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NÁVOD
NA KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI
VÝROBOK INDESIT
Ak chcete získať komplexnejšiu pomoc
a podporu, zaregistrujte svoj spotrebič na
www.indesit.com/register

WWW

Bezpečnostné pokyny a Návod na používanie
a údržbu si môžete stiahnuť na našej webovej
stránke docs.indesit.eu a postupovať podľa
pokynov na zadnej strane tejto brožúrky.

Pred používaním spotrebiča si starostlivo prečítajte Príručku o ochrane
zdravia a bezpečnosti.

OPIS SPOTREBIČA
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Chladiaci priestor
1. Elektronický ovládací panel/osvetlenie
2. Police
3. Výrobný štítok s obchodným menom
4. Zásuvka na ovocie a zeleninu
5. Súprava na zmenu smeru otvárania dverí
6. Priehradky v dvierkach
7. Stojan na vajíčka
8. Stojan na fľaše
9. Polička na fľaše
10. Tesnenie dvierok
Mraziaci priestor
10. Tesnenie dverí
11. Zásuvky mrazničky
12. Police
13. Spodná zásuvka : najchladnejšia časť,
vhodné na mrazenie čerstvých potravín
14. Miska na ľad

OVLÁDACÍ PANEL
A. Žiarovka
B. Ovládací gombík termostatu
C. Ukazovateľ nastavenia
termostatu
D. Svetelné tlačidlo

B. Ovládací gombík termostatu

MAX

-

MED

MIN

A

B C

D

NASTAVENIE TEPLOTY
Termostat nastavený na MIN: nízka intenzita chladenia
Termostat nastavený v polohe MIN až MAX: intenzita
chladenia sa dá nastaviť podľa želania.
Termostat nastavený v polohe MAX: maximálna intenzita
chladenia.

Na najlepšie uchovanie potravín sa odporúča poloha MED.
Termostat nastavte na •: chladenie a osvetlenie vypnuté.
Poznámka: Uvedené nastavené hodnoty zodpovedajú
priemernej teplote v celej chladničke.
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PRÍSLUŠENSTVO
STOJAN NA VAJÍČKA

STOJAN NA FĽAŠE

MISKA NA ĽAD

PRVÉ POUŽITIE
ZAPNUTIE SPOTREBIČA
Po zapojení spotrebiča do siete otočte ovládačom
termostatu, aby ste zapli spotrebič: zapne sa chladenie
a svetlo; nastavte spotrebič na želaný výkon (pozri: „Riadiaci
panel“ na strane 1).

Po spustení spotrebiča počkajte aspoň 4 – 6 hodín, až
potom vložte potraviny do chladničky a do mraziaceho
priestoru.

SVETLO CHLADNIČKY
Pri vyberaní žiarovky ju otáčajte proti smeru hodinových
ručičiek, ako je zobrazené na obrázku:

Skontrolujte žiarovku. V prípade potreby vyskrutkujte
vypálenú žiarovku a vymeňte ju za novú žiarovku LED
rovnakého typu, ktorú dostanete iba v servisnom stredisku
alebo u autorizovaných predajcov.
Vnútorné osvetlenie chladiaceho priestoru sa zapne po
otvorení dvierok chladničky.
NIEKTORÉ Z FUNKČNÝCH ZVUKOV, KTORÉ MÔŽETE
POČUŤ
Zvuk syčania pri prvom zapnutí
spotrebiča alebo po dlhom vyradení
z prevádzky.

Zvuk bublania, keď chladivo vstupuje
do rozvodov.

Zvuk BRRR vydáva bežiaci kompresor.

Bzukot, keď sa do prevádzky uvedie
vodný ventil alebo ventilátor.

Praskavý zvuk pri spúšťaní kompresora.

Klikanie sa ozýva z termostatu, ktorý
nastavuje ako často sa má spustiť
kompresor.
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SK
PRÍRUČKA NA RIEŠENIE PROBLÉMOV
Problém

Možná príčina

Riešenie

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. Nádoba môže byť dokonca plná
do polovice.

