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1. Indikatoru gaismiņas (lai attēlotu 
pašreizējos temperatūras 
uzstādījumus vai Īpaši vēsā 
funkcija)

2. Īpaši vēsās funkcijas poga / 
temperatūras poga

VADĪBAS PANELIS

Ledusskapja nodalījums
1. Ventilators
2. Elektroniskais vadības panelis / 

apgaismojuma vienība
3. Plaukti
4. Datu plāksnīte ar rūpniecisko 

nosaukumu
5. Svaigo produktu atvilktne
6. Komplekts durvju atvēršanas 

virziena maiņai
7. Durvju plaukti
8. Olu trauks
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
15. Elektropadeves pārrāvuma sensors

IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
IERĪCE
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IKDIENAS LIETOŠANAS  
INSTRUKCIJA

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet Veselības un drošības instrukciju.

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

WWW
Lietošanas un apkopes pamācību varat 
lejuplādēt, apmeklējot tīmekļa vietni  
http://docs.indesit.eu un sekojot norādēm 
šīs instrukcijas aizmugurē.
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LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI 
FUNKCIJAS
TEMPERATŪRAS IESTATĪJUMI
Nospiediet temperatūras pogu vadības panelī, lai 
pielāgotu temperatūru no siltākās līdz vēsākajai.
Nospiežot temperatūras pogu, temperatūras iestatījumi cikliski 
mainīsies. Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, temperatūra ir iestatīta 
vidējā pozīcijā (rūpnīcas iestatījumi).
Zemāk redzamajā tabulā norādīti temperatūras iestatījumi:

AUGSTA TEMP. 

VIDĒJA TEMP. 

ZEMA TEMP.

VIDĒJI AUGSTA TEMP. 

VIDĒJI ZEMA TEMP. 

ĪPAŠI ĀTRĀ DZESĒŠANA

Gaisma ieslēgta Gaisma izslēgta

Piezīme: Šie uzstādījumi norāda uz vidējo temperatūru visā 
ledusskapī.

ĪPAŠI ĀTRĀ DZESĒŠANA 
Lai palielinātu ledusskapja/saldētavas nodalījumu 
atvēsināšanas jaudu, kad tajā ievietots ļoti liels daudzums 
pārtikas, ieteicams izmantot Īpaši ātrās dzesēšanas funkciju.
Lai aktivizētu Īpaši ātrās dzesēšanas funkciju, nospiediet 
Temperatūras pogu vadības panelī un turiet to 3 sekundes, 
līdz visas 3 LED gaismiņas ir iedegtas.
Pēc 24 stundām šī funkcija tiek automātiski izslēgta un 

PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE
KĀ IEDARBINĀT IERĪCI 
Kad ierīce pievienota elektrības padevei, tā automātiski 
iesledzas. Kad ierīce sākusi darboties, nogaidiet vismaz 4-6 
stundas pirms pārtikas ievietošanas ledusskapī un saldētavas 
nodalījumā.

Kad ierīce tiek pievienota elektrības padevei, displejs tiek 
izgaismots un aptuveni uz vienu sekundi tajā parādās visas 
ikonas. Izgaismojas ledusskapja nodalījuma iestatījumu 
noklusējuma (rūpnīcas) vērtības.

Lai uzzinātu vairāk par ierīces funkcijām, skatiet Lietošanas 
un apkopes instrukciju / lai uzzinātu, kā iegūt Lietošanas un 
apkopes instrukciju, skatiet pēdējo lappusi

atgriežas iepriekšējā stāvoklī. 

!!
!

Funkciju iespējams izslēgt manuāli, uz vadības paneļa 
nospiežot temperatūras pogu un turot to 3 sekundes.

LEDUSSKAPJA GAISMIŅA
Ledusskapja iekšējā nodalījuma apgaismojuma sistēmā 
tiek izmantotas LED spuldzes, kas nodrošina labāku 
apgaismojumu, kā arī ļoti zemu enerģjas patēriņu.
Ja LED gaismas sistēma nedarbojas, lūdzu, sazinieties ar 
apkopes centru, lai to nomainītu.
Svarīgi! Ledusskapja apgaismojums ieslēdzas, kad 
ledusskapja durvis ir atvērtas. Ja durvis ir atvērtas ilgāk par 8 
minūtēm, gaisma automātiski izslēgsies.

VENTILATORS 
Ventilators uzlabo temperatūras izplatīšanu ledusskapja 
iekšpusē, tādējādi nodrošinot ilgāku pārtikas uzglabāšanu. 
Pēc noklusējuma ventilators ir ieslēgts.
Lai to izslēgtu, nospiediet ventilatora pogu. Ievērojiet, ka 
ventilatora darbības laikā tas darbosies ar pārtraukumiem. 
Ventilators sāks/beigs darboties atkarībā no temperatūras un/
vai mitruma līmeņa ledusskapī.
Tas ir normāli, ja ventilators negriežas, kaut arī tas ir ieslēgts.

PIEDERUMI
OLU TRAUKS PUDEĻU ATDALĪTĀJS (JA UZSTĀDĪTS) LEDUS TRAUKS

TRAUKSMES SIGNĀLA TABULA
TRAUKSMES 
SIGNĀLA VEIDS SIGNĀLS CĒLONIS RISINĀJUMS

Atvērtu durvju 
brīdinājuma signāls

Ledusskapja gaismiņa mirgo. Durvis ir atvērtas ilgāk nekā 5 
minūtes.

Aizveriet durvis.

Atvērtu durvju 
brīdinājuma signāls

Ledusskapja gaismiņa IZSLĒGTA Durvis ir atvērtas ilgāk nekā 8 
minūtes.

Aizveriet durvis.

Darbības traucējums Kāds no temperatūras indikatoriem 
mirgo

Izstrādājuma darbības traucējums. Sazinieties ar pēcpārdošanas apkopes 
dienestu.
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ELEKTROPADEVES PĀRRĀVUMA 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

Apzīmējums

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

AUGĻU UN DĀRZEŅU ATVILKTNE

PARASTAS SALDĒTAVAS ATVILKTNES

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

Piezīme: Apzīmējumā izmantotais pelēkais tonis 
nesakrīt ar atvilktņu krāsu

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.

IZSTRĀDĀJUMA ĪPAŠĀ ZĪME
WWW  Izstrādājuma lapu ar datiem par ierīces 

enerģijas patēriņu varat lejuplādēt tīmekļa vietnē 
http://docs.indesit.eu

KĀ IEGŪT LIETOŠANAS UN APKOPES INSTRUKCIJU
> WWW  Lejuplādējiet Lietošanas un apkopes 
pamācību tīmekļa vietnē http://docs.indesit.eu 
(izmantojiet šo QR kodu), norādot izstrādājuma 
rūpniecisko kodu.
> Alternatīvi varat sazināties ar klientu 
pēcpārdošanas servisu.

SAZINIETIES AR PĒCPĀRDOŠANAS SERVISU
Kontaktinformāciju varat atrast garantijas 
grāmatiņā. Sazinoties ar pēcpārdošanas 
klientu servisu, lūdzu, nosauciet kodus,  
kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.
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