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SAUGOS INFORMACIJA

Dėkojame jums, kad įsigijote šį gaminį.
Prieš naudodamiesi šaldytuvu, įdėmiai perskaitykite šią 
naudojimo instrukciją, kad galėtumėte maksimaliai išnaudoti 
gaminio privalumus.
Visą dokumentaciją išsaugokite ateičiai arba kitiems šaldytuvo 
savininkams. Šis gaminys yra skirtas tik naudojimui buityje ir 
panašiose srityse, kaip antai:
- personalo virtuvėlėse parduotuvėse, biuruose ir kitoje darbinėje 
aplinkoje;
- ūkiuose bei sodybose, o taip pat klientų viešbučiuose, 
moteliuose bei kitokiose gyvenamosiose patalpose;
- nakvynės namuose, kuriuose patiekiami pusryčiai;
- žmonių maitinimui ir kitose nemažmeninės prekybos srityse.
Šis prietaisas turi būti naudojamas tik maisto laikymui; bet koks 
kitas naudojimas gali kelti pavojų, ir gamintojas neprisiims 
atsakomybės už tokiu atveju patirtą žalą.
Be to, rekomenduojama susipažinti su garantijos sąlygomis.

Prietaise naudojamos šaltnešio dujos (R600a: izobutanas) ir 
termoizoliacinės dujos (ciklopentanas), kurios nekenkia aplinkai, 
tačiau yra lengvai užsiliepsnojančios.
Kad būtų išvengta pavojingų situacijų, rekomenduojama laikytis 
pateiktųjų nurodymų:
• Prieš ką nors darydami su prietaisu, ištraukite šaldytuvo laido šakutę 
iš elektros lizdo.
• Šaldytuvo galinėje dalyje ir viduje išvedžiotuose šaldymo sistemos 
cirkuliuoja šaltnešis. Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte šių 
vamzdelių.
• Pastebėję nuotėkį iš šaldymo sistemos, nelieskite elektros lizdo ir 
nenaudokite atviros liepsnos. Atidarykite langą ir išvėdinkite patalpą. 
Po to paskambinkite į techninės priežiūros centrą ir susitarkite dėl 
taisymo.
• Negremžkite peiliu arba aštriu daiktu ant vidinių sienelių susidariusio 
šerkšno. Taip darant, galima pažeisti šaldymo sistemą. Nuotėkis iš 
šaldymo sistemos gali tapti gaisro arba akių pažeidimo priežastimi.
• Nestatykite šaldytuvo drėgnoje ar dulkėtoje vietoje, kur krinta 
tiesioginiai saulės spinduliai arba šaldytuvas gali būti aplietas 
vandeniu.
• Nestatykite šaldytuvo arti šildytuvų ar lengvai užsiliepsnojančių 
medžiagų.
• Nenaudokite ilginamųjų laidų arba adapterių.
• Pernelyg netempkite ir nesulenkite elektros laido, o taip pat 
nelieskite jo šakutės šlapiomis rankomis.
• Stenkitės nepažeisti elektros laido ir/arba jo šakutės; tai gali tapti 
elektros smūgio arba gaisro priežastimi.
• Reikia pasirūpinti, kad elektros laido šakutė visą laiką būtų švari; ant 
šakutės susikaupusios dulkės gali sukelti gaisrą.
• Atitirpinimo proceso paspartinimui nenaudokite mechaninių įrankių 
ar kitokių priemonių.
• Atitirpinimo proceso paspartinimui jokiu būdu negalima naudoti 
elektrinių prietaisų, tokių kaip šildytuvai, gariniai valytuvai, o taip pat 
atviros ugnies, pavyzdžiui, žvakių, aliejinių lempų ir pan.
• Šalia šaldytuvo nenaudokite ir nelaikykite lengvai užsiliepsnojančių 
purškiklių, kaip antai, aerozolinių dažų. Tai gali sukelti sprogimą ar 
gaisrą.
• Maisto laikymo kamerose nenaudokite elektrinių prietaisų, nebent jie 
būtų gamintojo rekomenduoto tipo.
• Į šaldytuvą nedėkite ir jame nelaikykite lakių medžiagų, kaip antai, 
eterio, benzino, suskystintųjų naftos dujų, propano dujų, aerozolinių 
dažų buteliukų, klijų, gryno spirito ir pan. Šios medžiagos gali sukelti 
sprogimą.
• Šaldytuve nelaikykite medikamentų ar mokslinių tyrimų mėginių.
Jei šaldytuve bus laikomos medžiagos, kurioms reikia palaikyti tikslią 
temperatūrą, jos gali sugesti arba gali kilti grėsmė dėl 
nekontroliuojamos reakcijos.
• Pasirūpinkite, kad nebūtų uždengtos šaldytuvo arba spintos, kurioje 
šaldytuvas įrengtas, ventiliacinės angos.
• Ant prietaiso viršaus nedėkite daiktų ir/arba indų, pripildytų 
vandeniu.
• Nemėginkite taisyti šio šaldytuvo. Bet kokias intervencijas turi daryti 
tik kvalifikuotas meistras.
• Žmonėms (taip pat ir vaikams) su fizine, jutimine ir protine negalia, o 
taip pat neturintiems reikiamos patirties ir žinių, šiuo prietaisu 
naudotis leidžiama tik tada, kai jie yra prižiūrimi už jų saugumą 
atsakingo asmens, perskaičiusio naudojimo instrukciją.
Dėl vaikų saugumo neleiskite jiems žaisti arti prietaiso.

