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Rövid útmutató
KÖSZÖNJÜK, HOGY AZ INDESIT TERMÉKÉT
VÁLASZTOTTA!
Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön,
kérjük, regisztrálja készülékét a
www.indesit.com/register oldalon

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a
biztonsági útmutatót!

ELSŐ HASZNÁLAT
Elhelyezése után az elektromos hálózatba való bekötése előtt hagyjuk
a készüléket legalább két órán keresztül állni. A csatlakozás után
automatikusan működik. Az ideális hőmérsékleti beállításokat a
gyárban állítják be.

A készülék bekapcsolása után várjon 4-6 órát, amíg eléri a megfelelő
élelmiszer-tárolási hőmérsékletet.

KEZELŐPANEL
1.	LED jelzőfények (az aktuális hőmérsékleti érték vagy a Gyorshűtés
funkció jelzése)
2. Gyorshűtés gomb/Hőmérséklet gomb

A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA
A vezérlőpanelen lévő Hőmérséklet gomb megnyomásával igény
szerint a legmelegebb és a leghidegebb szint között állíthatja a
hőmérsékletet. A Hőmérséklet gomb megnyomására a hőmérséklet
beállítása ciklikusan változik. A készülék első alkalommal történő
bekapcsolásakor a hőmérséklet középső pozícióba van állítva (ez a
gyári beállítás). A következő táblázat a hőmérsékleti beállításokat
tartalmazza:

GYORSHŰTÉS
A Gyorshűtés funkció használata akkor ajánlott, ha nagyobb
mennyiségű élelmiszert helyez be, és ezért növelni kívánja a hűtőtér
hűtési teljesítményét.
A Gyorshűtés funkció bekapcsolásához nyomja meg és tartsa 3
másodpercig lenyomva a Hőmérséklet gombot a vezérlőpanelen
addig, amíg mind a 3 LED jelzőfény világítani nem kezd.
A funkció 24 óra elteltével automatikusan kikapcsol, és visszatér az
előzőleg kiválasztott értékre.

magas hőmérs.
közepesen magas hőmérs.
közepes hőmérs.
közepesen alacsony hőmérs.
Alacsony hőm.
Gyorshűtés

KI

BE

Javasolt beállítás:
• Hűtőtér: +4 °C vagy MED
• Fagyasztótér: -18 °C vagy -20 °C
Megjegyzés: A megjelenített értékek a készülék egészében mért
átlaghőmérsékletet jelzik.

* Kizárólag adott típusok esetén

A funkció manuálisan is kikapcsolható, ehhez nyomja meg és tartsa 3
másodpercig lenyomva a vezérlőpanelen lévő Hőmérséklet gombot.
Megjegyzés: Kapcsolja be a Gyorshűtés funkciót akkor is, mielőtt
lefagyasztandó friss élelmiszert helyez a fagyasztótérbe, így
maximalizálható a fagyasztási kapacitás.
LED-ES VILÁGÍTÁS
A készülék egy B energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.
Ha a LED-világítás nem működik, vegye fel a kapcsolatot a
vevőszolgálattal, hogy cseréljék ki.
Fontos megjegyzés: A hűtőtér belső világítása akkor kapcsol be, ha a
hűtő ajtaját kinyitja. Ha az ajtó 8 percnél hosszabb ideig marad nyitva, a
világítás automatikusan kikapcsol.

A FRISS ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA
Jelmagyarázat
MÉRSÉKELT HŐMÉRSÉKLETŰ ZÓNA
Déligyümölcs, konzervek, italok, tojás, szósz,
savanyúság, vaj, lekvár tárolásához ajánlott
HIDEG ZÓNA
Sajt, tej, mindennapi élelmiszerek, csemegeáruk,
joghurt tárolásához ajánlott
LEGHIDEGEBB ZÓNA
Felvágottak, desszertek, hús és hal tárolásához
ajánlott
ZÖLDSÉGES ÉS GYÜMÖLCSÖS REKESZ

