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Návod k instalaci a obsluze 
 
Vážený zákazníku, 
děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti 
Indesit Company, SpA. 
 
Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a 
funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek 
nevyhovuje Vaším  pozdějším nárokům, nemůže být 
důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si pozorně 
přečtěte přiložený český návod, který dodává firma 
Indesit Company, SpA ke svým dováženým výrobkům a 
důsledně se jím řiďte. Veškeré výrobky slouží pro 
domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny 
výrobky specializovaných výrobců. Všechny doklady o 
koupi a o eventuálních opravách Vašeho výrobku 
pečlivě uschovejte pro poskytnutí maximálně kvalitního 
záručního i pozáručního servisu.   
 
Dodržování těchto zásad povede k Vaší spokojenosti. V 
případě jejich nerespektování však nemůžeme uznat 
případnou reklamaci. Doporučujeme Vám po dobu 
záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku.  
 
Než budete kontaktovat servisní středisko, pečlivě 
prostudujte návod k obsluze a záruční podmínky 
uvedené v záručním listě. Pokud bude při opravě 
zjištěno, že závada nespadá do záruky, uhradí vzniklé 
náklady zákazník. 
 
Vážený zákazníku návod, který jste obdržel k našemu 
výrobku, vychází z všeobecného návodu pro celou 
výrobkovou řadu. Z tohoto důvodu může dojít k situaci, 
že některé funkce, ovládací prvky a příslušenství nejsou 
určeny pro Váš výrobek. Děkujeme za pochopení. 
 
Pro zajištění trvalé účinnosti a bezpečnosti tohoto 
zařízení 
doporučujeme: 
• Obracejte se pouze na servisní středisko autorizované 
výrobcem. 
• Je nutné používat pouze originální náhradní díly. 
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! Před uvedením Vašeho spotřebiče do provozu si 
laskavě pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. Obsahuje 
důležité informace pro bezpečné používání, pro instalaci 
a pro ošetřování spotřebiče.  
! Uschovejte si laskavě tento návod k obsluze pro 
nahlédnutí v případě budoucí potřeby. Předejte jej 
případným novým vlastníkům spotřebiče.  
 
Umístění a připojení   
 
Ustavení  
1.  Spotřebič umístěte do dobře větrané suché místnosti.  
2.  Nezakrývejte zadní mřížky ventilátoru.  Kompresor a 

kondenzátor vytváření teplo a pro správnou funkci a 
úsporu energie vyžadují dobré větrání.   

3.  Nechte prostor alespoň 10 cm mezi horní částí 
spotřebiče a jakýmkoliv nábytkem nad ním a alespoň 
5 cm mezi boky spotřebiče a jakýmkoliv stěnami 
nábytku.  

4.  Zajistěte, aby spotřebič byl v dostatečné vzdálenosti 
od veškerých zdrojů tepla (přímé sluneční světlo, 
elektrická kamna/sporáky, atd.).  

5.  Pro dodržení správné vzdálenosti mezi spotřebičem a 
stěnou za ním namontujte rozpěrky dodané 
v montážní sadě podle přiloženého návodu.  

 
Vyrovnání   
1.  Spotřebič postavte na vodorovnou a pevnou podlahu.  
2.  Pokud podlaha není zcela vodorovná, seřiďte ledničku 

utažením nebo povolením zadních noh.  
 

 
Připojení elektrického napájení   
Po dopravě spotřebiče jej pečlivě umístěte ve svislé 
poloze a počkejte alespoň 3 hodiny před jeho připojením 
k přívodu elektřiny. Před zasunutím zástrčky do elektrické 
zásuvky se ujistěte o následujícím:  
•  Spotřebič je uzemněn a zástrčka odpovídá 

zákonům/předpisům.  
•  Zásuvka vydrží maximální výkon spotřebiče, který je 

uveden na datovém štítku umístěném dole na levé 
straně ledničky (například 150 W).  

•  Napětí musí být v rozsahu mezi hodnotami uvedenými 
na datovém štítku umístěném dole na levé straně 
(například 220-240 V).  

•  Zásuvka je kompatibilní se zástrčkou spotřebiče.  
 
