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Šaldytuvas



Pirmiausia įdėmiai perskaitykite šį vadovą!
Gerbiamas pirkėjau,
Mes tikimės, kad mūsų gaminys, kuris buvo sukurtas moderniose gamyklose ir 
kruopščiai patikrintas pagal griežtus kokybės kontrolės reikalavimus, veiksmingai 
ir ilgai jums tarnaus.
Todėl mes rekomenduojame jums prieš naudojimą atidžiai perskaityti visą šio 
gaminio vartotojo vadovą ir išsaugoti jį, kad galėtumėte pasinaudoti juo ateityje.

Šis vadovas
• Padės jums greitai ir saugiai naudoti šį buitinį prietaisą.
• Prieš sumontuodami ir pradėdami naudoti šį gaminį, perskaitykite šį vadovą.
• Vadovaukitės nurodymais, ypač nurodymais dėl saugos.
• Laikykite šį vadovą lengvai pasiekiamoje vietoje, nes juo dar gali tekti 
pasinaudoti. 
• Taip pat perskaitykite ir kitus su šiuo gaminiu pateiktus dokumentus.
Atkreipkite dėmesį, kad šis vadovas gali galioti ir kitiems modeliams. 

Ženklai ir jų aprašymas
Šioje naudojimo instrukcijoje panaudoti tokie ženklai:
C Svarbi informacija arba naudingi patarimai dėl naudojimo.
A  Įspėjimas dėl sveikatai pavojingų arba žalos turtui galinčių padaryti 

sąlygų.
B Įspėjimas dėl elektros įtampos. 



LT2

TURINYS

1  Šaldytuvas 3

2 Svarbūs įspėjimai dėl 
saugos 4
Naudojimo paskirtis ...................... 4
Bendrieji saugos reikalavimai ........ 4
Gaminiams su vandens dalytuvu; .. 6
Vaikų sauga .................................. 6
WEEE Direktyvos ir senų gaminių 
išmetimo taisyklių atitiktis:  ............ 6
RoHS direktyvos atitiktis: .............. 6
Informacija apie pakuotę ............... 7
HCA įspėjimas .............................. 7
Jeigu gaminyje įrengta aušinimo 
sistema, kurioje naudojama R600a:  7
Nepaisykite šio įspėjimo, jeigu 
gaminyje įrengta aušinimo sistema, 
kurioje naudojama R134a.  ........... 7
Ką reikia daryti, norint sutaupyti 
energijos ....................................... 7

3  Įrengimas 8
Į ką reikia atsižvelgti vežant šį 
šaldytuvą ...................................... 8
Prieš pradedant naudoti šaldytuvą 8
Elektros prijungimas ...................... 8
Pakuotės išmetimas ..................... 9
Seno šaldytuvo išmetimas ............ 9
Pastatymas ir instaliacija ............... 9
Vidinės lemputės keitimas  .......... 10
Kojelių reguliavimas .................... 11

4  Paruošimas 13

5  Šaldytuvo 
eksploatavimas 14
Ledo kubelių gaminimas ............. 14
Buitinio prietaiso atitirpdymas ..... 15
Aušinimas ................................... 15
Maisto saugojimas ...................... 15

6  Techninė priežiūra ir 
valymas 17
Plastikinių paviršių apsauga  ....... 17

7  Rekomenduojami 
problemų sprendimo būdai 18



LT3

6

7

9

10

9

11

2

3

4

5

8

Šiame eksploatavimo vadove pateikti paveikslėliai yra orientacinio pobūdžio; gali 
būti, kad jie tiksliai nevaizduoja jūsų turimo gaminio. Jei jūsų turimame gaminyje 
nėra aprašomų dalių, tai reiškia, jog tai taikoma kitiems modeliams.

1  Šaldytuvas

1-Viršaus apdaila
2-Ledo gamybos padalinius,
3-Nusausinkite dėklą
4-Vidaus apšvietimo lemputė ir 

termostato rankenėlė
5-Perkeliamos lentynos
6-Stalčiaus daržovėms dangtis

7-Daržovių dėtuvė
8-Reguliuojama priekinė kojelė
9-Durų lentynos
10-Kiaušinių dėklas
11-Lentyna buteliams



LT4

2 Svarbūs įspėjimai dėl saugos
Prašome atidžiai perskaityti toliau 
pateiktą informaciją. Nepaisant 
šios informacijos, galima susižaloti 
arba padaryti žalos turtui. Tuomet 
nebegalios jokia garantija ir gamintojo 
įsipareigojimai.
Jūsų įsigytas prietaisas numatytas 
naudoti 10 metų. Šiuo laikotarpiu 
gamintojas įsipareigoja tiekti visas 
šiam prietaisui reikalingas atsargines 
dalis, kad prietaisas veiktų taip, kaip 
aprašyta šioje instrukcijoje.

Naudojimo paskirtis
 Šis gaminys skirtas naudoti
– patalpose ir uždarose vietose, 

pavyzdžiui, namuose;
– uždaroje darbo aplinkoje, pavyzdžiui, 

parduotuvėse ir biuruose;
– uždarose apgyvendinimo 

vietose, pavyzdžiui, ūkininkų 
gyvenamuosiuose namuose, 
viešbučiuose, pensionuose. 

• Šio gaminio negalima naudoti lauke.

Bendrieji saugos reikalavimai
• Kai šį gaminį norėsite išmesti 

arba atiduoti į metalo laužą, 
rekomenduojama pasikonsultuoti su 
įgaliotomis tarnybomis ir institucijomis, 
kad sužinotumėte reikiamą 
informaciją.

