
 
 



 
 
Prašome atidžiai perskaityti šią naudojimo instrukciją prieš pradedant naudoti prietaisą! 

Mielas pirkėjau, 

Mes norime, kad šis gaminys, atspindintis pažangiausias technologijas ir kruopščius kokybės bandymus, 

jums tarnautų ilgai ir patikimai.  

Prieš pradedant naudoti prietaisą prašome atidžiai perskaityti šią instrukciją ir išsaugoti ją, kad prireikus 

galėtumėte ja pasinaudoti. 

 

Ši instrukcija ... 

... padės jums saugiai ir tinkamai naudotis prietaisu. 

* Prašome atidžiai perskaityti instrukciją prieš pradedant prietaiso jungimo darbus bei naudojimąsi juo. 

* Laikykitės visų instrukcijoje pateikiamų nurodymų, ypač saugos. 

* Naudojimo instrukciją laikykite lengvai pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti. 

* Be to, perskaitykite visus kartu su prietaisu tiekiamus dokumentus. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad 

ši instrukcija gali galioti ir kitiems modeliams. 



 
 

 
 
 

1. a) Šaldymo kamera ir ledo kubelių padėklas (  modeliams) 

b) Šaldytų produktų laikymo skyrius ir ledo kubelių padėklas (  modeliams) 

2. Vidaus apšvietimo lemputė ir termostato rankenėlė 

3. Išimamos lentynėlės 

4. Tirpsmo vandens surinkimo kanalas – drenažo vamzdis 

5. Daržovių ir vaisių stalčiaus dangtis 

6. Daržovių ir vaisių stalčius 

7. Reguliuojamo aukščio priekinės kojelės 

8. Durų lentynėlės 

9. Pieno produktų skyrius 

10. Butelių lentynėlė 

11. Viršutinė apdaila 

 
 

Šioje naudojimo instrukcijoje pateikti paveikslėliai gali šiek tiek skirtis nuo jūsų įsigyto gaminio. Jei 

įsigytas gaminys neturi tam tikrų dalių, šios dalys gali būti komplektuojamos su kito modelio gaminiu. 



 
 

ĮSPĖJIMAI 
 

Prašome atidžiai perskaityti toliau pateikiamą informaciją. Nesilaikant pateiktų nurodymų, gali būti 

patiriamos traumos ir apgadinamas turtas. Tokiu atveju visos garantinės sąlygos ir įsipareigojimai dėl 

patikimumo tampa negaliojantys.  Šaldytuvo, kurį įsigijote, naudojimo trukmė yra 10 metų. Tiek metų 

laikomos atsarginės dalys, reikalingos nepriekaištingam šaldytuvo darbui užtikrinti. 

Naudojimo paskirtis 

• Prietaisas skirtas naudoti namų sąlygomis. 

• Negalima naudotis prietaisu ne patalpoje. Negalima prietaiso laikyti lauke, net ir po stogu. 

 

Bendroji saugos informacija 

• Jei norite išmesti / utilizuoti gaminį, rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį priežiūros centrą, kuris jums 

suteiks reikiamą informaciją ir nurodys įgaliotąsias tarnybas. 

• Jei turite klausimų ar iškilo problemų dėl šaldytuvo darbo, kreipkitės į įgaliotąjį priežiūros centrą. 

Nebandykite šaldytuvo remontuoti patys ir neleiskite kitiems to daryti, prieš tai nepranešę apie tai 

įgaliotajam priežiūros centrui. 

• Nevalgykite ledo iškart išėmę iš šaldiklio. 

• Nedėkite butelių ir indų su skysčiais į šaldymo kamerą, nes jie gali susprogti. 

• Nelieskite užšaldytų produktų ranka, nes jie gali prilipti. 

• Atitirpindami ar valydami šaldytuvą niekada nenaudokite garų ar garinių valiklių, nes garai gali patekti į 

šaldytuvo elektros dalį ir kilti trumpojo sujungimo ar elektros smūgio rizika. 

• Niekada nesiremkite ir nestokite ant šaldytuvo dalių, pavyzdžiui, durelių ar apatinės panelės. 

• Šaldytuvo viduje nenaudokite jokių elektros prietaisų. 

• Nepažeiskite šaldymo sistemos, jeigu tenka dirbti pjaustytuvais ir grąžtais prie dalių, kuriomis teka 

šaldomasis skystis. Pažeidus dujų vamzdelius, vamzdelių ilgiklius ar paviršiaus dangas, išsiveržęs 

šaldomasis skystis gali pažeisti ar sudirginti akis bei odą.  