! Pokud je zásuvka nekompatibilní se zástrčkou, 
požádejte autorizovaného technika o výměnu (viz 
Asistence). Nepoužívejte prodlužovací kabely ani 
vícenásobné zásuvky/rozdvojky.  
! Po instalaci spotřebiče musí být napájecí kabel a 
elektrická zásuvka snadno přístupné.  
! Kabel nesmí být ohnutý ani stlačený.  
! Kabel je nutné pravidelně kontrolovat a smí jej 
vyměňovat jen autorizovaný technik (viz Asistence).  
 
! V případě nedodržení těchto bezpečnostních 
opatření výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost.  
 
Oboustranné/obratitelné dveře   
Pokud je potřeba změnit směr otevírání dveří, kontaktujte 
laskavě technické asistenční středisko.  
 



Popis spotřebiče 
 

 

 
5 

 
Ovládací panel  

Nastavení teploty
LEDNIČKY

DĚTSKÁ
POJISTKA

Stavový indikátor
LEDNIČKY

Stavový indikátor
MRAZÁKU

CHLAZENÍ LAHVÍ

Nastavení teploty
MRAZÁKU

ECO

ALARMY

SUPER COOL 

SUPER
FREEZE 

DOVOLENÁ

ZYP/VYP

Nastavení teploty
LEDNIČKY

DĚTSKÁ
POJISTKA

Stavový indikátor
LEDNIČKY

Stavový indikátor
MRAZÁKU

CHLAZENÍ LAHVÍ

Nastavení teploty
MRAZÁKU

ECO

ALARMY

SUPER COOL 

SUPER
FREEZE 

DOVOLENÁ

ZYP/VYP  
 
ZAP/VYP  
Stisknutím tohoto tlačítka je možné zapnout celý produkt 
(jak komponenty ledničku tak mrazák). Červená LED 
dioda indikuje, ž produkt je vypnut, zatímco zelená LED 
dioda indikuje, že je v provozu. Pro vypnutí produktu 
stiskněte a podržte stisknuto tlačítko ZAP/VYP na alespoň 
dvě vteřiny.  
ECO  
Toto se používá pro aktivaci a deaktivaci funkce ECO 
(optimální teplota pro úsporu energie). Při aktivaci se 
současně rozsvítí diody AUTO LED a ECO LED.  
ALARMY  
Toto kontroluje všechny alarmové signály spojené 
s provozem produktu.  
DĚTSKÁ POJISTKA   
Aktivuje nebo deaktivuje zámek tlačítek ovládacího 
panelu, pro prevenci náhodné aktivaci různých funkcí 
dětmi.  
Nastavení teploty LEDNIČKY - a +  
Umožňuje změnu nastavení teploty ledničky 
s s příslušným potvrzením zvolené teploty zobrazené na 
displeji. Je rovněž možné používat tato tlačítka pro 
deaktivaci jen prostoru ledničky (displeji zobrazuje „- -„).  
 

Nastavení teploty MRAZÁKU - a +  
Umožňuje změnu nastavení teploty mrazáku s příslušným 
potvrzením zvolené teploty zobrazené na displeji.  
Stavový indikátor LEDNIČKY   
Indikuje nastavenou teplotu pro prostor ledničky nebo 
ukazuje, že byl deaktivován (v tomto případě je stavový 
indikátor zablokován).  
Stavový indikátor MRAZÁKU   
Zobrazuje nastavenou teplotu pro prostor mrazáku.  
SUPER COOL  
Aktivuje nebo deaktivuje funkci SUPER COOL (rychlé 
chlazení). SUPER COOL LED dioda svítí.  
SUPER FREEZE  
Aktivuje nebo deaktivuje funkci SUPER FREEZE (rychlé 
mražení). SUPER FREEZE LED dioda svítí.  
DOVOLENÁ  
Aktivuje nebo deaktivuje funkci DOVOLENÁ (diody AUTO 
LED a HOLIDAY LED svítí).  
CHLAZENÍ LAHVÍ   
Aktivuje nebo deaktivuje funkci BOTTLE CHILL (snižuje 
teplotu mrazáku na dobu potřebnou pro vychlazení 
lahve). Kontrolka BOTTLE CHILL svítí.  
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Celkový pohled  
Instrukce obsažené v tomto návodu jsou použitelné pro různé modely ledniček. Obrázky nemusejí přesně 
reprezentovat zakoupený spotřebič. Složitější vlastnosti a funkce jsou popsány na následujících stranách.  
 

