
HURövid útmutató

KÖSZÖNJÜK, HOGY AZ INDESIT TERMÉKÉT 
VÁLASZTOTTA
Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, 
kérjük, regisztrálja készülékét a  
www . indesit . com/register oldalon

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a 
biztonsági útmutatót.

A TERMÉK BEMUTATÁSA

ELSŐ HASZNÁLAT
Az üzembe helyezést követően várjon legalább két órát, mielőtt a 
készüléket csatlakoztatná az elektromos hálózathoz.
Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz, majd forgassa el 
a hőmérséklet-szabályozó gombot a készülék bekapcsolásához.

A készülék a bekapcsolás után 4-6 órával éri el a megfelelő tárolási 
hőmérsékletet szokásos mennyiségű élelmiszer tárolása esetén. 
Helyezze be a ventilátorba az antibakteriális szagtalanító szűrőt a 
csomagoláson látható utasítások szerint (ha van).

KEZELŐPANEL
1. Hőmérséklet-szabályozási beállító jelzésA 

fagyasztótér és a hűtőtér hőmérséklete
2. LED
3. LED bulb
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A HŰTŐTÉR HŐMÉRSÉKLETE
Ennek a hűtőszekrénynek az elindítása a hűtőtérben elhelyezett 
hőmérséklet-szabályozó gomb segítségével történik.
A hűtő- és a fagyasztótér hőmérséklete a hőmérséklet-szabályozó 
gombbal módosítható.

Hőmérséklet-szabályozó 1-2. állásban: minimális hűtés
Hőmérséklet-szabályozó 3-5. állásban: közepes hűtés
Hőmérséklet-szabályozó 6-7. állásban: maximális hűtés
Hőmérséklet-szabályozó • állásban: nincs hűtés, nincs világítás
Ha a hőmérséklet-szabályozót a • helyzetbe állítja, a készülék 
kikapcsol.

ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA

X X

Jelmagyarázat

MÉLYHŰTÖTT ZÓNA

MÉRSÉKELT HŐMÉRSÉKLETŰ ZÓNA
Déligyümölcs, konzerv, italok, tojás, szósz, savanyúság, 
vaj, lekvár tárolásához ajánlott

HIDEG ZÓNA
Sajt, tej, mindennapi élelmiszerek, csemegeáruk, 
joghurt tárolásához ajánlott

LEGHIDEGEBB ZÓNA
Felvágottak, desszertek, hal és hús tárolásához ajánlott

ZÖLDSÉGES ÉS GYÜMÖLCSÖS REKESZ



HIBAELHÁRÍTÁS
Mi a teendő, ha... Lehetséges okok Megoldások

A készülék nem működik. Lehetséges, hogy a készülék elektromos 
tápellátásával van gond.

Ellenőrizze, hogy:
• nincs-e áramkimaradás;
• a csatlakozódugó megfelelően van-e csatlakoztatva a 

hálózati aljzatba, és a kétpólusú kapcsoló (ha van) a megfelelő 
(bekapcsolt) állásban van-e;

• működnek-e a lakás elektromos hálózatának védelmi 
berendezései;

• nem hibásodott-e meg a hálózati kábel;
• a hőmérséklet-szabályozó nincs-e „•” állásban.

A készülék belső világítása 
nem működik.

Elképzelhető, hogy izzócsere szükséges. Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. Ha csere szükséges, 
forduljon a műszaki ügyfélszolgálathoz.

A rekeszek belsejében lévő 
hőmérséklet nem elég 
alacsony.

Ennek különböző okai lehetnek (lásd a 
„Megoldások” oszlopot).

Ellenőrizze a következőket:
• az ajtók megfelelően zárnak;
• nincs hőforrás a készülék közelében;
• megfelelő hőmérséklet van beállítva;
•  nem akadályozza-e valami a levegő áramlását a készülék alján 

lévő szellőzőnyílásoknál.

A hűtőtér alján víz található. A kiolvasztott víz elvezetése 
akadályozva van.

Tisztítsa meg a leolvasztott víz leeresztőnyílását (lásd a „Tisztítás és 
karbantartás” című részt).

A készülék elülső része az 
ajtótömítésnél meleg.

Nem jelez meghibásodást. Ez a 
páralecsapódás megakadályozása miatt 
van.

Nincs szükség hibaelhárításra.

A hűtőtér hőmérséklete túl 
alacsony.

• A beállított hőmérséklet túl 
alacsony.

• Valószínűleg nagy mennyiségű friss 
élelmiszert tett a fagyasztótérbe.

• Állítson be magasabb hőmérsékletet.
•  Ha friss élelmiszert tett a fagyasztótérbe, várjon, amíg a fagyasztás 

befejeződik.
•  Kapcsolja ki a ventilátort (ha van) a „VENTILÁTOR” részben leírtak 

szerint.
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A szabályzatok, a szabványos dokumentáció, a tartalékalkatrészek rendelése és a termékkel kapcsolatos 
további információk az alábbi elérhetőségeken találhatók:
• Látogasson el a docs . indesit . eu és parts - selfservice . whirlpool . com weboldalakra
• a QR-kód segítségével
• Vagy vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Amikor a 

vevőszolgálatot hívja, kérjük, hogy készítse elő a termék azonosító lemezén látható adatokat.
A modell adataihoz olvassa be az energiafogyasztást jelölő címkén található QR-kód. A címkén található 
modellazonosító segítségével használható az adatbázis portál https://eprel.ec.europa.eu.