• Neužkimškite ir neuždenkite šaldytuvo ventiliacijos angų. 

• Elektros prietaisus remontuoti gali tik kvalifikuoti asmenys. Remonto darbus atliekant nekompetetingui 

asmeniui, gali kilti pavojus naudotojo sveikatai. 

• Pastebėję gedimus, taip pat prieš atlikdami priežiūros ir valymo darbus, išjunkite šaldytuvą iš elektros tinklo, 

išjungdami saugiklį arba ištraukdami kištuką iš lizdo. 

• Traukdami kištuką iš elektros lizdo, niekada nelaikykite už laido. 

• Stipriuosius gėrimus laikykite sandariai uždarytus ir vertikalioje padėtyje. 

• Į šaldytuvą nedėkite degių medžiagų, medžiagų, kurių sudėtyje yra degių dujų (pvz., aerozolių) ir sprogių 

daiktų. 

• Atitirpinimui paspartinti naudokite tik gamintojo rekomenduojamus įrankius ar įrangą. 



• Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su silpnesniais fiziniais ar protiniais 

sugebėjimais. Nebent jie būtų apmokyti. 

• Neleiskite vaikams žaisti su šaldytuvu. Vaikai žaisdami su šaldytuvu gali susižeisti arba apgadinti prietaisą. 

(Pavyzdžiui, neleiskite vaikams suptis ant durelių.) 

• Draudžiama naudoti techniškai pažeistą prietaisą, jei dėl prietaiso būklės kyla abejonių, išsikvieskite įgalioto 

techninio aptarnavimo darbuotoją, kad šis patikrintų. 

• Prietaisas turi būti įžemintas. Jei prietaisas naudojamas be įžeminimo, garantija negalioja. 

• Laikantis elektros saugos reikalavimų, būtina saugoti šaldytuvą nuo lietaus, sniego, saulės ir vėjo poveikio. 

• Pastebėję pažeidimą maitinimo laide ar kitą pažeidimą, keliantį jums pavojų, kreipkitės į įgaliotąjį priežiūros 

centrą.  

• Montavimo metu jokiu būdu negalima kišti elektros kištuko į lizdą, nes dėl to kyla pavojus stipriai ar net 

mirtinai susižaloti. 

• Jei šaldytuvas turi spyną, ranktą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

• Šis šaldytuvas skirtas maisto saugojimui ir neturi būti naudojamas kitiems tikslams. 

• Techninių charakteristikų lipdukas yra šaldytuvo viduje, kairėje pusėje. 

• Nejunkite šaldytuvo prie energiją taupančių sistemų, nes galite jį sugadinti. 

• Jei šaldytuve yra mėlyna šviesa, nežiūrėkite į ją ilgai ir nepertraukiamai. 

• Jei šaldytuvas buvo atjungtas nuo maitinimo tinklo, jungdami jį atgal, palaukite bent 5 minutes. 

• Jei perduodate šaldytuvą kitam asmeniui, perduokite ir šią instrukciją. 

• Jei perstatote šaldytuvą į kitą vietą, patikrinkite ar nepažeistas maitinimo laidas. Nedėkite ant laido sunkių 

daiktų. Neimkite maitinimo laido šlapiomis rankomis. 

  

• Nejunkite šaldytuvo, jei nėra kištuko. 

• Nepilkite vandens tiesiai ant išorinių ir vidinių šaldytuvo dalių. 

• Nepurškite degių priemonių šalia šaldytuvo. 

• Neužgruskite šaldytuvo maistu. Per didelis kiekis maisto gali iškristi jums atidarius dureles ir sugadinti 

šaldytuvą. Nedėkite daiktų ant šaldytuvo viršaus. 

• Produktai, kurie turi būti saugojami tam tikroje temperatūroje, neturėtų būti laikomi šaldytuve. Pvz: vaistai, 

vakcinos. 

• Jei šaldytuvo ilgą laiką nenaudosite, išjunkite jį iš elektros tiklo. 

• Perkeldami šaldytuvą į kitą vietą, nekelkite jo už rankenos, nes ji gali nulūžti. 

