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Σύντομος οδηγός
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ
ΠΡΟΪΟΝ INDESIT
Για να λάβετε πλήρη τεχνική υποστήριξη,
παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην
ιστοσελίδα www.indesit.com/register

Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια προσεκτικά πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
Μετά την εγκατάσταση, περιμένετε τουλάχιστον δύο ώρες πριν τη
συνδέσετε στην πρίζα. Αφού συνδεθεί, θα αρχίσει να λειτουργεί
αυτόματα. Οι ιδανικές ρυθμίσεις θερμοκρασίας είναι ρυθμισμένες από το
εργοστάσιο.

Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, περιμένετε 4-6 ώρες για να φτάσει
στη σωστή θερμοκρασία αποθήκευσης τροφίμων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)
Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του προϊόντος πατήστε on/off
(Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) στην οθόνη.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PUSH&GO
Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ενεργοποιήσετε τη γρήγορη
ανάκτηση της θερμοκρασίας, για να διατηρήσετε καλύτερα τα τρόφιμά
σας μετά από ένα μεγάλο κατάστημα. Όταν ενεργοποιηθεί, η ένδειξη
ανάβει. Η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 12 ώρες ή
μπορεί να απενεργοποιηθεί χειροκίνητα πατώντας το κουμπί Push&Go.
ΡΎΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ ΨΥΓΕΊΟΥ
Χρησιμοποιείται για την αλλαγή θερμοκρασίας του ψυγείου. Η
επιβεβαίωση που αντιστοιχεί στην επιλεγμένη θερμοκρασία εμφανίζεται
στην οθόνη. Η συνιστώμενη ρύθμιση για τον θάλαμο του ψυγείου είναι
+4 °C.
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
Εντοπίστηκε μια κατάσταση συναγερμού στο προϊόν (βλ. πίνακα
συναγερμών).
ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ
Εμφανίζει την τιμή θερμοκρασίας που έχει οριστεί για τον θάλαμο
ψυγείου.
ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ
Εμφανίζει την τιμή θερμοκρασίας που έχει οριστεί για τον θάλαμο της
κατάψυξης.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ
Χρησιμοποιείται για την αλλαγή θερμοκρασίας στην κατάψυξη.
Η επιβεβαίωση που αντιστοιχεί στην επιλεγμένη θερμοκρασία
εμφανίζεται στην οθόνη. Η συνιστώμενη ρύθμιση για τον θάλαμο
κατάψυξης είναι -18 °C.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SUPER FREEZE (ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ)
Αυτή η λειτουργία συνιστάται για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων.
Τα φρέσκα τρόφιμα πρέπει να καταψύχονται το συντομότερο
δυνατό, για την καλύτερη δυνατή συντήρηση και για τη διατήρηση
της θρεπτικής τους αξίας. Πατήστε το κουμπί Ταχεία κατάψυξη όταν
πρέπει να καταψύξετε φρέσκα τρόφιμα, η ένδειξη Ταχεία κατάψυξη θα
ανάψει. Σας συνιστούμε να πατήσετε το κουμπί Ταχεία κατάψυξη 24
ώρες πριν τοποθετήσετε τα τρόφιμα, προκειμένου να προετοιμάσετε
τον θάλαμο της κατάψυξης για τις καλύτερες δυνατές συνθήκες
κατάψυξης. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το κάτω συρτάρι για
να μεγιστοποιήσετε την ικανότητα κατάψυξης. Η λειτουργία Ταχεία
κατάψυξη απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 48 ώρες, ή μπορείτε να
την απενεργοποιήσετε πατώντας ξανά το κουμπί Ταχεία κατάψυξη.
* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα

On/Off (Ενεργοποιηση/Απενεργοποιηση)
PUSH&GO
Ρύθμιση θερμοκρασίας ψυγείου
Συναγερμοσ
Ενδειξη θερμοκρασιασ ψυγειου
Ενδειξη θερμοκρασιασ καταψυκτη
Ρυθμιση θερμοκρασιασ καταψυκτη
Super freeze (Ταχεία κατάψυξη)
ECO / ECOPlus (Οικονομική/Οικονομική Plus)
Holiday (Διακοπές)