Tinkamai utilizuodami nebereikalingą prietaisą, padėsite išvengti 
galimos žalos aplinkai ir žmonių sveikatai, kuri neišvengiamai būtų 
daroma netinkamai utilizuojant šį gaminį pasibaigus jo tarnavimo 
laikui.
Tinkamai tvarkant šio prietaiso atliekas, galima atgauti jame panaudotas 
vertingas žaliavas!
Šis prietaisas yra paženklintas pagal direktyvą 2012/19/EU, reglamen-
tuojančią elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų utilizavimą (WEEE).
Ant gaminio esantis simbolis reiškia, kad su šiuo prietaisu neturi būti 
elgiamasi kaip su buitinėmis atliekomis; jį reikia pristatyti į artimiausią 
elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą.
Utilizavimas turi būti atliekamas remiantis vietiniais aplinkosauginiais 
įstatymais, reglamentuojančiais atliekų tvarkymą.
Išsamesnės informacijos apie šio gaminio utilizavimą ir perdirbimą 
teiraukitės savivaldybėje, komunalinių atliekų tvarkymo tarnyboje arba 
parduotuvėje, kurioje įsigijote šį prietaisą.
Nupjaukite ir išmeskite elektros laidą su šakute.
Kol prietaisas nebus tinkamai utilizuotas, stenkitės nepažeisti 
šaldymo sistemos vamzdelių, nes juose cirkuliuoja šaltnešio dujos.
Utilizuodami pakavimo medžiagas, vadovaukitės nustatyta tvarka.

Šis prietaisas yra skirtas maisto produktų laikymui ir yra pagamintas 
pagal Europos Komisijos reglamento 1935/2004 reikalavimus. Šis 
prietaisas atitinka europinių direktyvų 2004/108/EC, 2006/95EC bei 
vėlesnių papildymų reikalavimus.

ĮSPĖJIMAI:
• Nestatykite prietaiso drėgnoje ar šlapioje vietoje, nes pablogėjus 
izoliacijos kokybei gali atsirasti elektros srovės nuotėkis.
Be to, ant išorinių prietaiso paviršių gali kondensuotis drėgmė.
• Nestatykite prietaiso šalia šilumos šaltinių ar vietoje, kur krinta 
tiesioginiai saulės spinduliai.
Prietaisas nepriekaištingai dirba nurodytame temperatūrų 
diapazone:
Nuo +10 iki +32°C, SN klimato klasės atveju
Nuo +16 iki +32°C, S klimato klasės atveju
Nuo +16 iki +38°C, ST klimato klasės atveju
Nuo +16 iki +43°C, T klimato klasės atveju
 (Žr. prietaiso duomenų lentelę)
• Ant prietaiso viršaus nedėkite indų su skysčiu.
• Pastatę šaldytuvą numatytoje vietoje, prieš jį įjungdami palaukite 
mažiausiai 3 valandas.
1. Pasirūpinkite, kad aplink šaldytuvą būtų pakankamai erdvės 
tinkamai ventiliacijai. Iliustracijoje (1 pav.) parodyti minimalūs 
atstumai, kuriuos reikia išlaikyti pastatant šaldytuvą.
Jei paliekamas didesnis tarpas iki sienos, sumažėja elektros 
energijos sąnaudos.
Jei šaldytuvas bus eksploatuojamas erdvėje, mažesnėje nei 
nurodyta pateiktojoje iliustracijoje (1 pav.), gali sutrikti šaldytuvo 
darbas, atsirasti garsus triukšmas arba įvykti gedimas.

ŠALDYTUVO PASTATYMAS

Seno prietaiso utilizavimas

Atitiktis

1 pav.
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3. Kad prietaisas stovėtų stabiliai, nevibruotų ir dirbtų tyliai, 
sureguliuokite kojeles (3 pav.). Šaldytuvo durelės užsidaro 
lengviau, kai šaldytuvo priekinė dalis yra šiek tiek aukščiau.