• Prietaise yra natūrali (R600) šaldymo sistema, kurioje nėra CFC ir HFC dujų. Šios dujos yra degios. Todėl 



pasirūpinkite, kad gabenimo ir naudojimosi metu nebūtų pažeista aušinimo sistema. Jei netyčia pažeistumėte 

šias dalis, pasirūpinkite, kad šalia nebūtų ugnies šaltinio ar kaitinimo prietaisų, ir nedelsdami išvėdinkite 

patalpą, kurioje stovi šaldytuvas. Jei jūsų prietaisas pripildytas R314 dujų, šis pespėjimas negalioja. Jokiu 

būdu nemeskite gaminio į ugnį. 

Norėdami sutaupyti elektros energijos: 

• Nepalikite atidarytų durų. 

• Nedėkite karštų gėrimų ar maisto į šaldytuvą. 

• Neperkraukite šaldytuvo, kad liktų vietos oro cirkuliacijai. 

• Nestatykite šaldytuvo ten, kur jį pasiektų tiesiogiai saulės spinduliai arba prie kaistančių prietaisų (viryklių, 

radiatorių, indaplovių). 

• Maistą laikykite uždaruose induose. 

 

PASTATYMAS 
 

Įspėjame, kad gamintojas neprisiima atsakomybės, jei prietaisas buvo naudojamas ne pagal paskirtį ir ne 

pagal nurodymus. 

• Statant šaldytuvą, tarp jo ir šilumą išskiriančių prietaisų, tokių kaip dujinės viryklė, dujinė orkaitė, 

radiatorius ar krosnis, turi likti ne mažesnis nei 30 cm tarpas, o atstumas tarp šaldytuvo ir 

elektrinės orkaitės turi būti ne mažesnis nei 5 cm. Be to, šaldytuvą patariama statyti vietoje, į kurią 

nepatenka tiesioginiai saulės spinduliai. 

• Patalpos, kurioje stovi šaldytuvas, temperatūra turi būti ne žemesnė nei 10°C. 

• Šaldytuvo naudoti vėsesnėje patalpoje nerekomenduojama dėl jo paskirties. 

• Pasirūpinkite, kad šaldytuvo vidus visada būtų švarus. 

• Jei statomi du šaldytuvai vienas šalia kito, tarp jų turėtų būti bent 2 cm atstumas. 

• Prieš pradėdami naudoti šaldytuvą pirmą kartą, pirmąsias šešias valandas laikykitės žemiau 

išvardintų nurodymų: 

− Negali būti išjungtas temperatūros nustatymo mygtukas. 

− Nedarinėkite dažnai šaldytuvo durelių. 

− Nedėkite į šaldytuvą jokių maisto produktų. 

• Neištraukite kištuko iš elektros tinklo lizdo; jei kyla nepageidaujamų elektros tiekimo problemų, 

perskaitykite skyrių "Problemos ir sprendimo pasiūlymai". 

• Originalią pakuotę ir polistirolą būtina išsaugoti, kad galėtumėte ateityje panaudoti perkeliant 

prietaisą į kitą vietą ar pervežant. 

 

Rekomendacijos, kurių reikia laikytis, perkeliant šaldytuvą iš vienos vietos į kitą 

1. Ištuštinkite ir išvalykite šaldytuvą. 

2. Prieš pakuodami šaldytuvą, lipnia juostele saugiai pritvirtinkite lentynėles, šaldytuvo priedus, daržovių stalčių ir 

pan., kad šie nebūtų apgadinti. 

3. Šaldytuvo pakuotę sutvirtinkite tvirtomis juostomis ir virvėmis. Pervežant šaldytuvą, būtina laikytis ant pakuotės 



nurodytų pervežimo nurodymų. 

 

Nepamirškite, kad ... 

Medžiagų perdirbimas padeda saugoti gamtą ir yra labai svarbus šalies išteklių šaltinis. 

Norėdami atiduoti pakavimo medžiagas perdirbimui, dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į aplinkosaugos 

institucijas ar vietinės valdžios įstaigas. 

 

Prieš pradedant naudotis šaldytuvu 

Prieš pradėdami naudotis šaldytuvu, patikrinkite: 

1. Ar vidus sausas, ar oras gali laisvai cirkuliuoti galinėje šaldytuvo dalyje. 

2. Įdėkite dvi plastikines pakalas, kaip parodyta paveikslėlyje, jos užtikrins reikalingą atstumą nuo šaldytuvo 

iki sienos. 

