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Rýchly sprievodca
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.

OPIS VÝROBKU
PRVÉ POUŽITIE
Po inštalácii počkajte aspoň dve hodiny, až potom pripojte spotrebič
do elektrickej siete. Spotrebič pripojte k zdroju elektrickej energie,
automaticky začne pracovať. Ideálne skladovacie teploty pre potraviny
sú prednastavené pri výrobe.

Po zapnutí spotrebiča musíte počkať 4 až 6 hodín, než sa dosiahne
správna skladovacia teplota pre normálne naplnený spotrebič.
Antibakteriálny protizápachový filter umiestnite do vetráka podľa
ukážky pribalenej k filtru (ak je priložený). Ak sa ozve zvukový signál,
znamená to, že sa spustil teplotný alarm: stlačením tlačidla zvukové
alarmy vypnete.

OVLÁDACÍ PANEL
1.

1.

2.
3.

Ryska ukazujúca nastavenie gombíka
termostatu
Gombík regulácie teploty priestoru
mrazničky a chladničky
LED žiarovka

2.

3.
MRAZENIE ČERSTVÝCH POTRAVÍN
Čerstvé potraviny, ktoré sa majú zamraziť, položte do MRAZIACEJ
ZÓNY v mraziacom priestore tak, aby sa nedotýkali potravín, ktoré sú
už zmrazené. Spodnú zásuvku je možné vybrať a potraviny umiestniť
priamo na dno priečinka, čím sa optimalizuje rýchlosť mrazenia.
VENTILÁTOR*
Ventilátor môžete zapnúť/vypnúť stlačením tlačidla na základni
(podľa znázornenia na obrázku). Ak teplota prostredia
prekročí 27 °C alebo sa na sklenených policiach
vyzrážajú kvapôčky vody, je mimoriadne dôležité, aby
bol ventilátor zapnutý v záujme uchovania potravín
v náležitom stave. Deaktivácia ventilátora umožňuje
optimalizovať spotrebu energie.

* K dispozícii len pri niektorých modeloch

TEPLOTA CHLADNIČKY A MRAZIACEHO PRIESTORU
Táto chladnička/mraznička sa zapína termostatom, ktorý sa nachádza
vnútri v chladiacom priestore. Teplota obidvoch priestorov sa reguluje
otáčaním gombíka termostatu.
Termostat nastavený na 1/2: minimálne chladenie (menej chladné)
Termostat nastavený na 3–5: stredné chladenie
Termostat nastavený na 6/7: maximálne chladenie (chladnejšie)
Nastavením gombíka termostatu na • sa celý spotrebič vypne (nechladí,
nesvieti).

AKO USKLADŇOVAŤ 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

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

***
** V modeloch s PRIEHRADKOU „ZÓNA 0°“ je najchladnejšia časť tá,
ktorá je zvýraznená v legende
*** Iba pre modely CB310 a CB380 (pozri výkonnostný štítok na
boku zásuvky na ovocie a zeleninu)

RIEŠENIE PROBLÉMOV
Čo robiť, ak...

Možné príčiny

Riešenia

Spotrebič nepracuje.

Mohol nastať problém s napájaním
spotrebiča.

Vnútorné svetlo nefunguje.

Pravdepodobne bude potrebné vymeniť
žiarovku.

Uistite sa, že:
•
nedošlo k výpadku elektrického prúdu;
•
zástrčka je riadne zastrčená v zásuvke a dvojpólový spínač (ak je
pripojený) je v správnej polohe (zapnutý);
•
efektívne fungujú zariadenia na ochranu elektrického systému
v domácnosti;
•
nie je poškodený napájací kábel;
•
gombík termostatu nie je otočený na „•“.
Ak je potrebné ho vymeniť, odpojte spotrebič od elektrickej siete a obráťte
sa na službu technickej pomoci.

Vnútorná teplota priestorov nie
je dostatočne nízka.

Dôvody môžu byť rôzne (pozri stĺpec
„Riešenie“).

Skontrolujte, či:
•
sú dvierka riadne zavreté;
•
spotrebič nie je nainštalovaný v blízkosti tepelného zdroja;
•
je správne nastavená teplota;
•
nie je zablokovaná cirkulácia vzduchu cez ventilačné mriežky
v základni spotrebiča.

Na dne priečinka chladničky je
voda.

Odtok na rozmrazenú vodu je blokovaný.

Vyčistite odtok na rozmrazenú vodu (pozri časť „Čistenie a údržba“).

Nadmerné množstvo ľadu
v mraziacom priestore.

Dvierka na mraziacom priestore sa
nedajú riadne uzavrieť.

•
•
•

Predný okraj spotrebiča je
horúci na mieste tesnenia dverí.

To nie je problém. Zabraňuje tvorbe
kondenzácie.

Nie je potrebné to riešiť.

Teplota v chladiacom priestore
je príliš nízka.

•
•

•
•

Nastavená teplota je príliš nízka.
Do mraziaceho priestoru ste vložili
veľké množstvo čerstvých potravín.

•

Skontrolujte, či niečo nebráni v riadnom uzavretí dvierok.
Rozmrazte priestor mrazničky.
Uistite sa, či bol spotrebič riadne nainštalovaný.

Skúste nastaviť vyššiu teplotu.
Ak ste do mraziaceho priestoru vložili čerstvé potraviny, počkajte, kým
sa úplne zamrazia.
Vypnite ventilátor (ak je vo vybavení) opísaný v odseku „VENTILÁTOR“.

* K dispozícii len pri niektorých modeloch
Bezpečnostné pokyny, Návod na používanie, Technické a energetické údaje spotrebiča si môžete
stiahnuť:
•
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.

400011220261