FAGYASZTÓFIÓKOK
(Egy fiók az 1,7 m-nél alacsonyabb modellekben)
MÉLYHŰTÖTT ZÓNA REKESZE
(Leghidegebb zóna)
Friss/elkészített ételek fagyasztásához ajánlott
HŰTŐTÉR
Ventilátor*
A ventilátor segítségével egyenletesebb hőmérséklet biztosítható
a hűtőtérben, így hatékonyabban tárolhatók az élelmiszerek.
Alapértelmezés szerint a ventilátor ki van kapcsolva. A ventilátor
bekapcsolásához nyomja meg a ventilátor gombját. Kérjük, ne feledje,
hogy amikor a ventilátor be van kapcsolva, nem fog folyamatosan
működni. A ventilátor a hűtőszekrény belsejében lévő hőmérséklettől
és/vagy páratartalomszinttől függően kezdi meg/hagyja abba a
FAGYASZTÓTÉR
A fagyasztótér lehetővé teszi a fagyasztott élelmiszerek tárolását és a
friss élelmiszerek fagyasztását. Az adott idő alatt lefagyasztható friss
élelmiszer mennyisége az adattáblán található. A friss élelmiszert úgy
rendezze el a fagyasztótér fagyasztóterületén, hogy a csomagok körül
elegendő hely maradjon a levegő szabad áramlásához. Ne hagyja,
hogy a friss élelmiszerek közvetlenül hozzáérjenek a fagyasztott
ételekhez. A terhelési határokat a kosarak, szárnyak, fiókok, polcok stb.
határozzák meg. Ügyeljen arra, hogy ezeket az alkatrészeket berakodás
után is könnyen be lehessen zárni. A mélyhűtött zóna fiókja/rekesze a
fenti képen látható. Az optimális fagyasztási idő és a több tárolóhely
biztosítása érdekében a fagyasztótér használható fagyasztórekeszek
nélkül, azaz az élelmiszer közvetlenül a fagyasztótér aljára helyezhető.
Az élelmiszerpazarlás elkerüléséhez alkalmazza az online használati
útmutatóban javasolt beállításokat és tárolási időket.

* Kizárólag adott típusok esetén

működést.
Ezért teljesen normális jelenség, ha a ventilátor éppen nem jár, annak
ellenére, hogy be van kapcsolva.
A ventilátorral felszerelt készülékek antibakteriális szűrővel is
felszerelhetők. A szűrő megvásárlásához látogasson el weboldalunkra,
vagy vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Jégkocka
Öntsön vizet a jégkockatartóba annak 2/3-áig, majd helyezze vissza a
tartót a fagyasztótérbe. Ne használjon éles vagy csúcsos eszközt a jég
eltávolításához.
A fagyasztótér leolvasztása
A fagyasztót évente egyszer-kétszer kell leolvasztani, illetve akkor, ha
már túl sok zúzmara képződött (3 mm vastag). A zúzmaraképződés
természetes jelenség.
A zúzmaraképződés mértéke és gyorsasága a külső körülményektől
és az ajtónyitások gyakoriságától függ. A készülék leolvasztásához
kapcsolja ki azt, és vegye ki az összes élelmiszert. A zúzmara
leolvadásának elősegítése érdekében hagyja nyitva a fagyasztó ajtaját.
A jégtelenítéskor képződő víz elszökésének megelőzése érdekében
helyezzen egy nedvszívó ruhát a mélyhűtőtér aljára, és időnként
csavarja ki.
Tisztítsa ki a fagyasztó belsejét. Öblítse át, majd törölje szárazra.
Kapcsolja be ismét a készüléket, és tegye be az élelmiszereket.

TARTOZÉKOK*
TOJÁSTARTÓ

PALACKTARTÓ

JÉGTELENÍTŐ TARTOZÉK

JÉGKOCKATARTÓ

JÉGTELENÍTŐ TARTOZÉK *
A JÉGTELENÍTŐ tartozék összegyűjti a mélyhűtőtérben képződő jég egy
részét. Könnyen eltávolítható és tisztítható, így csökkenti a fagyasztótér
jégtelenítéséhez szükséges időt.

A jégtelenítő tartozék tisztításának módja a weboldalon található
felhasználói kézikönyvben olvasható.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Ha ez a rövid útmutató másképpen nem rendelkezik, a fiókokat,
kosarakat és polcokat aktuális helyzetükben kell hagyni.
A hűtőtér belsejében található világítórendszer LED-es lámpákat
használ, amelyek jobb megvilágítást biztosítanak és kevesebb energiát
fogyasztanak, mint a hagyományos izzók.

A hulladékként történő elhelyezés előtt a hűtőtér ajtajait és fedeleit le
kell szerelni – így elkerülhető, hogy gyermekek vagy állatok szoruljanak
a készülékbe.

HIBAELHÁRÍTÁS
Mi a teendő, ha...

Lehetséges okok

Megoldások

A készülék nem működik.