 

3. Ar vidus švarus, kaip rekomenduojama skyrelyje „Valymas ir priežiūra”. 

4. Ar šaldytuvo maitinimo laido kištukas įjungtas į elektros lizdą. Atidarius šaldytuvo duris, turi užsidegti 

vidaus apšvietimo lemputė. 

5. Įjungę išgirsite kompresoriaus ūžimą. Skysčiai ir dujos, kuriais užpildyta šaldytuvo sistema, taip pat gali kelti tam 

tikrą garsą, nepaisant, ar kompresorius veikia, ar ne. Tai normalu. Palyginti su kitais modeliais be No Frost sistemos, 

bendras triukšmo lygis yra šiek tiek aukštesnis dėl prietaiso viduje veikiančių ventiliatorių. Tai yra normalu ir tai nėra 

gedimas.  

6. Priekiniai šaldytuvo kraštai gali būti šilti. Tai yra  normalu. Šie kraštai turi būti šilti, kad apsaugotų nuo 

kondensaciijos. 

Elektros jungtys 

Įkiškite šaldytuvo laido kištuką į įžemintą lizdą, turintį tinkamo stiprumo saugiklį. Svarbi informacija: 

• Elektros jungtys turi atitikti šalyje taikomus reikalavimus. 

• Sumontavus šaldytuvą, elektros laido kištukas turi būti patogiai pasiekiamas. 

• Maitinimo šaltinio įtampa turi atitikti nurodytą įtampą. 

Nejunkite šaldytuvo, naudodami pailginimo laidus ir universalius kištukus. 

 

 

 



Pakuotės sunaikinimas 

Pakavimo medžiagos gali būti pavojingos vaikams. Pasirūpinkite, kad pakuotės medžiagos būtų saugomos 

vaikams neprieinamoje vietoje. Prieš išmetant pakuotės medžiagas į atliekų  konteinerius, jas reikia išrūšiuoti 

laikantis atliekų rūšiavimo nurodymų. Jokiu būdu nemeskite į buitinių atliekų konteinerius. Prietaiso pakuotė 

pagaminta iš perdirbamų medžiagų. 

Nenaudotino šaldytuvo likvidavimas  

Nenaudotiną prietaisą likviduokite nekenkdami aplinkai.  

Jūs galite pasitarti su įgaliotuoju prekybos atstovu ar savivaldybės atitinkamomis tarnybomis dėl smulkesnės 

informacijos apie pasenusio šaldytuvo utilizavimą. Nupjaukite visus maitinimo laido kištukus, jeigu šaldytuvas 

su skląsčiu, sulaužykite jį, kad apsaugotumėte vaikus nuo nelaimės (nuo pavojaus užsitrenkti šaldytuvo viduje). 

 

Vidaus apšvietimo lemputės keitimas 

Jei lemputė perdegė, atlikite šiuos veiksmus: 

1. Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo ištraukdami kištuką iš elektros lizdo. 

2. Kad lengviau pasiektumėte lemputę, išimkite visas lentynėles ir stalčiukus. 

3. Atsargiai nuimkite dangtelį lengvai paspausdami smiliumi jo kraštą, kaip parodyta 

a-b paveikslėlyje. 

4. Pasistenkite nepažeisti plastikinio dangtelio ir vidinės sienelės. 

5. Pirmiausia patikrinkite ar lemputė tikrai perdegė – išsukite lemputę ir vėl įsukite ją į 

laikiklį. Įjunkite šaldytuvą į elektros tinklą. Jei lemputė dega, įstatykite dangtelį 

atgal ir spusteldami jį įtvirtinkite. 

6. Jei lemputė nedega, išjunkite prietaisą iš elektros tinklo ištraukdami kištuką iš 

elektros lizdo. Pakeiskite lemputę nauja 15 W (ne daugiau) lempute su SES-E14 

įsukamu pagrindu. 

7. Perdegusią lemputę nedelsiant išmeskite. 

8. Atsarginę lemputę galite įsigyti servise. 

 

Kojelių reguliavimas 

 

Prietaisas turi būti pastatytas ant lygaus paviršiaus. Jei reikia, priekines kojeles galima reguliuoti. Kad 

prietaisas stovėtų visiškai tiesiai nureguliuokite kojeles sukdami jas pagal, arba prieš laikrodžio rodyklę, kad 

prietaisas stovėtų kuo stabiliau. Tiksliai sureguliavus priekines kojeles prietaisas nevibruos ir nekels triukšmo. 

 



Montavimas po stalviršiu 

• Aukštis iki stalviršio turi buti 8200 mm. 

