
ROGhid de referinţă rapidă

VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN PRODUS 
INDESIT
Pentru a beneficia de servicii complete de 
asistenţă, vă rugăm să vă înregistraţi produsul pe 
www . indesit . com/ register

Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu atenţie instrucţiunile 
de siguranţă.

DESCRIEREA PRODUSULUI

PRIMA UTILIZARE
Înainte de a conecta aparatul, curăţaţi bine compartimentele şi 
accesoriile folosind apă călduţă şi bicarbonat.
După ce aţi conectat aparatul la reţeaua electrică, acesta începe să 
funcţioneze automat.
După pornirea aparatului, aşteptaţi cel puţin 4-6 ore înainte de a 
introduce alimentele.

Când aparatul este racordat la reţeaua de alimentare cu energie 
electrică, afişajul se luminează şi toate simbolurile apar pe acesta timp 
de aproximativ 1 secundă. Valorile implicite (din fabrică) ale setărilor 
pentru compartimentul frigider se aprind pe afişaj.

PANOUL DE COMANDĂ ŞI SETAREA TEMPERATURII
1. Buton de acţionare congelator
2. Buton Super freeze (Congelare rapidă)
3. Indicator luminos Super freeze (congelare 

rapidă)
4. Indicator luminos de temperatură 

congelator
5. Indicator luminos de temperatură frigider
6. Indicator luminos Super cool (răcire 

rapidă)
7. Buton Super cool (răcire rapidă)
8. Buton de acţionare frigider
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PORNIRE/OPRIRE
Pentru a porni/opri produsul apăsaţi atât butonul Acţionare congelator, 
cât şi butonul Super freeze (Congelare rapidă) timp de 3 secunde.

SETAREA TEMPERATURII CONGELATORULUI
Pentru reglarea temperaturii compartimentului congelator, utilizaţi 
butonul de acţionare a congelatorului. Temperatura congelatorului 
este alcătuită din 4 nivele, aşa cum este indicat pe serigrafie (semnalată 
de lumina galbenă cu led).

FUNCŢIE SUPER FREEZE (CONGELARE RAPIDĂ)
Utilizaţi butonul Super freeze (congelare rapidă) pentru a congela 
alimentele proaspete. Apăsaţi butonul timp de 3 secunde pentru a 
porni produsul în timp ce este oprit. Lumina albastră Super freeze 
(congelare rapidă) iluminează când butonul Super freeze (congelare 
rapidă) este apăsat. Funcţia Super freeze (congelare rapidă) este soluţia 
ideală pentru a congela rapid alimentele proaspăt gătite, precum şi 
alimentele pe care doriţi să le depozitaţi în congelator.

SETAREA TEMPERATURII FRIGIDERULUI
Temperatura frigiderului este alcătuită din 4 nivele, aşa cum se indică 
pe serigrafie (semnalată de lumina galbenă cu led). Pentru reglarea 
temperaturii compartimentului frigider utilizaţi butonul de acţionare 
frigider.

FUNCŢIE SUPER COOL (RĂCIRE RAPIDĂ)
Utilizaţi butonul Super cool (răcire rapidă) pentru a reduce rapid 
temperatura din compartimentul frigider. Lumina albastră Super cool 
(răcire rapidă) iluminează când butonul Super cool (răcire rapidă) este 
apăsat.

* Disponibil numai la anumite modele



BEC CU LED
Dacă sistemul de iluminat cu LED-uri nu funcţionează, vă rugăm să 
contactaţi serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare pentru a-l înlocui.
Important: Becul din compartimentul frigider se aprinde când se 

deschide uşa frigiderului. Dacă uşa este lăsată deschisă mai mult de 
8 minute, becul se va stinge automat.

HUMIDITY CONTROL (CONTROLUL UMIDITĂŢII)*
Deschideţi regulatorul de umiditate (poziţia B) dacă doriţi să depozitaţi 
alimente precum fructele, într-un mediu cu umiditate redusă, sau 
închideţi-l (poziţia A) pentru a depozita alimente precum legumele, 
într-un mediu cu umiditate mai ridicată.