Pervežę šaldytuvą, pastatykite jį vertikaliai ir prieš prijungdami prie-
taisą prie elektros tinklo palaukite mažiausiai 2–3 valandas.              
Prieš įkišdami šaldytuvo laido šakutę į elektros lizdą, įsitikinkite:
• Ar elektros lizdas yra su įžeminimo kontaktu ir atitinka elektrosaugos 
reikalavimus.
• Ar elektros lizdas galės atlaikyti maksimalią naudojamąją prietaiso 
galią, nurodytą šaldytuvo duomenų lentelėje.
• Ar elektros tinklo įtampa atitinka nurodytąją šaldytuvo duomenų 
lentelėje.
• Ar laido šakutė tinka elektros lizdui. Jei ne, kreipkitės į elektriką, kad 
jis pakeistų laido šakutę; nenaudokite ilginamųjų laidų ir/arba 
adapterių.
• Pastačius prietaisą, šaldytuvo laido šakutė ir elektros lizdas turi būti 
lengvai pasiekiami.
• Laido negalima sulenkti ar suspausti.
• Reikia periodiškai tikrinti laido būklę; pažeistą elektros laidą turi 
pakeisti autorizuotas meistras.
• Gamintojas neprisiims jokios atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl 
šių saugos reikalavimų nesilaikymo.

• Temperatūra abejose kamerose reguliuojama termostato rankenėle 
(5 pav.).
Pasukite ją į reikiamą padėtį:
• Norėdami nustatyti žemesnę temperatūrą šaldytuvo ir šaldiklio 
kamerose, pasukite rankenėlę link MAX.
• Norėdami nustatyti aukštesnę temperatūrą šaldytuvo ir šaldiklio 
kamerose, pasukite rankenėlę link 0.

Temperatūros nustatymas  (be ekranėlio)

Prijungimas prie elektros tinklo

Iš šaldytuvo išimkite visą plėvelę ir įpakavimo medžiagas ir išplaukite 
vandeniu su trupučiu sodos ar neutralaus muilo.
Įjungę prietaisą, prieš sudėdami į jį šviežius ir šaldytus maisto 
produktus palaukite 2–3 valandas, kad galėtų stabilizuotis 
temperatūra šaldytuvo/šaldiklio kamerose.
Jei šaldytuvo laido šakutė ištraukiama iš elektros lizdo, prieš vėl 
prijungiant šaldytuvą-šaldiklį prie elektros tinklo reikia palaukti 
mažiausiai penkias minutes. Dabar prietaisas yra parengtas darbui.

Prietaiso paleidimas

Ventiliatorius šaldytuvo kameroje
(jei yra)

Standartiškai ventiliatorius būna IŠJUNGTAS.
Norėdami jį įjungti, paspauskite jungiklį (6 pav.).
Kad būtų taupoma elektros energija, rekomenduojama ventiliatorių 
įjungti tik tada, kai aplinkos temperatūra viršija nuo 28 iki 30°C.

VALDYMAS

• Prietaiso valdymo blokas su termostatu yra šaldytuvo kameroje         
(4 pav.).
Pasukite termostato rankenėlę toliau padėties „0“. Atidarius šaldytuvo 
dureles, įsijungia šaldytuvo kameros apšvietimas. Pasukus rankenėlę į 
padėtį „0“, prietaisas visiškai išsijungia.

Įjungimas/išjungimas  (be ekranėlio)

2. Jei yra šaldytuvo komplekte, įstatykite sieninį tarpiklį ties 
viduriu galinėje prietaiso dalyje (2 pav.).

2 pav.

4 pav.

3 pav.

5 pav.

6 pav.

PASTABA:
Jei jūsų šaldytuvas yra su nerūdijančio plieno ar kitokia ypatinga 
apdaila, jūs galite jį gauti apklijuotą nuplėšiama plėvele, apsaugančia 
paviršių.
Nuplėšdami apsauginę plėvelę, nenaudokite aštrių daiktų, antraip 
sugadinsite apdailą.



4

Įjungimas/išjungimas (su ekranėliu)