• Virš šaldytuvo negalima montuoti kaitlentės. 

• Nuimkite viršutinę apdailą, atsukdami 4 varžtus, du priekyje ir du gale. 

• Pav. 1. nuimkite virutinę apdailą.: 

 

• Pav. 2-3. Reguliuokite priekines kojeles kol šaldytuvo viršus įsirems į stalviršį. Nišos gylis turi būti  bent jau 

595 mm. 

 

• Pav. 4. pritvirtinkite šaldytuvą prie stalviršio dviem stalviršio dviem varžtais, kurie buvo nuimti kartu su 

apdaila. 

 

 

 

 



Reversinės durelės 

 

Atlikite nurodytus veiksmus eilės tvarka: 

 

 

 



 

 

 



 

ŠALDYTUVO NAUDOJIMAS 

 

 

Temperatūros reguliavimas 

Temperatūra reguliuojama termostato rankenėlę nustatant į vieną ar kitą poziciją. 

Šilta            Šalta 

 (Arba) Min. (minimali)                   Max. (maksimali) 

 

1 = Mažiausias šaldymo nustatymas (Šilčiausias nustatymas) 

5 =  Didžiausias šaldymo nustatymas  (Šalčiausias nustatymas) 

ARBA 

Min.  = Mažiausias šaldymo nustatymas 

(Šilčiausias nustatymas) 

Max. = Didžiausias šaldymo nustatymas 

(Šalčiausias nustatymas) 

Šaldytuvo viduje temperatūra turi būti apie +5º C. 

Prašome nustatyti termostato rankenėle reikiamą šaldytuvo vidaus  temperarūrą. 

Jūs galite isjungti šaldytuvą pasukdami reguliavimo rankenėlę ties „0“ padėtimi. 

Šaldytuvo viduje temperatūra gali svyruoti. Šalčiausia vieta yra ties vaisių ir daržovių stalčiaus. 

Šaldytuvo vidaus temperatūra taip pat priklauso nuo prietaiso aplinkos temperatūros, kaip dažnai atidarinėjamos 

prietaiso durelės ir nuo maisto kiekio, laikomo šaldytuve.  

Dažnas prietaiso durelių atidarinėjimas didina šaldytuvo vidaus temperatūrą.  

Dėl to, išėmus ar įdėjus maisto produktus, kaip galima greičiau uždarykite dureles. 

 

Šaldymas 

 

Maisto šaldymas 

Šaldymo talpos pažymėtos simboliu . 

Prietaisas naudojamas norint užšaldyti šviežią maistą ar laikyti jau užšaldytus maisto produktus. 

Prašome laikytis maisto laikymo rekomendacijų, esančių ant pakuotės. 

 



Dėmesio  

Negalima šaldyti putojančių gėrimų, nes jie gali sprogti. 

 

Atsargiai elkitės su šaldytais maisto produktais, tokiais kaip spalvoti šaldyto ledo kubeliai. 

Neviršykite maksimalaus rekomenduojamo užšaldyti maisto kiekio per 24 valandas. Žiūrėkite Techninių duomenų 

lentelę. 

Norint pasiekti geriausių rezultatų maistą reikia užšaldyti kaip galima greičiau. Dėl to rekomenduojama neviršyti 

leistino užšaldyti kiekio, kad šaldiklio temperatūra nepakiltų daugiau nei galima. 

Dėmesio 

Šviežias maistas negali liestis prie jau užšaldytų maisto produktų. 

 

Įdėjus užšaldyti šiltą maistą kompresorius be perstojo veiks, kol maistas nebus galutinai užšaldytas. Tai gali 

perkrauti kompresorių. 

 

Tik uždarius prietaiso dureles iš karto jas vėl atidaryti gali būti sunkiau. Tai normalu, po kelių minučių, 

susinormalizavus slėgiui prietaiso viduje, nesunkiai jas atidarysite. 

Tik uždarius prietaiso dureles gali girdėtis neįprastas vakuumo garsas. Tai normalu ir nėra gedimas. 

 

Ledo kubelių gaminimas  

¾ ledo indelio užpildykite vandeniu ir įdėkite į šaldiklį. 

Tik vandeniui sušalus į ledą kubelius galite išimti. 

Nenaudokite aštrių daiktų tokių kaip peilis išimti ledo kubeliams. Kyla pavojus susižeisti! 