• Jei kyla klausimų apie šaldytuvą arba 
atsiranda problemų, pasikonsultuokite 
su įgaliotais aptarnavimo specialistais. 
Šaldytuvo neardykite ir niekam 
neleiskite to daryti; tai galima daryti 
tik apie tai pranešus įgaliotiems 
aptarnavimo specialistams.

• Gaminiams su šaldiklio kamera; Ledų 
ir ledo kubelių nevalgykite vos juos 

išėmę į šaldiklio kameros! (Galite 
nušalti burną.) 

• Gaminiams su šaldiklio kamera; Į 
šaldiklio kamerą nedėkite butelių ir 
skardinių su gėrimais. jie gali sprogti. 

• Užšaldytų maisto produktų nelieskite 
rankomis – jie gali prilipti prie rankų. 

• Prieš valydami arba atšildydami 
šaldytuvą, atjunkite jį nuo elektros 
tinklo.

•  Šaldytuvui valyti ir šerkšnui šalinti 
negalima naudoti garų ir garinių 
valomųjų medžiagų. Garai gali 
pasiekti elektrines dalis ir sukelti 
trumpą jungimą arba elektros smūgį. 

• Šaldytuvo dalių, pavyzdžiui, nuo 
spyrio apsaugančios plokštės arba 
durelių, nenaudokite kaip atramos ar 
laiptelio. 

• Šaldytuvo viduje nenaudokite elektros 
prietaisų.

• Žiūrėkite, kad gręžimo ar pjovimo 
įrankiais nepažeistumėte dalių, 
kuriose cirkuliuoja aušinamasis 
skystis. Iš pradurtų garintuvo 
dujų kanalų, vamzdžių ilgintuvų 
arba paviršiaus dangų ištryškęs 
aušinamasis skystis gali suerzinti odą 
ir pažeisti akis.

• Jokiomis medžiagomis neuždenkite 
ir neužkimškite šaldytuvo ventiliacinių 
angų.

• Elektrinius prietaisus privalo taisyti 
tik įgaliotieji asmenys. Jei remontą 
vykdys nekompetentingi asmenys, 
naudotojui gali kilti pavojus.

• Įvykus trikčiai, taip pat techninės 
priežiūros arba remonto metu 
šaldytuvui atjunkite elektros maitinimą 
– arba išsukite atitinkamą saugiklį, 
arba ištraukite prietaiso laido kištuką. 
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• Netraukite laikydami už laido – 
traukite laikydami už kištuko. 

• Stiprius alkoholinius gėrimus stipriai 
užkimškite ir laikykite vertikalioje 
padėtyje. 

• Šaldytuve niekada nelaikykite 
flakonų su degiomis ir sprogiomis 
medžiagomis.

• Norėdami paspartinti atitirpinimo 
procesą, nenaudokite jokių 
mechaninių prietaisų ar kitų 
priemonių, išskyrus gamintojo 
rekomenduojamas.

• Šis buitinis prietaisas nėra skirtas 
naudoti asmenims (įskaitant vaikus) 
su fiziniais, jutimo ar protiniais 
sutrikimais arba asmenims, kurie 
turi nepakankamai patirties ir žinių 
naudoti šį prietaisą, nebent juos 
tinkamai prižiūrėtų (arba nurodytų, 
kaip naudoti šį buitinį prietaisą) už jų 
saugą atsakingas asmuo.

• Nenaudokite sugedusio šaldytuvo. 
Jeigu dėl ko nors nerimaujate, 
pasikonsultuokite su techninio 
aptarnavimo specialistais.

• Šaldytuvo elektros sauga 
garantuojama tik tuo atveju, jei jūsų 
name įrengta įžeminimo sistema 
atitinka standartus.

• Gaminį statyti vietoje, neapsaugotoje 
nuo lietaus, sniego, saulės ir vėjo, 
pavojinga elektros saugos požiūriu.

• Jeigu maitinimo kabelis būtų 
pažeistas, susisiekite su įgaliotuoju 
techninio aptarnavimo centru, kad 
išvengtumėte pavojaus.

• įrengimo metu draudžiama šaldytuvo 
maitinimo laido kištuką įkišti į sieninį 
lizdą – galite žūti arba patirti rimtą 
traumą.

• Šis šaldytuvas skirtas tik maisto 
produktams laikyti. Prietaiso negalima 

naudoti kitai paskirčiai.
• Etiketė, kurioje nurodomi techniniai 

gaminio duomenys, pritvirtinta vidinėje 
kairėje šaldytuvo pusėje.

• Niekada nejunkite šio šaldytuvo į 
elektros energijos taupymo sistemas; 
jos gali sugadinti šaldytuvą.

• Jeigu šaldytuve įrengta mėlyna 
kontrolinė lemputė, nežiūrėkite į 
mėlyną šviesą pro optinius prietaisus.

•  Jeigu naudojate rankiniu būdu 
valdomą šaldytuvą, nutrūkus elektros 
tiekimui, prieš vėl jį įjungdami, 
palaukite bent 5 minutes.

•  Atidavus šį gaminį kitiems, naujam 
gaminio savininkui reikia atiduoti ir šią 
naudojimo instrukciją.

• Gabendami šaldytuvą, stenkitės 
nepažeisti maitinimo kabelio. 
Sulenktas kabelis gali sukelti gaisrą. 
Ant maitinimo kabelio niekada 
nestatykite sunkių daiktų. Jungdami 
gaminį į maitinimo tinklą, nelieskite 
kištuko drėgnomis rankomis.