› Uistite sa, že spotrebič je vo vodorovnej
polohe a že voda nepreteká.

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, ak sú diódy LED pokazené,
používateľ musí kontaktovať servis
a požiadať ich o výmenu za rovnaký
typ, ktorý majú k dispozícii len strediská
popredajného servisu alebo 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, si 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 boli dvere spotrebiča istý čas otvorené
alebo po vložení veľkého množstva
potravín bude motor pracovať dlhšie, aby
dokázal vychladiť interiér spotrebiča.

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 boli dvere spotrebiča istý čas otvorené
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.
› Zabezpečte, aby bol spotrebič vo
vodorovnej polohe.
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AKO USKLADŇOVAŤ POTRAVINY
A NÁPOJE
Legenda

MIERNE CHLADNÁ ZÓNA
Odporúčaná na uskladnenie tropického
ovocia, plechoviek, nápojov, vajec, omáčok,
nakladanej zeleniny, masla, džemov
CHLADNÁ ZÓNA
Odporúča sa na skladovanie syra, mlieka,
mliečnych výrobkov, lahôdok, jogurtov,
studených nárezov, zákuskov
ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU

OBYČAJNÉ ZÁSUVKY MRAZNIČKY

MRAZIACA ZÁSUVKA
(MAXIMÁLNE CHLADNÁ ZÓNA) Odporúča sa
na mrazenie čerstvých/varených potravín.
Poznámka: Sivé sfarbenie v legende sa
nezhoduje so skutočnou farbou zásuviek

CHLADIACI PRIESTOR
Na balenie potravín používajte nádoby
z recyklovateľných plastov, kovu, hliníka
a skla a priľnavú fóliu.
Tekutiny a potraviny vydávajúce silný
pach alebo náchylné na absorpciu
pachov vždy skladujte v uzatvorených
nádobách alebo ich prikryte.
Ak v chladničke skladujete malé
množstvo potravín, odporúčame
použiť poličky nad zásuvkou pre ovocie
a zeleninu, pretože je to najchladnejšia
oblasť chladničky.

Potraviny, ktoré vypúšťajú veľké
množstvo etylénu, a tie, ktoré sú citlivé
na tento plyn, ako je ovocie, zelenina
a šalát, by mali byť vždy oddelené alebo
zabalené, aby neskracovali trvanlivosť
uskladnených potravín; napríklad
neskladujte paradajky spolu s kivi alebo
kapustou.
Aby ste sa vyhli prevrhnutiu fliaš,
môžete použiť držiak na fľaše (dostupný
pre niektoré modely).
Potraviny neskladujte príliš blízko pri
sebe, aby sa zabezpečila dostatočná
cirkulácia vzduchu.

OPIS VÝROBKU

Technické údaje výrobku s energetickými
údajmi tohto spotrebiča si môžete stiahnuť na
webovej stránke Indesit http://docs.indesit.eu
WWW

AKO ZÍSKAŤ NÁVOD NA POUŽÍVANIE A
ÚDRŽBU

MRAZIACI PRIESTOR
Mraznička je ideálne miesto na
uchovávanie mrazených potravín,
výrobu kociek ľadu a mrazenie
čerstvých potravín v priestore
mrazničky.
Maximálne množstvo kilogramov
čerstvých potravín, ktoré možno
zmraziť počas 24 hodín, je uvedené na
výrobnom štítku (…kg/24 h).
Ak chcete v mrazničke uložiť malé
množstvo potravín, odporúčame použiť
najchladnejšie spodné časti priestoru
mrazničky.

KONTAKTOVANIE NAŠICH POPREDAJNÝCH
SLUŽIEB

Naše kontaktné údaje nájdete v záručnej
knižke. Pri kontaktovaní nášho popredajného
servisu pre zákazníkov uveďte, prosím, kódy
z výrobného štítku vášho spotrebiča

> WWW Stiahnite si Návod na používanie a údržbu
z našej webovej stránky docs.indesit.eu (môžete
použiť tento QR kód), s uvedením obchodného
kódu výrobku.
> Prípadne kontaktujte náš popredajný servis.
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Vytlačené v Taliansku

