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MINDENNAPI HASZNÁLATI  
ÚTMUTATÓ

A készülék használata előtt gondosan olvassa el az Egészségvédelmi és biztonsági útmutatót.

KÖSZÖNJÜK, HOGY AZ INDESIT  
TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA!
A teljes körű támogatás és szolgáltatás érdekében 
regisztrálja készülékét honlapunkon:  
http : / / www . indesit . com / register / indesit . html

WWW
A Biztonsági útmutatót és a Használati és 
kezelési útmutatót letöltheti honlapunkról: 
www . indesit . eu. Kérjük, hogy kövesse a füzet 
hátulján található utasításokat.

A. Izzó
B. Hőmérséklet-szabályozó gomb
C. Hőmérséklet-szabályozó kijelzője
D. Világítás gombja

A B C D

A TERMÉK BEMUTATÁSA
KÉSZÜLÉK

KEZELŐPANEL

Hűtőtér
1. Adagoló kallantyú
2. Elektronikus 

kezelőpanel/világítás
3. Polcok
4. Adattábla a 

kereskedelmi névvel
5. Rekesz a zöldségek 

és gyümölcsök 
frissen tartásához

6. Ajtónyitás irányának 
megfordításához 
szükséges készlet

7. Tojástartó
8. Ajtópolcok
9. Vízszűrő
10. Palacktartó polc
11. Víztartály
12. Ajtótömítés

Fagyasztótér
12. Ajtótömítések
13. Fagyasztórekeszek
14. Polcok
15. Alsó fiók: a 

leghidegebb 
zóna, ideális a 
friss élelmiszerek 
fagyasztásához

16. Jégkockatartó

B. Hőmérséklet-szabályozó gomb

- MAX MED MIN 

A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA
Hőmérséklet-szabályozó gomb MIN helyzetben: a hűtés 
intenzitása alacsony.
Hőmérséklet-szabályozó gomb MIN és MAX között: a hűtési 
intenzitás tetszés szerint szabályozható.
Hőmérséklet-szabályozó gomb MAX helyzetben: a hűtés 
maximális intenzitású.

Az optimális élelmiszerhűtés érdekében a MED helyzet 
használatát javasoljuk.
Hőmérséklet-szabályozó gomb • helyzetben: a hűtés és a 
világítás kikapcsolva.
Megjegyzés: A megjelenített értékek a készülék egészében mért 
átlaghőmérsékletet jelzik.
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ELSŐ HASZNÁLAT

A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA
Miután csatlakoztatta a készüléket az elektromos hálózathoz, 
fordítsa el a hőmérséklet-szabályozó gombot a készülék 
bekapcsolásához: a hűtés és a világítás bekapcsol; állítsa be a 
gombbal a kívánt teljesítményt (lásd „Kezelőpanel”, 1. oldal).

A készülék bekapcsolása után várjon legalább 4-6 órát, 
mielőtt az élelmiszert a hűtőszekrénybe és a fagyasztótérbe 
helyezné.

A HŰTŐSZEKRÉNY VILÁGÍTÁSA
Az izzó eltávolításához forgassa el az izzót az óramutató 
járásával ellentétes irányba a képen látható módon:

Ellenőrizze az izzót. Szükség esetén csavarja ki a kiégett izzót, 
és cserélje ki egy ugyanolyan típusú LED-es izzóval, amely 
csak a szervizközpontokban vagy a márkakereskedőknél 
szerezhető be.
A hűtőtér belső világítása akkor kapcsol be, ha a hűtő ajtaját 
kinyitja.

TARTOZÉKOK
TOJÁSTARTÓ JÉGKOCKATARTÓ
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A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSÉT 
KÍSÉRŐ ZAJOK
Sípoló hang, amikor első alkalommal 
vagy hosszú idő után kapcsolja be a 
készüléket.

Csörgedező hang, amikor a 
hűtőfolyadék befolyik a csövekbe.

Zúgó hang, amikor a kompresszor 
működik.

Búgó hang, amikor a vízszelep vagy a 
ventilátor aktiválódik.

Recsegő hang, amikor a kompresszor 
elindul.

Kattanó hang, amikor a termosztát 
beállítja, milyen gyakran kapcsoljon be 
a kompresszor.