SVĚTLO
(viz Údržba)

POLIČKY ●

FLEXIBILNÍ
CHLADICÍ BOX

na MASO a SÝRY * 

Šuplík 
na OVOCE

a ZELENINU 

Ice3 - ledový
zásobník ● 

Prostor
SKLADOVÁNÍ

a MRAŽENÍ

Ice3 - ledový
zásobník ● 

SKLADOVACÍ
prostor 

Vyrovnávací NOŽIČKY 

Odnímatelná polička s víkem 
s PODNOSEM NA VEJCE  

Odnímatelné 
víceúčelové 
POLIČKY ●

polička na LAHVE  

SVĚTLO
(viz Údržba)

POLIČKY ●

FLEXIBILNÍ
CHLADICÍ BOX

na MASO a SÝRY * 

Šuplík 
na OVOCE

a ZELENINU 

Ice3 - ledový
zásobník ● 

Prostor
SKLADOVÁNÍ

a MRAŽENÍ

Ice3 - ledový
zásobník ● 

SKLADOVACÍ
prostor 

Vyrovnávací NOŽIČKY 

Odnímatelná polička s víkem 
s PODNOSEM NA VEJCE  

Odnímatelné 
víceúčelové 
POLIČKY ●

polička na LAHVE  

 
 
● Liší se počtem a/nebo polohou.  
* Je k dispozici jen u některých modelů.  
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Spuštění spotřebiče    
! Po přepravě spotřebiče jej pečlivě umístěte do svislé 
polohy a počkejte alespoň 3 hodiny před jeho připojením 
ke přívodu elektrické energie, aby bylo zajištěno, že bude 
pracovat, jak by měl.  
•  Než do ledničky vložíte potraviny, vyčistěte vnitřek 

ledničky teplou vodou a zažívací sodou.  
•  Spotřebič se dodává s řídicím systémem ochrany 

motoru, který spustí kompresor přibližně 8 minut po 
zapnutí. Kompresor se rovněž spustí, když dojde 
k odpojení napájení, ať již záměrně nebo 
nedobrovolně (výpadek).  

 
Prostor mrazáku   
Když se produkt zapne (tlačítko ZAP/VYP se stiskne na 
déle než 2 vteřiny), prostor mrazáku se nastaví na 
standardní hodnotu -18 °C.  
Pro zrychlení procesu chlazení prostoru doporučujeme 
nastavit funkci SUPER FREEZE (stavový indikátor bude 
nadále zobrazovat nastavenou hodnotu).   
Jakmile vnitřek prostoru dosáhne optimální teploty, funkce 
se deaktivuje a dovnitř lze vložit potraviny.  
 
Prostor ledničky   
Po zapnutí spotřebiče se prostor ledničky nastaví na 
standardní hodnotu +5 °C.  
Pro zrychlení procesu chlazení prostoru doporučujeme 
nastavit funkci SUPER COOL (stavový indikátor ledničky 
bude nadále zobrazovat nastavenou hodnotu).  Po 
několika hodinách bude dostatečně vychlazen, aby bylo 
možno dovnitř vložit potraviny.  
 
Navigace displeje   
Nastavení teplot:   
Je-li produkt zapnut, stavový indikátor ledničky a mrazáku 
bude indikovat okamžité nastavené teploty. Pro jejich 
změnu jen stiskněte tlačítka - a + odpovídající prostoru, 
pro který chcete změnit nastavenou teplotu.  
Konkrétněji - pokaždé, kdy je stisknuto jedno z tlačítek, 
teplota se zvýší nebo sníží o 1 °C a úroveň chlazení se 
nastaví podle toho. 
Hodnoty teplot, které lze zvolit pro prostor ledničky jsou 
+12 °C, +7 °C, +6 °C, +5 °C, +4 °C, +3 °C a +2 °C, 
zatímco hodnoty, které lze nastavit pro mrazák, jsou  are -
18 °C, -19 °C, -20 °C, -21 °C, -22 °C, -24 °C a -26 °C. 
 

