
SKRýchly sprievodca

* K dispozícii len pri niektorých modeloch

ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK INDESIT
Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, 
zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na  
www.indesit.eu/register

Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte 
Bezpečnostné pokyny.

PRVÉ POUŽITIE
Po inštalácii počkajte aspoň dve hodiny, až potom pripojte spotrebič 
do elektrickej siete. Po pripojení začne pracovať automaticky. Od 
výroby je nastavená ideálna teplota.

Po zapnutí spotrebiča počkajte 4 – 6 hodín, kým dosiahne správnu 
teplotu na uskladnenie potravín.

OVLÁDACÍ PANEL
1.  Led kontrolky (na zobrazenie aktuálne nastavenej hodnoty 

teploty alebo funkcie Super chladenie)
2. Tlačidlo Super chladenie/tlačidlo teploty

NASTAVENIE TEPLOTY
Stlačte tlačidlo Teplota na ovládacom paneli, aby ste nastavili teplotu 
od najteplejšej po nižšiu a až po najchladnejšiu úroveň. Stlačením 
tlačidla Teplota sa bude cyklicky meniť nastavenie teploty. Pri prvom 
zapojení spotrebiča bude prednastavená teplota spotrebiča na 
stredovú polohu (výrobné nastavenie). Nasledujúca tabuľka zobrazuje 
určené hodnoty teploty:

NESVIETI SVIETI

Vysoká teplota

Stredne vysoká teplota.

Stredná teplota.

Stredne nízka teplota.

Nízka teplota.

Super chladenie

Odporúčané nastavenie:
• Priestor chladničky: +4 °C alebo MED
• Mraziaci priestor: −18 °C alebo −20 °C
Poznámka: Uvedené nastavené hodnoty zodpovedajú priemernej teplote 
v celej chladničke.

SUPER CHLADENIE
Funkcia Super chladenie sa odporúča na zvýšenie chladiacej kapacity 
chladničky, ak dovnútra vložíte veľké množstvo potravín.
Funkciu Super chladenie spustíte, ak na 3 sekundy podržíte stlačené 
tlačidlo Teplota na ovládacom paneli, kým sa nerozsvietia všetky 3 LED 
kontrolky.
Funkcia sa automaticky deaktivuje po 24 hodinách a vráti sa na 
predošlú nastavenú hodnotu.

Funkcia sa dá zrušiť manuálne stlačením a podržaním tlačidla Teplota 
na ovládacom paneli na 3 sekundy.
Poznámka: Funkciu Super chladenie treba zapnúť aj pred vložením 
čerstvých potravín, ktoré sa majú zmraziť v mraziacom priestore, pre 
zvýšenie mraziacej kapacity.

LED ŽIAROVKA
Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti 
G.
Ak systém LED osvetlenia nefunguje, obráťte sa na servis, aby ho 
vymenili.
Dôležité: Vnútorné osvetlenie chladiaceho priestoru sa zapne po 
otvorení dvierok chladničky. Ak dvierka necháte otvorené dlhšie ako 8 
minút, osvetlenie sa automaticky vypne.



AKO SKLADOVAŤ ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

Legenda

MIERNA ZÓNA
Odporúča sa na uskladnenie tropického ovocia, 
plechoviek, nápojov, vajíčok, omáčok, nakladanej 
zeleniny, masla, džemov
CHLADNÁ OBLASŤ
Odporúča sa na skladovanie syra, mlieka, mliečnych 
výrobkov, lahôdkárskych výrobkov, jogurtov

NAJCHLADNEJŠIA OBLASŤ
Odporúča sa na uskladnenie studených nárezov, 
zákuskov, rýb a mäsa

ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU

ZÁSUVKY MRAZNIČKY
(Jedna zásuvka v modeloch nižších ako 1,7 m)

ZÁSUVKA MRAZIACEJ ZÓNY
(Maximálne chladná zóna)
Odporúča sa na mrazenie čerstvých potravín/
uvareného jedla

CHLADIACI PRIESTOR
Ventilátor*
Ventilátor zlepšuje rozloženie teploty vnútri chladiaceho priestoru, čím 
napomáha uchovaniu kvality skladovaných potravín. Pri pôvodnom 
nastavení je ventilátor vypnutý. Ventilátor zapnete stlačením tlačidla 
ventilátora. Pripomíname, že aj keď je ventilátor zapnutý, nebude 
v prevádzke nepretržite. Ventilátor sa zapne/zastaví v závislosti od 
teploty a/alebo úrovne vlhkosti vo vnútri chladničky.