ECO (Οικονομική)
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία για να
βελτιστοποιήσετε την κατανάλωση ενέργειας του προϊόντος.
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία ECO (Οικονομική)
πατώντας το κουμπί ECO (Οικονομική) στην οθόνη.
Το φως της λειτουργίας ECO (Οικονομική) στην οθόνη είναι αναμμένο
όταν είναι ενεργοποιημένο.
Οι τιμές θερμοκρασίας +5 °C και -18 °C εμφανίζονται στην οθόνη του
ψυγείου και του καταψύκτη αντίστοιχα.
Σημείωση: Το κουμπί ECO (Οικονομική) μπορεί να ενεργοποιήσει τη
λειτουργία ECOPlus (Οικονομική Plus).
ECOPLUS (Οικονομική Plus)
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία για να μειώσετε
την κατανάλωση ενέργειας του προϊόντος σβήνοντας τον πίνακα
ελέγχου όταν δεν απαιτείται αλληλεπίδραση. Για να ενεργοποιήσετε
τη λειτουργία ECOPlus (Οικονομική Plus) πατήστε και κρατήστε
πατημένο το κουμπί ECO (Οικονομική) για 8 δευτερόλεπτα. Μετά από
5 δευτερόλεπτα από την ενεργοποίηση, όλα τα ψηφία και η λυχνία
LED σβήνουν, εκτός από τη λυχνία ECO (Οικονομική) που συνεχίζει
να αναβοσβήνει. Μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο για να
αφυπνήσετε την οθόνη και να κάνετε τις προσαρμογές σας. Έπειτα από
5 δευτερόλεπτα χωρίς καμία αλληλεπίδραση, η οθόνη επιστρέφει στη
λειτουργία ECOPlus (Οικονομική Plus). Απενεργοποιήστε τη λειτουργία
ECOPlus (Οικονομική Plus) χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ON/OFF
(Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) ή πατήστε οποιοδήποτε άλλο κουμπί
λειτουργίας.
HOLIDAY (ΔΙΑΚΟΠΕΣ)
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία σε περίπτωση
παρατεταμένης απουσίας. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη
λειτουργία Διακοπές πατώντας το κουμπί Διακοπές στην οθόνη. Το φως
του Διακοπές στην οθόνη είναι αναμμένο όταν είναι ενεργοποιημένο.
Οι τιμές θερμοκρασίας +12 °C και -18 °C εμφανίζονται στην οθόνη
του ψυγείου και του καταψύκτη αντίστοιχα. Αφού ενεργοποιήσετε
τη λειτουργία, αφαιρέστε το φαγητό από το θάλαμο του ψυγείου και
κρατήστε τις δύο πόρτες κλειστές. Το ψυγείο διατηρεί την κατάλληλη
θερμοκρασία. Ωστόσο, ο καταψύκτης θα παραμείνει ενεργοποιημένος.
ΛΥΧΝΙΑ LED
Αυτό το προϊόν περιέχει μια φωτεινή πηγή ενεργειακής κλάσης F.
Αν το σύστημα φωτισμού LED δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε με το
κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για να το αντικαταστήσετε.
Προσοχή: Το φως του ψυγείου ανάβει όταν ανοίξει η πόρτα του
ψυγείου. Αν η πόρτα παραμείνει ανοιχτή για περισσότερο από 8 λεπτά,
το φως θα σβήσει αυτόματα.

ΠΏΣ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΎΕΤΕ ΤΑ ΦΡΈΣΚΑ ΤΡΌΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΆ
α)

*

β)

Λεζάντα
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΨΥΞΗ
Προτείνεται για τη φύλαξη τροπικών φρούτων,
αναψυκτικών, ποτών, αυγών, σαλτσών, τουρσιών,
βουτύρου, μαρμελάδας
ΖΩΝΗ ΨΥΞΗΣ
Προτείνεται για την αποθήκευση τυριών, γάλακτος,
καθημερινών φαγητών, ντελικατέσεν, γιαουρτιού
ΨΥΧΡΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
α) Προτείνεται για την αποθήκευση αλλαντικών,
επιδόρπιων, κρέατος και ψαριών
β) Προτείνεται για την αποθήκευση κρέατος και
ψαριών.
Το συρτάρι διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα
ΣΥΡΤΑΡΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ
(Ένα συρτάρι σε μοντέλα χαμηλότερα από 1,7 m)
ΣΥΡΤΑΡΙ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ
(Περιοχή μέγιστης ψύξης)
Προτείνεται για να καταψύξετε νωπά/μαγειρεμένα
τρόφιμα