  
Teploty se automaticky nastavují na +5 °C pro prostor 
ledničky a -18 °C pro prostor mrazáku (toto jsou 
standardní hodnoty pro ukládání potravin). Je-li aktivní 
funkce „ECO“, spotřebič automaticky nastavuje teploty 
podle podmínek uvnitř a vně ledničky činnost této funkce 
se signalizuje textem „AUTO“. Kdykoliv je potřeba 
aktivovat funkci „ECO“ při teplotách, které jsou odlišné od 
standardních hodnot pro skladování, tlačítko „ECO“ se 
musí stisknout, jakmile je funkce aktivována a musí se 
podržet, zatímco se nastavují nové teploty pomocí tlačítek 
- a +. Za těchto podmínek lze teploty nastavit na 4 °C, 5 
°C and 6 °C pro prostor ledničky a na -18 °C, -19 °C a -20 
°C pro prostor mrazáku.  
Je-li aktivní funkce DOVOLENÁ, teplotu nelze nastavit, 
nicméně spotřebič se nastavuje automaticky tak, aby se 
použilo optimální nastavení pro danou situaci: +12 °C pro 
prostor ledničky a -18 °C pro prostor mrazáku. Tato 
funkce je indikována textem.  
Pro aktivaci a deaktivace funkcí jednoduše stiskněte 
příslušné tlačítko a stav funkce bude indikován 
rozsvícením nebo zhasnutím odpovídající LED diody. 
Některé funkce (SUPER COOL, SUPER FREEZE, 
CHLAZENÍ LAHVÍ, ECO) jsou nekompatibilní s ostatními 
(DOVOLENÁ, …); pamatujte, že existuje přednastavené 
pořadí priority, která Vám pomůže používat produkt 
nejlepším možným způsobem.  
Po skončení funkce CHLAZENÍ LAHVÍ, stiskněte tlačítko 
CHLAZENÍ LAHVÍ pro zastavení blikání odpovídající LED 
diody a ztišení zvukového signálu. Tento blikající 
s zvukový signál indikuje, že funkce je dokončena a že 
láhev by se měla vyjmout s prostoru mrazáku.  
 
Dětská pojistka  
Pro aktivaci funkce dětské pojistky, se musí stisknout 
tlačítko DĚTSKÁ POJISTKA na 2 vteřiny; aktivace zámku 
tlačítek je potvrzena krátkým pípnutím a rozsvícením 
odpovídající LED diody.  
Pro deaktivaci funkce stiskněte tlačítko DĚTSKÁ 
POJISTKA na 2 vteřiny: deaktivace bude potvrzena 
krátkým pípnutím a zhasnutím odpovídající LED diody.  
 
! Kontrolky stavu MRAZÁKU se rovněž používají pro 
indikaci neobvyklého zvýšení teploty v prostoru mrazáku 
(viz Odstraňování poruch).  
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Systém  chlazení 
„No Frost“ (prevence námrazy)  

 

Systém „No Frost“ provádí 
kontinuální cirkulaci 
studeného vzduchu za 
účelem sběru vlhkosti a 
prevenci vytváření ledu a 
námrazy.  

Systém udržuje v prostoru optimální hladinu vlhkosti, 
přičemž chrání původní kvalitu potravin, brání slepování 
potravin k sobě a činí z odmrazování záležitost minulosti.  
Nezakrývejte provzdušňovací buňky potravinami nebo 
nádobami v přímém kontaktu se zadní chladicí stěnou. 
Pevně zavírejte sklenice/láhve a potraviny pevně balte.  
 
Maximální využití možností ledničky   
•  Nastavte teplotu pomocí displeje.  
•  Stiskněte tlačítko SUPER COOL (rychlé mražení) pro 

rychlé snížení teploty. Například pokud dáte do 
ledničky velké množství nových potravin, vnitřní 
teplota se mírně zvýší. Funkce rychle zchladí 
potraviny dočasným snížením teploty, dokud 
nedosáhne ideální úrovně.  

•  Do prostoru spotřebiče vkládejte jen vlažné potraviny, 
ne horké (viz Bezpečnostní opatření a doporučení).  

•  Pamatujte, že uvařené potraviny nevydrží déle než 
čerstvé suroviny/potraviny.  

•  Neskladujte tekutiny v otevřených nádobách. To 
zvyšuje vlhkost v ledničce a způsobuje vytváření 
kondenzace.  

