
ETKiirjuhend

TÄNAME, ET OSTSITE INDESIT TOOTE
Parema tugiteenuse saamiseks registreerige oma 
seade aadressil www.indesit.com/register

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi 
ohutusjuhend.

TOOTE KIRJELDUS

ESMAKORDNE KASUTAMINE
Pärast paigaldamist oodake vähemalt kaks tundi, enne kui seadme 
toitevõrku ühendate.
Pärast seadme vooluvõrku ühendamist pöörake selle sisselülitamiseks 
termostaadinuppu.

Pärast seadme sisselülitamist peate ootama 4-6 tundi kuni keskmiselt 
täidetud seadme jaoks õige hoiustamistemperatuuri saavutamiseni. 
Kui antibakteriaalne lõhnavastane filter on seadmega kaasas, asetage 
see filtri pakendil näidatud moel paigale.

JUHTPANEEL
1. Temperatuuri häire indikaator
2. Kiirkülmutuse funktsioon
3. Temperatuuri seaded  

(ooterežiimi nupp)

2.

1.

3.

TEMPERATUURI HÄIRE INDIKAATOR
Kui seade vooluvõrku ühendatakse, siis 10 minuti jooksul näidatakse 
juhtpaneelil temperatuurianduri veateadet.

Led ON Led OFFLegend: Led flashing

Seade töötab edasi ja toiduained ei rikne, kuid siiski oleks vaja 
pöörduda müügijärgsesse teenindusse ja teatada veakood.
Märkus. Temperatuuri häire võib aktiveeruda, kui uks on pikemaks ajaks 
lahti jäänud või vahetult pärast seda, kui sügavkülma sektsiooni on pandud 
värskeid toiduaineid; see ajutine temperatuuritõus ei mõjuta mingil määral 
juba külmutatud toiduaineid.

KIIRKÜLMUTUSE FUNKTSIOON
Seda funktsiooni on soovitatav kasutada külmutamise kiirendamiseks, 
kui sügavkülma sektsiooni on pandud korraga suurem kogus 
toiduaineid. Selle funktsiooni aktiveerimiseks vajutage korduvalt 
juhtpaneelil olevat temperatuurinuppu, kuni 3 LED indikaatortuld 
hakkavad vilkuma ja jäävad siis põlema.
48 tunni möödudes lülitub see funktsioon ise välja.

TEMPERATUURI SEADED
Vajutage juhtpaneelil temperatuurinuppu, et reguleerida temperatuuri 
alates kõrgeimast temperatuurist kuni jahedama ja külmima tasemeni.
Temperatuurinupu vajutamisel muutub temperatuuri seadistus 
tsükliliselt.
Seadme esimesel sisselülitamisel on temperatuuri seadepunkt 
keskmises asendis (tehaseseadistus).
Järgmises tabelis on näidatud temperatuuri sättepunktid:

Led ON Led OFFLed ON Led OFF

kõrge temp.

keskmine-kõrge temp.

keskmine temp.

keskmine-madal temp.

madal temp.

Märkus. Näidatud sättepunktid vastavad külmiku keskmisele 
temperatuurile.

OOTEREŽIIMI NUPP
Toote ooterežiimile lülitamiseks hoidke ooterežiimi nuppu 3 sekundit 
all. Kõik märgutuled lülituvad välja. Seadme taasaktiveerimiseks 
vajutage seda nuppu ühe korra (kergelt) või siis 3 sekundit.



TOIDU JA JOOKIDE SÄILITAMINE

Kirjeldus

KÜLMUTUSALA
Kõik toiduained

TÕRKETUVASTUS
Mida teha, kui ... Võimalikud põhjused Lahendused

Seade ei tööta. Võimalik, et probleem on seadme toites. Kontrollige:
• kas tegemist on voolukatkestusega;
• kas pistik on korralikult pistikupessa sisestatud ja vooluvõrgu kahe 

poolusega lüliti (kui selline on olemas) on õiges asendis (sisse 
lülitatud);

• kas majapidamise elektrisüsteemi kaitsmed toimivad;
• toitejuhe pole katki.

Sisevalgusti ei tööta. Võimalik, et on tarvis lambipirn välja 
vahetada.

Kui vajate asenduslampi, eemaldage seade vooluvõrgust ja võtke 
ühendust teenindusega.

Sektsioonide 
sisetemperatuur ei ole 
piisavalt külm.

Põhjused võivad olla erinevad (vt veergu 
“Lahendus”).

Kontrollige:
• kas uksed on korralikult suletud;
• kas seade on ehk paigaldatud kuumusallika lähedale;
• kas temperatuur on valitud asjakohaselt;
•  kas õhuringlus läbi seadme põhjas asuvate ventilatsioonivõrede 

toimub takistusteta.

Külmikusektsiooni põhjas 
on vett.

Sulamisvee äravooluava on 
ummistunud.

Puhastage sulamisvee äravool (vt osa “Puhastamine ja hooldamine").

Liiga palju jääd 
külmutussektsioonis.

Külmutussektsiooni uks ei sulgu 
korralikult.

• Kontrollige, kas miski takistab ukse korralikku sulgumist.
• Sulatage külmutussektsioon.
• Veenduge, et seade oleks õigesti paigaldatud.

Seadme esiserv, kuhu vastu 
on uksetihendid, on soe.

Tegemist ei ole probleemiga. See hoiab 
ära kondensaadi tekkimise.

Lahendust ei ole vaja.

Külmikusektsiooni 
temperatuur liiga külm.

• Temperatuur on seatud liiga 
külmaks.

• Külmutussektsiooni pandi just 
suurem hulk värsket toitu.

• Proovige seada temperatuur soojemaks.
•  Kui külmutussektsiooni on äsja värsket toitu pandud, oodake, kuni 

see lõplikult külmub.
•  Lülitage ventilaator välja (kui see on olemas), nagu on kirjeldatud 

osas “Ventilaator”.

19515388300

Ohutus-, kasutusjuhendi, tootekirjelduse ja energiaandmed saab laadida alla järgmiselt:
• Külastage meie veebilehte docs.indesit.eu
• QR-koodi kasutamine
• Teise võimalusena võtke ühendust meie müügijärgse teeninduskeskusega (vt telefoninumbrit 

garantiikirjas). Kui võtate ühendust müügijärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote 
andmeplaadil olevad koodid.


