
BGРъководство за бърз старт

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА 
INDESIT
За да получавате по-пълно съдействие, 
регистрирайте Вашия уред на 
www.indesit.com/register

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно 
инструкциите за безопасност.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ
След монтажа изчакайте поне два часа, преди да включите уреда в 
мрежата.
След като включите уреда към захранването, завъртете бутона на 
термостата, за да го включите.

След включване на уреда трябва да изчакате 4-6 часа за достигане 
на правилната температура за съхранение за нормално напълнен 
уред. Поставете антибактериалния филтър против миризми 
(ако имате) във вентилатора, както е показано на опаковката на 
филтъра.

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
1. Белег за отчитане на положението на 

термостата
2. Температура на фризера и отделението 

на хладилника
3. Светодиодна крушка

1.

2.

3.

ТЕМПЕРАТУРА НА ОТДЕЛЕНИЕТО НА ХЛАДИЛНИКА
Този хладилник се въвежда в действие, като се работи с 
термостата, намиращ се в отделението на хладилника.
Регулирането на температурата на двете отделения се извършва 
чрез въртене на ключа на термостата.

Термостат на 1/2: по-слабо охлаждане
Термостат на 3-5: средно охлаждане
Термостат на 6/7: получавате максимална температура
При термостат, настроен на • : охлаждането и осветлението са 
изключени
Ако бутонът на термостата е настроен на • , се включва целият 
уред.

КАК ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ХРАНИ И НАПИТКИ

X X

Легенда

ЗОНА ФРИЗЕР

УМЕРЕНА ЗОНА
Препоръчва се за съхраняване на тропически 
плодове, консерви, напитки, яйца, туршии, масло, 
конфитюр

СТУДЕНА ЗОНА
Препоръчва се за съхраняване на сирене, мляко, 
млечни храни, готови храни, кисело мляко

НАЙ-СТУДЕНА ЗОНА
Препоръчва се за съхраняване на риба, месо и 
студени колбаси

ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ



ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
Какво да направите, 
ако...

Възможни причини Решения

Уредът не работи. Възможно е да има проблем с 
електрозахранването на уреда.

Уверете се, че:
• не е имало прекъсване на електрозахранването;
• щепселът е включен правилно в контакта и двуполюсният 

прекъсвач, ако има такъв, е позициониран правилно (вкл.);
• предпазните устройства на домашната електрическа система 

функционират;
• захранващият кабел не е повреден;
• ключът на термостата не е в положение “•”.

Вътрешното осветление не 
работи.

Може да е необходима подмяна на 
крушката на лампичката.

Изключете уреда от захранването и се свържете с отдела за 
техническа помощ, ако се нуждаете от резервна лампичка.

Вътрешната температура 
на отделенията не е 
достатъчно студена.

Причините може да са различни 
(вижте колоната „Решение“).

Проверете дали:
• вратичките са добре затворени;
• уредът не е монтиран в близост до топлинен източник;
• температурата е правилно зададена;
•  циркулацията на въздух през вентилационните решетки в 

долната част на уреда не е блокирана.

На дъното на отделението 
на хладилника има вода.

Тръбата за изтичане на водата от 
обезскрежаването е запушена.

Почистете отвора за оттичане на водата от обезскрежаването (вж. 
раздел "Поддръжка и почистване на уреда").

Предният ръб на уреда 
при предпазното 
уплътнение на вратата е 
горещ.

Това не е проблем. То възпрепятства 
образуването на кондензация.

Не е необходимо решение.

Температурата на 
отделението на 
хладилника е прекалено 
студена.

• Зададената температура е 
прекалено студена.

• В отделението на фризера 
може да е поставено голямо 
количество пресни храни.

• Опитайте да зададете по-малко студена температура.
•  Ако в отделението на фризера са поставени пресни храни, 

изчакайте замразяването да завърши.
•  Изключете вентилатора (ако има), както е описано в глава 

“ВЕНТИЛАТОР”.

19515384100

Можете да свалите инструкциите за безопасност, ръководството за потребителя и 
листовката с енергийните показатели на уреда, като:
• Посетите нашия уебсайт docs . indesit . eu
• Използвате QR кода
• Освен това можете да се свържете с отдела за следпродажбено обслужване (вижте 

телефонния номер в книжката за гаранцията). При контакт с отдела за следпродажбено 
обслужване на клиенти съобщавайте кодовете, посочени на заводската табелка на Вашия уред.


