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A. Λαμπτήρας
B. Διακόπτης θερμοστάτη
C. Ένδειξη ρύθμισης θερμοστάτη
D. Κουμπί φωτισμού

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ψυγείο
1. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου / φως
2. Ράφια
3. Ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών με 
εμπορική ονομασία
4. Στο συρτάρι διατήρησης φρούτων και 
λαχανικών
5. Κιτ για αναστρέψιμες πόρτες
6. Ράφια πόρτας
7. Αυγοθήκη
8. Στήριγμα για μποτίλιες
9. Ράφι φιαλών
10. Λάστιχο της πόρτας
Καταψύκτης
10. Λάστιχα πόρτας
11. Συρτάρια καταψύκτη
12. Ράφια
13. Κάτω συρτάρι: καταλληλότερο για την 
ψύξη φρέσκων τροφίμων
14. Δίσκος πάγου

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ  
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
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B. Διακόπτης θερμοστάτη

- MAX MED MIN 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Θερμοστάτης στη θέση MIN: ελάχιστη ψύξη
Θερμοστάτης ανάμεσα στις θέσεις MIN και MAX: η ψύξη μπορεί να 
ρυθμιστεί ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
Θερμοστάτης στη θέση MAX: μέγιστη ψύξη.

Για καλύτερη συντήρηση των τροφίμων, συνιστάται η θέση MED 
(Μεσαία).
Θερμοστάτης στη θέση • : ψύξη και απενεργοποίηση φωτισμού.
Σημείωση: Οι εμφανιζόμενες τιμές αντιστοιχούν στη μέση 
θερμοκρασία που επικρατεί σε ολόκληρο το ψυγείο.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ 
ΠΡΟΪΟΝ INDESIT.

Κατεβάστε τον Οδηγό χρήσης και συντήρησης με 
σύνδεση στην ιστοσελίδα www.indesit.eu και 
ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφονται 
στο οπισθόφυλλο.

WWW

          Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά τον οδηγό Υγείας και 

ασφάλειας.
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ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 

Αφού συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, γυρίστε το διακόπτη του 
θερμοστάτη για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή: η ψύξη και το φως 
τα ανάψουν, ρυθμίστε το διακόπτη στην επιθυμητή ισχύ (βλ.: 

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΑΥΓΟΘΗΚΗ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΔΙΣΚΟΣ ΠΑΓΟΥ 

ΦΩΣ ΨΥΓΕΙΟΥ 
Για να αφαιρέσετε το λαμπτήρα, περιστρέψτε τον 
αριστερόστροφα για να τον ξεβιδώσετε, όπως φαίνεται στην 
εικόνα:

Ελέγξτε το λαμπτήρα. Εάν απαιτείται, ξεβιδώστε το σπασμένο 
λαμπτήρα και αντικαταστήστε τον με λαμπτήρα LED ίδιου τύπου 
που διατίθεται μόνο από τα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών ή 
τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους.
Το φως του ψυγείου ανάβει όταν ανοίξει η πόρτα του ψυγείου.

ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΑΚΟΥΣΕΤΕ

Σφύριγμα κατά την ενεργοποίηση της 
συσκευής για πρώτη φορά ή μετά από 
παρατεταμένο διάστημα διακοπής 
λειτουργίας.

Κελάρυσμα κατά την είσοδο του ψυκτικού 
υγρού στους σωλήνες.

Ο ήχος BRRR προέρχεται από τον συμπιεστή 
σε λειτουργία.

Βόμβος κατά την έναρξη λειτουργίας της 
βαλβίδας νερού ή του ανεμιστήρα.

Κροτάλισμα κατά την έναρξη της 
λειτουργίας του συμπιεστή.

Ο ήχος CLICK προέρχεται από το 
θερμοστάτη που ρυθμίζει πόσο συχνά θα 
λειτουργεί ο συμπιεστής.

“Πίνακας ελέγχου”, στη σελίδα 1). 
Μετά την εκκίνηση της συσκευής, περιμένετε τουλάχιστον 4-6 ώρες 
πριν τοποθετήσετε τρόφιμα στο διαμέρισμα καταψύκτη.
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ΑΝ ΤΟ ΦΩΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

ΑΝ ΤΟ ΜΟΤΕΡ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 
ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΝΤΑΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ίσως υπάρχει πρόβλημα ηλεκτρικής 
τροφοδοσίας της συσκευής.

Αυτό είναι φυσιολογικό όταν ο καιρός είναι 
ζεστός και υγρός. Μπορεί ακόμα η λεκάνη 
να είναι μισογεμάτη.

Ίσως πρέπει να αντικαταστήσετε το 
λαμπτήρα.