* Ο αριθμός και ο τύπος των ραφιών της πόρτας εξαρτάται από το
μοντέλο
ΘΑΛΑΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ
Η απόψυξη του ψυγείου γίνεται εντελώς αυτόματα.
Εάν υπάρχουν σταγονίδια νερού στο πίσω τοίχωμα εσωτερικά του
ψυγείου, σημαίνει ότι η αυτόματη απόψυξη είναι σε εξέλιξη.
Το νερό απόψυξης ρέει αυτόματα σε μια οπή αποστράγγισης και
συλλέγεται σε ένα δοχείο από όπου εξατμίζεται.
Συρτάρι Fresh Zone 0 °C*
Το Extra Fresh 0 °C είναι ένα συρτάρι (β) ιδανικό για την αποθήκευση
κρέατος και ψαριών. Αυξάνοντας ή μειώνοντας τη θερμοκρασία
του ψυγείου, επηρεάζεται και η θερμοκρασία του διαμερίσματος
Fresh Zone 0°C. Λάβετε υπόψη ότι αυτό το διαμέρισμα είναι ένα
μηχανικό χαρακτηριστικό που λειτουργεί πάντα και δεν μπορεί να
απενεργοποιηθεί.

Δοχείο Pick&Go*
Το δοχείο Pick&Go σύρεται οριζόντια και μπορεί να αφαιρεθεί και να
χρησιμοποιηθεί ως δοχείο φαγητού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
τοποθέτηση του φαγητού στον φούρνο μικροκυμάτων και μπορεί να
καθαριστεί σε πλυντήριο πιάτων.
Humidity control (Έλεγχος υγρασίας)*
Ενεργοποιήστε τον ρυθμιστή υγρασίας (θέση B) αν θέλετε να
αποθηκεύσετε τρόφιμα με λιγότερη υγρασία, όπως φρούτα, ή
απενεργοποιήστε τον (θέση Α) για να αποθηκεύσετε τρόφιμα με
περισσότερη υγρασία, όπως τα λαχανικά.
A

B

ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ
Στους καταψύκτες Total No Frost παρέχεται κυκλοφορία ψυχρού αέρα
γύρω από τις ζώνες συντήρησης και αποτρέπεται ο σχηματισμός
πάγου, με αποτέλεσμα να μην απαιτείται απόψυξη.
Τα κατεψυγμένα προϊόντα δεν κολλούν στα τοιχώματα, οι ετικέτες
παραμένουν ευανάγνωστες και οι ζώνες συντήρησης παραμένουν
καθαρές και τακτοποιημένες.
Ο θάλαμος κατάψυξης επιτρέπει την αποθήκευση κατεψυγμένων και
υπό κατάψυξη φρέσκων τροφίμων.
Η ποσότητα νωπών τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί εντός ενός
συγκεκριμένου διαστήματος αναγράφεται στην ετικέτα τεχνικών
χαρακτηριστικών. Τοποθετήστε τα νωπά τρόφιμα στην περιοχή
κατάψυξης εντός του θαλάμου καταψύκτη, αφήνοντας επαρκή
χώρο γύρω τους για να μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερα ο αέρας.
Αποφύγετε την άμεση επαφή φρέσκων τροφίμων με κατεψυγμένα
τρόφιμα. Τα όρια φορτίου καθορίζονται από καλάθια, πτερύγια,
συρτάρια, ράφια κ.λπ.

Βεβαιωθείτε ότι αυτά τα μέρη μπορούν να κλείσουν εύκολα μετά
τη φόρτωση. Το συρτάρι/θάλαμος του χώρου κατάψυξης φαίνεται
στην παραπάνω εικόνα. Για να βελτιώσετε την ταχύτητα κατάψυξης
και για να έχετε περισσότερο χώρο αποθήκευσης, μπορείτε να
αφαιρέσετε τα συρτάρια και να τοποθετήσετε τα τρόφιμα απευθείας
στον πυθμένα του θαλάμου καταψύκτη. Για να αποφύγετε τη σπατάλη
τροφίμων, ανατρέξτε στην προτεινόμενη ρύθμιση και αποθήκευση που
βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήστη.
Παγοκύβοι
Γεμίστε με νερό την παγοθήκη κατά τα 2/3 και τοποθετήστε την στο
θάλαμο καταψύκτη. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρά ή κοφτερά
αντικείμενα για την αφαίρεση του πάγου.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΆ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ*
ΑΥΓΟΘΗΚΗ

ΔΙΣΚΟΣ ΠΑΓΟΥ

* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ

ΔΟΧΕΊΟ PICK&GO

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τα συρτάρια, τα καλάθια και τα ράφια πρέπει να διατηρηθούν στην
τρέχουσα θέση τους εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα
γρήγορο οδηγό.
Το σύστημα φωτισμού στο εσωτερικό του ψυγείου χρησιμοποιεί
φώτα LED, τα οποία παρέχουν καλύτερο φωτισμό και χρησιμοποιούν
λιγότερη ενέργεια από τους συμβατικούς λαμπτήρες.

