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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 plaukts
9. Durvju blīvējums
Saldētavas nodalījums
9. Durvju blīvējumi
10. Saldētavas atvilktnes
11. Plaukti
12. Apakšējā atvilktne: vēsākā zona, kas 
vislabākā piemērota svaigas pārtikas 
sasaldēšanai
13. Ledus trauks
14. Elektropadeves pārrāvuma sensors

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.

IKDIENAS LIETOŠANAS  
INSTRUKCIJA

          Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet Veselības un drošības instrukciju.

PALDIES, KA IEgĀDĀJĀTIES INDESIT IZSTRĀDĀJUMU.
Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu 
ierīci vietnē   
http://www.indesit.com/register/indesit.html

Lejuplādējiet Drošības instrukciju un Lietošanas un 
apkopes pamācību, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni  
www.indesit.eu  un sekojot norādēm šīs  
rokasgrāmatas aizmugurē.

WWW
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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” 1. lappusē). 

PIEDERUMI

OLU TRAUKS 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 servisā 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.

Kad ierīce sākusi darboties, nogaidiet vismaz 4-6 stundas pirms 
pārtikas ievietošanas ledusskapī un saldētavas nodalījumā.
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LV
ELEKTROPADEVES PĀRRĀ-
VUMA SENSORS

Pateicoties tajā esošajiem diviem 
šķidrumiem, elektropadeves 
pārrāvuma sensors norādīs uz 
notikušu elektropadeves 
pārrāvumu. 2.  DZELTENS ŠĶIDRUMS

LIETOŠANA (nepieciešama sākotnēja iestatīšana)

1.  SARKANS ŠĶIDRUMS

PĀRBAUDIET, VAI SENSORS ZIņO PAR ELEKTROPADEVES PĀRRĀVUMU
Ja vismaz viens no šķidrumiem ir atkusis, tas norāda uz paaugstinātu temperatūru saldētavas nodalījumā, ko var būt izraisījis elektropadeves 
pārrāvums. Pat ja viens no abiem šķidrumiem ir tikai daļēji atkusis, iekšējā temperatūra ir neparasti augsta.

Pievienojiet ledusskapi 
strāvai

Sensoram jābūt šādā 
pozīcijā:

Pagaidiet 24 stundas, līdz 
šķidrums ir sasalis

+24 h

Pēc 24 stundām jums jāpagriež 
elektropadeves pārrāvuma sensors par 

180° pulksteņrādītāja virzienā. 
Sensors ir gatavs darbam. 

Pārbaudiet, vai sensors ziņo par 
elektropadeves pārrāvumu.

1 2 3 4

SARKANĀ UN DZELTENĀ šķidruma 
kļūme: pārtika ir jāizmet

  

DZELTENĀ šķidruma kļūme:
pārtika jāapēd vienas nedēļas laikā

Noklusējuma konfigurācija:
Problēmu nav
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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 
izvēlētajiem 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 
saldētavas nodalījuma aukstākās zonas, 
respektīvi, apakšējā zonu.

MēRENĀ ZONA Paredzēta tropisko augļu, 
konservu, 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.indesit.eu

Kā ieGŪt LietOšaNas uN apKOpes 
iNstruKCijU
> WWW  Lejuplādējiet Lietošanas un apkopes pamācību  
tīmekļa vietnē www.indesit.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 400010868614 
Iespiests Itālijā