Numatytosios temperatūros nuostatos yra: +5 (diapazonas nuo +1 iki 
+7) šaldytuve, ir -18 (diapazonas nuo -16 iki -22) šaldiklyje.
Po prietaiso išjungimo arba po ilgesnės prastovos prietaisas įsijungia 
su buvusiomis temperatūros nuostatomis.
• FUNKCIJA „MODE“
Spaudant mygtuką „Mode“, galima nustatyti temperatūrą šaldytuve ir 
šaldiklyje.
Šaldytuvas
Vienąkart paspaudus mygtuką „Mode“, nustatoma temperatūra 
šaldytuve. Reikiama nuostata pasirenkama spaudant mygtukus su 
rodyklėmis 7, 8.
Nuostata 1: žemiausios temperatūros nuostata (šalčiausia);          
nuostata 7: aukščiausios temperatūros nuostata (šilčiausia).
Jei prietaisas yra bešerkšnės „Total No Frost“ technologijos, po 
nuostatos 1 atsiranda rodmuo H (atostogos).
Šaldiklis
2 kartus paspaudus mygtuką „Mode“, bus galima nustatyti 
temperatūrą šaldiklyje:, -16, aukščiausia temperatūra, -22, žemiausia 
temperatūra; pasirinkite reikiamą rodmenį ir palaukite 3 sekundes, kol 
nuostata įsigalios.
• FUNKCIJA „ECO“          / 
Aktyvavus šią funkciją, prietaisas optimizuoja energinį efektyvumą 
automatiškai nustatydamas maisto laikymui tinkamiausią temperatūrą 
esant mažiausioms elektros energijos sąnaudoms.
Norėdami išjungti funkciją „Eco“, dar kartą paspauskite šį mygtuką.
• FUNKCIJA „LOCK“         /
Paspaudus mygtuką „Lock“, aktyvuojama mygtukų užrakinimo 
funkcija (ignoruojamos bet kokios mygtukais duodamos komandos). 
Norėdami atšaukti mygtukų užrakinimą, dar kartą paspauskite 
mygtuką „Lock“.
• FUNKCIJA „SUPER FREEZING“           /
Prireikus užšaldyti didelį kiekį maisto produktų, rekomenduojama 
aktyvuoti intensyvaus užšaldymo funkciją „Super Freezing“. Norėdami 
aktyvuoti šią funkciją, paspauskite mygtuką „Super Freezing“. Ši 
funkcija būna aktyvi nuo 26 iki 34 valandų (priklausomai nuo modelio). 
Ši funkcija išsijungia automatiškai arba dar kartą paspaudus mygtuką 
„Super Freezing“.
Intensyvaus užšaldymo funkcijos neįmanoma aktyvuoti veikiant 
funkcijai „ECO“.
• FUNKCIJA „SMART COOL“/„ICED DRINK“          /
Prireikus greitai atšaldyti gėrimą, įdėkite butelį į šaldiklio kamerą ir 
aktyvuokite šią funkciją, paspausdami mygtuką „Smart cool„/“Iced 
drink“. Prasidės atgalinis 30 minučių laiko skaičiavimas, po kurio 
nuskambės akustinis 15 s trukmės signalas, informuojantis, kad 
gėrimas atvėso iki idealios temperatūros. Šią funkciją galima išjungti 
dar kartą dar kartą paspaudžiant mygtuką „Smart cool„/“Iced drink“.

IŠSAUGOJIMAS
• Kad kuo geriau išsilaikytų maisto skonis, šviežumas ir jame esančios
maistinės medžiagos, maistą rekomenduojama laikyti šaldytuvo kame-
roje, 8 pav. parodytoje zonoje, įvyniojus jį į aliuminio foliją ar celofaną, 
arba sudėjus į gerai užsandarintus indus (kad nesusimaišytų kvapai).

Zona šaldytuvo kameroje

Vaisiai / daržovės 

• Kad vaisiai ir daržovės nesudžiūtų, juos reikia įvynioti į plastikinę 
medžiagą, pavyzdžiui, plėvelę ar maišelius, ir sudėti vaisiams bei 
daržovės laikyti skirtoje zonoje. Taip vaisiai ir daržovės ilgiau išliks 
švieži.

TOTAL NO FROST

ŽEMOS TEMPERATŪROS ZONA

Šaldytuvo kamera – žemos temperatūros zona
(ne visuose modeliuose)
Iliustracijose parodytoje zonoje rekomenduojama laikyti mėsą, žuvį, 
paukštieną ir pan.; čia nedėkite daržovių ir vaisių, nes jie gali sušalti;

Bešerkšnės „Total No 
Frost“ technologijos 
prietaisai

Stacionarūs prietaisai

Įmontuojamieji prietaisai 
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PRIETAISO PERJUNGIMAS Į BUDĖJIMO VEIKSENĄ: Norėdami išjungti 
„Total No Frost“ technologijos prietaisus, mygtuku MODE pasirinkite 
šaldiklio temperatūros nustatymo funkciją ir, spaudydami mygtukus su 
rodyklėmis 7–8, atvaizduokite simbolį -. Norėdami išjungti visus kitus 
prietaisus, mygtuku MODE pasirinkite šaldytuvo temperatūros nustatymo 
funkciją ir, spaudydami mygtukus su rodyklėmis 7–8, atvaizduokite 
simbolį -.
PASTABA:
Kol prietaiso laido šakutė nėra ištraukiama iš elektros lizdo, prietaisas 
lieka prijungtas prie elektros tinklo.

Temperatūros nustatymas (su ekranėliu)

• FUNKCIJA „ATOSTOGOS“ (tik „Total No Frost“ technologijos 
prietaisuose)
Išvykstant ilgesniam laikui, galima aktyvuoti funkciją „Atostogos“.
Ši funkcija leidžia išjungti šaldytuvo kamerą, tačiau šaldiklio kamera 
lieka įjungta. Prieš aktyvuodami šią funkciją, iš šaldytuvo kameros 
išimkite visą maistą. Ši funkcija aktyvuojama mygtuku „Mode“ 
pasirinkus šaldytuvo temperatūros nustatymo veikseną. Funkcija 
išjungiama vėl nustačius temperatūrą šaldytuvo kameroje.
• ATVIRŲ ŠALDYTUVO KAMEROS DURELIŲ ALIARMAS
Jei durelės paliekamos atviros ilgiau nei minutę, prietaisas ima pypsėti. 
Norėdami nutildyti akustinį signalą, paspauskite mygtuką MODE.
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Temperatūros indikatorius žemos temperatūros 
zonoje
(ne visuose modeliuose)
Kai kuriuose modeliuose žemos temperatūros zonoje yra 
temperatūros indikatorius, kad jūs galėtumėte kontroliuoti vidutinę 
temperatūrą.
Šis simbolis parodo šalčiausią zoną šaldytuvo kameroje. (9 pav.)