Lehetséges, hogy a készülék elektromos
tápellátásával van gond.

•

Víz található a
leolvasztótálcában.

Ez meleg, párás időben normális
jelenség. A tálca akár félig is tele lehet.

•

A készülék ajtótömítéssel
érintkező szélei érintéskor
melegek.

Nem jelent meghibásodást. Meleg
időben és a kompresszor működése
esetén ez normális jelenség.

Nem működik a világítás.

Lehetséges, hogy ki kell cserélni az izzót. •
Lehetséges, hogy a készülék
bekapcsolt/készenléti állapotban van.
•

•

•

Úgy tűnik, hogy a motor túl
hosszan működik.

A készülék hőmérséklete túl
magas.

A motor működési ideje az alábbiaktól
függ: az ajtónyitások száma, a tárolt
élelmiszer mennyisége, a helyiség
hőmérséklete, a hőmérsékletszabályozók beállítása.

•

Ennek különböző okai lehetnek (lásd a
„Megoldások” oszlopot).

•

•
•
•

•
•
•
•

* Kizárólag adott típusok esetén

Ellenőrizze, hogy a tápkábel működő, megfelelő feszültségű
konnektorba van-e csatlakoztatva.
Ellenőrizze a lakás elektromos rendszerének védelmi
berendezéseit és biztosítékait
Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll, nehogy a
víz kifolyjon.

Ellenőrizze, hogy a lakás elektromos rendszerének védelmi
berendezései és biztosítékai megfelelően működnek-e.
Ellenőrizze, hogy a tápkábel működő, megfelelő feszültségű
konnektorba van-e csatlakoztatva
Ha a LED-ek kiégtek, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal,
hogy cseréljék ki őket ugyanolyan típusú LED-re, amelyet
kizárólag a vevőszolgálatnál vagy a hivatalos forgalmazóknál
lehet beszerezni.
Ellenőrizze, hogy a készülék vezérlőelemei megfelelően vannak-e
beállítva.
Ellenőrizze, hogy nem helyezett-e nagy mennyiségű élelmiszert a
készülékbe.
Ellenőrizze, hogy az ajtót nem nyitják-e ki túl gyakran.
Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően zár-e.
Ellenőrizze, hogy a (készülék hátulján lévő) kondenzátor nem túl
poros, szennyezett-e.
Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően be van-e csukva.
Ellenőrizze, hogy az ajtó tömítése megfelelő-e.
Forró napokon vagy ha a helyiségben meleg van, a motor
természetesen hosszabb ideig működik.
Ha a készülék ajtaja egy időre nyitva marad, vagy nagyobb
mennyiségű élelmiszert pakolt a készülékbe, a motor hosszabb
ideig fog járni, hogy a készülék belsejét lehűtse.

Mi a teendő, ha...

Lehetséges okok

Megoldások

Az ajtók nem nyílnak vagy
záródnak megfelelően.

Ennek különböző okai lehetnek (lásd a
„Megoldások” oszlopot).

•
•
•
•

Ellenőrizze, hogy az élelmiszercsomagok nem akadályozzák-e az
ajtót.
Ellenőrizze, hogy az automatikus jégkészítő és a belső alkatrészek
a helyükön vannak-e.
Ellenőrizze, hogy az ajtótömítésen nincs-e piszok vagy ragadós
anyag.
Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll.

RIASZTÁSOK TÁBLÁZATA
Riasztás típusa

Jelzés

Ok

Megoldás

Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés

A hűtőszekrény világítása villog.

Az ajtó 5 percnél tovább maradt
nyitva.

Zárja be az ajtót.

Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés.

A hűtőszekrény világítása
kikapcsol.

Az ajtó 8 percnél tovább maradt
nyitva.

Zárja be az ajtót.

Hibás működés

A készülék hibás működése.

A készülék hibás működése.

Vegye fel a kapcsolatot a
vevőszolgálattal.

* Kizárólag adott típusok esetén
A szabályzatok, a szabványos dokumentáció és a termékkel kapcsolatos további információk elérhetők:
•
a docs.indesit.eu honlapról
•
a QR-kód segítségével
•
Vagy vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Amikor a
vevőszolgálatot hívja, kérjük, hogy készítse elő a termék azonosító lemezén látható adatokat.
A modell adataihoz olvassa be az energiafogyasztást jelölő címkén található QR-kódot. A címkén található
modellazonosító segítségével használható a https://eprel.ec.europa.eu adatbázis portál.

400011494605