 

Leiskite ledo kubeliams šiek tiek atitirpti ir lengvai juos išimsite, ar trumpam ledo kubelių indo dugną apliekite  šiltu 

vandeniu. 

 

Šaldyto maisto laikymas 

Šaldyto maisto laikymo skyrius žymimas simboliu .  Jame maistas neužšaldomas, jis skirtas iš anksto užšaldyto maisto 

laikymui. 

 

Prietaiso atitirpinimas 

Susikaupęs didelis ledo kiekis neleis prietaisui efektingai veikti. 

Rekomenduojame atitirpinti šaldytuvą du kartus per metus, ar jei ledo sluoksnis yra daugiau nei 7 mm. Šaldytuvą 

atitirpinkite tuščią, ar esant tik nedideliam maisto produktų kiekiui. 

 

Iš šaldiklio išimkite visus maisto produktus. Suvyniokite juos į atskirus popieriaus lakštus ir padėkite vėsioje vietoje. 

Išjunkite šaldytuvą iš elektros tinklo. 



Išimkite iš prietaiso vidaus visas lentynėles bei kitas papildomas dalis. Tirpstančiam vandeniui surinkti naudokite 

įdubusį indą. 

Šaldiklio skyriuje vandeniui sugerti naudokite kempinę ar šluostę.  

 

Atitirpinimo metu šaldytuvo dureles laikykite atidarytas. Kad ledai greičiau nutirptų, tam naudokite dubenį su karštu 

vandeniu. 

Ledui pašalinti jokiu būdu nemėginkite naudoti elektrinių prietaisų, atitirpinimo skysčių, ar kitų aštrių daiktų, tokie 

kaip peilis ar šakutė. 

 

Atitirpinę prietaisą, išvalykite sausai jo vidų. 

Tada įjunkite kištuką į elektros lizdą. Sudėkite maistą atgal į šaldiklio skyrių. 

 

Atvėsinimas 

Maisto produktų laikymas 

Šaldytuvo skyrius skirtas trumpalaikiam šviežių maisto produktų ir gėrimų laikymui. 

Pieno produktus reikėtų laikyti specialiame šaldytuvo skyriuje. 

Butelius galima laikyti butelių laikiklyje arba durų lentynėlėse, skirtose laikyti butelius. 

Šviežią mėsą rekomenduojama suvynioti į polietileninius maišelius ir laikyti ant žemiausios lentynos. 

Karštus patiekalus ar gėrimus į šaldytuvą dėkite tik atvėsintus iki kambario temperatūros. 

Dėmesio 

Stipraus alkoholio butelius reikėtų laikyti pastatytus vertikaliai, gerai užkimštus. 

Dėmesio 

Nelaikykite šaldytuve produktų, kurių sudėtyje yra degių ir sprogių medžiagų (pvz., purškiamos grietinėlės, 

purškiklių ir pan.). Jie kelia sprogimo pavojų. 

 

Prietaiso atitirpinimas 

Šaldytuvo skyrius atitirpinamas automatiškai. Atitirpęs vanduo subėga į surinkimo indą per nutekėjimo vamzdelį 

šaldytuvo galinėje dalyje. 

Atitirpinimo metu šaldytuvo galinėje pusėje, kur įtaisytas garintuvas, gali susidaryti vandens lašelių. 

Šaldytuvui atitirpus, lašelių gali likti ant šaldymo kameros durų ir šaldymo kameros viduje. Juos nuvalykite šiltame 

vandenyje suvilgyta minkšto audinio šluoste. Sušalusių lašelių negramdykite kietais ar aštriais daiktais.  

Jei atitirpęs vanduo nenubėga į surinkimo indą, patikrinkite, ar nutekėjimo vamzdelis neužsikimšo. Jei reikia, 

nušluostykite vandenį. 



 

 

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA 

Niekada nenaudokite benzino, benzolo ar kitų panašių valymui skirtų medžiagų. 

Rekomenduojame prieš valymą šaldytuvą išjungti iš tinklo.  

• Niekada valymui nenaudokite aštrių įrankių, abrazyvinių priemonių, muilo, buitinių valiklių, skalbimo 

miltelių ar poliravimo priemonių. 

• Šaldytuvo išorę valykite drungnu vandeniu, po to sausai nušluostykite. 

• Šaldytuvo vidų valykite drėgnu audiniu, pamirkytu 0,5 l vandens ir vieno arbatinio šaukštelio sodos tirpale. 