• Nejunkite šaldytuvo, jeigu sieninis 
lizdas yra atsilaisvinęs.

• Saugumo sumetimais nepukškite 
vandens tiesiai ant vidinių arba išorinių 
šio gaminio dalių.

• Nepurkškite šalia šaldytuvo degių 
medžiagų, pavyzdžiui, propano dujų 
ir pan., nes kyla gaisro ir sprogimo 
pavojus.

• Nestatykite ant šaldytuvo indų su 
vandeniu, nes gali kilti elektros smūgis 
arba gaisras.
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Vaikų sauga
•  Jeigu durelės rakinamos 

spyna, laikykite raktą vaikams 
nepasiekiamoje vietoje.

• Privaloma prižiūrėti mažus vaikus, kad 
jie nežaistų su šiuo buitiniu prietaisu.

WEEE Direktyvos ir senų 
gaminių išmetimo taisyklių 
atitiktis: 
Šis gaminys atitinka ES WEEE 

Direktyvą (2012/19/ES).  Šis 
gaminys paženklintas 
elektros ir elektroninės 
įrangos klasifikavimo (WEEE) 
ženklu.
Šis gaminys pagamintas iš 

aukštos kokybės medžiagų ir dalių, 
kurias galima perdirbti ir pakartotinai 
panaudoti. Pasibaigus gaminio 
tarnavimo laikui, neišmeskite jo kartu 
su įprastomis buitinėmis atliekomis. 
Atiduokite jį į surinkimo punktą, kad 
elektros ir elektronikos įranga būtų 
perdirbta. Surinkimo punktų adresus 
sužinosite vietos savivaldybėje.

RoHS direktyvos atitiktis:
Jūsų įsigytas gaminys atitinka ES 
RoHS Direktyvą (2011/65/ES).  Jame 
nėra šioje Direktyvoje nurodytų 
kenksmingų ir draudžiamų medžiagų.

•  Neprikraukite į šaldytuvą per daug 
maisto produktų. Pridėjus per daug 
maisto produktų, atidarant arba 
uždarant šaldytuvo duris, jie gali 
iškristi ir sužeisti. Niekada nestatykite 
ant šaldytuvo daiktų, nes atidarius 
arba uždarius šaldytuvo dureles, jie 
gali nukristi.

•  Šaldytuve negalima laikyti medžiagų, 
kurioms saugoti reikia tikslios 
temperatūros, pavyzdžiui, vakcinų, 
temperatūrai jautrių vaistų, mokslinių 
tyrimų medžiagų ir pan.

•  Jeigu šaldytuvo ilgai nenaudojate, 
būtinai atjunkite jį nuo maitinimo 
tinklo. Dėl galimo maitinimo kabelio 
pažeidimo gali kilti gaisras.

• Elektros kištuką reikia reguliariai 
nuvalyti, kitaip jis gali sukelti gaisrą.

• Elektros kištuką reikia reguliariai 
valyti sausu skudurėliu, kitaip gali kilti 
gaisras.

• Jeigu reguliuojamos kojelės netvirtai 
remsis į grindis, šaldytuvas gali judėti. 
Pareguliuokite reguliuojamas kojeles, 
kad jos tinkamai remtųsi į grindis ir 
šaldytuvas nejudėtų.

• Nešdami šaldytuvą, nelaikykite jo už 
durų rankenos. Kitaip ji gali nulūžti.

• Jeigu šį gaminį reikia statyti prie kito 
šaldytuvo arba šaldiklio, tarp prietaisų 
būtina palikti bent 8 cm tarpą. Kitaip 
gretimos šoninės sienelės gali pradėti 
rasoti.

Gaminiams su vandens 
dalytuvu;
 Slėgis vandentiekio vamzdyje turi 

būti ne mažesnis nei 1 baras. Slėgis 
vandentiekio vamzdyje turi būti ne 
didesnis nei 8 barai.

• Naudokite tik geriamąjį vandenį.
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Informacija apie pakuotę
Šio gaminio pakavimo medžiagos 
pagamintos iš pakartotinai 
panaudojamų medžiagų, atsižvelgiant 
į mūsų nacionalinius aplinkosaugos 
reglamentus. Neišmeskite pakavimo 
medžiagų kartu su kitomis buitinėmis 
atliekomis arba kitomis šiukšlėmis. 
Išmeskite pakavimo medžiagas į tam 
skirtą vietos atliekų surinkimo punktą.

HCA įspėjimas
Jeigu gaminyje įrengta 
aušinimo sistema, kurioje 
naudojama R600a: 
Šios dujos lengvai užsiliepsnoja. Todėl 
būkite atsargūs, kad eksploatavimo ir 
transportavimo metu nepažeistumėte 
aušinimo sistemos ir vamzdžių. 
Pažeidimo atveju, saugokite gaminį 
nuo galimų liepsnos šaltinių, nuo kurių 
gaminys galėtų užsidegti, ir vėdinkite 
patalpą, kurioje stovi šis prietaisas. 
Nepaisykite šio įspėjimo, 
jeigu gaminyje įrengta 
aušinimo sistema, kurioje 
naudojama R134a. 
Gaminyje naudojamų dujų rūšis 
nurodyta techninių gaminio duomenų 
etiketėje, kuri yra pritvirtinta vidinėje 
kairėje šaldytuvo pusėje.
Niekuomet nedeginkite šio buitinio 
prietaiso.

