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1. LED-märgutuled (Kiirjahutuse 
funktsiooni kehtiva 
temperatuuriseade kuvamiseks)

2. Kiirjahutuse nupp /
Temperatuurinupp

JUHTPANEEL

Külmikusektsioon
1. Ventilaator
2. Elektroonilise juhtpaneeli / 

valgustuse plokk
3. Riiulid
4. Andmesilt toote nimega
5. Köögiviljasahtel
6. Ukse käelisuse vahetamise 

komplekt
7. Ukseriiulid
8. Munarest
9. Pudeliriiul
10. Kaane tihend
Külmutussektsioon
10. Uksetihendid
11. Sügavkülmikusahtlid
12. Riiulid
13. Alumine sahtel: kõige külmem 

tsoon, parim värske toidu 
külmutamiseks 

14. Jääkuubikute rest
15. Voolukatkestuse andur

TOOTE KIRJELDUS
SEADE
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IGAPÄEVASE KASUTAMISE  
JUHEND

Lugege enne seadme kasutamist hoolikalt tervishoiu- ja ohutusjuhendit.

TÄNAME, ET OSTSITE INDESITI TOOTE
Täielikuma hoolduse ja toe saamiseks 
registreerige oma seade aadressil
http : / / www . indesit . com / register / indesit . html

WWW
Ohutusjuhised ning Kasutus- ja 
hooldusjuhendi saate alla laadida meie 
veebilehelt http://docs.indesit.eu, järgides 
voldiku lõpus olevaid juhiseid.
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IGAPÄEVAKASUTUS 
FUNKTSIOONID
TEMPERATUURI SEADMINE
Vajutage temperatuurinuppu juhtpaneelil, et seada 
temperatuuri vahemikus kõige soojemast kõige külmemani.
Temperatuurinupu vajutamisel muutub temperatuuriseade 
tsükliliselt. Seadme esimesel sisselülitamisel on see seatud 
keskmisele temperatuurile (tehaseseade).
Järgmises tabelis on näidatud temperatuuri sättepunktid:

KÕRGE TEMP. 

KESKMINE TEMP. 

MADAL TEMP.

KESKMINE-KÕRGE TEMP. 

KESKMINE-MADAL TEMP. 

KIIRJAHUTUS

LED-tuli põleb LED-tuli ei põle

Märkus: Näidatavad seadepunktid vastavad keskmisele 
temperatuurile kogu külmikus.

KIIRJAHUTUS 
Kiirjahutuse funktsiooni kasutamine külmkambri 
jahutusvõimsuse suurendamiseks on soovitatav, kui sisse 
pannakse korraga suur kogus toitu.
Kiirjahutuse aktiveerimiseks juhtpaneelilt hoidke 
temperatuurinuppu 3 sekundit all, kuni kõik 3 LED-tuld 
jäävad põlema.
24 tunni pärast lülitub funktsioon automaatselt välja ja 

ESIMEST KORDA KASUTAMINE
SEADME KÄIVITAMINE 
Pärast vooluvõrku ühendamist alustab seade automaatselt 
tööd. Oodake pärast käivitamist enne toidu asetamist 
külmiku- ja külmutussektsiooni vähemalt 4–6 tundi.

Kui seade ühendatakse vooluvõrku, süttib tabloo ja sellel 
kuvatakse umbes ühe sekundi vältel kõik ikoonid. Süttivad 
külmikusektsiooni seadete vaikeväärtused (tehaseseaded).

Lugege kasutus- ja hooldusjuhendist põhjalikumalt 
funktsioonide kohta / vt viimaselt leheküljelt, kust saab hankida 
kasutus- ja hooldusjuhendi

taastub eelnevalt valitud temperatuuriseade. 

!!
!

Funktsiooni saab välja lülitada ka käsitsi, vajutades 
juhtpaneelil kolm sekundit temperatuurinuppu.

KÜLMIKU VALGUSTUS
Külmikusektsiooni sisemuse valgustuses kasutatakse LED-
tulesid, mis tagavad parema valgustuse ja väga väikese 
energiakulu.
Kui LED-valgustus ei tööta, siis pöörduge selle vahetamiseks 
teenindusse.
Tähtis: Külmikusektsiooni valgustus süttib külmikuukse 
avamisel. Kui uks jääb lahti kauemaks kui 8 minutit, kustub 
valgustus automaatselt.

VENTILAATOR 
Ventilaator ühtlustab külmikusektsiooni temperatuuri ja 
võimaldab külmikus oleva toidu paremat säilimist. Vaikimisi 
on ventilaator sisse lülitatud.
Ventilaatori väljalülitamiseks vajutage selle nuppu. 
Pange tähele, et sisselülitatud ventilaator ei tööta kogu 
aeg. Ventilaator käivitub ja peatub vastavalt külmiku 
sisetemperatuurile ja niiskusetasemele.
Seega on täiesti normaalne, kui sisselülitatud ventilaator 
seisab.