Pažvelkite, ar temperatūros indikatoriuje aiškiai matomas užrašas OK. 
(10 pav.)
Jei šio užrašo nesimato, tai reiškia, kad temperatūra yra pernelyg 
aukšta:
nustatykite žemesnę temperatūrą šaldytuvo kameroje ir palaukite 
apytikriai 10 valandų. Po to vėl pažvelkite į indikatorių: prireikus 
darsyk nustatykite žemesnę temperatūrą.

PASTABA:
Jei į šaldytuvo kamerą sudedama daug maisto 
arba dažnai darinėjamos šaldytuvo durelės, 
temperatūros indikatoriuje gali nebesimatyti 
užrašo OK. Prieš nustatydami žemesnę 
temperatūrą, palaukite mažiausiai 10 valandų.

Šaldiklio kamera

Tolygiai išdėliokite maisto produktus ant lentynėlių, kad oras galėtų 
laisvai cirkuliuoti aplink juos ir šaldyti.

• Venkite liesti maisto produktus vienas prie kito arba prie galinės 
šaldytuvo kameros sienelės.

• Į šaldytuvą nedėkite karšto maisto, nes dėl to gali sugesti šaldytuve 
jau laikomas maistas ir išaugti elektros energijos sąnaudos.

• Išvyniokite maistą prieš sudėdami jį į šaldytuvą.

• Nedėkite į lėkštes ar kitokius indus prieš tai nenuplovę.

• Maisto produktais neuždenkite ventiliatoriaus oro paėmimo angų.

• Neuždenkite stiklinės lentynėlės virš dėžutės vaisiams ir daržovėms, 
kad galėtų laisvai cirkuliuoti oras.

• Šaldiklio kameroje nelaikykite butelių, nes užšalus skysčiui stiklas 
gali įtrūkti.

• Jei ilgesniam laikui dingsta elektra, nedarinėkite šaldytuvo durelių, 
kad maistas nesugestų kiek galima ilgiau.

• Jei prietaisas pastatytas karštoje ir drėgnoje vietoje, dažnai 
darinėjamos jo durelės arba šaldytuve laikoma daug daržovių, ant 
vidinių prietaiso sienelių gali kondensuoti drėgmė ir šaldytuvas gali 
imti prasčiau šaldyti.

• Kad neišaugtų elektros energijos sąnaudos, nerekomenduojama 
dažnai darinėti ar ilgai laikyti atviras prietaiso dureles.

MAISTO PRODUKTŲ UŽŠALDYMAS 

• Maisto produktai turi būti švieži.

• Kad maistas užšaltų greičiau, per kartą užšaldykite nedidelį kiekį 
maisto produktų. Niekuomet neviršykite duomenų lentelėje nurodytos 
maksimalios užšaldymo gebos.

• Užšaldymo metu nedarinėkite šaldiklio durelių.

• Maisto produktai turi būti oro nepraleidžiančioje pakuotėje.

• Atskirkite užšaldomus maisto produktus nuo jau užšalusių.

• Paženklinkite maišelius ar indus, kad žinotumėte maisto produktų 
užšaldymo datą ir jų tinkamumo terminus.

• Nebeužšaldykite pakartotinai jau atšilusių maisto produktų ir juos 
kuo greičiau suvartokite.

ĮSPĖJIMAS:
Nelieskite vidinių šaldiklio kameros sienelių ar užšalusių maisto 
produktų drėgnomis ar šlapiomis rankomis, nes galite patirti 
„nudegimą šalčiu“.

PASTABA:
• PRIETAISAI BE EKRANĖLIO
Paprastai termostato rankenėlės sukioti nereikia. Tačiau jei 
šaldytuvo kameroje esantis maistas pernelyg atvėsta, 
rekomenduojama šiek tiek pasukti termostato rankenėlę link 
padėties „0“. (11 pav.)
Pasibaigus užšaldymui, grąžinkite rankenėlę į buvusią padėtį.

Tokiu ženkleliu pažymėtuose skyriuose šaldytas maistas gali 
būti laikomas apytikriai mėnesį.

Tokiu ženkleliu pažymėtuose skyriuose maisto produktai gali 
būti laikomi lentelėje nurodytą laiką.

Maisto produktus užšaldyti įmanoma tik šiuose skyriuose.

2 – 3 
mėnesiai

4 – 6 
mėnesiai

6 – 8 
mėnesiai

10 – 12 
mėnesių

9 pav.

10 pav.

Praktiniai patarimai

11 pav.
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Prietaisai su ekranėliu
Žr. skyrelį „Įjungimas/išjungimas (su ekranėliu)“
Prietaisuose su „No Frost“ technologijos šaldiklio kamera 
intensyvaus užšaldymo funkciją „SUPER FREEZING“ reikia 
aktyvuoti 8 valandas prieš sudedant maisto produktus į šaldiklį.
Visuose kituose prietaisuose funkcija „SUPER FREEZING“ 
aktyvuojama sudedant maisto produktus į šaldiklį.