Ką reikia daryti, norint 
sutaupyti energijos
• Nelaikykite šaldytuvo durelių atidarytų 

ilgą laiką.
• Į šaldytuvą nedėkite karšo maisto 

arba gėrimų.
• Į šaldytuvą nedėkite pernelyg daug 

maisto produktų, kad nebūtų 
kliudoma viduje cirkuliuoti orui.

• Šaldytuvo nestatykite vietoje, kur 
šviečia tiesioginiai saulės spinduliai 
arba arti šilumą skleidžiančių prietaisų, 
pavyzdžiui, orkaičių, indaplovių arba 
radiatorių.

• Maisto produktus laikykite uždaruose 
induose.

• Gaminiuose su šaldymo kamera; 
išėmę šaldiklio lentyną arba 
stalčių, šaldiklio kameroje galite 
laikyti maksimalų produktų kiekį. 
Paskelbtosios šaldytuvo energijos 
sąnaudos nustatytos išėmus šaldiklio 
kameros lentyną arba ištraukus 
stalčių ir sudėjus maksimalų leistiną 
produktų kiekį. Ant lentynos arba 
stalčiuje galima saugiai laikyti užšaldyti 
skirtus produktus, atsižvelgiant į jų 
formą ir dydį.

• Atšildant šaldytus maisto produktus 
šaldytuvo skyriuje, bus ir taupoma 
energija, ir išsaugoma maisto kokybė.
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3  Įrengimas
B Prašom atkreipti dėmesį, kad 

gamintojas neprisiima atsakomybės, 
jei bus nepaisoma šiame 
eksploatavimo vadove pateiktos 
informacijos.

Į ką reikia atsižvelgti vežant 
šį šaldytuvą
1.Prieš šaldytuvą transportuojant, jį 
reikia ištuštinti ir išvalyti.
2.Prieš šaldytuvą supakuojant, jame 
esančias lentynas, papildomas 
dalis, daržovių dėtuvę ir kt. būtina 
sutvirtinti lipnia juosta, kad šios dalys 
nesikratytų.
3.Pakuotės medžiagas būtina sutvirtinti 
storomis juostomis ir tvirtomis virvėmis; 
būtina paisyti ant pakuotės pateiktų 
transportavimo instrukcijų.
Atminkite...
Visų medžiagų perdirbimas turi didelės 

įtakos tausojant gamtos ir mūsų 
šalies išteklius.

Jei pakavimo medžiagas norite atiduoti 
perdirbti, kreipkitės į aplinkosaugos 
institucijas arba vietos valdžios 
įstaigas, kur jums bus suteikta 
daugiau informacijos.

Prieš pradedant naudoti 
šaldytuvą
Prieš pradėdami naudoti buitinį prietaisą, 

patikrinkite, ar:
1.Šaldytuvo vidus yra sausas, o 
galinėje dalyje oras laisvai cirkuliuoja?
2.Galite sumontuoti 2 plastikinius 
pleištus, kaip parodyta paveikslėlyje. 
Platsmasiniai pleištai užtikrins, kad 
šaldytuvas būtų pastatytas tinkamu 
atstumu nuo sienos, ir už jo galėtų 
laisvai cirkuliuoti oras. (Pateiktas 
paveikslėlis tėra pavyzdys, kuris 

nebūtinai tiksliai atitinka jūsų įsigyta 
gaminį.)

3.Vidų valykite vadovaudamiesi 
nurodymais, pateiktais skyriuje 
„Techninė priežiūra ir valymas“.
4.Pradėjus veikti kompresoriui, išgirsite 
nestiprius garsus. Ar kompresorius 
veikia, ar ne, šaldytuvo sistemoje 
hermetiškai uždarytas skystis ir dujos 
taip pat gali kelti silpnus garsus – tai 
visiškai normalu. 
5.Priekiniai šaldytuvo kraštai gali įšilti. 
Tai normalu. Šios vietos turi būti šiltos 
tam, kad nesusidarytų kondensacija.
Elektros prijungimas
Prijunkite gaminį prie įžeminto lizdo su 
tinkamos kategorijos saugikliu.
Svarbu
• Elektros prijungimą būtina 

atlikti atsižvelgiant į savo šalies 
reglamentus.

• Atlikus elektros instaliaciją, maitinimo 
laido kištukas turi būti lengvai 
pasiekiamas.

• Nurodytas įtampos stiprumas turi 
būti toks pat, kaip ir maitinimo tinklo 
įtampos stiprumas.

• Prijjungimui negalima naudoti ilginimo 
laidų ir daugiaskylių kištukų.
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B Pažeistą maitinimo laidą privalo 
pakeisti kvalifikuotas elektrikas.

B Negalima naudoti buitinio prietaiso, 
kol nebus pataisytas jo laidas! Kyla 
elektros smūgio pavojus!

Pakuotės išmetimas
Pakavimo medžiagos gali kelti 
pavojų vaikams. Laikykite pakavimo 
medžiagas vaikams nepasiekiamoje 
vietoje arna išmeskite jas, išrūšiuodami 
pagal atliekų rūšiavimo nurodymus. 
Neišmeskite pakavimo medžiagų kartu 
su kitomis buitinėmis atliekomis.
Šaldytuvo pakavimo medžiagos 
yra pagamintos iš pakartotinai 
panaudojamų medžiagų.
Seno šaldytuvo išmetimas
Seną šaldytuvą išmeskite taip, kad 
nebūtų daroma žala aplinkai.
• Kaip išmesti šį šaldytuvą, galite 

sužinoti iš savo įgaliotojo pardavimo 
atstovo arba savo savivaldybės 
atliekų surinkimo punkte.