RAFT RETRACTABIL *
Datorită ghidajelor speciale, rafturile pot fi demontate, iar înălţimea 
poate fi reglată, permiţând depozitarea uşoară a recipientelor şi 
alimentelor de dimensiuni mari. Înălţimea poate fi reglată fără a 

demonta raftul complet.
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ZONA ÎNTREŢINERE LA RECE
Zona Întreţinere la rece garantează un interval de temperatură cuprins 
între -2 °C şi 3 °C, în funcţie de temperatura setată a frigiderului, care 
este ideală pentru:
• depozitarea cărnii, a peştelui şi a alimentelor delicate;
• răcirea rapidă a alimentelor fierbinţi;
• decongelarea la temperatură scăzută (inhibă răspândirea 

microorganismelor).

În condiţii standard, puteţi obţine temperatura de 0 °C atunci când 
temperatura compartimentului frigider este setată la temperatură 
minimă. Reţineţi că, modificând temperatura frigiderului, modificaţi şi 
temperatura zonei Întreţinere la rece. Nu uitaţi că zona Întreţinere la 
rece este o caracteristică mecanică utilizată continuu, care nu poate fi 
oprită.

COMPARTIMENTUL FRIGIDER CU SISTEM NO-FROST
Dezgheţarea compartimentului frigider este complet automată.
Prezenţa picăturilor de apă pe peretele posterior intern al 
compartimentului frigider indică desfăşurarea fazei de dezgheţare 
automată.
Sistemul No Frost asigură circulaţia continuă a aerului rece pentru a 
capta umiditatea şi a preveni formarea gheţii.

Sistemul menţine un nivel optim de umiditate în compartiment, 
păstrând calitatea iniţială a alimentelor şi prevenind lipirea alimentelor 
unele de celelalte, iar decongelarea devine o problemă a trecutului.
Nu blocaţi orificiile de aerisire amplasând alimentele sau recipientele în 
contact direct cu panoul posterior al frigiderului.
Închideţi sticlele şi ambalaţi bine alimentele.

COMPARTIMENTUL CONGELATOR CU SISTEM NO-FROST
În congelatoarele cu sistem No Frost, aerul rece circulă în jurul zonelor 
de depozitare şi previne formarea gheţii, eliminând astfel complet 
necesitatea de decongelare. 

Produsele congelate nu se lipesc de pereţi, etichetele pot fi citite, iar 
spaţiul de depozitare rămâne curat şi degajat.

* Disponibil numai la anumite modele

DEPOZITAREA ALIMENTELOR ŞI A BĂUTURILOR

Legendă

ZONA TEMPERATĂ
Recomandată pentru depozitarea fructelor tropicale, 
conservelor, băuturilor, ouălor, sosurilor, murăturilor, 
untului, gemurilor
SERTAR PENTRU FRUCTE ŞI LEGUME

ZONA RECE
Recomandată pentru depozitarea brânzei, laptelui, 
alimentelor de consum zilnic, delicateselor, iaurtului

SERTAR ZONĂ CONGELARE 
(ZONĂ DE RĂCIRE MAXIMĂ)  
Recomandată pentru congelarea alimentelor 
proaspete/gătite.
SERTAR PENTRU CONGELATOR

TABELUL CU ALARME

Tip de alarmă Semnal Cauză Soluţie

Alarmă de uşă deschisă. Alarma acustică se activează şi 
lumina clipeşte.

Uşa a rămas deschisă mai mult de 
3 minute.

Închideţi uşa.

Alarmă de temperatură.

Alarma acustică se activează 
şi două indicatoare luminoase 
albastre clipesc.

Temperatura din interiorul 
congelatorului este prea ridicată. 
Verificaţi calitatea produselor 
alimentare şi eliminaţi-le dacă 
este necesar.

Pentru a opri semnalul acustic, 
deschideţi şi închideţi uşa 
de refrigerare şi restabiliţi 
funcţionarea normală.

Temperatura din congelator 
a atins un nivel periculos. 
Alimentele trebuie eliminate 
imediat.

Pentru a opri semnalul acustic, 
deschideţi şi închideţi uşa 
de refrigerare şi restabiliţi 
funcţionarea normală.

Pentru a opri semnalul acustic, 
deschideţi şi închideţi uşa 
de refrigerare şi restabiliţi 
funcţionarea normală.