TARVIKUD
MUNAREST PUDELITE ERALDAJA (SÕLTUVALT MUDELIST) JÄÄKUUBIKUTE ALUS

HÄIRETE TABEL

HÄIRE TÜÜP SIGNAAL PÕHJUS LAHENDUS

Lahtise ukse häire Külmiku valgustus vilgub Uks on jäänud lahti kauemaks kui 
viieks minutiks.

Sulgege uks

Lahtise ukse häire Külmiku valgustus kustub Uks on jäänud lahti kauemaks kui 
kaheksaks minutiks.

Sulgege uks

Tõrge Mõni temperatuuri märgutuli vilgub Toote tõrge. Pöörduge garantiiremonditeenindusse
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VOOLUKATKESTUSE ANDUR
Voolukatkestuse andur annab 
kahe sisalduva vedeliku abil 
märku voolukatkestusest.

2.  KOLLANE VEDELIK

KASUTAMINE (vajalik on seadistus esimesel kasutamisel)

1.  PUNANE VEDELIK

KONTROLLIGE ANDURIT, ET TEADA SAADA, KAS VAHEPEAL ON TOIMUNUD VOOLUKATKESTUS
Kui üks või mõlemad vedelikud on lahustunud, annab see märku, et külmiku sisetemperatuur on tõusnud, mis võib olla põhjustatud 
voolukatkestusest. Isegi ühe või kahe vedeliku osaline sulamine annab märku, et sisetemperatuur on tavatult kõrgele tõusnud.

Ühendage külmik Andur peab asetsema 
sellises asendis:

Oodake 24 tundi, et vedelik 
külmuks

+24h

24 tundi hiljem, keerake 
voolukatkestuse andurit 180° 

kellasuunas. 
Andur on nüüd töötamiseks valmis. 

Kontrollige andurit, et teada saada, kas 
vahepeal on toimunud voolukatkestus.

1 2 3 4

PUNANE + KOLLANE vedelik alla 
vajunud: toit tuleb minema visata

  

KOLLANE vedelik alla vajunud:
toit tuleb ära süüa nädala jooksul

Vaikeseadistus:
Kõik on korras
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TOIDU JA JOOKIDE  
SÄILITAMINE

Kirjeldus

MÕÕDUKAS TSOON 
Soovitatav troopiliste puuviljade, konservide, 
jookide, munade, kastmete, marineeritud 
köögivilja, või, moosi säilitamiseks.

JAHE TSOON
Soovitatav juustu, piima, igapäevase 
toidu, delikatesside, jogurti, lihalõikude ja 
magustoitude säilitamiseks

PUU- JA KÖÖGIVILJASAHTEL

TAVALISED SÜGAVKÜLMASAHTLID

KÜLMUTUSSEKTSIOONI SAHTEL
(MAX JAHUTUSE TSOON) Soovitatav värske/
valmistoidu külmutamiseks.

Märkus. Kirjelduses olev hall toon ei vasta sahtlite 
värvusele

KÜLMIKUSEKTSIOON
Pakendage toidud ümbertöödeldavast 
plastist, metallist, alumiiniumist või 
klaasist nõudesse ja toidukilesse.

Vedelikud ja toiduained, mis võivad 
eraldada või külge võtta lõhnu või 
maitseid, tuleb alati panna suletud 
nõudesse või kinni katta.

Kui panete külmikusse väikeses 
koguses toitu, soovitame kasutada 
köögiviljasahtli kohal olevaid riiuleid, 
sest see on külmiku kõige jahedam osa.

Toidud, mis eraldavad suures koguses 

etüleengaasi, ja toidud, mis on selle 
gaasi suhtes tundlikud (nt puu- ja 
köögiviljad ja salat), tuleb alati eraldada 
või tihedalt pakendada, et vältida nende 
kiiret riknemist; näiteks ei tasu tomateid 
hoida koos kiivide ega kapsaga.

Pudelite ümbermineku vältimiseks 
võib kasutada pudelihoidikut (saadaval 
mõnel mudelil).

Ärge hoidke toiduaineid liiga lähestikku: 
vajalik on piisav õhuringlus.

KÜLMUTUSSEKTSIOON
Sügavkülmik sobib suurepäraselt 
külmutatud toidu hoidmiseks, 
jääkuubikute valmistamiseks ja värske 
toidu külmutamiseks.
24 tunniga külmutatava värske toidu 
kogus kilogrammides on andmesildil  
(... kg / 24 h).
Kui hoiate sügavkülmikus väikeses 
koguses toitu, soovitame seda hoida alt, 
st külmutussektsiooni kõige külmemas 
osas.

TOOTE KIRJELDUS
WWW  Toote kirjelduse koos seadme 

energiamärgistusega saate alla laadida meie 
veebilehelt http://docs.indesit.eu

KUST SAADA KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND
> WWW  Laadige kasutus- ja hooldusjuhend 
alla meie veebilehelt http://docs.indesit.
eu (selleks võite kasutada seda QR-koodi), 
täpsustamiseks on vaja lisada toote 
kaubanduslik kood.
> Teine võimalus on võtta ühendust teenindusega.

TEENINDUSE KONTAKT
Kontaktandmed leiate garantiijuhendist. 
Kui võtate ühendust teenindusega, siis 
teatage neile oma toote andmeplaadil 
olevad koodid.
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