Prieš išmesdami šaldytuvą, nupjaukite 
elektros kištuką ir, jei durys turi kokių 
nors užraktų, sugadinkite juos, kad 
nekiltų pavojų vaikams.

Pastatymas ir instaliacija
A Jei patalpos, kurioje bus įrengiamas 

šaldytuvas, įėjimas nėra pakankamai 
platus, kad pro jį būtų galima įnešti 
šaldytuvą, iškvieskite įgaliotus 
aptarnavimo darbuotojus, kad jie 
nuimtų šaldytuvo dureles ir jį pro 
įėjimą įneštų šonu. 

1. Šaldytuvą įrenkite tokioje vietoje, kur jį 
būtų lengva eksploatuoti.

2. Šaldytuvą statykite atokiai nuo 

šilumos šaltinių, drėgnų vietų ir 
tiesioginių saulės spindulių.

3. Tam, kad šaldytuvas efektyviai 
veiktų, aplink jį turi būti tinkama oro 
ventiliacija. Jei šaldytuvą reikia statyti 
sienos nišoje, nuo šaldytuvo iki lubų 
ir iki sienų turi būti mažiausiai 5 cm 
tarpas. Jei ant grindų patiestas 
kilimas, šį gaminį virš grindų būtina 
pakelti 2,5 cm. 

4. Tam, kad nekiltų vibracija, šaldytuvą 
statykite ant lygaus grindų paviršiaus.
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Vidinės lemputės keitimas 

Jei šviesa užgestų, išjunkite jungiklį 
ir ištraukite kištuką iš lizdo. Atlikite 
toliau pateiktus nurodymus, kad 
patikrintumėte, ar neatsilaisvino 
lemputės kontaktas.

Jeigu apšvietimas vis dar neveikia, 
vietinėje elektros prekių parduotuvėje 
įsigykite keičiamą E14 tipo 15 W 
(maks.) lemputę su užsukamu 
dangteliu, tuomet įsukite ją taip:
1. Ištraukite kištuką iš lizdo ir atjunkite 
elektros maitinimą. Lemputę lengviau 
pasieksite ištraukę lentynas.
2. Nuimkite lemputės sklaidytuvo 
dangtelį, kaip parodyta (a-b) pav.
3. Pakeiskite perdegusią lemputę.
4. Vėl uždėkite lemputės sklaidytuvo 
dangtelį, kaip parodyta (c) pav.
   Tvirtai paspauskite dangtelį, kad 
tinkamai jį įtaisytumėte.
5. Nedelsiant atsargiai išmeskite 
perdegusią lemputę.
Pakeičiamą lemputę nusipirksite vietos 
elektros prekių parduotuvėje arba 
„Pasidaryk pats“ tipo parduotuvėje.



LT11

Kojelių reguliavimas
Jei šaldytuvas stovi nelygiai,
jį galite išlyginti sukdami priekines 
kojeles, kaip pavaizduota toliau 
esančiame paveikslėlyje. Kampas, 
kurioje yra kojelė, nuleidžiamas kojelę 
sukant juodos rodyklės kryptimi ir 
pakeliamas kojelę sukant priešinga 
kryptimi. Šį darbą atlikti bus lengviau, 
jei ką nors pasikviesite į pagalbą, kad 
šiek tiek kilstelėtų šaldytuvą.
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Durų perstatymas
Veiksmus atlikite paeiliui pagal numerį 
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4  Paruošimas

• Šaldytuvą reikia įrengti mažiausiai 
30 cm atstumu nuo šilumos šaltinių, 
pavyzdžiui, viryklės viršaus, orkaičių, 
centrinio šildymo radiatorių bei 
viryklių, ir mažiausiai 5 cm atstumu 
nuo elektrinių orkaičių; nestatykite jo 
tiesioginiuose saulės spinduliuose.
• Patalpos, kur įrengiamas šaldytuvas, 
aplinkos temperatūra turi būti ne 
žemesnė negu 10°C. Šaldytuvo 
nerekomenduojama eksploatuoti esant 
žemesnei temperatūrai, nes jo veikimo 
efektyvumas taps prastesnis.
• Rūpinkitės šaldytuvo vidaus švara.
• Jei du šaldytuvai įrengiami vienas 
šalia kito, tarp jų turi būti mažiausiai 2 
cm atstumas.
• Šaldytuvą pradėję eksploatuoti 
pirmą kartą, pirmąsias šešias valandas 
prašom paisyti tokių instrukcijų:
- Nedarinėkite dažnai durelių.
- Šiuo periodu šaldytuve turi nebūti 
maisto produktų.
- Neišjunkite šaldytuvo iš maitinimo 
tinklo. Jei nutrūktų elektros tiekimas, 
žr. skyriuje „Kokių veiksmų imtis prieš 
iškviečiant įgaliotus aptarnavimo 
specialistus“ pateiktus įspėjimus.
•Originalias pakuotės medžiagas ir 
pustpalstį derėtų saugoti ateičiai, jei 
šaldytuvą prireiktų transportuoti arba 
perkelti.
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Warm Cold
1        2       3        4       5

(Or) Min. Max.

Veikimo temperatūrą reguliuoja 
temperatūros valdiklis.