Η συσκευή μπορεί να βρίσκεται σε 
λειτουργία ενεργοποίησης/αναμονής

Ο χρόνος λειτουργίας του μοτέρ εξαρτάται 
από ποικίλους παράγοντες: τη συχνότητα 
ανοίγματος της πόρτας, την ποσότητα των 
αποθηκευμένων τροφίμων, τη θερμοκρασία 
του δωματίου, τη ρύθμιση των κουμπιών 
θερμοκρασίας.

Αυτό δεν είναι ελάττωμα. 
Αυτό είναι φυσιολογικό όταν ο καιρός είναι 
ζεστός και όταν λειτουργεί ο συμπιεστής.

› Είναι το ηλεκτρικό καλώδιο συνδεδεμένο 
σε ηλεκτροφόρα πρίζα με τη σωστή τάση.
› Έχετε ελέγξει τις διατάξεις ασφαλείας και 
τις ηλεκτρικές ασφάλειες του σπιτιού σας

› Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε 
οριζόντια θέση ώστε να μην ξεχειλίσει το 
νερό.

› Έχετε ελέγξει τις διατάξεις ασφαλείας και τις 
ηλεκτρικές ασφάλειες του σπιτιού σας.
› Είναι το ηλεκτρικό καλώδιο συνδεδεμένο σε 
ηλεκτροφόρα πρίζα με τη σωστή τάση
› Σε περίπτωση που έχουν χαλάσει οι λυχνίες 
LED, ο χρήστης πρέπει να καλέσει το κέντρο 
εξυπηρέτησης πελατών για αντικατάσταση με 
τον ίδιο τύπο που διατίθεται μόνο από το 
κέντρο εξυπηρέτησης πελατών ή εξουσιοδο-
τημένους αντιπροσώπους.

› Έχουν ρυθμιστεί σωστά τα χειριστήρια της 
συσκευής.
› Τοποθετήθηκαν μεγάλες ποσότητες 
τροφίμων στη συσκευή.
› Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα δεν ανοίγει πάρα 
πολύ συχνά.
› Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα κλείνει καλά.

ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ 
ΝΕΡΟΥ ΑΠΟΨΥΞΗΣ

ΕΑΝ ΤΑ ΑΚΡΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΛΑΣΤΙΧΟ 
ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΖΕΣΤΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση

ΕΑΝ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

Οι αιτίες του προβλήματος αυτού μπορεί να 
είναι διάφορες (βλ. «Λύσεις»)

› Βεβαιωθείτε ότι ο συμπυκνωτής (πίσω πλευρά της 
συσκευής) είναι καθαρός από σκόνη και χνούδια.
› Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.
› Βεβαιωθείτε ότι τα λάστιχα της πόρτας είναι καλά 
προσαρμοσμένα.
› Στις θερμές μέρες ή όταν το δωμάτιο ζεστό, είναι 
φυσιολογικό το μοτέρ να λειτουργεί για μεγαλύτε-
ρο χρονικό διάστημα.
› Αν η πόρτα της συσκευής έχει μείνει ανοιχτή για 
κάποιο διάστημα ή έχουν τοποθετηθεί μεγάλες 
ποσότητες τροφίμων, το μοτέρ παραμένει σε 
λειτουργία περισσότερη ώρα για να ψύξει το 
εσωτερικό της συσκευής.

ΕΑΝ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

Οι αιτίες του προβλήματος αυτού μπορεί να 
είναι διάφορες (βλ. «Λύσεις»)

› Είναι ο συμπυκνωτής (πίσω πλευρά της 
συσκευής) καθαρός από σκόνη και τρίχες.
› Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.
› Βεβαιωθείτε ότι τα λάστιχα της πόρτας είναι 
καλά προσαρμοσμένα.
› Στις θερμές μέρες ή όταν το δωμάτιο ζεστό, 
είναι φυσιολογικό το μοτέρ να λειτουργεί για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
› Αν η πόρτα της συσκευής έχει μείνει ανοιχτή 
για κάποιο διάστημα ή έχουν τοποθετηθεί 
μεγάλες ποσότητες τροφίμων, το μοτέρ 
παραμένει σε λειτουργία περισσότερη ώρα για 
να ψύξει το εσωτερικό της συσκευής.