Po to viską iššluostykite. 

• Patikrinkite, ar nepateko vandens į apšvietimo lemputės dėžutę ar kitas elektrines dalis. 

• Jei ketinate ilgą laiką nesinaudoti šaldytuvu, išjunkite jį iš tinklo, išimkite maisto produktus, išvalykite ir 

palikite pravertas duris.  

• Reguliariai tikrinkite, ar nesusikaupė nešvarumų durų sandarinimo gumose. 

• Ištuštinkite duryse esančias lentynėles, pakelkite jas ir išimkite. 

Plastikinių paviršių apsauga 

• Skystus riebalus ar riebaluose keptus maisto produktus į šaldytuvą dėkite tik sandariose pakuotėse, nes 

riebalai gali apgadinti plastikinius šaldytuvo paviršius. Išpylę riebalus ar ištepę jais plastikinius paviršius, 

nedelsiant išteptą vietą nuvalykite ir nuplaukite šiltu vandeniu. 

 

PROBLEMOS IR SPRENDIMO PASIŪLYMAI 

Prieš kreipdamiesi į priežiūros centrą, peržiūrėkite šį gedimų ir galimų sprendimų sąrašą. Radę gedimo sprendimo būdą 

sutaupysite pinigų ir laiko. Šiame sąraše aprašomi dažniausiai pasitaikantys gedimai, kurie atsirado ne dėl gamybos 

ar medžiaginių defektų. 

Gedimas Galima priežastis Sprendimas 

Ar tinkamai įstatytas kištukas į elektros  lizdą? Šaldytuvo maitinimo laido kištuką 
įstatykite į elektros lizdą.  

Šaldytuvas neveikia 

Kuris saugiklis perdegė – šaldytuvo ar maitinimo 
tinklo? 

Patikrinkite saugiklius. 



Kaupiasi drėgmė ant 
šaldytuvo vidaus šoninių 
sienelių 

Per žema aplinkos temperatūra. Prietaiso durelės 
darinėjamos per dažnai. Labai drėgnos aplinkos 
sąlygos. Šaldytuve laikomi neuždengti skysčių 
turintys maisto produktai. Paliktos praviros 
durelės. 

Nustatykite žemesnę termostato 
temperatūrą. Stenkite ilgai nelaikyti 
atidarytų durelių; dureles 
atidarinėkite kiek įmanoma rečiau. 
Sandariai uždenkite maisto 
produktus, laikomus atviruose 
induose. Šluoste sausai nuvalykite 
paviršius ir patikrinkite, ar ir toliau 
tai vyks. 

Kompresoriaus apsauginė šiluminė relė gali 
perdegti, staiga nutrūkus elektros tiekimui, 
ištraukus ir vėl įkišus kištuką, nes dujų slėgis 
nespėja susibalansuoti. 

Šaldytuvas pradės veikti maždaug po 
6 minučių. Jei po 6 minučių 
šaldytuvas nepradėjo veikti, 
kreipkitės į priežiūros centrą. 

Šaldytuvas atitirpsta. Tai visai normalu šaldytuvui su 
automatine atitirpinimo sistema. 
Atitirpinimo režimas įjungiamas 
reguliariai. 

Šaldytuvo maitinimo laido kištukas netinkamai 
įstatytas į elektros lizdą. 

Patikrinkite ar kištukas tinkamai 
įstatytas į elektros lizdą. 

Patikrinkite, ar tinkamai nustatyta pageidaujama  
temperatūra. 

 

Neveikia kompresorius 
 
 
 
 

Sutriko elektros tiekimas. Kreipkitės į elektros tiekėją. 

Naujasis šaldytuvas gali būti didesnis už 
ankstesnįjį. 

Tai visai normalu. Didesni šaldytuvai 
veikia ilgiau. 

Aukšta aplinkos temperatūra. Tai visai normalu. 

Šaldytuvas neseniai įjungtas į maitinimo tinklą ar 
į prietaisą buvo įdėta naujų maisto produktų. 

Gali prireikti poros valandų kol 
šaldytuvas atvės iki reikiamos 
temperatūros. 

Neseniai į prietaisą įdėtas didelis kiekis šiltų 
maisto produktų. 

Dėl į prietaisą sudėtų šiltų maisto 
produktų šaldytuvas veiks ilgesnį 
laiką kol bus pasiekta reikalinga 
temperatūra. 

