντα

ΖΩΝΗ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΨΥΞΗ
Προτείνεται για τη φύλαξη τροπικών φρούτων, 
αναψυκτικών, ποτών, αυγών, σαλτσών, τουρσιών, 
βουτύρου, μαρμελάδας

ΖΩΝΗ ΨΥΞΗΣ
Προτείνεται για την αποθήκευση τυριών, γάλακτος, 
καθημερινών φαγητών, ντελικατέσεν, γιαουρτιού

ΨΥΧΡΟΤΕΡΗ ΖΩΝΗ
Προτείνεται για την αποθήκευση αλλαντικών, 
επιδόρπιων, ψαριών και κρέατος

ΣΥΡΤΑΡΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Τι να κάνετε εάν…. Πιθανές αιτίες Λύσεις

Η συσκευή δεν λειτουργεί. Ίσως υπάρχει πρόβλημα ηλεκτρικής 
τροφοδοσίας της συσκευής.

Βεβαιωθείτε ότι:
• δεν υπάρχει διακοπή ρεύματος
• Το φις είναι συνδεδεμένο σωστά στην πρίζα και ότι ο 

διπολικός διακόπτης (εάν υπάρχει), βρίσκεται στη σωστή θέση 
(ενεργοποιημένος);

• Οι συσκευές προστασίας του οικιακού ηλεκτρικού συστήματος 
λειτουργούν;

• Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι κομμένο;
• Ο διακόπτης θερμοστάτη δεν βρίσκεται στη θέση "•".

Το εσωτερικό φως δεν 
λειτουργεί.

Ενδέχεται να είναι απαραίτητο να 
αλλάξετε το λαμπτήρα.

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία και 
επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης εάν απαιτείται 
αντικατάσταση.

Η εσωτερική θερμοκρασία 
των θαλάμων δεν είναι 
αρκετά χαμηλή.

Οι αιτίες μπορεί να διαφέρουν (βλ. 
“Λύση”).

Ελέγξτε ότι:
• Οι πόρτες είναι καλά κλεισμένες;
• Η συσκευή δεν είναι τοποθετημένη κοντά σε πηγή θερμότητας;
• Η θερμοκρασία είναι ρυθμισμένη σωστά;
•  Η κυκλοφορία του αέρα από τις γρίλιες εξαερισμού στη βάση της 

συσκευής δεν εμποδίζεται.

Υπάρχει νερό στο κάτω 
μέρος του θαλάμου 
ψυγείου.

Η αποστράγγιση του νερού απόψυξης 
παρεμποδίζεται.

Καθαρίστε την οπή αποστράγγισης του νερού απόψυξης (βλ. κεφάλαιο 
"Καθαρισμός και συντήρηση").

Το μπροστινό άκρο της 
συσκευής, στο ύψος του 
λάστιχου της πόρτας, είναι 
ζεστό.

Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Αυτό 
εμποδίζει το σχηματισμό συμπύκνωσης.

Δεν απαιτείται λύση.

Η θερμοκρασία στο θάλαμο 
ψυγείου είναι πολύ χαμηλή.

• Η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι 
πολύ χαμηλή.

• Μπορεί να τοποθετήθηκαν πολλά 
φρέσκα τρόφιμα στο θάλαμο 
καταψύκτη.

• Δοκιμάστε μια υψηλότερη θερμοκρασία.
•  Αν στο θάλαμο καταψύκτη τοποθετήθηκαν νωπά τρόφιμα, 

περιμένετε μέχρι να καταψυχθούν τελείως.
•  Κλείστε τον ανεμιστήρα (εάν υπάρχει) με τον τρόπο που 

περιγράφεται στην παράγραφο “ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ”.

400005730101

Μπορείτε να βρείτε πολιτικές, τυπική τεκμηρίωση, παραγγελία ανταλλακτικών και πρόσθετες 
πληροφορίες προϊόντος:
• Επισκεφθείτε τον ιστότοπο docs . indesit . eu και parts - selfservice . whirlpool . com
• Χρησιμοποιώντας τον QR-Code
• Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση πελατών (Βλ. τηλεφωνικό αριθμό στο 

βιβλιαράκι εγγύησης). Όταν επικοινωνείτε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, αναφέρατε τους κωδικούς 
που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης προϊόντος.

Οι πληροφορίες μοντέλου μπορούν να ανακτηθούν χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR-Code αναγράφεται στην 
ετικέτα ενέργειας. Η ετικέτα περιλαμβάνει επίσης το αναγνωριστικό μοντέλου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
προσπέλαση στην πύλη της βάσης δεδομένων στη διεύθυνση https://eprel.ec.europa.eu.


