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TÄNAME TEID INDESITI TOOTE OSTU EEST
Põhjalikuma klienditoe jaoks registreerige toode 
aadressil www . indesit . com/ register

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi 
ohutusjuhend.

TOOTE KIRJELDUS

ESMAKORDNE KASUTAMINE
Pärast paigaldamist oodake vähemalt kaks tundi, enne kui seadme 
toitevõrku ühendate.
Pärast seadme vooluvõrku ühendamist pöörake selle sisselülitamiseks 
termostaadinuppu.

Pärast seadme sisselülitamist peate ootama 4-6 tundi kuni keskmiselt 
täidetud seadme jaoks õige hoiustamistemperatuuri saavutamiseni. 
Kui antibakteriaalne lõhnavastane filter on seadmega kaasas, asetage 
see filtri pakendil näidatud moel paigale.

JUHTPANEEL
1. Termostaadi seade viitemärkKülmutus- ja 

külmikusektsiooni temperatuur
2. LED-pirn
3. LED bulb
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KÜLMIKUSEKTSIOON TEMPERATUUR
Külmik lülitatakse tööle termostaadiga, mis paikneb 
külmikusektsioonis.
Mõlema sektsiooni temperatuur määratakse termostaadi nupuga.

Termostaat asendis 1/2 : min jahutus
Termostaat asendis 3-5 : mõõdukas jahutus
Termostaat asendis 6/7 : max jahutus
Termostaat asendis •: jahutamist ei toimu, valgus ei põle
Termostaadi nupp asendis • lülitab külmkapi välja.

TOIDU JA JOOKIDE SÄILITAMINE
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Kirjeldus

SÜGAVKÜLMIKIALA

MÕÕDUKAS TSOON
Soovitatav troopiliste puuviljade, konservide, jookide, 
munade, kastmete, marineeritud köögivilja, või, moosi 
säilitamiseks

JAHE TSOON
Soovitatav juustu, piima, igapäevase toidu, valmistoidu 
ja jogurti säilitamiseks

KÕIGE KÜLMEM TSOON
Soovitatav lihalõikude, magustoitude, kala ja liha 
säilitamiseks

PUU- JA KÖÖGIVILJA SAHTEL



TÕRGETE LAHENDAMINE
Mida teha, kui... Võimalikud põhjused Lahendused

Seade ei tööta. Võimalik, et probleem on seadme toites. Kontrollige:
• kas tegemist on voolukatkestusega;
• kas pistik on korralikult pistikupessa sisestatud ja vooluvõrgu kahe 

poolusega lüliti (kui selline on olemas) on õiges asendis (sisse 
lülitatud);

• kas majapidamise elektrisüsteemi kaitsmed toimivad;
• kas toitekaabel on terve;
• kas termostaadi nupp on keeratud asendisse “•”.

Sisevalgusti ei tööta. Võimalik, et on tarvis lambipirn välja 
vahetada.

Kui vajate asenduslampi, eemaldage seade vooluvõrgust ja võtke 
ühendust teenindusega.

Sektsioonide 
sisetemperatuur ei ole 
piisavalt külm.

Põhjused võivad olla erinevad (vt veergu 
“Lahendus”).

Kontrollige järgmist:
• kas uksed on korralikult suletud;
• kas seade on ehk paigaldatud kuumusallika lähedale;
• kas temperatuur on valitud asjakohaselt;
•  kas õhuringlus läbi seadme põhjas asuvate ventilatsioonivõrede 

toimub takistusteta.

Külmikusektsiooni põhjas 
on vett.

Sulamisvee äravooluava on 
ummistunud.

Puhastage sulamisvee äravool (vt osa “Puhastamine ja hooldamine").

Seadme esiserv, kuhu vastu 
on uksetihendid, on soe.

Tegemist ei ole probleemiga. See hoiab 
ära kondensaadi tekkimise.

Lahendust ei ole vaja.

Külmikusektsiooni 
temperatuur liiga külm.

• Temperatuur on seatud liiga 
külmaks.

• Külmutussektsiooni pandi just 
suurem hulk värsket toitu.

• Proovige seada temperatuur soojemaks.
•  Kui külmutussektsiooni on äsja värsket toitu pandud, oodake, kuni 

see lõplikult külmub.
•  Lülitage ventilaator välja (kui see on olemas), nagu on kirjeldatud 

osas “Ventilaator”.
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Poliitikad, standardite dokumentatsioon ja toote lisateave on saadaval järgmiselt:
• Külastades meie veebisaite docs . indesit . eu ja parts - selfservice . whirlpool . com
• QR Code kasutamine
• Teise võimalusena võtke ühendust meie müügijärgse teeninduskeskusega (vt telefoninumbrit 

garantiikirjas). Kui võtate ühendust müügijärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadil 
olevad koodid.

Mudeliteavet on võimalik vaadata QR-Code abil, mille leiate energiasildilt. Sildil on lisaks mudeli identifikaator, 
mida saab kasutada andmebaasiportaalil https://eprel.ec.europa.eu.


