SK

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.

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.
2.
3.
4.
5.

ZAP./VYP.
Celý spotrebič (chladiaci aj mraziaci priestor) možno vypnúť stlačením
tohto tlačidla na 2 sekundy. Systém ukazuje poslednú nastavenú
hodnotu. Stlačením tohto tlačidla spotrebič vypnete.
KONTROLKA TEPLOTY V CHLADNIČKE
Zobrazuje teplotu v priestore chladničky.
NASTAVENIE TEPLOTY V CHLADNIČKE
Umožňuje vám cyklicky meniť teplotu v chladničke; potvrdzuje aj
zvolenú teplotu v systéme.
Odporúčané nastavenie priehradky chladničky je +4 °C.

Zap./Vyp.
Kontrolka teploty v chladničke
Nastavenie teploty v chladničke
Kontrolka PUSH&GO
Tlačidlo PUSH&GO

FUNKCIA PUSH&GO
Túto možnosť použite na aktiváciu rýchleho obnovenia teploty na
lepšie uchovanie potravín po veľkom nákupe. Po aktivácii sa rozsvieti
kontrolka. Funkcia sa vypne automaticky po 48 hodinách alebo ju
môžete zrušiť manuálne stlačením tlačidla Push&Go.
Poznámka: Mrazenie čerstvých potravín(Super Freeze - Super
mrazenie)
Tlačidlo Push&Go môžete použiť, aj keď potrebujete zamraziť čerstvé
potraviny.
Čerstvé potraviny by sa mali mraziť čo najrýchlejšie, aby sa najlepšie
zachovali a udržala sa ich nutričná hodnota. Keď potrebujete zmraziť
čerstvé potraviny, stlačte tlačidlo Push&Go; rozsvieti sa kontrolka
Push&Go.
Odporúčame vám stlačiť tlačidlo Push&Go 24 hodín pred vložením
potravín do mrazničky, aby boli v mraziacej priehradke pripravené
najlepšie podmienky na mrazenie. Ak chcete čo najviac zväčšiť
mraziacu kapacitu, odporúčame vám použiť spodnú zásuvku.
Funkcia Super mrazenie sa automaticky deaktivuje po 48 hodinách.
LED ŽIAROVKA
Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti F.
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.

* K dispozícii len pri niektorých modeloch

AKO SKLADOVAŤ ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE
Legenda
a)

*

b)

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
a) Odporúča sa na uskladnenie studených nárezov,
zákuskov, mäsa a rýb
b) Odporúča sa na uskladnenie mäsa a rýb.
Zásuvka je k dispozícii iba v určitých modeloch
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

* Počet a typ poličiek vo dverách závisí od modelu
CHLADIACI PRIESTOR
Odmrazovanie priestoru chladničky je úplne automatické.
Kvapky vody na zadnej stene chladiaceho priestoru znamenajú, že
prebieha fáza automatického odmrazovania.
Rozmrazená voda automaticky steká do odtokovej dierky
a zhromažďuje sa v nádobke, z ktorej sa vyparuje.
Zásuvka Extra Fresh 0°C*
Zásuvka Extra Fresh 0°C (b) je ideálna na uskladnenie mäsa a rýb.
Znížením/zvýšením teploty chladničky ovplyvníte aj teplotu
priehradky Extra Fresh 0°C. Pamätajte, že táto priehradka je
mechanická funkcia, ktorá je aktívna celý čas a nedá sa vypnúť.

Zásuvka Pick&Go*
Zásuvka Pick&Go sa môže vodorovne posúvať a možno ho
vybrať a použiť ako obedár. Možno ho použiť na ohrievanie jedál
v mikrovlnnej rúre a umývať v umývačke.
Humidity control (Regulácia vlhkosti)*
Ak chcete skladovať potraviny, ako napríklad ovocie, v menej vlhkom
prostredí, zapnite regulátor vlhkosti (poloha B) alebo ho vypnite
(poloha A), ak chcete potraviny skladovať vo vlhkejšom prostredí, ako
napríklad zeleninu.
A

B

MRAZIACI PRIESTOR
Mrazničky s funkciou Total No Frost (bez tvorby námrazy) zabezpečujú
cirkuláciu chladného vzduchu v uskladňovacích priestoroch a bránia
v tvorbe ľadu, čím sa úplne eliminuje potreba odmrazovania.
Mrazené potraviny sa neprilepujú k stenám, štítky zostávajú čitateľné
a uskladňovací priestor zostáva v poriadku.
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.

PRÍSLUŠENSTVO*
STOJAN NA VAJÍČKA

NÁDOBKA NA ĽAD

* K dispozícii len pri niektorých modeloch

POLICA NA FĽAŠE

ZÁSUVKA PICK&GO

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Zásuvky, koše a police by mali zostať v ich súčasnej polohe, pokiaľ
v tejto stručnej príručke nie je uvedené inak.
V systéme osvetlenia priestoru chladničky sú použité LED žiarovky,
ktoré poskytujú lepšie osvetlenie a spotrebujú menej energie ako
tradičné žiarovky.

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

RIEŠENIE PROBLÉMOV
Čo robiť, ak...

Možné príčiny

Riešenia

Spotrebič nefunguje.

Mohol nastať problém s napájaním
spotrebiča.

•

V odmrazovacej nádobe je
voda.

Pri horúcom a vlhkom počasí je to
normálne. Nádobka môže byť aj do
polovice plná.
Nejde o poruchu. Pri horúcom počasí
a počas prevádzky kompresora je to
normálne.
Možno treba svetlo vymeniť.
Spotrebič môže byť zapnutý/v
pohotovostnom režime.

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

•
•

•
•
•

Zdá sa, že motor beží
pridlho.

Teplota spotrebiča je príliš
vysoká.

Čas prevádzky motora závisí od
nasledujúcich faktorov: frekvencia
otvárania dverí, množstvo uskladneného
jedla, teplota v miestnosti, nastavenia
ovládacích prvkov teploty.
Príčiny môžu byť rôzne (pozri časť
„Riešenia“).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dvere sa neotvárajú alebo
nezatvárajú správne.

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

•
•
•
•

Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zásuvky pod prúdom
so správnou hodnotou napätia.
Skontrolujte ochranné zariadenia a poistky vo vašej domácnosti
Presvedčte sa, či spotrebič stojí rovno, aby voda nepretekala.

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.
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.
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.
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.

TABUĽKA ALARMOV
Druh alarmu

Signalizácia

Alarm pri otvorených dverách.

Svetlo v chladničke bliká.

Porucha.

Príčina

Dvere zostali otvorené dlhšie ako
3 minúty.
Bliká ktorýkoľvek indikátor teploty. Porucha spotrebiča.

Riešenie
Zatvorte dvierka.
Obráťte sa na servis.

* K dispozícii len pri niektorých modeloch
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.
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