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

KEZELŐPANEL

Hűtőtér
1. Elektronikus vezérlőpanel/világítás
2. Polcok
3. Adattábla a kereskedelmi névvel
4. Zöldséges és gyümölcsös fiók
5. Ajtónyitás irányának megfordításához 
szükséges készlet
6. Ajtópolcok
7. Tojástartó
8. Palacktartó polc
9. Ajtótömítés
Mélyhűtőtér
9. Ajtótömítések
10. Fagyasztófiókok
11. Polcok
12. Alsó fiók: a leghidegebb zóna, ideális a 
friss élelmiszerek fagyasztásához
13. Jégkockatartó
14. Áramszünet-érzékelő

A TERMÉK BEMUTATÁSA
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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.

MINDENNAPI HASZNÁLATI 
ÚTMUTATÓ

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

KöSZöNjüK, Hogy AZ INDESIT TERMÉKÉT 
vÁLASZToTTA!
Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, 
regisztrálja készülékét a  
http://www.indesit.com/register/indesit.html

A termék Használati és kezelési útmutatóját letöltheti a 
www.indesit.eu honlapról, illetve kérjük, hogy kövesse 
az útmutatásokat, melyeket ennek a füzetnek a hátulján 
talál.

WWW
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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 a kapcsolót a kívánt teljesítményre (lásd: 
„Vezérlőpanel”, az 1. oldalon). 

TARToZÉKoK

TojÁSTARTÓ jÉgKoCKATARTÓ 

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.

A KÉSZüLÉK MŰKöDÉSE KöZBEN HALLHATÓ 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 készülék bekapcsolása után várjon legalább 4-6 órát, mielőtt az 
élelmiszert a hűtőszekrénybe és a mélyhűtőtérbe helyezné.
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ÁRAMSZüNET-ÉRZÉKELŐ

A benne található két 
folyadéknak köszönhetően az 
áramszünet-érzékelő 
áramszünet esetén jelez.

2.  SÁRgA FoLyADÉK

HASZNÁLAT (az első használat során be kell állítani)

1.  PIRoS FoLyADÉK

ELLENŐRIZZE AZ ÉRZÉKELŐT, Hogy MEgTUDjA, voLT-E ÁRAMSZüNET
Ha az egyik vagy mindkét folyadék felolvadt, az a fagyasztótér megemelkedett hőmérsékletét jelzi, amit áramszünet okozhatott. Még az egyik 
folyadék részleges felolvadása is a belső hőmérséklet rendellenes megemelkedését jelezheti.

Csatlakoztassa a 
hűtőszekrényt.

Az érzékelőnek ebben a 
helyzetben kell lennie:

várjon 24 órát, hogy a 
folyadék megfagyjon.

+24 óra

24 óra elteltével fordítsa el az 
áramszünet-érzékelőt 180°-kal az 

óramutató járásával egyező irányban. 
Az érzékelő használatra kész. 

Ellenőrizze az érzékelőt, hogy megtudja, 
volt-e áramszünet.

1 2 3 4

A PIRoS és SÁRgA folyadék elmozdult 
lefelé: az élelmiszereket ki kell dobni

  

A SÁRgA folyadék elmozdult lefelé:
az élelmiszereket egy héten belül el 

kell fogyasztani

Alapértelmezett beállítás:
Nincs probléma
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ÉLELMISZEREK  
ÉS ITALoK TÁRoLÁSA

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.

MÉLyHŰTŐTÉR

A mélyhűtő 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 mélyhűtőtér 
leghidegebb részét, azaz az alsó zónát használja.

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

HIDEg ZÓNA Sajt, tej, tejtermékek, 
csemegeáruk, joghurt, hús és desszertek 
tárolásához javasoljuk.

NoRMÁL FAgyASZTÓREKESZEK

ZöLDSÉgES ÉS gyüMöLCSöS REKESZ

MÉLyHŰTöTT ZÓNA REKESZE 
(LEGHIDEGEBB ZÓNA) Friss/elkészített 
ételek fagyasztásához ajánlott.

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

Jelmagyarázat

termékspecifikáció
 WWW  A berendezés energiaadatokat is tartalmazó 
terméklapja a következő webhelyről tölthető le: www.
indesit.eu

A HAsZNáLAti és keZeLési ÚtmUtAtó 
BesZerZésE
> WWW  A www.indesit.eu webhelyről töltse le a 
Használati és kezelési 
 útmutatót (lehetőség szerint jelen QR-kód használatával), 
amelyben szerepel a termékkód.
> Alternatív megoldásként lépjen kapcsolatba a 
vevőszolgálattal 

A vEvŐSZoLgÁLAT ELÉRHETŐSÉgE
A kapcsolatfelvételi adatok a garanciafüzetben 
találhatók. Amennyiben a vevőszolgálathoz fordul, 
kérjük, adja meg a termék azonosítócímkéjén 
található kódot.

011 400010868614 
Nyomtatva Olaszországban