1 = mažiausio šaldymo nuostata 
(šilčiausios temperatūros nuostata)
5 = didžiausio šaldymo nuostata 
(šalčiausios temperatūros 
nuostata)
(arba)
Min. = žemiausia aušinimo 
nuostata 
(šilčiausios temperatūros nuostata)
Max. = aukščiausia aušinimo 
nuostata 
(šalčiausios temperatūros 
nuostata) 
Vidutinė temperatūra šaldytuvo viduje 
turėtų būti maždaug +5 °C.
Nuostatą pasirinkite pagal 
pageidaujamą temperatūrą.
Prietaiso veikimą išjungsite termostato 
rankenėlę pasukę į padėtį „0“.

Įsidėmėkite, kad šaldymo srityje bus 
skirtingos temperatūros.
Šalčiausia sritis yra iš karto virš 
daržovių skyriaus.

Vidaus temperatūra taip pat priklauso 
nuo aplinkos temperatūros, durelių 
atidarinėjimo dažnio ir viduje laikomo 
maisto kiekio.    
Dažnai atidarinėjant dureles vidaus 
temperatūra kyla.
Dėl šios priežasties rekomenduojama 
uždaryti dureles kaip įmanoma greičiau 
po naudojimo.
Šalčiausia sritis yra iš karto po ledukų 
gaminimo skyriumi.
Esant didelei drėgmei, šaldytuve 
gali susidaryti kondensatas; tai nėra 
gedimas. Jį galima iššluostyti sausu 
skudurėliu kaip nurodyta saugos 
instrukcijoje. Ledo dėžės skyriuje ir 
vandens išleidimo inde gali būti ledo, 
šerkšno bei kondensato.
Ledo kubelių gaminimas

Pripilkite į ledo padėklą 3/4 vandens ir 
įdėkite jį į šaldiklį.
Kai tik vanduo užšąla, išimkite ledo 
kubelius.
Ledo kubeliams išimti niekada 
nenaudokite aštrių daiktų, pavyzdžiui, 
peilių arba šakučių. Rizikuojate 
susižeisti!

Vietoj to leiskite ledo kubeliams truputį 
atitirpti arba trumpam padėklo dugną 
panardinkite į karštą vandenį.

5  Šaldytuvo eksploatavimas
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Buitinio prietaiso 
atitirpdymas
Jei prietaise susikaups pernelyg daug 
ledo, jis gali pradėti prasčiau vėsinti.
Todėl rekomenduojama maziausiai 
du kartus per metus arba ledo 
sankaupoms viršijus 7 mm prietaisą 
atšildyti. 
Prietaisą atšildykite tik tada, kai jame 
yra mažai maisto produktų arba jų 
visiškai nėra.

Išimkite maistą. Suvyniokite maisto 
produktus į kelis popieriaus sluoksnius 
arba antklodę ir juos laikykite vėsioje 
vietoje.
Iš traukite prietaiso laido kištuką arba 
išjunkite arba išimkite saugiklius, kad 
pradėtumėte atšildymo procesą.
Iš prietaiso išimkite priedus (lentynas, 
stalčių ir kt.); naudokite tinkamą indą 
vandeniui surinkti.

Jei reikia, į skyrius nutekantį vandenį 
sugerkite kempine arba minkštu 
skudurėliu. 

Atšildymo metu duris palikite 
atidarytas.
Atšildymas vyks greičiau, jei į prietaisą 
įdėsite kelis indus su šiltu vandeniu.
Ledui pašalinti niekada nenaudokite 
elektros prietaisų, atšildymo purškalų, 
smailių arba aštrių daiktų, pavyzdžiui, 
peilių ar šakučių.

Prietaisui atitirpus, išvalykite jo vidų.

Prietaisą vėl prijunkite prie elektros 
tinklo. Užšaldytus maisto produktus 
sudėkite į stalčius ir juos sukiškite į 
šaldiklį.

Norėdami pradėti atitirpdymo procesą, 
saugumo sumetimais išjunkite elektros 
grandinės pertraukiklį ir atjunkite 
prietaisą nuo elektros tinklo.

Aušinimas
Maisto saugojimas

Šaldytuvo skyrius skirtas trumpam 
šviežio maisto ir gėrimų saugojimui.
Pieno produktus laikykite atskirame 
šaldytuvo skyriuje.
Butelius galite laikyti butelių laikiklyje 
arba durelėse esančioje butelių 
lentynoje.
Žalią mėsą geriausia laikyti 
polietileniniame maišelyje, pačioje 
žemiausioje šaldytuvo lentynoje.  
Prieš dėdami maisto produktus ir 
gėrimus į šaldytuvą, ataušinkite juos iki 
kambario temperatūros.

• Dėmesio
Koncentruotą alkoholį laikykite tik 
stipriai uždengtame, stovinčiame inde.
• Dėmesio
Prietaise nelaikykite sprogstančių 
medžiagų arba taros su degiasiomis 
sprogstančiomis dujomis (kremo 
skardinėse, purškalų skardinių ir taip 
toliau).
Kyla sprogimo pavojus.

5  Šaldytuvo eksploatavimas
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Pavaizduota atsvara tankiais galais yra 
dizaino dalis; ji neturi poveikio aušinimo 
sistemai.
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6  Techninė priežiūra ir valymas

A Valymui niekada nenaudokite 
benzino, benzolo arba panašių 
medžiagų.

B Prieš valymą rekomenduojama 
išjungti buitinį prietaisą iš maitinimo 
tinklo.

C Valymui niekada nenaudokite aštrių 
abrazyvinių įrankių, muilo, buitinio 
valiklio, skalbimo priemonių ar vaško 
poliravimui.

C Buitinio prietaiso skyrių nuvalykite 
drungnu vandeniu, o po to sausai 
iššluostykite.