* Disponibil numai la anumite modele
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Puteţi descărca instrucţiunile privind siguranţa, manualul de utilizare, fişa tehnică a produsului şi datele 
energetice:
• Vizitând site-ul nostru web docs . indesit . eu
• Utilizând codul QR
• Ca alternativă, contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare (consultaţi numărul de 

telefon din certificatul de garanţie). Când contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare, vă 
rugăm să precizaţi codurile specificate pe plăcuţa cu date de identificare a produsului dumneavoastră.

* Disponibil numai la anumite modele

GHIDUL DE REMEDIERE
Ce trebuie să faceţi dacă... Motive posibile Soluţii

Aparatul nu funcţionează. Este posibil să existe o problemă la sursa 
de alimentare a aparatului.

• Asiguraţi-vă că ştecherul cablului de alimentare este introdus 
într-o priză funcţională cu tensiune corespunzătoare.

• Controlaţi dispozitivele de protecţie şi siguranţele sistemului 
electric din locuinţa dumneavoastră

Există apă în tăviţa pentru 
decongelare.

Acest lucru este normal pe vreme 
călduroasă şi umedă. Este posibil ca tava 
să se umple până la jumătate.

• Verificaţi ca aparatul să fie perfect orizontal, astfel încât apa să nu 
dea pe dinafară.

Marginile dulapului în care 
este încorporat aparatul 
sunt calde la atingere, 
deoarece dulapul care intră 
în contact cu garnitura uşii.

Aceasta nu este o defecţiune. 
Acest lucru este normal pe vreme 
călduroasă şi atunci când compresorul 
funcţionează.

Becul nu funcţionează. Este posibil ca becul să trebuiască 
înlocuit.
Este posibil ca aparatul să fie în modul 
Pornire/Stand-by.

• Asiguraţi-vă că dispozitivele de protecţie şi siguranţele sistemului 
electric din locuinţa dumneavoastră funcţionează corespunzător.

• Asiguraţi-vă că ştecherul cablului de alimentare este introdus 
într-o priză funcţională, cu tensiune corespunzătoare

• Dacă LED-urile sunt defecte, utilizatorul trebuie să solicite 
departamentului de service înlocuirea acestora cu LED-uri de 
acelaşi tip, disponibile numai la centrele noastre de asistenţă 
tehnică post-vânzare sau la distribuitorii autorizaţi.

Motorul pare să rămână în 
funcţiune prea mult timp.

Timpul de funcţionare a motorului 
depinde de diferiţi factori: cât de des 
se deschide uşa, cantitatea de alimente 
păstrată, temperatura din încăpere, 
setările butoanelor de control al 
temperaturii.

• Asiguraţi-vă că butoanele de comandă a aparatului sunt reglate 
corect.

• Verificaţi să nu existe o cantitate mare de alimente în aparat.
• Aveţi grijă ca uşa să nu fie deschisă prea des.
• Verificaţi dacă uşa se închide perfect.

Temperatura aparatului este 
prea înaltă.

Pot exista diverse cauze (a se vedea 
„Soluţii”).

• Verificaţi dacă condensatorul (partea din spate a aparatului) este 
curat, fără praf şi scame.

• Asiguraţi-vă că uşa este închisă corespunzător.
• Asiguraţi-vă că garniturile uşii sunt montate corespunzător.
• În zilele călduroase sau dacă este cald în cameră, este normal ca 

motorul să funcţioneze un timp mai îndelungat.
• Dacă uşa aparatului a rămas deschisă mai mult timp sau dacă au 

fost introduse cantităţi mari de alimente, motorul va funcţiona un 
timp mai îndelungat pentru a răci interiorul aparatului.

Uşile nu se deschid şi nu se 
închid corect.

Pot exista diverse cauze (a se vedea 
„Soluţii”).

• Aveţi grijă ca pachetele cu alimente să nu blocheze uşa.
• Verificaţi dacă dispozitivul automat de produs gheaţă sau 

componentele interne sunt în poziţie corespunzătoare.
• Aveţi grijă ca garniturile uşii să nu fie murdare sau lipicioase.
• Asiguraţi-vă că aparatul este în poziţie perfect orizontală.