Je preto úplne normálne, že sa ventilátor nebude otáčať, aj keď je 
zapnutý. 
Spotrebiče vybavené ventilátorom možno vybaviť aj antibakteriálnym 
filtrom. Filter si môžete kúpiť na našej webovej stránke alebo 
v zákazníckom servise.

MRAZIACI PRIESTOR
Mraziaci priestor umožňuje skladovanie mrazených potravín 
a mrazenie čerstvých potravín. Množstvo čerstvých potravín, ktoré 
možno zmraziť za určitý čas, je uvedené na štítku. Čerstvé potraviny 
vnútri mraziaceho priestoru usporiadajte tak, aby ste okolo potravín 
nechali dostatok voľného miesta pre prúdenie vzduchu. Čerstvé 
potraviny sa nesmú dotýkať zmrazených. Limity naplnenia určujú koše, 
klapky, zásuvky, police atď. Presvedčte sa, či sa po naplnení dajú tieto 
súčasti ľahko zatvoriť. Zásuvka/priestor mraziacej zóny je zobrazený 
na obrázku hore. Na optimalizáciu rýchlosti mrazenia a na získanie 
väčšieho úložného priestoru možno mraziaci priestor používať bez 
zásuviek mrazničky a potraviny môžete umiestniť priamo na dno 
priečinka. Aby sa zbytočne neplytvalo potravinami, pozrite si, prosím, 
odporúčané nastavenie a dobu skladovania, ktoré nájdete v online 
návode na používanie.

Kocky ľadu
Naplňte vodou 2/3 zásobníka ľadu a vložte ho späť do mrazničky. Za 
žiadnych okolností nepoužívajte na odstraňovanie ľadu ostré alebo 
špicaté predmety.

Odmrazovanie priestoru mrazničky
Priestor mrazničky treba odmraziť raz alebo dvakrát ročne alebo po 
vytvorení hrubšej vrstvy námrazy (s hrúbkou 3 mm). Tvorba námrazy je 
normálna.
Množstvo a rýchlosť tvorby námrazy závisí od podmienok v miestnosti 
a od frekvencie otvárania dverí. Pri odmrazovaní jednotky vypnite 
spotrebič a vyberte všetky potraviny. Dvere nechajte otvorené, aby sa 
námraza mohla roztopiť.
Aby ste počas rozmrazovania zabránili úniku vody, odporúča sa na 
spodok mraziaceho priestoru položiť absorpčnú handru a pravidelne ju 
žmýkať.
Vyčistite vnútro priestoru mrazničky. Starostlivo opláchnite a osušte. 
Spotrebič znovu zapnite a uložte do neho potraviny. 

* K dispozícii len pri niektorých modeloch



PRÍSLUŠENSTVO*
STOJAN NA VAJÍČKA POLICA NA FĽAŠE

PRÍSLUŠENSTVO STOP FROST NÁDOBKA NA ĽAD

PRÍSLUŠENSTVO STOP FROST *
Príslušenstvo STOP FROST je navrhnuté tak, aby zbieralo určitú časť 
námrazy v mrazničke, jednoducho sa vyberá a čistí, čím znižuje čas 
potrebný na rozmrazenie mraziaceho priestoru.

Postup čistenia príslušenstva Stop frost nájdete v návode na používanie 
na webovej stránke.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Zásuvky, koše a police by mali zostať v ich súčasnej polohe, pokiaľ 
v tejto stručnej príručke nie je uvedené inak.
Systém osvetlenia v chladiacom priestore používa LED žiarovky, ktoré 
poskytujú lepšie osvetlenie a spotrebujú menej energie než tradičné 
žiarovky.

Pred likvidáciou je potrebné odstrániť dvere a kryty v chladničke, aby 
deti alebo zvieratá nemohli uviaznuť vnútri.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Čo robiť, ak... Možné príčiny Riešenia

Spotrebič nefunguje. Mohol nastať problém s napájaním 
spotrebiča.

• Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zásuvky pod 
prúdom so správnou hodnotou napätia.

• Skontrolujte ochranné zariadenia a poistky vo vašej domácnosti

V odmrazovacej nádobe je 
voda.

Pri horúcom a vlhkom počasí je to 
normálne. Nádobka môže byť aj do 
polovice plná.

• Presvedčte sa, či spotrebič stojí rovno, aby voda nepretekala.

Okraje skrine spotrebiča, 
ktoré sa dotýkajú tesnenia 
dverí, sú na dotyk teplé. 

Nejde o poruchu. Pri horúcom počasí 
a počas prevádzky kompresora je to 
normálne.

Svetlo nefunguje. Možno treba svetlo vymeniť.
Spotrebič môže byť zapnutý/v 
pohotovostnom režime.

• Skontrolujte, či ochranné zariadenia a poistky vo vašej domácnosti 
fungujú správne.

• Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zásuvky pod 
prúdom so správnou hodnotou napätia

• V prípade, že sú žiarovky LED nefunkčné, používateľ musí 
kontaktovať servis a požiadať ich o výmenu za rovnaký typ, 
ktorý majú k dispozícii len strediská popredajného servisu 
a autorizovaní predajcovia.

Zdá sa, že motor beží 
pridlho.

Čas prevádzky motora závisí od 
nasledujúcich faktorov: frekvencia 
otvárania dverí, množstvo 
uskladneného jedla, teplota 
v miestnosti, nastavenia ovládacích 
prvkov teploty.

• Presvedčte sa, či sú ovládacie prvky spotrebiča nastavené správne.
• Skontrolujte, či do spotrebiča nebolo vložené veľké množstvo 

potravín.
• Skontrolujte, či sa dvere neotvárajú príliš často.
• Skontrolujte, či sa dvere dajú riadne zatvoriť.

Teplota spotrebiča je príliš 
vysoká.

Príčiny môžu byť rôzne (pozri časť 
„Riešenia“).

• Presvedčte sa, či sa na kondenzátore (zadná časť spotrebiča) 
nenachádza prach a nečistoty.

• Presvedčte sa, či sa dvere dajú riadne zatvoriť.
• Presvedčte sa, či tesnenie dverí patrične tesní.
• Počas horúcich dní a vo vykúrených miestnostiach motor 

prirodzene pracuje dlhšie.
• Ak bol spotrebič istý čas ponechaný otvorený alebo po vložení 

veľkého množstva potravín bude motor pracovať dlhšie, aby 
dokázal vychladiť interiér spotrebiča.

Dvere sa neotvárajú alebo 
nezatvárajú správne. 

Príčiny môžu byť rôzne (pozri časť 
„Riešenia“).

• Skontrolujte, či potraviny neblokujú pohyb dverí.
• Skontrolujte, či vnútorné časti alebo zariadenie na automatickú 

výrobu ľadu nie sú vložené v nesprávnej polohe.
• Skontrolujte, či tesnenia na dverách nie sú znečistené alebo 

lepkavé.
• Zaistite, že spotrebič je vo vodorovnej polohe.

* K dispozícii len pri niektorých modeloch
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Všeobecné ustanovenia, štandardnú dokumentáciu a ďalšie informácie o výrobku nájdete:
• Na našej webovej stránke docs . indesit . eu
• Pomocou QR kódu
• Prípadne sa obráťte na náš popredajný servis (Telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní 

nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.
Informácie o modeli získate cez QR kód na energetickom štítku. Na štítku tiež nájdete identifikačné číslo modelu, 
ktoré môžete použiť na vyhľadávanie v databáze na portáli https://eprel.ec.europa.eu.

TABUĽKA ALARMOV

Druh alarmu Signalizácia Príčina Riešenie

Alarm pri otvorených dverách Svetlo v chladničke bliká. Dvere zostali otvorené dlhšie ako 
5 minút.

Zatvorte dvierka.

Alarm pri otvorených dverách. Vyplo sa svetlo chladničky. Dvere zostali otvorené dlhšie ako 
8 minút.

Zatvorte dvierka.

Porucha Porucha spotrebiča. Porucha spotrebiča. Obráťte sa na servis.

* K dispozícii len pri niektorých modeloch


