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A. Spuldze
B. Termostata slēdzis
C. Termostata iestatījumu 
indikators
D. Gaismas poga

VADĪBAS PANELIS

Ledusskapja nodalījums
1. Elektroniskais vadības panelis / apgaismojuma 
vienība
2. Plaukti
3. Datu plāksnīte ar rūpniecisko nosaukumu
4. Augļu un dārzeņu atvilktne
5. Komplekts durvju atvēršanas virziena maiņai
6. Durvju plaukti
7. Olu trauks
8. Pudeļu turētājs
9. Pudeļu plaukts
10. Durvju blīvējums
Saldētavas nodalījums
10. Durvju blīvējumi
11. Saldētavas atvilktnes
12. Plaukti
13. Apakšējā atvilktne: vēsākā zona, kas 
vislabākā piemērota svaigas pārtikas 
sasaldēšanai
14. Ledus trauks

IKDIENAS LIETOŠANAS  
INSTRUKCIJA

IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
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B. Termostata slēdzis

- MAX MED MIN 

TEMPERATŪRAS IESTATĪŠANA

Termostats iestatīs uz MIN.: zema dzesēšanas intensitāte
Termostats iestatīts starp MIN un MAKS.: dzesēšanas intensitāti 
iespējams pielāgot atkarībā no iestatījumiem.
Termostats iestatīts uz MAKS.: maksimāla dzesēšanas intensitāte.

Labākai pārtikas produktu uzglabāšanai ieteicama pozīcija MED.
Termostats iestatīs uz • : dzesēšana un apgaismojums ir izslēgts.
Piezīme: šie uzstādījumi norāda uz vidējo temperatūru visā 
ledusskapī.

PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES INDESIT 
IZSTRĀDĀJUMU.

Lietošanas un apkopes pamācību varat lejuplādēt, 
apmeklējot tīmekļa vietni www.indesit.eu un 
sekojot norādēm šīs instrukcijas aizmugurē.

WWW

          Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet Veselības un drošības instrukciju.
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PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE
KĀ IEDARBINĀT IERĪCI 

Pēc ierīces pievienošanas strāvai, pagrieziet termostata slēdzi, lai 
ierīci ieslēgtu: tiks sākta dzesēšana un ieslēgta gaisma; ar slēdzi 
iestatiet vajadzīgo jaudas līmeni (skatiet sadaļu „Vadības panelis” 

PIEDERUMI

OLU TRAUKS PUDEĻU TURĒTĀJS LEDUS TRAUKS 

LEDUSSKAPJA APGAISMOJUMS 
Lai izņemtu spuldzi, pagrieziet to pretēji pulksteņa rādītāja 
virzienam, kā parādīts attēlā:

pārbaudiet spuldzi. Ja nepieciešams, izskrūvējiet saplīsušo 
spuldzi un nomainiet to pret tāda paša veida LED spuldzi, 
kas pieejama tikai mūsu pēcpārdošanas centrā un pie 
izstrādājuma pārdevēja.
Ledusskapja apgaismojums ieslēdzas, kad ledusskapja 
durvis tiek atvērtas.

DAŽAS NO IESPĒJAMĀM FUNKCIONĀLAJĀM  
SKAŅĀM

Šņācoša skaņa, kad ieslēdzat ierīci pirmo 
reizi vai pēc ilgāka pārtraukuma.

Burbuļojoša skaņa, kad dzesējošais šķidrums 
ieplūst caurulēs.

Rūcošā skaņa rodas no kompresora 
darbības.

Dūcoša skaņa, kad ieslēdzas ūdens vārsts vai 
ventilators.

Krakšķēšana, kad ieslēdzas kompresors. KLIKŠĶIS rodas no termostata, kas regulē to, 
cik bieži jāieslēdzas kompresoram.

1. lappusē). 
Kad ierīce sākusi darboties, nogaidiet vismaz 4-6 stundas pirms 
pārtikas ievietošanas ledusskapī un saldētavas nodalījumā.
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GAISMA NEDARBOJAS

MOTORS DARBOJAS PĀRĀK ILGI

PROBLĒMU RISINĀŠANA

IERĪCE NEDARBOJAS Iespējama elektrības padeves problēma 
ierīcei.

