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A. Žárovka
B. Volič termostatu
C. Kontrolka nastavení 

termostatu
D. Tlačítko osvětlení

OVLÁDACÍ PANEL

Chladicí oddíl
1. Elektronický ovládací panel / osvětlení
2. Poličky
3. Výrobní štítek s obchodním názvem
4. Zásuvka na čerstvé ovoce a zeleninu
5. Sada ke změně otevírání dveří
6. Dveřní přihrádky
7. Zásobník na vejce
8. Držák na láhve
9. Přihrádka pro lahve
10. Těsnění dveří
Mrazicí oddíl
10. Těsnění dveří
11. Zásuvky mrazničky
12. Poličky
13. Dolní zásuvka: nejchladnější prostor 

nejvhodnější pro zmrazení čerstvých 
potravin

14. Nádobka na ledové kostky

POPIS PRODUKTU
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B. Ovladač termostatu

- MAX MED MIN 

NASTAVENÍ TEPLOTY

Termostat na MIN: nízká intenzita chlazení
Termostat nastavený mezi MIN a MAX: intenzitu chlazení 
můžete nastavit podle svého přání.
Termostat nastavený na MAX: maximální intenzita 
chlazení.

Nejlepších výsledků při uchovávání potravin dosáhnete 
nastavením do střední polohy MED.
Termostat nastavený na •: chlazení a vypnutí osvětlení.
Poznámka: Zobrazené hodnoty odpovídají průměrné teplotě 
v celé chladničce.

PŘÍRUČKA 
PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

Předtím, než tento spotřebič použijete, pečlivě si pročtěte příručku s názvem Zdraví 
a bezpečnost.

DĚKUJEME VÁM ZA NÁKUP VÝROBKU 
ZNAČKY INDESIT
Pro komplexnější pomoc a podporu 
zaregistrujte prosím svůj výrobek na webových 
stránkách www.indesit.com/register

WWW

Na našich webových stránkách  
docs.indesit.eu si můžete stáhnout 
bezpečnostní pokyny a návod k použití 
a údržbě, přičemž se držte pokynů 
uvedených na zadní straně této brožury.
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PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE 
Po zapojení spotřebiče do hlavní sítě otočte ovladačem 
termostatu, aby se spotřebič zapnul:: zapne se chlazení 
a osvětlení; nastavte ovladač do polohy, která se vztahuje 
k požadovanému výkonu (viz: „Ovládací panel“ na straně 1). 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OSVĚTLENÍ CHLADNIČKY 
Žárovka se vyšroubovává otáčením proti směru hodinových 
ručiček, jak znázorňuje obrázek:

Zkontrolujte žárovku. Je-li třeba, vyšroubujte rozbitou 
žárovku a nahraďte ji LED žárovkou stejného typu, která 
je k dostání pouze v síti našich servisních středisek 
poprodejních služeb nebo u autorizovaných prodejců.
Při otevření dvířek chladicího oddílu se rozsvítí vnitřní 
osvětlení.

NĚKTERÉ ZE ZVUKŮ ZPŮSOBENÝCH PROVOZEM 
ZAŘÍZENÍ, KTERÉ MOHOU BÝT SLYŠET

Po spuštění spotřebiče počkejte alespoň 4–6 hodin 
a teprve pak vložte potraviny do chladicího i mrazicího 
oddílu.

ZÁSOBNÍK NA VEJCE DRŽÁK NA LÁHVE NÁDOBKA NA LEDOVÉ KOSTKY

Syčivý zvuk při prvním zapnutí 
spotřebiče nebo opětovném zapnutí po 
delší přestávce.

Bublavý zvuk při vlévání chladicí 
kapaliny do trubek.

Vrčivý zvuk vydává běžící kompresor.

Bzučení při zahájení činnosti vodního 
ventilu nebo ventilátoru.

Praskání při spuštění kompresoru. Cvaknutí termostatu, který řídí zapínání 
kompresoru.
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ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH
Problém Možné příčiny Řešení

SPOTŘEBIČ NEFUNGUJE Mohl se vyskytnout problém s napájením 
spotřebiče.

› Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen 
do zásuvky se správným napětím.
› Zkontrolujte ochranná zařízení a elektrické 
pojistky v domácnosti

V ODMRAZOVACÍ MISCE JE VODA Jedná se o jev normální v horkém a vlhkém 
počasí. Miska může být dokonce zaplněna 
až do poloviny.

› Zkontrolujte, zda je spotřebič umístěn 
vodorovně, aby voda nepřetékala.

HRANY SKŘÍNĚ SPOTŘEBIČE, KTERÉ SE 
DOTÝKAJÍ TĚSNĚNÍ DVEŘÍ, JSOU NA 
DOTEK TEPLÉ

Nejedná se o závadu. 
Jedná se o jev normální v horkém počasí 
a při spuštění kompresoru.

OSVĚTLENÍ NEFUNGUJE Může být nutné vyměnit žárovku.

Spotřebič může být v režimu Zapnuto / 
Pohotovostní režim

› Zkontrolujte správnou funkci ochranných 
zařízení a elektrických pojistek 
v domácnosti.
› Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen 
do zásuvky se správným napětím
› Jsou-li LED žárovky rozbité, musí uživatel 
zavolat do servisního střediska a požádat 
o výměnu za svítidla stejného typu, která 
jsou k dispozici pouze v našich servisních 
střediscích nebo u autorizovaných 
prodejců.

ZDÁ SE, ŽE MOTOR BĚŽÍ PŘÍLIŠ DLOUHO Doba spuštění motoru závisí na různých 
faktorech: četnosti otevírání dveří, množství 
uložených potravin, teplotě v místnosti, 
nastavení regulace teploty.