C Šaldytuvo vidui valyti naudokite 
drėgną nuspaustą skudurėlį, 
sudrėkintą tirpale, pagamintame 
ištirpinus vieną arbatinį šaukštelį 
sodos (bikarbonato) vienoje pintoje 
(0,57 litro) vandens; po to sausai 
iššluostykite.

B Žiūrėkite, kad į lemputės korpusą ir 
kitus elektros elementus nepatektų 
vandens.

B Jeigu ketinate ilgam nenaudoti 
buitinio prietaiso, išjunkite jį ir išimkite 
visą maistą, išvalykite jį ir palikite 
dureles pravertas.

C Reguliariai patikrinkite, ar durelių 
tarpikliai yra švarūs ir ant jų nėra 
maisto dalelių.

C Norėdami ištraukti durelių lentynas, 
išimkite visus daiktus ir po to 
paprasčiausiai patraukite durelių 
lentyną į viršų nuo pagrindo.

C Valydami išorinius prietaiso paviršius 
bei chromu padengtas dalis, niekada 
nenaudokite valymo medžiagų ar 
vandens su chloru. Chloras sukelia 
tokių metalinių paviršių koroziją.

Plastikinių paviršių apsauga 
C Į šaldytuvą nedėkite skysto aliejaus 

ar aliejuje virto maisto neuždarytuose 
induose, nes tokie produktai pažeis 
šaldytuvo plastikinius paviršius. Jei 
aliejus išsilieja ant plastikinių paviršių 
arba juos sutepa, užterštą vietą iš 
karto nuvalykite ir nuplaukite šiltu 
vandeniu.
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7  Rekomenduojami problemų sprendimo būdai

Prieš kreipdamiesi į aptarnavimo tarnybą, prašom peržiūrėti šį sąrašą. Taip 
sutaupysite laiko ir pinigų. Šiame sąraše pateikiamos dažniausiai pasitaikančios 
problemos, kurios nėra susijusios su pagaminimo arba naudojamų medžiagų 
broku. Kai kurių čia aprašytų funkcijų jūsų įsigytame gaminyje gali nebūti.

Šaldytuvas neveikia.
• Ar tinkamai įkištas šaldytuvo laido kištukas? Įkiškite kištuką į sieninį lizdą.
• Ar neperdegė lizdo, į kurį yra įjungtas šaldytuvas, saugiklis arba maitinimo tinklo 

saugiklis? Patikrinkite saugiklį.
Kondensacija ant šaldytuvo skyriaus šoninių sienų. (MULTI ZONE, COOL 
CONTROL ir  FLEXI ZONE)
• Labai žema aplinkos temperatūra. Dažnai atidaromos ir uždaromos durelės. 

Didelis aplinkos drėgnumas. Neuždarytuose induose laikomi skysti maisto 
produktai. Durelės buvo paliktos atidarytos.

• Nustatykite žemesnę termostato temperatūrą. 
• Trumpiau laikykite dureles atviras arba jas rečiau darinėkite.
• Tinkamomis medžiagomis uždenkite atviruose induose laikomus maisto 

produktus.
• Susidariusius lašelius nuvalykite sausu skudurėliu ir patikrinkite, ar jie vėl 

susidaro.
Neveikia kompresorius.
• Įvykus staigiam energijos tiekimo pertrūkiui, iššoks kompresoriaus terminis 

saugiklis, arba, jei šaldytuvo slėgis aušinamojoje sistemoje nesubalansuotas, 
įsijungia išjungiklis.

• Šaldytuvas pradės veikti maždaug po 6 minučių. Jei praėjus šiam periodui 
šaldytuvas neįsijungia, kreipkitės į aptarnavimo tarnybą.

• Vyksta aldytuvo atsildymo ciklas. Tai normalus visikai automatinio atsildymo 
aldytuvo veikimas. Atsildymo ciklas vyksta periodikai.

• Šaldytuvo laido kištukas neįkištas į lizdą. Patikrinkite, ar kištukas gerai įkištas į 
sieninį lizdą.

• Ar nustatyta teisinga temperatūra? Įvyko energijos tiekimo pertrūkis. Kreipkitės į 
elektros tiekimo įmonę.
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Šaldytuvas dažnai įsijungia arba ilgą laiką veikia.
• Gali būti, kad jūsų naujasis šaldytuvas platesnis už ankstesnįjį. Tai visiškai 

normalu Dideli šaldytuvai veikia ilgesnį laiką.
• Gali būti, kad patalpoje yra aukšta temperatūra. Tai visiškai normalu.
• Gali būti, kad šaldytuvas neseniai prijungtas arba į jį neseniai sudėta maisto 

produktų. Visiškas šaldytuvo atvėsimas gali trukti pora valandų ilgiau.
• Gali būti, kad į šaldytuvą neseniai įdėta daug karštų maisto produktų. Įdėjus 

karštų maisto produktų, šaldytuvas veikia ilgiau, t.y. tol, kol produktai atvėsinami 
iki saugaus laikymo temperatūros.

• Gali būti, kad buvo dažnai atidarinėjamos durelės arba jos buvo ilgą laiką 
paliktos atidarytos. Į šaldytuvą pateko šilto oro, todėl šaldytuvas ilgiau veikia. 
Rečiau atidarinėkite dureles.

• Gali būti, kad šaldiklio arba šaldytuvo skyriaus durelės buvo paliktos atidarytos. 
Patikrinkite, ar gerai uždarėte dureles.

• Šaldytuve nustatyta labai žema temperatūra. Nustatykite aukštesnę šaldytuvo 
temperatūrą ir palaukite, kol ši temperatūra bus pasiekta.