Tas ir normāli siltos, mitros laikapstākļos. 
Tekne var būt līdz pusei pilna.

Iespējams jānomaina spuldzīte.

Ierīce var būt ieslēgtā/gaidlaika režīmā

Motora darbības laiks ir atkarīgs no 
dažādām lietām: durvju atvēršanas 
biežuma, uzglabātās pārtikas daudzuma, 
istabas temperatūras, temperatūras 
iestatījumiem.

Tas nav defekts. 
Tas ir normāli siltos laikapstākļos un 
kompresora darbības laikā.

›  Pārliecinieties, vai elektrības padeves vads ir 
ievietots tīklam pieslēgtā rozetē ar atbilstošo 
spriegumu.
›  Pārbaudiet elektrosistēmas drošības iekārtas 
un drošinātājus jūsu mājās

› Pārliecinieties, vai ierīce ir nolīmeņota, lai 
ūdens nepārplūstu.

› Pārliecinieties, vai elektrosistēmas drošības 
iekārtas un drošinātāji jūsu mājās darbojas pareizi.
› Pārliecinieties, vai elektrības padeves vads ir 
ievietots tīklam pievienotā kontaktrozetē ar 
atbilstošo spriegumu.
› Ja saplīsušas LED spuldzītes, lietotājam jāzvana 
uz servisu, lai nomainītu tās pret tāda paša veida 
spuldzītēm, kas pieejamas tikai mūsu pēcpārdo-
šanas centrā un pie izstrādājuma pārdevēja.

› Pārliecinieties, vai ierīces iestatījumi ir uzstādīti 
pareizi.
› Pārliecinieties, vai ierīcē nav ievietots liels 
daudzums svaigas pārtikas.
› Pārliecinieties, vai durvis netiek atvērtas pārāk 
bieži.
› Pārliecinieties, vai durvis tiek rūpīgi aizvērtas.

ATKAUSĒŠANAS TEKNĒ IR ŪDENS

IERĪCES KORPUSA STŪRI, KAS SASKARAS 
AR DURVJU BLĪVĒJUMU, IR SILTI

Problēma Iespējamais cēlonis Risinājums

IERĪCES TEMPERATŪRA IR PĀRĀK 
AUGSTA

Tam var būt dažādi iemesli (skatiet 
„Risinājumi”)

› Pārliecinieties, vai kondensatorā (ierīces 
aizmugurē) nav putekļi un pūkas.
› Pārliecinieties, vai ierīces durvis ir rūpīgi 
aizvērtas.
› Pārliecinieties, vai ir uzstādīts pareizs durvju 
blīvējums.
› Karstās dienās un augstā istabas temperatūrā 
motors darbojas ilgāk.
› Ja ierīces durvis ilgu laiku bijušas atvērtas vai 
tajā ievietots liels daudzums pārtikas, motors 
darbosies ilgāk, lai atvēsinātu ierīces iekšpusi.

IERĪCES TEMPERATŪRA IR PĀRĀK 
AUGSTA

Tam var būt dažādi iemesli (skatiet 
„Risinājumi”)

› Pārliecinieties, vai kondensatorā (ierīces 
aizmugurē) nav putekļi un pūkas.
› Pārliecinieties, vai ierīces durvis ir rūpīgi 
aizvērtas.
› Pārliecinieties, vai ir uzstādīts pareizs 
durvju blīvējums.
› Karstās dienās un augstā istabas 
temperatūrā motors darbojas ilgāk.
› Ja ierīces durvis ilgu laiku bijušas atvērtas 
vai tajā ievietots liels daudzums pārtikas, 
motors darbosies ilgāk, lai atvēsinātu ierīces 
iekšpusi.