› Zkontrolujte, zda jsou ovladače spotřebiče 
správně nastaveny.
› Zkontrolujte, zda jste do spotřebiče 
nevložili větší množství potravin.
› Neotevírejte dveře spotřebiče příliš často.
› Zkontrolujte, zda jsou dveře správně 
dovřené.

TEPLOTA SPOTŘEBIČE JE PŘÍLIŠ 
VYSOKÁ

Příčiny mohou být různé (viz „Řešení“) › Zkontrolujte, zda není kondenzátor 
(na zadní straně spotřebiče) zaprášený 
a zanesený.
› Zkontrolujte, zda jsou dveře řádně 
zavřené.
› Zkontrolujte, zda jsou těsnění řádně 
osazená.
› V horkých dnech nebo v případě vyšší 
teploty v místnosti je samozřejmé, že motor 
běží déle.
› Pokud byly dveře spotřebiče otevřené 
po delší dobu nebo pokud bylo vloženo 
větší množství potravin, poběží motor delší 
dobu, aby ochladil vnitřek spotřebiče.

TEPLOTA SPOTŘEBIČE JE PŘÍLIŠ 
VYSOKÁ

Příčiny mohou být různé (viz „Řešení“) › Zkontrolujte, zda není kondenzátor 
(na zadní straně spotřebiče) zaprášený 
a zanesený.
› Zkontrolujte, zda jsou dveře řádně 
zavřené.
› Zkontrolujte, zda jsou těsnění řádně 
osazená.
› V horkých dnech nebo v případě vyšší 
teploty v místnosti je samozřejmé, že motor 
běží déle.
› Pokud byly dveře spotřebiče otevřené 
po delší dobu nebo pokud bylo vloženo 
větší množství potravin, poběží motor delší 
dobu, aby ochladil vnitřek spotřebiče.

DVEŘE SE DOBŘE NEOTVÍRAJÍ 
A NEZAVÍRAJÍ

Příčiny mohou být různé (viz „Řešení“) › Zkontrolujte, zda dveřím nebrání potraviny 
v chladničce.
› Zkontrolujte, zda není posunutý některý 
z vnitřních dílů nebo automatický výrobník 
ledu.
› Zkontrolujte, zda není těsnění ve dveřích 
špinavé nebo lepkavé.
› Ujistěte se, že je spotřebič ve vodorovné 
poloze.
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JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ  
POTRAVINY A NÁPOJE

PRODUKTOVÝ LIST VÝROBKU
WWW  Produktový list s údaji o spotřebě elektrické 

energie a energetické účinnosti lze stáhnout 
z webových stránek společnosti Indesit  
http://docs.indesit.eu

JAK ZÍSKAT NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ
> WWW  Stáhněte si Návod k použití a údržbě 
z našich webových stránek docs.indesit.eu 
(můžete použít tento QR kód) a zadejte kód 
výrobku.
> Případně kontaktujte centrum poprodejových 
služeb pro zákazníky.

OBRACÍTE-LI SE NA SERVISNÍ STŘEDISKO
Naše kontaktní údaje naleznete v záručním listu. Při 
kontaktování našeho centra poprodejních 
služeb pro zákazníky prosím uveďte kódy na 
identifikačním štítku produktu

Vysvětlivky

MÍRNÁ ZÓNA
Je určena pro skladování tropického ovoce, 
plechovek, nápojů, vajec, omáček, zavařenin, 
másla, marmelád

CHLADNÁ ZÓNA
Je vhodná pro skladování sýrů, mléka, 
mléčných výrobků, lahůdek, jogurtů, 
studených nářezů, moučníků a zákusků

ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU

BĚŽNÉ ZÁSUVKY MRAZNIČKY

ZÁSUVKA V MRAZICÍ ZÓNĚ
(MAXIMÁLNĚ CHLADNÁ ZÓNA) Je určena 
pro zmrazení čerstvých/vařených pokrmů.

Poznámka: Šedý odstín legendy neodpovídá 
barvě zásuvek

CHLADICÍ ODDÍL
K zabalení potravin používejte 
recyklovatelné plastové, kovové, 
hliníkové a skleněné nádoby a přilnavé 
fólie.
Tekutiny nebo potraviny, které šíří 
nebo pohlcují pach nebo vůni, vždy 
uchovávejte v uzavřených nádobách 
nebo přikryté.
Pokud v chladničce skladujete malé 
množství potravin, doporučujeme použít 
police nad zásuvkou na ovoce a zeleninu, 
protože se jedná o nejchladnější oblast.

Potraviny, které uvolňují velké množství 
ethylenu a které jsou citlivé na tento 
plyn, jako např. ovoce, zelenina a saláty, 
by vždy měly být odděleny nebo 
zabaleny, aby se nezkracovala jejich 
životnost; například neskladujte rajská 
jablíčka společně s kiwi nebo se zelím.
Aby se zabránilo převržení láhví, můžete 
použít přihrádku na láhve (k dispozici 
u vybraných modelů).
Neukládejte potraviny příliš blízko 
u sebe, aby byla zajištěna dostatečná 
cirkulace vzduchu.

MRAZICÍ ODDÍL
Mraznička je ideálním místem 
pro uchovávání mražených potravin, 
vyrábění kostek ledu a zamrazení 
čerstvých potravin v mrazicím oddílu.
Na typovém štítku je uveden maximální 
počet kilogramů čerstvých potravin, 
které lze zmrazit během 24 hodin  
(...kg / 24 h).
Skladujete-li v mrazáku jen malé 
množství potravin, doporučujeme 
používat nejchladnější části, které se 
nacházejí ve spodní části mrazáku.
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