A VÍZSZŰRŐ (AKTÍV SZÉN) BESZERELÉSE
A vízszűrő a víztartályban található. Ez a szűrő csökkenti a 
víztartályba töltött ivóvíz klór-, üledék-, szennyeződés- és 
rozsdatartalmát, és megszünteti a zavarosságát. A szűrőt 
a dobozán található utasításokat követve kell beszerelni a 
palacktartó polcra. A szűrő kivehető.

MINDENNAPI HASZNÁLAT A funkciókkal kapcsolatos további részleteket lásd a Használati 
és kezelési útmutatóban / a Használati és kezelési útmutató 
beszerzésével kapcsolatos információkat lásd az utolsó oldalon
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VÍZSZŰRŐ

A vízszűrő egy aktív szénbetét segítségével csökkenti az 
ivóvíz klór-, üledék-, szennyeződés- és rozsdatartalmát, 
és megszünteti a zavarosságát. 
A szűrőt a palacktartó polcra kell beszerelni. A szűrő kivehető.

1. ábra 2. ábra

Palacktartó polc

Vízszűrő 

Víztartály 

Kupak

Tölcsér

Szénszűrő 
betét

Szűrőtest 

Tömítés 

A SZÉNBETÉT AKTIVÁLÁSA
A szűrő beszerelése előtt a SZÉNSZŰRŐ BETÉTJÉT
aktiválni kell. Vegye ki a szénszűrőt a csomagolásból 
(melyet a zöldség-gyümölcs fiókban talál), és aktiválja a 
következő módon:

1. merítse vízbe 10 percre
2. vegye ki a vízből, és legalább 10 másodpercig 
erőteljesen rázza le, hogy aktiválódjon

A SZŰRŐ BESZERELÉSE
Vegye le a szűrőt a palacktartó polcról, nyissa ki, 
és helyezze bele a szénszűrő betétet:
- A szűrőt az óramutató járásával ellenkező irányba forgatva 
lehet kinyitni (3.ábra)

3. ábra

- Emelje le a szűrőt a palacktartó polcról (4. ábra)
- Az óramutató járásával ellenkező irányba csavarva vegye le 
a szűrőtestről a tölcsért (5. a - b ábra).

4. ábra

b

a

5. ábra

Aktiválás után helyezze a szénszűrő betétet a 
szűrőtestbe úgy, hogy az adott hónapnak megfelelő 
felirat látszódjon az ablakon keresztül (pl. ha éppen 
október van, akkor az „Oct” felirat nézzen az ablak felé) - 
Lásd 6. ábra

O
ct

Sep

Aug

O
ct

Jul

N
ov

6. ábra

Zárja vissza a szűrőt (7. ábra):
a) helyezze a tölcsért a szűrőtestre (amiben már benne van a 
szűrőbetét) a 7a. ábra szerint.
b) a rögzítéshez fordítsa el a tölcsért az óramutató járásával 
megegyező irányban a 7b. ábra szerint.

7. ábra
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Majd tegye vissza az összeszerelt szűrőt a palacktartó 
polcra, és a 8. ábrán látható módon rögzítse.

a b

c

8. ábra

A VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE ÉS A VÍZ TISZTÍTÁSA 
Vegye le a kupakot, és öntsön vizet a tölcsérbe (9. ábra): 
a víz a szűrőn áthaladva tisztul, és megtölti a tartályt.
A tartályba egyszerre 3 liter víz fér. Ne töltse túl a tartályt 
(csak a maximális vízszint jelölésig).

Megjegyzés: A tartályba kizárólag vizet töltsön. Ne öntsön bele 
gyümölcslét, kólát vagy más italt, mert ezek károsíthatják a szűrőt 
és az adagoló mechanikáját.

MAX

9. ábra

VÍZ VÉTELEZÉSE
Víz vételezéséhez nyomjon neki egy poharat az adagoló 
kallantyúnak (10. ábra), majd engedje vissza a kallantyút 
a víz elzárásához.

10. ábra 11. ábra

Megjegyzés: Az átszűrt vízben vagy a szűrő környékén esetleg 
megjelenő fekete pöttyök normális jelenségnek számítanak és 
egyáltalán nem veszélyesek. Ezek csupán a szénszűrő normális 
működésének jelei.