 

POLIČKY: s mřížkou nebo 
bez mřížky.  
Díky speciálním vodítkům 
jsou poličky vyjímatelné a 
výška je nastavitelná (viz 
obrázek), což umožňuje 
snadné skladování velkých 
nádob a potravin. Výšku lze 
nastavit bez úplného 
vyjmutí poličky.  

 
FLEXIBILNÍ CHLADICÍ BOX  
Toto je nová schránka na ukládání masa, ryb a sýrů 
v čerstvém stavu. Při jejím umístění ve „spodní“ části 
ledničky je ideální pro maso a ryby; při přesunu do „horní“ 
části ledničky je perfektní na sýr. Pokud schránka není 
potřeba, lze ji z ledničky vyjmout.  
 

 
Maximální využití možností mrazáku   
•  Nastavte teplotu pomocí displeje.  
•  Pro zmrazování potravin bezpečně a správně, 

dodržujte níže uvedené pokyny: vložte potraviny do 
prostoru ZMRAZOVÁNÍ a SKLADOVÁNÍ, přičemž se 
ujistěte, že nepřijdou do styku se žádnými 
potravinami, které již byly zmraženy; stiskněte knoflík 
SUPER FREEZE pro rychlé zmrazení (odpovídající 
LED dioda se rozsvítí) a zavřete dveře. Funkce se 
deaktivuje automaticky po 24 hodinách nebo jakmile 
prostor dosáhne optimální teploty (LED dioda 
zhasne).  

•  Nezmrazujte znovu potraviny, které se rozmrazují 
nebo které již byly rozmraženy. Tyto potraviny se 
musejí uvařit a sníst (běhen 24 hodin).  

•  Čerstvé potraviny, které je potřeba zmrazit, nesmějí 
přijít do styku s potravinami, které již byly rozmraženy.  

•  Nedávejte skleněné lahve, které obsahují tekutiny, a 
které jsou zazátkované nebo hermeticky uzavřené, do 
mrazáku, protože by mohly prasknout.  

•  Maximální množství potravin, které lze denně 
zmrazovat, je uvedeno na štítku obsahujícím 
technické vlastnosti, který je umístěn na spodní levé 
straně prostoru ledničky (například:   kg / 24 h:  4).  

•  Pro získání většího prostoru v prostoru mrazáku, 
můžete vyjmout tyto nádoby (kromě nejnižší nádoby a 
speciální nádoby COOL CARE ZONE, která má 
nastavitelnou teplotu) a dejte potraviny přímo na 
desky odparníku.  

 
! Během zmrazování neotevírejte dveře.  
! V případě výpadku napájení nebo chybné funkce 
neotevírejte dveře mrazáku. Toto pomůže udržovat 
teplotu uvnitř mrazáku, což zajistí, že potraviny budou 
konzervované po dobu alespoň 9 -14 hodin.  
! Pro prevenci zablokování cirkulace vzduchu uvnitř 
prostoru mrazáku se doporučuje neblokovat ventilační 
otvory potravinami nebo nádobami.  
 



Spuštění a používání 
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Ice3 - ledový zásobník   
Skutečnost, že jsou umístěny v horních částech šuplíků 
mrazáku zajišťuje vyšší čistotu: Led již nadále nepřichází 
do styku s potravinami uloženými uvnitř prostoru 
mrazáku; dále je vyloučeno kapání vody během plnění 
(dodává se rovněž víko pro zakrytí otvoru po naplnění 
vodou).  
1.  Ledový zásobník vytáhněte ven jeho zatlačením 

směrem nahoru.  
 Zkontrolujte, že zásobník je zcela prázdný a naplňte 

jej vodou příslušným otvorem.  
2.  Dbejte opatrnosti a nepřekročte vyznačenou hladinu 

(MAX WATER LEVEL - MAXIMÁLNÍ HLADINA 
VODY). Nadbytek vody brání dávkování kostek ledu 
(pokud se toto stane, nechte led roztát a zásobník 
vyprázdněte).  