Per dažnai atidarinėjamos durelės ar durelės buvo 
paliktos neuždarytos ilgą laiką. 

Dėl į prietaiso vidų įeinančio karšto 
oro šaldytuvas veiks ilgesnį laiką. 
Stenkitės rečiau atidarinėti dureles. 

Šaldytuvas dažnai 
įsijunginėja arba dirba 
labai ilgai. 
 
 
 
 
 
 

Gali būti paliktos šaldiklio ar šaldytuvo  praviros 
durelės. 

Patikrinkite, ar sandariai uždarytos 
durelės. 

Per žema temperatūra Nustatyta labai žema šaldytuvo temperatūra. Nustatykite aukštesnę šaldytuvo 
temperatūrą ir patikrinkite. 

Nustatyta labai aukšta šaldytuvo temperatūra. Nustatykite žemesnę norimą 
šaldytuvo ar šaldiklio skyrių 
temperatūrą. 

Per dažnai atidarinėjamos durelės ar durelės buvo 
paliktos neuždarytos ilgą laiką. 

Atidarius dureles į šaldytuvo vidų 
patenka karštas oras. Stenkitės rečiau 
atidarinėti dureles. 

Paliktos praviros durelės.     Sandariai uždarykite dureles. 

Neseniai į šaldytuvą įdėtas didelis kiekis šiltų 
maisto produktų. 

Palaukite, kol šaldytuvo ar šaldiklio 
temperatūra pasieks reikiamą lygį. 

Per aukšta temperatūra 
 
 
 
 

Šaldytuvas neseniai įjungtas į maitinimo tinklą. Šiek tiek užtruks kol šaldytuvas 
visiškai atvės dėl jo dydžio. 

Triukšmas 

Šaldytuvui dirbant, 
padidėja triukšmo lygis. 

Eksploatacinės šaldytuvo savybės gali keistis, 
kintant aplinkos temperatūrai. 

Tai yra normalu ir tai nėra gedimas. 

Nelygios arba netvirtos grindys. Šiek tiek 
pajudinus, šaldytuvas susvyruoja. 

Patikrinkite, ar grindys lygios ir 
pakankamai tvirtos, kad išlaikytų 
šaldytuvą. 

Šaldytuvo virpėjimas 
ar tarškėjimas. 

Triukšmo priežastis gali būti šaldytuve 
sudėti maisto produktai. 

Reikėtų išimti tuos maisto 
produktus. 



Girdisi triukšmas, 
lyg kažkas būtų 
išpilama ar 
purškiama. 

Tokius garsus gali sukelti cirkuliuojantys 
skysčių ir dujų srautai. 

Tai yra normalu ir tai nėra gedimas. 

Vanduo / kondensatas šaldytuvo viduje 
Dėl karšto ir drėgno oro suintensyvėja 
kondensacijos procesas. 

Tai yra normalu ir tai nėra gedimas. 

Durelės yra praviros. Patikrinkite, ar sandariai uždarytos 
šaldytuvo durelės. 

Per dažnai atidarinėjamos durelės ar durelės 
buvo paliktos neuždarytos ilgą laiką. 

Stenkitės rečiau atidarinėti 
dureles. 

Labai drėgnas oras. Drėgno oro sąlygomis tai visai 
normalu. Sumažėjus drėgmei, 
kondensatas išnyks. 

Reikia išvalyti šaldytuvo vidų. Šaldytuvo vidų išvalykite kempine, 
sumirkyta vandens ir sodos tirpale. 

Kvapą gali skleisti kai kurios pakuotės ar 
pakavimo medžiagos. 

Naudokite kitas pakuotes ar 
pakavimo medžiagas. 

  
Supakuoti maisto produktai trukdo uždaryti 
dureles. 

Maisto produktus, trukdančius 
uždaryti dureles, perdėkite į kitas 
vietas. 

Kaupiasi drėgmė ant 
šaldytuvo vidaus 
šoninių sienelių Vanduo 
/ kondensatas šaldytuvo 
išorėje. Drėgmė 
atsiranda šaldytuvo 
išorėje arba tarp durelių. 
Iš šaldytuvo sklinda 
nemalonus kvapas. 
Durelių atidarymas ir 
uždarymas. Neužsidaro 
šaldytuvo durelės. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nelygios arba nepakankamai tvirtos grindys. Patikrinkite, ar grindys lygios ir 
pakankamai tvirtos, kad išlaikytų 
šaldytuvą. 

 

 