GYEREKZÁR AZ ADAGOLÓN: Az adagoló kallantyút 
lezárhatja, hogy a gyerekek ne tudjanak vizet vételezni 
(csak billentse le a kallantyú mögötti pöcköt a 11. ábrán 
látható módon)

A SZÉNSZŰRŐ BETÉT CSERÉJE
A szénszűrőt maximum 2 hónapig lehet folyamatosan 
használni (akár 225 literig).

A szénszűrő cseréjéhez:
- forgassa el, majd emelje le a szűrőt a palacktartó polcról; 
- vegye le a szűrőtestről a tölcsért az óramutató járásával 
ellenkező irányba forgatva;
- vegye ki a használt szűrőbetétet és helyezze be az újat, 
miután aktiválta azt, és ügyeljen rá, hogy az adott hónapnak 
megfelelő felirat nézzen az ablak felé.
(A Szénszűrő cseréje és a Szűrőbetét aktiválása c. részeknél 
leírt lépéseket kövesse - 3., 4., 5., 6., 7., 8. ábrák).
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A TARTÁLY TISZTÍTÁSA
Javasoljuk, hogy rendszeresen vegye ki és tisztítsa meg a 
tartályt (a 12. ábra és az alább leírtak alapján)
- forgassa el a szűrőt (a), és vegye le a polcról (b);
- emelje le a palacktartó polcot (c), majd emelje le a tartályt 
(d) és a tömítést.

c
d

a b

12. ábra

Ha úgy dönt, hogy a hűtőből véglegesen eltávolítja 
a vízszűrőt és a tartályt, a palacktartó polcot a tartály 
és a szűrő nélkül is visszateheti, és azon tárolhatja a 
vizespalackokat. Ilyenkor kérjük, hogy tegye rá a szűrő 
kupakját a palacktartó polcra, hogy befedje a polcon 
keletkezett lyukat (lásd 13. ábra).

13. ábra

A tartályt és a tömítést kizárólag vízzel tisztítsa! 
A tisztítás végeztével rögzítse a tömítést a víztartályra. 
Ügyeljen rá, hogy a tömítést megfelelő módon szerelje rá a 
víztartályra (lásd 14. ábra).

14. ábra

Ezután rögzítse a palacktartó polcot a víztartály tetején, és a 
15. ábrának megfelelő módon helyezze őket vissza az ajtóra. 
Összeállítás után tegye vissza a szénszűrőt is (a korábban már 
ismertetett lépésekkel: 5., 6., 7., 8. ábrák).

15. ábra
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HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Probléma Lehetséges ok Megoldás

A KÉSZÜLÉK NEM MŰKÖDIK Lehetséges, hogy a készülék 
elektromos tápellátásával van gond.

› Ellenőrizze, hogy a tápkábel működő, 
megfelelő feszültségű konnektorba 
van-e csatlakoztatva.
› Ellenőrizze a lakás elektromos 
rendszerének védelmi berendezéseit 
és  iztosítékait.

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

› Győződjön meg arról, hogy a készülék 
vízszintesen áll, nehogy a víz kifolyjon.

A KÉSZÜLÉK AJTÓTÖMÍTÉSSEL 
ÉRINTKEZŐ ÉLEI 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.

› 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 
az azonos típusú izzóra történő 
csere érdekében, amely kizárólag 
a vevőszolgálatnál vagy a hivatalos 
forgalmazóknál szerezhető be.

ÚGY TŰNIK, HOGY A MOTOR TÚL 
HOSSZAN MŰKÖDIK

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

› Ellenőrizze, hogy a készülék 
vezérlőelemei megfelelően vannak-e 
beállítva.
› Ellenőrizze, hogy nem helyezett-e 
nagy mennyiségű élelmiszert a 
készülékbe.
› Ellenőrizze, hogy nem nyitják-e ki túl 
gyakran az ajtót.
› Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően 
zár-e.

A KÉSZÜLÉK HŐMÉRSÉKLETE TÚL 
MAGAS

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

› 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 ideig nyitva 
volt, vagy nagyobb mennyiségű 
élelmiszert helyezett a készülékbe, a 
motor hosszabb ideig működik annak 
érdekében, hogy a készülék belsejét 
lehűtse.