3.  Otočte zásobník o 90°: Díky propojeným přihrádkám 
se každá formička naplní vodou (viz obrázek).  

4.  Uzavřete otvor dodaným víčkem a dejte zásobník 
zpět.  

5.  Po vytvoření ledu (minimální doba je přibližně 8 hodin) 
poklepejte zásobníkem o tvrdý povrch a navlhčete 
povrch, aby se kostky ledu uvolnily, a vyjměte je ven 
otvorem.  
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Údržba a ošetřování 
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Vypnutí spotřebiče   
Během čištění a údržby je nutné odpojit spotřebič od 
přívodu elektrické energie:  
1.  Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko ZAP/VYP po 

dobu přibližně 2 vteřin, dokud se všechno na displeji 
nevypne kromě červené LED diody odpovídající 
tlačítku ZAP/VYP.  

2.  Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.  
! V případě nedodržení tohoto postupu může zaznít 
alarm. Tento alarm neznamená chybnou funkci. Pro 
obnovení normální funkce postačí podržet tlačítko 
ZAP/VYP stisknuté na více než 2 vteřiny. Pro odpojení 
spotřebiče postupujte podle bodu 1 a 2.  
 
Čištění spotřebiče   
•  Vnější a vnitřní díly jakož i gumová těsnění lze čistit 

pomocí houbičky namočené do vlažné vody se 
zažívací sodou nebo neutrálním mýdlem. 
Nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní/brusné 
produkty, bělicí prostředek ani čpavek.  

•  Demontovatelné příslušenství lze ponořit do teplé 
vody s mýdlem nebo do tekutiny na mytí nádobí. 
Pečlivě opláchněte a usušte.  

•  Na zadní stěně spotřebiče se může usazovat prach, 
který lze jemně odstranit pomocí hadice vysavače 
nastaveného na střední výkon. Před čištěním 
spotřebiče se zařízení musí vypnout a musí se 
vytáhnout zástrčka.  

 
Prevence plísně a nepříjemného zápachu   
•  Spotřebič je vyroben z hygienických materiálů, které 

jsou nearomatické. Pro udržení ledničky bez zápachu 
a pro prevenci vytvoření skvrn se musí jídlo vždy 
řádně přikrýt nebo zatavit.  

•  Chcete-li spotřebič vypnout na delší dobu, vyčistěte jej 
uvnitř a nechte dveře otevřené.  

 

 
Výměna žárovky osvětlení   
Pro výměnu žárovky osvětlení v prostoru ledničky, 
vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky. Postupujte podle 
níže uvedených instrukcí.  
Přístup k žárovce získáte sejmutím krytu tak, jak je 
uvedeno na obrázku.   
Žárovku vyměňte za podobnou žárovku ve výkonovém 
rozsahu uvedeném na krytu (15 W nebo 25 W).  

 
 



Bezpečnostní opatření  
a doporučení 
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! Spotřebič byl zkonstruován a vyroben ve shodě s 
mezinárodními bezpečnostními normami. Následující 
výstrahy jsou uvedeny z bezpečnostních důvodů a je 
nutné je pečlivě přečíst.  

 

Tento spotřebič odpovídá následujícím  
směrnicím EC:  
- 73/23/EEC z 19.02.1973 (Nízké napětí) v 

platném znění;  
- 89/336/EEC ze dne 03/05/89 

(Elektromagnetická kompatibilita) v platném 
znění  

- 2002/96/CE. 
Hlučnost: 43 dB 

 

Všeobecné bezpečnostní pokyny   
•  Spotřebič byl zkonstruován pro domácí použití uvnitř 

domu a není určen pro komerční ani průmyslové 
používání.  

•  Spotřebič se musí používat ke skladování a 
zmrazování potravinářských produktů, smějí jej 
používat jen dospělé osoby a podle pokynů v tomto 
návodu.  

•  Spotřebič nesmí být instalován venku, ani v přikrytém 
prostoru. Je mimořádně nebezpečné nechat spotřebič 
vystavený účinkům deště a bouřky.  

•  Nedotýkejte se spotřebiče, pokud jste naboso, ani 
pokud máte mokré nebo vlhké ruce a nohy.  

•  Nedotýkejte se vnitřních chladicích prvků:  
 Toto by mohlo způsobit oděrky kůže nebo omrzliny.  
•  Při odpojování přívodu ze zásuvky vždy tahejte 

zástrčku ze zásuvky napájení, netahejte za kabel.  
•  Před čištěním a údržbou vždy vypněte spotřebič a 

odpojte jej od elektrického přívodu. Pro vyřazení 
všech elektrických kontaktů NESTAČÍ podržet tlačítko 
ZAP/VYP na více než 2 vteřiny.  

