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Pikaopas
KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT INDESIT-TUOTTEEN
Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä
osoitteessa www.indesit.com/register

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen
käyttöä.

TUOTTEEN KUVAUS
ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
Odota vähintään kaksi tuntia asennuksen jälkeen ennen kuin kytket
laitteen verkkovirtaan. Kun laite kytketään verkkovirtaan, se käynnistyy
automaattisesti. Elintarvikkeiden ihanteelliset säilytyslämpötilat on
esisäädetty tehtaalla.

Odota laitteen virran kytkemisen jälkeen 4–6 tuntia, että laite
saavuttaa oikean säilytyslämpötilan normaalille täyttömäärälle. Aseta
antibakteerinen hajunpoistosuodatin tuulettimeen suodattimen
pakkauksessa kuvatulla tavalla (jos kuuluu toimitukseen). Äänimerkin
kuuluminen tarkoittaa, että lämpötilahälytys on lauennut: sammuta
äänimerkit painiketta painamalla.

KÄYTTÖPANEELI
1.
2.

1.

3.

Termostaatin asennon viitemerkki
Pakastin- ja jääkaappiosaston lämpötilan
valitsin
LED-valo

2.

3.
ELINTARVIKKEIDEN PAKASTAMINEN
Aseta tuoreet, pakastettavat elintarvikkeet pakastinosaston
PAKASTUSOSAAN siten, että ne eivät ole suorassa kosketuksessa jo
pakastettujen elintarvikkeiden kanssa. Pakastuminen on optimaalista,
jos poistat alalaatikon ja asetat elintarvikkeet suoraan osaston pohjalle.
TUULETIN*
Tuuletin voidaan kytkeä päälle ja pois päältä painamalla alustassa
olevaa painiketta (näkyy kuvassa). Jos ympäristön
lämpötila on yli 27 °C tai lasihyllyillä on vesipisaroita,
tuulettimen käyttö on ehdottoman tärkeää
ruoan säilymisen varmistamiseksi. Tuulettimen
sammuttaminen pienentää laitteen virrankulutusta.

* Vain tietyissä malleissa

PAKASTIN- JA JÄÄKAAPPIOSASTON LÄMPÖTILA
Tämä jääkaappi-pakastin kytketään toimintaan käyttämällä
jääkaappiosaston sisällä olevaa termostaattiyksikköä. Molempien
osastojen lämpötilaa säädetään termostaatin valitsinta kääntämällä.
Termostaatti asennossa 1 tai 2 : minimi jäähdytysteho (vähemmän
kylmä)
Termostaatti asennossa 3–5: jäähdytysteho keskitasoa
Termostaatti asennossa 6 tai 7 : jäähdytysteho korkeimmalla tasolla
(kylmempi)
Termostaatin valitsimen asettaminen asentoon • sammuttaa koko
laitteen (ei jäähdytystä, ei valoa).

ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN SÄILYTYSOHJEITA
Selitys
VIILEÄ ALUE
Suositellaan trooppisten hedelmien, tölkkien, juomien,
kananmunien, kastikkeiden, pikkelssien, voin, hillojen
säilytykseen
KYLMÄ ALUE
Suositellaan juustojen, maidon, maitotuotteiden,
herkkutavaroiden, jugurtin säilytykseen
KYLMIN ALUE
Suositellaan kylmien leikkeiden, jälkiruokien, lihan ja
kalan säilytykseen

**

HEDELMÄ- JA VIHANNESLAATIKKO

PAKASTIMEN LAATIKOT

PAKASTUSOSAN LAATIKKO
(Kylmin alue)
Suositellaan tuoreiden/kypsennettyjen elintarvikkeiden
pakastamiseen.

***
** Mallit, joissa on OSASTO "0 ° ZONE", "kylmin alue" on alue, joka on
korostettu selitteessä
*** Vain mallit CB310 ja CB380 (katso hedelmä- ja vihanneslaatikon
sivussa oleva luokitusmerkintä)

VIANETSINTÄ
Mitä tehdä jos...

Mahdolliset syyt

Ratkaisut

Laite ei toimi.

Laitteen virransaannissa voi olla ongelma.

Laitteen sisävalo ei
toimi.
Osastojen
sisälämpötila ei ole
riittävän alhainen.

Polttimo täytyy mahdollisesti vaihtaa.

Jääkaappiosaston
pohjalla on vettä.
Pakastinosaston
pinnoilla on liian
paljon jäätä.

Sulatusveden tyhjennysaukko on tukossa.

Tarkasta, että:
•
onko kyseessä sähkökatko
•
pistoke on kiinnitetty kunnolla pistorasiaan ja kaksinapainen kytkin (jos
sellainen on) on oikeassa asennossa (on-asento)
•
toimivatko kotitalouden sähköverkon vikavirtasuojalaitteet oikein
•
virtajohto ei ole rikki
•
termostaatin valitsinta ei ole käännetty asentoon “•”.
Irrota laitteen kytkentä verkkovirtaan ja ota yhteyttä tekniseen tukeen
varaosan hankkimista varten.
Tarkista seuraavat seikat:
•
ovet on suljettu kunnolla
•
laitetta ei ole asennettu lähelle lämmönlähdettä
•
lämpötila on asetettu oikein
•
laitteen alalaidassa olevien ritilöiden kautta tapahtuva ilmanvaihto ei
ole estynyt.
Puhdista sulatusveden tyhjennysaukko (ks. kohta “Puhdistus ja huolto").

Pakastinosaston ovi ei ole kunnolla kiinni.

•
•
•

Laitteen etureuna
on kuumentunut
kohdasta, jossa
se koskee oven
tiivisteeseen.
Jääkaappiosaston
lämpötila on liian
alhainen.

Kyseessä ei ole vika. Tämä toiminto estää
kosteuden muodostumista.

Tilanne ei vaadi mitään toimenpiteitä.

•
•

•
•

Syitä on useampia (ks, kohta “Ratkaisut”).

Lämpötila on asetettu liian alhaiseksi.
Pakastinosastoon on ehkä asetettu kerralla
suuri määrä tuoreita elintarvikkeita.

•

Tarkasta, ettei mikään estä oven sulkeutumista.
Sulata pakastinosasto.
Varmista, että laite on asennettu oikein.

Aseta lämpötila hieman korkeammaksi.
Jos pakastinosastoon on asetettu tuoreita elintarvikkeita, odota kunnes
pakastamisvaihe päättyy.
Sammuta tuuletin (jos sellainen on), josta on kerrottu kappaleessa “TUULETIN”.

* Vain tietyissä malleissa
Voit ladata itsellesi turvaohjeet, käyttöoppaan, tuoteselosteen ja energiatiedot seuraavalla tavalla:
•
Verkkosivustolta docs.indesit.eu
•
Käyttämällä QR-koodia
•
Vaihtoehtoisesti ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme (katso puhelinnumero takuuvihkosesta). Kun
otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.

400011220260