AZ AJTÓK NEM NYÍLNAK VAGY 
ZÁRÓDNAK MEGFELELŐEN

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

› Ellenőrizze, hogy az élelmiszer nem 
akadályozza-e az ajtó csukását.
› Ellenőrizze, hogy a belső alkatrészek 
és az automatikus jégkockakészítő a 
megfelelő helyen van-e.
› Ellenőrizze, hogy nincs-e 
szennyeződés vagy ragadós anyag az 
ajtótömítésen.
› Győződjön meg arról, hogy a készülék 
vízszintesen áll.
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TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ
WWW  A készülék energiaadatokat is tartalmazó műszaki 

specifikációja letölthető a www . indesit . eu oldalról

A HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI 
ÚTMUTATÓ BESZERZÉSE
> WWW  Töltse le a Használati és kezelési 
útmutatót a honlapról: www . indesit . eu 
(használhatja ezt a QR-kódot) a termékkód 
megjelölésével.

> Vagy vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.

KAPCSOLATFELVÉTEL A VEVŐSZOLGÁLATTAL
Elérhetőségeinket a garancialevélen találja. 
Amikor a vevőszolgálatot hívja, kérjük, 
hogy készítse elő a termék azonosító 
lemezén látható adatokat.

400010860870
Nyomtatva Olaszországban001

HŰTŐTÉR
Az ételek csomagolásához használjon 
újrahasznosítható, műanyagból, fémből, 
alumíniumból és üvegből készült 
tárolóedényeket, illetve háztartási fóliát.
Mindig zárt tárolóedényeket 
használjon azokhoz a folyadékokhoz és 
élelmiszerekhez, amelyek erőteljes szagokat 
vagy ízeket bocsátanak ki, és átvehetik 
egymás szagát, vagy fedje be őket.
Ha a hűtőtérben kis mennyiségű 
élelmiszert szeretne tárolni, azt 
javasoljuk, hogy a gyümölcsös és 
zöldséges rekesz feletti polcokat 
használja, mivel a hűtőtérnek ez a 
leghidegebb része.

A nagy mennyiségű etilént 
kibocsátó és az erre érzékeny 
élelmiszereket (pl. gyümölcsök, 
zöldségek, saláta) egymástól 
elkülönítve vagy becsomagolva kell 
tárolni eltarthatóságuk megőrzése 
érdekében; például ne tároljon együtt 
paradicsomot kivivel vagy fejes 
káposztával.
Az üvegek felborulása megelőzhető 
a palacktartó segítségével (bizonyos 
modellek esetén elérhető).
Ne tegye túl közel egymáshoz 
az élelmiszereket, hogy a levegő 
megfelelően tudjon áramlani.

FAGYASZTÓTÉR
A fagyasztó a fagyasztott ételek 
tárolására, jégkockák készítésére és 
friss élelmiszerek lefagyasztására 
használható.
A készülék adattábláján megtekinthető, 
hogy 24 óra alatt maximum hány 
kilogramm friss élelmiszer lefagyasztása 
lehetséges (… kg/24 óra).
Ha csak kis mennyiségű élelmiszert 
kíván tárolni a fagyasztóban, javasoljuk, 
hogy a fagyasztótér leghidegebb részét, 
azaz az alsó zónát használja.

Jelmagyarázat
MÉRSÉKELT HŐMÉRSÉKLETŰ ZÓNA
Déligyümölcs, konzerv, italok, tojás, szósz, 
savanyúság, vaj, lekvár tárolásához ajánlott

HIDEG ZÓNA
Sajt, tej, tejtermékek, csemegeáruk, joghurt, 
felvágottak és desszertek tárolásához 
javasoljuk

ZÖLDSÉGES ÉS GYÜMÖLCSÖS REKESZ

MÉLYHŰTÖTT ZÓNA REKESZE
(LEGHIDEGEBB ZÓNA) Friss/elkészített 
ételek fagyasztásához ajánlott

NORMÁL FAGYASZTÓREKESZEK 

Megjegyzés: A jelmagyarázatban használt szürke 
árnyalatok nem a rekeszek valódi színét jelzik

ÉLELMISZEREK  
ÉS ITALOK TÁROLÁSA