•  V případě nesprávné funkce byste se za žádných 
okolností neměli pokoušet opravit spotřebič sami. 
Opravy prováděné nezkušenými osobami mohou 
způsobit úraz nebo další nesprávnou funkci 
spotřebiče.  

•  Uvnitř prostorů na skladování zmrazených potravin 
nepoužívejte žádné ostré ani špičaté nástroje ani 
elektrická zařízení - kromě typů dodaných výrobcem.  

•  Nedávejte kostky ledu vyjmuté přímo z mrazáku do 
úst.  

•  Nedovolte dětem manipulovat s ovládacími prvky ani 
hrát si s spotřebičem. Za žádných okolností by děti 
neměly sedat na nádobách ani viset na dveřích.  

•  Uložte obalový materiál mimo dosah dětí. Může 
představovat nebezpečí uškrcení nebo udušení.  

 

Likvidace   
•  Při likvidaci obalových materiálů pro účely recyklace 

dodržujte místní normy/předpisy týkající se životního 
prostředí.  

•  Evropská směrnice 2002/96/EC o elektrickém odpadu 
a elektronickém zařízení (Waste Electrical and 
Electronic Equipment - WEEE) vyžaduje, aby staré 
domácí spotřebiče nebyly likvidovány prostřednictvím 
normálního nepodporovaného systému likvidace 
komunálního odpadu. Staré spotřebiče se musejí 
shromažďovat odděleně za účelem optimalizace 
obnovy a recyklace materiálů, které obsahují, a 
snížení vlivu na zdraví člověka a na životní prostředí. 
Symbol škrtnuté popelnice na produktu Vám 
připomíná Vaši povinnost, že při likvidaci spotřebiče ji 
musíte provést odděleným sběrem. Pro správnou 
likvidaci starých spotřebičů by spotřebitelé měli 
kontaktovat svoje místní úřady nebo prodejce.  

 
Respektování a ochrana životního prostředí   
•  Instalujte spotřebič ve svěží a dobře větrané místnosti. 

Zajistěte, aby byl chráněn proti přímému slunečnímu 
světlu a neumísťujte jej blízko zdrojů tepla.  

•  Pro úspory energie se snažte vyvarovat ponechání 
otevřených dveří na dlouhou dobu nebo příliš častému 
otevírání dveří.  

•  Nedávejte do spotřebiče příliš mnoho potravin:  
 Pro správnou konzervaci potravin musí studený 

vzduch volně cirkulovat. Pokud se překážka 
v cirkulaci, kompresor bude pracovat nepřetržitě.  

•  Nedávejte horké potraviny přímo do ledničky. Vnitřní 
teplota se zvýší a donutí kompresor pracovat tvrději a 
to způsobí větší spotřebu energie.  

•  Pokud se vytvoří led/námraza, proveďte odmrazení 
spotřebiče (viz Údržba). Silná vrstva ledu ztěžuje 
přenos chladu k potravinářským produktům a má za 
následek zvýšenou spotřebu energie.  

•  Pravidelně kontrolujte a otírejte do čista těsnění dveří, 
aby se zajistilo, že bude prosté drobků a pro prevenci 
úniku studeného vzduchu (viz Údržba).  

 



Odstraňování poruch 
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Pokud spotřebič nefunguje, před přivoláním asistence (viz Asistence), zkontrolujte možné řešení z následujícího seznamu.  
 
Odstraňování poruch    Možné příčiny i řešení: 
  
Displej je zcela vypnutý.  •  Zástrčka nebyla zastrčena do elektrické zásuvky, nebo nebyla zastrčena 

dost dobře, aby došlo ke kontaktu, nebo není v domovním rozvodu 
elektrická energie.  

  
Motor nestartuje.  •  Spotřebič se dodává s řízením ochrany motoru (viz Spuštění a používání).  
  
Displej je zapnutý, ale je ztlumený.  •  Vytáhněte a otočte zástrčku před jejím zastrčením zpět do zásuvky.  
  
Zní alarm, svítí LED dioda ALARM blikají 
kontrolky prostoru ledničky. 

