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Īsā pamācība
PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES INDESIT
IZSTRĀDĀJUMU
Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet
savu ierīci vietnē www.indesit.com/register

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet Drošības
norādījumus.

IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
PIRMĀ LIETOŠANA
Pēc ierīces uzstādīšanas nogaidiet vismaz divas stundas, pirms
pievienojat ierīci strāvas padevei.
Pievienojiet ierīci strāvas padevei un pagrieziet termostata slēdzi,
lai ieslēgtu ierīci.

Pēc ierīces ieslēgšanas pagaidiet 4–6 stundas, lai tiktu sasniegta
normāli uzpildītai ierīcei nepieciešamā uzglabāšanas temperatūra.
Novietojiet antibakteriālo aromāta novēršanas filtru (ja ir) ventilatorā,
kā parādīts filtra iepakojumā.

VADĪBAS PANELIS
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2.

1.

3.

Termostata vadības slēdža atzīme
Saldētavas un ledusskapja nodalījuma
temperatūra
LED spuldze

2.

3.
LEDUSSKAPJA NODALĪJUMA TEMPERATŪRA
Šo ledusskapi iespējams ieslēgt ar termostata slēdzi, kas atrodas
ledusskapja nodalījuma iekšpusē.
Abu nodalījumu temperatūru regulē, griežot termostata vadības slēdzi.

Termostats iestatīs uz 1/2: minimāla dzesēšanas intensitāte
Termostats iestatīs uz 3-5: vidēja dzesēšanas intensitāte
Termostats iestatīs uz 6/7: maksimāla dzesēšanas intensitāte
Termostats iestatīs uz : dzesēšana nenotiek, gaisma ir izslēgta
Iestatot termostata slēdzi uz , ierīce tiek izslēgta.

•

•

KĀ UZGLABĀT PĀRTIKU UN DZĒRIENUS
Apzīmējums
SALDĒTAVAS NODALĪJUMI

MĒRENĀ ZONA
Paredzēta tropisko augļu, konservu, dzērienu,
olu, mērču, marinētu gurķīšu, sviesta, ievārījuma
uzglabāšanai
X

X

VĒSĀ ZONA
Paredzēta siera, piena, ikdienas produktu, delikatešu,
jogurta uzglabāšanai
VĒSĀKĀ ZONA
Paredzēta gatavo gaļas produktu un desertu
uzglabāšanai, zivju un gaļas uzglabāšanai
AUGĻU UN DĀRZEŅU ATVILKTNE

PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Kā rīkoties, ja...

Iespējamie iemesli

Risinājumi

Iekārta nedarbojas.

Iespējama ierīces energopadeves
problēma.

Pārliecinieties, ka:
•
nav noticis enerģijas padeves pārrāvums;
•
kontaktdakša ir pareizi pieslēgta kontaktligzdai, un divpolu slēdzis
(ja ir) ir pareizā pozīcijā (ieslēgts);
•
sadzīves elektrosistēmas aizsargierīces darbojas pareizi;
•
strāvas kabelis nav pārrauts;
•
termostata slēdzis nav pagriezts uz „ ”.

Nedarbojas iekšējā gaisma.

Iespējams, jānomaina gaismas spuldze.

Ja nepieciešams veikt nomaiņu, atvienojiet ierīci no elektrotīkla
sazinieties ar pilnvarotu tehniskās palīdzības dienestu.

Nodalījumu iekšējā
temperatūra nav pietiekami
zema.

Iemesli var būt dažādi (skatiet kolonnu
„Risinājums”).

Pārbaudiet, vai:
•
durvis ir aizvērtas pareizi;
•
ierīce nav uzstādīta blakus siltuma avotam;
•
temperatūra ir iestatīta pareizi;
•
gaisa cirkulācija pa ventilācijas režģi ierīces apakšā nav
nosprostota.

Ledusskapja nodalījuma
apakšā ir ūdens.

Nosprostota atkausētā ūdens
noteksistēma.

Iztīriet atkausētā ūdens noteksistēmu (skatīt sadaļu „Tīrīšana un
apkope”).

Ierīces priekšējā mala
pret durvju paplāksnes
blīvējumu ir karsta.

Tā nav problēma. Tas novērš kondensāta
veidošanos.

Risinājums nav nepieciešams.

Ledusskapja nodalījuma
temperatūra ir pārāk zema.

•
•

•
•

Pārāk zema iestatītā temperatūra.
Saldētavas nodalījumā, iespējams,
ievietots liels svaigas pārtikas
daudzums.

•

•

Mēģiniet iestatīt augstāku temperatūru.
Ja saldētavas nodalījumā ir ievietota svaiga pārtika, pagaidiet, līdz
tā ir pilnīgi sasalusi.
Izslēdziet ventilatoru (ja ir), kā aprakstīts nodaļā „VENTILATORS”.

Drošības norādījumus, lietotāja rokasgrāmatu, izstrādājuma īpašo zīmi un energopatēriņa
informāciju varat lejuplādēt:
•
Apmeklējot tīmekļa vietni docs.indesit.eu
•
Izmantojot QR kodu
•
Vai arī sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas apkopes dienestu (telefona numurs norādīts garantijas
grāmatiņā). Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas apkopes dienestu, lūdzu, nosauciet kodus, kas
redzami izstrādājuma datu plāksnītē.

19515384100