ATITIRPINIMAS 

Šaldytuvo kameros atitirpinimas

Kad būtų užtikrinamas nepriekaištingas funkcionavimas, šaldytuvo 
kamera atitirpinama automatiškai. Todėl nereikia nusausinti ant 
galinės sienelės atsirandančių vandens lašelių ar gremžti šerkšno 
(priklausomai nuo veikimo pobūdžio).
Tirpsmo vanduo per galinėje sienelėje esančią skylutę suteka į 
padėklą virš kompresoriaus, iš kurio išgaruoja.

• Pasirūpinkite, kad šaldytuvo kameros galinėje sienelėje esanti 
drenažinio kanalo skylutė (12 pav.) nebūtų užsikimšusi.

Šaldiklio kameros atitirpinimas
(stacionarūs prietaisai be „No Frost“ technologijos)

2) Ištraukite laido šakutę iš elektros lizdo.
3) Išimkite užšaldytus maisto produktus ir laikinai sudėkite juos 
vėsioje vietoje.
4) Kad atitirpimas vyktų sparčiau, palikite šaldiklio dureles atviras.
5) Surinkite ant prietaiso grindų subėgusį vandenį.
6) Sausai iššluostykite šaldiklį.
7) Vėl įkiškite laido šakutę į elektros lizdą ir į reikiamą padėtį 
pasukite termostato rankenėlę.
8) Šiek tiek palaukite, o po to sudėkite užšaldytus maisto 
produktus.

ĮSPĖJIMAS:
Atitirpinimo proceso paspartinimui jokiu būdu negalima naudoti 
elektrinių prietaisų, tokių kaip šildytuvai, gariniai valytuvai, o taip pat 
atviros ugnies, pavyzdžiui, žvakių, aliejinių lempų ir pan.
Negremžkite peiliu arba aštriu daiktu ant vidinių sienelių susidariusio 
šerkšno. Taip darant, galima pažeisti šaldymo sistemą. Nuotėkis iš 
šaldymo sistemos gali tapti gaisro arba akių pažeidimo priežastimi.

Šaldiklio kameros atitirpinimas
(„No Frost“ technologijos prietaisai)

Kai šerkšno sluoksnis ant šaldiklio kameros sienelių tampa 
storesnis nei 3 mm, rekomenduojama atitirpinti šaldiklio 
kamerą, antraip padidės elektros energijos sąnaudos.
1) Pasukite rankenėlę į padėtį „0“ (13 pav.).

Šaldiklio kamera atitirpinama automatiškai.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Lemputės pakeitimas
Prieš keisdami lemputę, pasukite termostato rankenėlę į padėtį „0“ ir 
ištraukite laido šakutę iš elektros lizdo. Nuimkite lemputės plafoną 
(14 pav.) ir pakeiskite perdegusią lemputę analogiškos galios 
(nurodyta ant plafono) lempute (14 pav.).

ĮSPĖJIMAS:
• Prietaise esanti lemputė yra „specialios paskirties lemputė“, 
kuri tinka tik naudojimui šaldytuve. Ši „specialios paskirties 
lemputė“ netinka patalpų apšvietimui.
• Nelieskite ilgai švietusios lemputės, nes ji gali būti labai karšta.
Šviesos diodų šviestuvėlis (kai kuriuose modeliuose)
Jei prietaisas yra su šviesos diodų šviestuvėliu, dėl jo pakeitimo 
kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
Lyginant su tradicinėmis kaitrinėmis lemputėmis, šviesos diodų
šviestuvėliai ilgiau veikia ir naudoja žymiai mažiau elektros energijos.

PASTABA:
• Kad būtų išvengta elektros smūgio grėsmės, prieš kiekvieną 
operaciją ištraukite prietaiso laido šakutę iš elektros lizdo.
• Nepilkite vandens į šaldytuvo vidų ar ant jo išorės. Tai gali tapti 
oksidacijos arba izoliacijos kokybės pablogėjimo priežastimi.

SVARBU:
Kad būtų išvengta vidinių paviršių ir plastikinių dalių 
sutrūkinėjimo, vadovaukitės šiomis rekomendacijomis:
• Nuvalykite bet kokius prie plastikinių detalių prikibusius maisto 
produktų riebalus.
• Vidines dalis, tarpiklius ir išorines dalis galima nuvalyti skudurėliu, 
suvilgytu vandenyje su trupučiu sodos ar neutralaus muilo. 
Nenaudokite tirpiklių, amoniako, baliklio ar abrazyvių šveitimo 
priemonių
• Iš šaldytuvo ir jo durelių išimkite visus priedus, pavyzdžiui, 
lentynėles. Nuplaukite su karštu muilinu vandeniu. Praskalaukite ir 
gerai nusausinkite.
• Prietaiso galinėje dalyje gana intensyviai kaupiasi dulkės, kurias 
galima nusiurbti dulkių siurbliu, prieš tai išjungus prietaisą ir atjungus 
jį nuo elektros tinklo. Taip sumažės elektros energijos sąnaudos.