Οι πόρτες και τα καπάκια του ψυγείου πρέπει να αφαιρούνται πριν από
την απόρριψη, για να αποφευχθεί η παγίδευση παιδιών ή ζώων.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Τι να κάνετε εάν….

Πιθανές αιτίες

Λύσεις

Η συσκευή δεν λειτουργεί.

Ίσως υπάρχει πρόβλημα ηλεκτρικής
τροφοδοσίας της συσκευής.

•

Εάν υπάρχει νερό στη
λεκάνη νερού απόψυξης.

•

Αυτό είναι φυσιολογικό όταν ο καιρός
είναι ζεστός και υγρός. Μπορεί ακόμα η
λεκάνη να είναι μισογεμάτη.
Εάν τα άκρα της συσκευής, Αυτό δεν είναι ελάττωμα. Αυτό είναι
τα οποία έρχονται σε επαφή φυσιολογικό όταν ο καιρός είναι ζεστός
με το λάστιχο της πόρτας,
και όταν λειτουργεί ο συμπιεστής.
είναι ζεστά στην αφή.
Το φως δεν λειτουργεί.
Ίσως πρέπει να αντικαταστήσετε το
λαμπτήρα.
Η συσκευή μπορεί να βρίσκεται σε
λειτουργία On/Stand-By.

•

Το μοτέρ φαίνεται να
λειτουργεί με μεγάλη
ένταση.

•
•
•
•

Ο χρόνος λειτουργίας του μοτέρ
εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες:
τη συχνότητα ανοίγματος της πόρτας,
την ποσότητα των αποθηκευμένων
τροφίμων, τη θερμοκρασία του
δωματίου, τη ρύθμιση των κουμπιών
θερμοκρασίας.
Εάν η θερμοκρασία της
Οι αιτίες του προβλήματος αυτού μπορεί
συσκευής είναι πολύ υψηλή. να είναι διάφορες (βλ. «Λύσεις»).

•
•
•

•
•
•
•
•

Οι πόρτες δεν ανοίγουν και
δεν κλείνουν σωστά.

Οι αιτίες του προβλήματος αυτού μπορεί •
να είναι διάφορες (βλ. «Λύσεις»).
•
•
•

Ελέγξτε αν το ηλεκτρικό καλώδιο είναι συνδεδεμένο σε
ηλεκτροφόρα πρίζα με τη σωστή τάση.
Ελέγξτε τις διατάξεις ασφαλείας και τις ηλεκτρικές ασφάλειες του
σπιτιού σας
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε οριζόντια θέση ώστε να μην
ξεχειλίσει το νερό.

Έχετε ελέγξει τις διατάξεις ασφαλείας και τις ηλεκτρικές ασφάλειες
του σπιτιού σας.
Ελέγξτε αν το ηλεκτρικό καλώδιο είναι συνδεδεμένο σε
ηλεκτροφόρα πρίζα με τη σωστή τάση
Σε περίπτωση που έχουν χαλάσει οι λυχνίες LED, ο χρήστης πρέπει
να καλέσει το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για αντικατάσταση
με τον ίδιο τύπο που διατίθεται μόνο από το κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους.
Έχουν ρυθμιστεί σωστά τα χειριστήρια της συσκευής.
Τοποθετήθηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων στη συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα δεν ανοίγει πάρα πολύ συχνά.
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα κλείνει καλά.

Βεβαιωθείτε ότι ο συμπυκνωτής (πίσω πλευρά της συσκευής) είναι
καθαρός από σκόνη και χνούδια.
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.
Βεβαιωθείτε ότι τα λάστιχα της πόρτας είναι καλά προσαρμοσμένα.
Στις θερμές μέρες ή όταν το δωμάτιο ζεστό, είναι φυσιολογικό το
μοτέρ να λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Αν η πόρτα της συσκευής έχει μείνει ανοιχτή για κάποιο διάστημα
ή έχουν τοποθετηθεί μεγάλες ποσότητες τροφίμων, το μοτέρ
παραμένει σε λειτουργία περισσότερη ώρα για να ψύξει το
εσωτερικό της συσκευής.
Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευασίες των τροφίμων δεν εμποδίζουν την
πόρτα.
Βεβαιωθείτε ότι τα εσωτερικά εξαρτήματα και η αυτόματη
παγομηχανή δεν έχουν φύγει από τη θέση τους.
Βεβαιωθείτε ότι τα λάστιχα της πόρτας δεν είναι βρόμικα ή
κολλάνε.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε οριζόντια θέση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ
Τύπος συναγερμού

Σήμα

Αιτία

Λύση

Συναγερμός ανοικτής πόρτας.