DURVIS NEATVERAS UN NEAIZVERAS 
PAREIZI

Tam var būt dažādi iemesli (skatiet 
„Risinājumi”)

› Pārliecinieties, vai pārtikas iepakojumi 
netraucē durvīm.
›  Pārliecinieties, vai iekšējās detaļas un 
automātiskais ledus veidotājs atrodas īstajā 
vietā.
› Pārliecinieties, vai durvis nav netīras vai lipīgas.
› ierīce ir nolīmeņota.
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KĀ UZGLABĀT PĀRTIKU  
UN DZĒRIENUS

LEDUSSKAPJA NODALĪJUMS

Lietojiet otrreizēji izmantojamus plastmasas, 
metāla, alumīnija un stikla traukus, un ietinamo 
plēvi, lai iesaiņotu pārtikas produktus.

Šķidrumus un ēdienus, kas var izdalīt aromātu 
vai uzņemt citas smaržas vai garšas, vienmēr 
ievietojiet noslēgtos traukos, vai arī apklājiet 
tos.

Lai uzglabātu produktus, kas ir nelielā 
daudzumā, iesakām novietot tos uz plauktiem, 
kas atrodas virs augļu un dārzeņu nodalījuma, 
jo tā ir vēsākā vieta ledusskapja nodalījumā.

Ēdienus, kas izdala etilēna gāzi vai ir jutīgi pret 
to, piemēram, augļus, dārzeņus un salātus 
ieteicams atdalīt vai ietīt plēvē, lai tādējādi 
pagarinātu to uzglabāšanas laiku, piemēram, 
neuzglabājiet tomātus kopā ar kivi vai 
kāpostiem.

Lai izvairītos no pudeļu apgāšanās, varat 
izmantot pudeļu turētāju (pieejams izvēlēta-
jiem modeļiem).

Neuzglabājiet produktus pārāk cieši, tādējādi 
traucējot gaisa cirkulācijai.

SALDĒTAVAS NODALĪJUMS

Saldētava ir īstā vieta, lai uzglabātu saldētus 
produktus, gatavotu ledus kubiņus un 
sasaldētu svaigus produktus saldētavas 
nodalījumā.
Maksimālais svaigu produktu kilogramu skaits, 
ko iespējams sasaldēt 24 stundu laikā, norādīts 
uz datu plāksnītes (…kg/24h).
Lai saldētavā uzglabātu produktus, kas ir 
nelielā daudzumā, iesakām izmantot saldēta-
vas nodalījuma aukstākās zonas, respektīvi, 
vidējo zonu.

MĒRENĀ ZONA Paredzēta tropisko augļu, 
bundžu, dzērienu, olu, mērču, marinētu 
gurķīšu, sviesta, ievārījuma uzglabāšanai

VĒSĀ ZONA Paredzēta siera, piena, piena 
produktu, delikatešu, jogurta, gatavo gaļas 
produktu, desertu uzglabāšanai

PARASTAS SALDĒTAVAS ATVILKTNES

AUGĻU UN DĀRZEŅU ATVILKTNE

SALDĒŠANAS ZONAS ATVILKTNE 
(MAKS. SALDĒŠANAS ZONA) Paredzēta, lai 
saldētu svaigu/pagatavotu pārtiku.

Piezīme: Apzīmējumā izmantotais pelēkais 
tonis nesakrīt ar atvilktņu krāsu

Apzīmējums

IZSTRĀDĀJUMA ĪPAŠĀ ZĪME
 WWW Izstrādājuma lapu ar datiem par ierīces 
enerģijas patēriņu varat lejuplādēt tīmekļa vietnē www.
hotpoint.eu

KĀ IEGŪT LIETOŠANAS UN APKOPES 
INSTRUKCIJU
> WWW Lejuplādējiet Lietošanas un apkopes 
pamācību tīmekļa vietnē www.hotpoint.eu  
(varat izmantot arī QR kodu), norādot izstrādājuma kodu.
> Alternatīvi varat sazināties ar pēcpārdošanas apkopes 
centru 

SAZINIETIES AR PĒCPĀRDOŠANAS APKOPES CENTRU
Kontaktinformāciju varat atrast garantijas grāmatiņā.  
Sazinoties ar pēcpārdošanas apkopes centru, nosauciet  
kodu, kas atrodams uz izstrādājuma identifikācijas 
uzlīmes.

011 400010846387
Iespiests Itālijā