ΟΙ ΠΟΡΤΕΣ ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ 
ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΣΩΣΤΑ

Οι αιτίες του προβλήματος αυτού μπορεί να 
είναι διάφορες (βλ. «Λύσεις»)

› Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευασίες των τροφίμων 
δεν εμποδίζουν την πόρτα.
› Βεβαιωθείτε ότι τα εσωτερικά εξαρτήματα και η 
αυτόματη παγομηχανή δεν έχουν φύγει από τη 
θέση τους.
› Βεβαιωθείτε ότι τα λάστιχα της πόρτας δεν είναι 
βρόμικα ή κολλάνε.
› Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε 
οριζόντια θέση.
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ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΤΑ 
ΦΡΕΣΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ

ΨΥΓΕΙΟ

Χρησιμοποιήστε δοχεία από ανακυκλώσιμο 
πλαστικό, μέταλλο, αλουμίνιο και γυαλί καθώς και 
διαφανή μεμβράνη για να τυλίξετε τα τρόφιμα.

Χρησιμοποιείτε πάντα κλειστά δοχεία για υγρά και 
για φαγητά που μπορεί να αναδύουν μυρωδιά ή 
να χαλούν γρήγορα ή καλύψτε τα.

Αν έχετε μικρή ποσότητα τροφίμων προς 
αποθήκευση στο ψυγείο, συνιστάται να 
χρησιμοποιείτε τα ράφια πάνω από το τμήμα για 
τα φρούτα και λαχανικά καθώς αυτή είναι η 
ψυχρότερη περιοχή του ψυγείου.

Τα τρόφιμα που εκλύουν μεγάλες ποσότητες 
αέριου αιθυλενίου και αυτά που είναι ευαίσθητα 
σε αυτό το αέριο, όπως τα φρούτα, τα λαχανικά 
και οι σαλάτες, πρέπει πάντα να διαχωρίζονται ή 
να τυλίγονται έτσι ώστε να μην μειώνεται ο 
χρόνος φύλαξής τους. Για παράδειγμα, μην 
τοποθετείται μαζί ντομάτες με ακτινίδια ή λάχανο.

Για να αποφύγετε την ανατροπή των μπουκαλιών, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη θήκη μπουκα-
λιών (διατίθεται σε επιλεγμένα μοντέλα).

Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα πολύ κοντά το ένα 
στο άλλο για να επιτρέπετε την επαρκή κυκλοφο-
ρία του αέρα.

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

Ο καταψύκτης είναι η ιδανική περιοχή φύλαξης 
κατεψυγμένων τροφίμων, για να φτιάξετε παγάκια 
και για να καταψύξετε φρέσκα τρόφιμα στο 
θάλαμο του καταψύκτη.
Ο μέγιστος αριθμός κιλών φρέσκων τροφίμων 
που μπορείτε να καταψύξετε μέσα σε μια χρονική 
περίοδο 24-ωρών αναφέρεται στην ετικέτα 
τεχνικών χαρακτηριστικών (…kg/24h).
Αν έχετε μικρή ποσότητα φαγητού για να τη 
βάλετε στον καταψύκτη, συνιστούμε να 
χρησιμοποιήσετε τους ψυχρότερους χώρους του 
διαμερίσματος καταψύκτη, που αντιστοιχεί στη 
μεσαία περιοχή.

ΗΠΙΑ ΖΩΝΗ Προτείνεται για τη φύλαξη 
τροπικών φρούτων, αναψυκτικών, ποτών, 
αυγών, σαλτσών, τουρσιών, βουτύρου, 
μαρμελάδας

ΨΥΧΡΗ ΖΩΝΗ Προτείνεται για τη φύλαξη 
τυριών, γάλακτος, καθημερινού φαγητού, 
ντελικατέσεν, γιαουρτιού, αλλαντικών, 
επιδορπίων

ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

ΣΥΡΤΑΡΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΥΡΤΑΡΙ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 
(ΖΩΝΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΨΥΞΗΣ) Προτείνεται για 
την ψύξη φρέσκων/μαγειρεμένων τροφών.

Σημείωση: Η γκρι απόχρωση στη λεζάντα 
δεν ταιριάζει με το χρώμα των συρταριών

Λεζάντα

ΔΕΛΤΊΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
 WWW Μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο του προϊόντος 
που περιλαμβάνει τα στοιχεία για την ενέργεια της συγκεκρι-
μένης συσκευής από την ιστοσελίδα www.hotpoint.eu

ΠΩΣ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΊ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
> WWW Κατεβάστε τον Οδηγός χρήσης και συντήρησης 
από την ιστοσελίδα www.hotpoint.eu  
(μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό QR) που 
υποδεικνύει τον κωδικό προϊόντος.
> Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες επικοινωνίας στο  
βιβλιαράκι εγγύησης. Όταν επικοινωνείτε με την  
Εξυπηρέτηση Πελατών, να παρέχετε τον κωδικό που θα 
βρείτε στην ετικέτα αναγνώρισης προϊόντος.

011 400010846387
Τυπώθηκε στην Ιταλία