Ο συναγερμός ενεργοποιείται
όταν.
Το εικονίδιο συναγερμού στην
οθόνη αναβοσβήνει γρήγορα και
η εσωτερική λυχνία αναβοσβήνει
αργά.
Ο συναγερμός ενεργοποιείται
όταν.
Το εικονίδιο συναγερμού στην
οθόνη αναβοσβήνει γρήγορα.
Το “A1” εμφανίζεται αντί της
θερμοκρασίας καταψύκτη.

Η πόρτα του ψυγείου έχει
παραμείνει ανοικτή για
περισσότερο από δύο λεπτά.

Ο βομβητής θα σταματήσει να ηχεί
όταν κλείσετε την πόρτα.

Οι πόρτες δεν κλείνουν καλά ή
τα λάστιχα έχουν υποστεί ζημιά.
Οι πόρτες ανοίγουν πολύ συχνά.
Έχετε γεμίσει υπερβολικά το
ψυγείο ή τον καταψύκτη.
Η θερμοκρασία μέσα στην
κατάψυξη είναι πολύ υψηλή.
Ο καταψύκτης θα διατηρήσει
θερμοκρασία περίπου 0 °C, έτσι
ώστε το φαγητό να μην ψυχθεί
ξανά, επιτρέποντάς σας να το
φάτε μέσα σε 24 ώρες ή να
τον καταψύξετε ξανά αφού το
μαγειρέψετε.
Οι πόρτες δεν κλείνουν καλά ή
τα λάστιχα έχουν υποστεί ζημιά.
Οι πόρτες ανοίγουν πολύ συχνά.
Έχετε γεμίσει υπερβολικά το
ψυγείο ή τον καταψύκτη.
Η θερμοκρασία του καταψύκτη
είναι επικίνδυνα υψηλή: δεν
πρέπει να φάτε τα τρόφιμα που
βρίσκονται μέσα στον καταψύκτη.

Για να απενεργοποιήσετε το
βομβητή, ανοίξτε και κλείστε
την πόρτα της συσκευής ή
πατήστε τα κουμπιά ρύθμισης της
θερμοκρασίας κατάψυξης + και μία φορά.
Πιέστε αυτά τα κουμπιά
για δεύτερη φορά για να
απενεργοποιήστε το εικονίδιο
Συναγερμού στην οθόνη και
ρυθμίστε την τιμή στην οθόνη
καταψύκτη.

Συναγερμός θερμοκρασίας.

Συναγερμός θερμοκρασίας.

Ο συναγερμός ενεργοποιείται
όταν.
Το εικονίδιο συναγερμού στην
οθόνη αναβοσβήνει γρήγορα.
Το “A2” εμφανίζεται αντί της
θερμοκρασίας καταψύκτη.

Για να απενεργοποιήσετε το
βομβητή, ανοίξτε και κλείστε
την πόρτα της συσκευής ή
πατήστε τα κουμπιά ρύθμισης της
θερμοκρασίας κατάψυξης + και μία φορά.
Πιέστε αυτά τα κουμπιά
για δεύτερη φορά για να
απενεργοποιήστε το εικονίδιο
Συναγερμού στην οθόνη και
ρυθμίστε την τιμή στην οθόνη
καταψύκτη.

* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα
Μπορείτε να βρείτε πολιτικές, τυπική τεκμηρίωση και πρόσθετες πληροφορίες προϊόντος:
•
Την ιστοσελίδα μας docs.indesit.eu
•
Χρησιμοποιώντας τον QR Code
•
Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών (Βλ. τηλεφωνικό
αριθμό στο βιβλιαράκι εγγύησης). Όταν επικοινωνείτε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, αναφέρατε τους
κωδικούς που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης προϊόντος.
Οι πληροφορίες μοντέλου μπορούν να ανακτηθούν χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR-Code αναγράφεται στην
ετικέτα ενέργειας. Η ετικέτα περιλαμβάνει επίσης το αναγνωριστικό μοντέλου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
προσπέλαση στην πύλη της βάσης δεδομένων στη διεύθυνση https://eprel.ec.europa.eu.
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