ELEKTROS ENERGIJOS TAUPYMO PATARIMAI

Kad būtų taupoma elektros energija, mes rekomenduojame:
• Pastatyti šaldytuvą toliau nuo šilumos šaltinių gerai 
ventiliuojamoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės 
spindulių.
• Nedėti į šaldytuvą karšto maisto, kad nepakiltų temperatūra 
šaldytuvo viduje ir kompresorius nebūtų priverstas dirbti visą 
laiką.
• Į šaldytuvą nedėti pernelyg daug maisto produktų, kad aplink 
juos galėtų laisvai cirkuliuoti oras.
• Atitirpinti šaldytuvą ant jo sienelių susidarius šerkšno 
sluoksniui, kad būtų geriau pernešamas šaltis (žr. skyrelį 
„ATITIRPINIMAS“).
• Dingus elektrai, nedarinėti šaldytuvo durelių.
• Kuo rečiau darinėti ir kuo trumpiau laikyti atviras šaldytuvo 
dureles.
• Nenustatyti pernelyg žemos temperatūros.
• Nusiurbti galinėje prietaiso dalyje susikaupusias dulkes         
(žr. skyrelį „VALYMAS“).

12 pav.

13 pav.

14 pav.

Apšvietimas (priklausomai nuo modelio)

Valymas
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ŠALDYTUVO KELIAMAS TRIUKŠMAS

Dirbdamas šaldytuvas skleidžia kai kuriuos visiškai normalius 
triukšmus, pavyzdžiui:
• GAUDESĮ dirbant kompresoriui.
• BURBULIAVIMĄ, ŠNARESĮ ir ŠNYPŠTIMĄ šaltnešiui tekant 
vamzdeliais.
• TIKSĖJIMĄ ir SPRAGSĖJIMĄ išsijungus kompresoriui.

Priemonės, skirtos sumažinti vibracijos lygį:
• PRIETAISAS STOVI PAKRYPĘS: Sukiodami reguliuojamas 
kojeles pasiekite, kad prietaisas stovėtų vertikaliai.

• INDAI LIEČIASI VIENAS PRIE KITO: Venkite kontakto tarp indų 
ir stiklinių lentynėlių.

• Šaldytuvas prie kažko liečiasi: Pastatykite prietaisą taip, kad 
tarp greta stovinčių baldų ar elektrinių prietaisų būtų reikiamo 
dydžio tarpai.

• Vibruoja stalčiai, lentynėlės, dėžutės: Patikrinkite, ar tinkamai 
sudėti vidiniai šaldytuvo priedai.

PASTABA:
Šaltnešis cirkuliuoja ir skleidžia triukšmą net ir kompresoriui 
nedirbant. Tai yra normalus reiškinys.
Prietaiso viduje girdimas spragsėjimas yra normalus reiškinys, 
kurio priežastis – įvairių medžiagų susitraukimas ir plėtimasis.

DURELIŲ ATSIDARYMO KRYPTIES PAKEITIMAS

Galima pakeisti durelių atsidarymo kryptį, kad jos darinėtųsi į tą pusę, 
kaip patogiau atsižvelgiant į šaldytuvo pastatymo vietą.

PASTABA:
• Durelių atsidarymo krypties pakeitimo procedūrą turi atlikti 
kvalifikuotas technikas.
• Durelių atsidarymo krypties pakeitimas nenumatytas garantijos 
sąlygose.

LAIKINAS PRIETAISO EKSPLOATAVIMO 
NUTRAUKIMAS 

Jei prietaisas ilgą laiką nebus naudojamas:
1) Išjunkite prietaisą (žr. skyrelį „Valdymas“).
2) Ištraukite prietaiso laido šakutę iš elektros lizdo arba išjunkite 
automatinį išjungiklį.
3) Išplaukite prietaisą.
4) Palikite prietaiso dureles atviras.
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NESKLANDUMŲ ŠALINIMO GIDAS

PROBLEMA PRIEŽASTIS SPRENDIMO BŪDAI

Nešviečia vidaus apšvietimo lemputė. • Perdegė lemputė.
• Dingo elektra.

• Užsikirto durelių jungiklis.

• Pakeiskite lemputę (žr. skyrelį „Apšvietimas“).
• Prietaiso laido šakutė blogai įkišta į el. lizdą.
• Patikrinkite, ar prietaisas nėra išjungtas.         
(Žr. skyrelį „Temperatūros nustatymas“).
• Patikrinkite, ar namuose yra elektra.
• Patikrinkite, ar veikia jungiklis.

• Durelės neuždarytos.
• Durelės dažnai darinėjamos.
• Nustatyta netinkama temperatūra.

• Į šaldytuvą ir šaldiklį pridėta per daug 
maisto produktų.
• Pernelyg aukšta aplinkos temperatūra.

• Nėra elektros.

• Prietaiso galinė dalis pristumta pernelyg 
arti sienos.