• Gali būti, kad užsiteršė, susidėvėjo, buvo pažeistas arba blogai priglunda 
šaldytuvo arba šaldiklio durelių tarpiklis. Tarpiklį nuvalykite arba pakeiskite. 
Dėl pažeisto tarpiklio šaldytuvas ilgiau veikia, kad būtų palaikoma esama 
temperatūra.

Šaldiklio temperatūra labai žema, tačiau šaldytuvo skyriaus temperatūra 
normali.
• Šaldiklyje nustatyta labai žema temperatūra. Nustatykite aukštesnę šaldiklio 

temperatūrą ir patikrinkite.

Šaldytuvo temperatūra labai žema, tačiau šaldiklio skyriaus temperatūra 
normali.

• Šaldytuve nustatyta labai žema temperatūra. Nustatykite aukštesnę šaldytuvo 
temperatūrą ir patikrinkite.

Šaldytuvo skyriaus stalčiuose laikomi maisto produktai sušąla.
• Šaldytuve nustatyta labai žema temperatūra. Nustatykite aukštesnę šaldytuvo 

temperatūrą ir patikrinkite.
Temperatūra šaldytuve arba šaldiklyje labai aukšta.
• Šaldytuve nustatyta labai aukšta temperatūra. Šaldytuvo temperatūros nuostata 

daro poveikį šaldiklio temperatūrai. Nustatykite tokią šaldytuvo arba šaldiklio 
temperatūrą, kad ji būtų reikiamo lygio.

• Gali būti, kad durelės paliktos atidarytos. Dureles gerai uždarykite.
• Gali būti, kad į šaldytuvą neseniai įdėta daug karštų maisto produktų. Palaukite, 

kol šaldytuve arba šaldiklyje bus pasiekta norima temperatūra.
• Gali būti, kad šaldytuvas neseniai buvo prijungtas.  Šaldytuvas yra didelis, todėl 

jis visiškai atvėsta praėjus tam tikram laikui.

7  Rekomenduojami problemų sprendimo būdai
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Iš šaldytuvo sklinda garsai, primenantys mechaninio laikrodžio sekundžių 
tiksėjimą.
• Šį garsą skleidžia šaldytuvo solenoidinis vožtuvas. Solenoidinio vožtuvo funkcija 

- užtikrinti, kad šaldytuvo skyriuje cirkuliuotų aušinimo skystis; šis vožtuvas leidžia 
nustatyti aušinimą arba šaldymą bei vykdyti aušinimo funkcijas.  Tai visiškai 
normalu ir nėra gedimas.

Šaldytuvui pradėjus veikti, jis veikia triukšmingai.
• Šio šaldytumo darbo našumo savybės gali kisti, priklausomai nuo aplinkos 

temperatūros pokyčių. Tai normalu ir nėra gedimas.
Vibracija arba triukmas.
• Nelygios arba silpnos grindys. Šaldytuvas lėtai judinamas linguoja. Grindys turi 

būti lygios, pakankamai tvirtos, kad išlaikytų šaldytuvą.
• Triukšmą gali kelti ant šaldytuvo sudėti daiktai. Tokius daiktus reikėtų nuimti nuo 

šaldytuvo viršaus.
Garsai, panašūs į skysčio ištekėjimą arba purškimą.
• Šaldytuvas veikia jo viduje cirkuliuojant skysčio ir dujų srautams. Tai normalu ir 

nėra gedimas.
Girdimas garsas, kyg vėjas pūstų.
• Norint, kad šaldytuvas veiksmingai šaldytų, jame naudojami oro srauto aktyvikliai 

(ventiliatoriai). Tai normalu ir nėra gedimas.
Kondensacija ant vidinių šaldytuvo sienų.
• Apledėjimas ir kondensacija didėja esant karštam ir drėgnam orui. Tai normalu ir 

nėra gedimas. 
• Atidarytos durelės. Patikrinkite, ar visiškai uždarėte šaldytuvo duris.
• Gali būti, kad durelės buvo dažnai darinėjamos arba jos ilgą laiką buvo paliktos 

atidarytos. Rečiau atidarinėkite dureles.
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Ant šaldytuvo išorės arba tarp durelių susidaro drėgmės.
• Gali būti, kad oras labai drėgnas. Esant drėgnam orui tai visiškai normalu. 

Sumažėjus drėgnumui, kondensacija nesusidarys.
Šaldytuve sklinda prastas kvapas.
• Reikia išvalyti šaldytuvo vidų. Šaldytuvo vidų išvalykite naudodami kempinę, šiltą 

arba prisotintą angliarūgštės vandenį.
• Gali būti, kad kvapą išskiria kai kurie indai arba pakuotės medžiagos. Naudokite 

kitą indą arba kitokios rūšies pakavimo medžiagą.
Durelės neužsidaro.
• Gali būti, kad durims neleidžia užsidaryti maisto produktų pakuotės. Pakuotes, 

kurios trukdo durelėms užsidaryti, padėkite į kitą vietą.
• Gali būti, kad šaldytuvas nelygiai stovi ant grindų, todėl nesmarkiai jį stumtelėjus, 

jis gali judėti. Sureguliuokite aukščio reguliavimo varžtus.
• Nelygios arba netvirtos grindys. Grindys turi būti lygios ir pakankamai tvirtos, kad 

išlaikytų šaldytuvą.
Užstringa stalčiai.
• Gali būti, kad maisto produktai liečia stalčiaus stogą. Pertvarkykite stalčiuje 

esančius maisto produktus.
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