
1

CS

A. Žárovka
B. Ovladač 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. Oddělení pro lahve
9. Přihrádka pro lahve
10. Těsnění dveří
Mrazicí oddíl
10. Těsnění dveří
11. Zásuvky mrazáku
12. Úroveň
13. Dolní zásuvka: nejchladnější 
prostor nejvhodnější pro zmrazení 
čerstvých potravin
14. Nádobka na ledové kostky

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

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ 
POUŽITÍ

POPIS PRODUKTU
SPOTŘEBIČ

1

2

3

5
10

11

12

4

14

 6

9

7

8

13

DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY INDESIT.   
Abyste mohli využívat kompletnější podporu,  
registrujte svůj spotřebič na adrese www.whirlpool.eu/register

A B C D
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PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE 
Po zapojení do sítě se spotřebič automaticky spustí. 
Po spuštění spotřebiče počkejte alespoň 4–6 hodin a teprve pak 
vložte potraviny do chladicího i mrazicího oddílu.

Po připojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí displej a na 
1 sekundu se zobrazí všechny ikony. Rozsvítí se hodnoty výchozího 
nastavení (z výroby) chladicího oddílu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁSOBNÍK NA VEJCE ODDĚLOVAČ LAHVÍ TÁC NA LED 
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BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ 
FUNKCE

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.

Více podrobností o funkcích je uvedeno v příručce Používání a údržba / na 
poslední naleznete informace o možnosti získání příručky Používání a údržba

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 
poprodejových služeb nebo u autorizovaných prodejců.

Při otevření dvířek chladicího oddílu se rozsvítí vnitřní 
osvětlení.
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JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ  
POTRAVINY A NÁPOJE

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 lahví, 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 část, která se nachází 
uprostřed mrazáku.

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

CHLADNÁ ZÓNA Vhodná pro skladování 
sýrů, mléka, běžných potravin, lahůdek, 
jogurtu, uzenin a moučníků

BĚŽNÉ ZÁSUVKY MRAZNIČKY

ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU

ZÁSUVKA MRAZICÍ ZÓNY 
(MAX COOL ZONE) Vhodná k mrazení 
čerstvých/vařených potravin.

Poznámka: Šedý odstín legendy neodpovídá 
barvě zásuvek

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ  
A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Pokyny k údržbě a čištění  
a k řešení problémů naleznete v  
průvodci Používání a údržba.

Průvodce Používání a údržba lze získat:
> v servisním středisku; telefonní číslo viz
záruční knížka.
> stažením z webu Whirlpool
http://docs.whirlpool.eu.

KONTAKT SE SERVISNÍM STŘEDISKEM
Při kontaktování poprodejního servisního střediska uveďte obě 
čísla, která se nacházejí na servisním štítku. http://www.whirlpool.eu

Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku 
umístěném na vnitřní straně spotřebiče. 

Whirlpool® je registrovaná obchodní známka společnosti Whirlpool USA.
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