•  Dveře ledničky byl otevřené déle než 2 minuty. Bzučák se zastaví při 
zavření dveří nebo když ke stisknuto tlačítko ALARM.  

  
Zní alarm, svítí LED dioda ALARM a LED 
diody stavu mrazáku svítí v sekvenci. 

•  Teplota uvnitř mrazáku je příliš vysoká. Mrazák bude udržovat teplotu okolo 
0 °C tak, aby potraviny znovu nezmrzly, což Vám umožňuje je sníst během 
24 hodin nebo je znovu zmrazit po uvaření. Pro vypnutí bzučáku stiskněte 
tlačítko ALARM. Stiskněte podruhé pro zobrazení nastavené hodnoty na 
stavovém indikátoru mrazáku, vypnutí LED diodu ALARM  a obnovení 
normálního provozu.  

  
Zní alarm, bliká LED dioda ALARM a LED 
diody indikátoru stavu mrazáku blikají 
současně.  

•  Teplota uvnitř mrazáku je nebezpečně vysoká. potraviny uvnitř se nesmějí 
jíst. Mrazák bude udržovat teplotu přibližně 0 °C. Pro vypnutí bzučáku, 
stiskněte tlačítko RESET ALARM. Stiskněte podruhé pro zobrazení 
nastavené hodnoty na stavovém indikátoru mrazáku, vypnutí LED diodu 
ALARM  a obnovení normálního provozu.  

  
Lednička a mrazák nechladí/nemrazí 
dobře.  

•  Dveře se nezavírají správně nebo jsou porušená těsnění.   
•  Dveře se otevírají příliš často.  
•  Teplota, která byla nastavena, je příliš vysoká (viz Spuštění a používání).  
•  Lednička nebo mrazák je přeplněn/a.  

  
Potraviny uvnitř ledničky začínají 
mrznout.  

•  Teplota, která byla nastavena, je příliš nízká (viz Spuštění a používání).   

  
Motor stále běží.  •  Byly aktivovány funkce SUPER COOL a/nebo SUPER FREEZE a/nebo 

CHLAZENÍ LAHVÍ.  
•  Dveře nejsou řádně zavřeny nebo jsou stále otevřené.  
•  Vnější okolní teplota je velmi vysoká.  

  
Ventilátor vzduchového chladiče se 
netočí  

•  Dveře ledničky jsou otevřené.  
•  Systém vzduchového chladiče se aktivuje automaticky, jen když je to nutné 

pro obnovení perfektních provozních podmínek uvnitř prostoru ledničky.  
  
Spotřebič dělá velký hluk.  •  Spotřebič nebyl nainstalován na rovný povrch (viz Instalace).  

•  Spotřebič byl nainstalován mezi skříňky, které vibrují a vytvářejí hluk.  
•  Vnitřní chladivo vytváří mírný hluk, i když je kompresor vypnutý. Toto není 

vada, to je normální.  
  
Příliš časné ukončení funkce  •  Elektrická porucha v síti nebo krátké přerušení napájení.  
  
LED diody stavu mrazáku neindikují 
nastavenou teplotu a jsou stále 
rozsvíceny.  

•  Kontaktujte středisko technické asistence.  

 
 



Asistence 
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Před přivoláním asistence:  
•  Zkontrolujte, zda můžete chybnou funkci vyřešit sami (viz Odstraňování poruch).  
•  Jestliže i po všech kontrolách spotřebič stále nefunguje nebo problém přetrvává, zavolejte nejbližší servisní 

středisko.  
 
 
 
Komunikace:  
•  Typ chybné funkce   
•  Model spotřebiče (Mod.)  
•  Výrobní číslo (S/N - serial number)  
Tyto informace naleznete na datovém štítku dole na 
levé straně prostoru ledničky.  

 

model výrobní
číslo

model výrobní
číslo

 
 

 
Nikdy nevolejte neautorizované techniky a vždy odmítněte náhradní díly, které nejsou originální.  
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Servisní modrá linka: 810 800 023 
 
Indesit Company Česká s.r.o. 
Lihovarská 1060/12 
190 00 Praha 9, Česká republika 
www.indesit.cz 
www.ariston.cz 
 
Indesit Company, SpA 
Via Aristide Merloni, 47 - 60044 Fabriano 
tel. (0732) 6611 - Italy 
www.indesitcompany.com 
 


