
HURövid 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!

A TERMÉK BEMUTATÁSA

ELSŐ HASZNÁLAT
Az üzembe helyezést követően várjon legalább két órát, mielőtt a 
készüléket csatlakoztatná az elektromos hálózathoz.
Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz, majd forgassa el 
a hőmérséklet-szabályozó gombot a készülék bekapcsolásához.

A készülék a bekapcsolás után 4-6 órával éri el a megfelelő tárolási 
hőmérsékletet szokásos mennyiségű élelmiszer tárolása esetén. 
Helyezze be a ventilátorba az antibakteriális szagtalanító szűrőt a 
csomagoláson látható utasítások szerint (ha van).

KEZELŐPANEL
1. Hőmérsékletre figyelmeztető jelzőlámpa
2. Gyorsfagyasztás funkció
3. Hőmérséklet beállítása  

(Készenlét gomb)
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HŐMÉRSÉKLETTEL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS 
JELZŐFÉNYE
Amikor a készüléket csatlakoztatja a hálózathoz, az üzemelés első 10 
percében a vezérlőpanelen megjelenik egy hőmérsékletérzékelő-hiba.

Led ON Led OFFLegend: Led flashing

A készülék tovább működik és megőrzi a tárolt élelmiszerek minőségét, 
de fel kell vennie a kapcsolatot a vevőszolgálattal, és meg kell adnia a 
hibakódot.
Megjegyzés: A hőmérséklettel kapcsolatos figyelmeztetés aktiválódhat, 
ha hosszabb ideig nyitva hagyja az ajtót, vagy miután friss élelmiszert 
helyezett a fagyasztótérbe; a hőmérséklet átmeneti emelkedése nem 
befolyásolja a már lefagyasztott élelmiszer minőségét.

GYORSFAGYASZTÁS FUNKCIÓ
A funkció használata a hűtési teljesítmény növeléséhez ajánlott, ha 
nagy mennyiségű élelmiszert helyez a fagyasztótérbe. A funkció 
aktiválásához nyomja meg többször a Hőmérséklet gombot a 
vezérlőpanelen, amíg három LED villogni, majd folyamatosan világítani 
kezd.
A funkció 48 óra elteltével automatikusan kikapcsol.

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:

Led ON Led OFFLed ON Led OFF

magas hőmérs.

közepesen magas hőmérs.

közepes hőmérs.

közepesen alacsony hőmérs.

alacsony hőmérs.

Megjegyzés: A kijelzett értékek a fagyasztó egészére jellemző 
átlaghőmérsékletet jelölik.

KÉSZENLÉT GOMB
A készülék készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg és 
tartsa lenyomva a Készenlét gombot 3 másodpercig. Minden jelzőfény 
kikapcsol. A készülék újraaktiválásához nyomja meg egyszer (röviden) 
vagy 3 másodpercig a gombot.



ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA

Jelmagyarázat

MÉLYHŰTÖTT ZÓNA
Minden élelmiszer

HIBAELHÁRÍTÁS
Mi a teendő, ha... Lehetséges okok Megoldások

A készülék nem működik. Lehetséges, hogy a készülék elektromos 
tápellátásával van gond.

Ellenőrizze, hogy:
• nincs-e áramkimaradás;
• a csatlakozódugó megfelelően van-e csatlakoztatva a 

hálózati aljzatba, és a kétpólusú kapcsoló (ha van) a megfelelő 
(bekapcsolt) állásban van-e;

• működnek-e a lakás elektromos hálózatának védelmi 
berendezései;

• nem hibásodott-e meg a hálózati kábel.

A készülék belső világítása 
nem működik.

Elképzelhető, hogy izzócsere szükséges. Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. Ha csere szükséges, 
forduljon a műszaki ügyfélszolgálathoz.

A rekeszek belsejében lévő 
hőmérséklet nem elég 
alacsony.

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

Ellenőrizze a következőket:
• az ajtók megfelelően zárnak;
• nincs hőforrás a készülék közelében;
• megfelelő hőmérséklet van beállítva;
•  nem akadályozza-e valami a levegő áramlását a készülék alján 

lévő szellőzőnyílásoknál.

A hűtőtér alján víz található. A kiolvasztott víz elvezetése 
akadályozva van.

Tisztítsa meg a leolvasztott víz leeresztőnyílását (lásd a „Tisztítás és 
karbantartás” című részt).

Túl sok jég képződik a 
mélyhűtőtérben.

A mélyhűtőtér ajtaja nem megfelelően 
zár.

• Ellenőrizze, hogy nem akadályozza-e valami az ajtó megfelelő 
záródását.

• Olvassza le a fagyasztóteret.
• Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően lett-e beüzemelve.

A készülék elülső része az 
ajtótömítésnél meleg.

Nem jelez meghibásodást. Ez a 
páralecsapódás megakadályozása miatt 
van.

Nincs szükség hibaelhárításra.

A hűtőtér hőmérséklete túl 
alacsony.

• A beállított hőmérséklet túl 
alacsony.

• Valószínűleg nagy mennyiségű friss 
élelmiszert tett a fagyasztótérbe.

• Állítson be magasabb hőmérsékletet.
•  Ha friss élelmiszert tett a fagyasztótérbe, várjon, amíg a fagyasztás 

befejeződik.
•  Kapcsolja ki a ventilátort (ha van) a „VENTILÁTOR” részben leírtak 

szerint.

A Biztonsági útmutatót, a Használati útmutatót, a termékspecifikációt és az energiafogyasztási 
adatokat letöltheti:
• 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.

19515388600