• Patikrinkite, ar gerai uždarytos durelės.
• Kurį laiką venkite be reikalo darinėti dureles.
• Pažiūrėkite, į kokią padėtį pasukta termostato 
rankenėlė ir, jei įmanoma, dar labiau sumažinkite
temperatūrą (žr. skyrelį „Temperatūros nustaty-
mas“).
• Palaukite, kol stabilizuosis temperatūra 
šaldytuvo arba šaldiklio kameroje.
• Patikrinkite, ar aplinkos temperatūra yra ribose,
nurodytose duomenų lentelėje (žr. skyrelį 
„Šaldytuvo pastatymas“).
• Prietaiso laido šakutė blogai įkišta į elektros 
lizdą.
• Patikrinkite, ar prietaisas nėra išjungtas          
(žr. skyrelį „Temperatūros nustatymas“).
• Įsitikinkite, jog namuose yra elektra.
• Patraukite prietaisą toliau nuo sienos                 
(žr. skyrelį „Šaldytuvo pastatymas“).

Šaldytuvas ir šaldiklis nepakankamai
šaldo.

Sušąla šaldytuve sudėtas maistas. • Nustatyta netinkama temperatūra.

• Maistas liečiasi prie galinės sienelės.

• Kai užšaldoma pernelyg daug šviežių maisto 
produktų, dėl to nukrinta ir temperatūra 
šaldytuvo kameroje.

• Patikrinkite, ties kokia padala nustatyta 
termostato rankenėlė (žr. skyrelį 
„Temperatūros nustatymas“) ir, jei įmanoma, 
sumažinkite temperatūros nuostatą.
• Atitraukite maistą nuo galinės šaldytuvo 
kameros sienelės.
• Neviršykite maksimalaus leistino užšaldytinų 
produktų kiekio (žr. skyrelį „Maisto produktų 
užšaldymas“).

• Prietaisuose be „No Frost“ technologijos 
gali būti užsikimšęs drenažinis vamzdelis.

• Pravalykite vamzdelio skylutę dantų krapštuku 
ar panašiu daiktu, kad galėtų išbėgti tirpsmo 
vanduo.

Šaldytuvo kameros apačioje šlapia arba yra 
vandens lašelių.

Ant galinės šaldytuvo kameros sienelės yra 
vandens lašelių.

• Taip būna šaldytuvui normaliai dirbant. • Tai nėra triktis (žr. skyrelį „Atitirpinimas“).

Dėžutėje vaisiams ir daržovėms yra 
vandens.

• Vaisiuose ir daržovėse yra per daug 
drėgmės.

• Įsitikinkite, ar dėžutę vaisiams ir daržovėms 
dengianti stiklinė lentynėlė nėra apkrauta 
maistu, trukdančiu cirkuliuoti orui.
• Suvyniokite vaisius ir daržoves į plastikinę 
medžiagą, pavyzdžiui, plėvelę ar maišelius, 
arba sudėkite į dėžutes.

Kompresorius dirba visą laiką. • Durelės neuždarytos.

• Durelės dažnai darinėjamos.
• Labai aukšta aplinkos temperatūra.

• Šerkšno sluoksnio storis viršija 3 mm.

• Įsitikinkite, ar gerai užsidaro durelės ir 
priglunda sandarikliai.
• Kurį laiką venkite be reikalo darinėti dureles.
• Patikrinkite, ar aplinkos temperatūra yra 
ribose, nurodytose duomenų lentelėje (žr. 
skyrelį „Šaldytuvo pastatymas“).
• Pasukite termostato rankenėlę ties mažesniu 
skaičiumi / ekranėlyje nustatykite aukštesnę 
temperatūrą.
• Atitirpinkite prietaisą (žr. skyrelį „Atitirpinimas“).

Įšyla kai kurios išorinės prietaiso dalys. • Toje vietoje išvedžioti antikondensaciniai 
vamzdeliai.

• Tai normalu: paviršius yra šildomas, kad ant 
jo nesikondensuotų drėgmė.

Užšaldyti maisto produktai atšyla. • Aplinkos temperatūra išeina už ribų, 
būdingų šio gaminio klimato klasei.
Kompresorius įsijungia labai retai

• Nėra uždarytos šaldiklio kameros durelės.

• Perkelkite prietaisą į šiltesnę vietą arba 
pašildykite patalpą.

• Įsitikinkite, ar gerai užsidaro durelės ir 
priglunda sandarikliai.

Šaldytuvo išorė aprasoja. • Labai drėgnas oras patalpoje. • Perkelkite prietaisą į ne tokią drėgną vietą.

JEI JUMS NEPAVYKSTA IŠSPRĘSTI PROBLEMOS, KREIPKITĖS Į TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRĄ IR APIBŪDINKITE TRIKTĮ BEI 
NURODYKITE INFORMACIJĄ IŠ DUOMENŲ LENTELĖS, ESANČIOS ŠALDYTUVO KAMEROJE:

• Prietaiso modelį.
• Serijos numerį.

• Necirkuliuoja oras.




