
PRIETAISO APRAŠYMASLT

PRIETAISO DIAGRAMA (1 pav.)
A. Rankena.
B. Apsaugos užraktas (jei yra).
C. Tarpiklis.
D. Skyriklis (jei yra).
E. Atitirpusio vandens išleidžiamasis kaištis.
F. Valdymo pultas.
G. Šoninės variklio vėdinimo grotelės.

VALDYMO PULTO DIAGRAMA (2 pav.)
1. Raudona lemputė: mirksinti lemputė nurodo aliarmo 

būseną (žr. skirsnį „Trikčių šalinimo vadovas“).
2. Mėlyna lemputė: „6-ojo jausmo“ (6th Sense) funkcija 

įjungiama automatiškai ir jos nereikia pasirinkti naudotojui, 
todėl mėlyna LED lemputė (2) „Sense“ šviečia visada. 
Daugiau techninės informacijos pateikta sk. „6-ojo jausmo 
(6th Sense) funkcija“.

3. Žalios lemputės: nurodo, kad prietaisas veikia ir 
temperatūra yra nustatyta.

4. Nustatytosios temperatūros mygtukas: juo 
reguliuojama nustatytoji temperatūra ir aktyvinamos / 
deaktyvinamos spartaus užšaldymo procedūros.

PRIEŠ NAUDOJANT PRIETAISĄ
Jūsų naujasis prietaisas skirtas naudoti buityje ir toliau 
išvardytose bei panašaus pobūdžio vietose:
- virtuvėse (parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo 

vietose);
- ūkiniuose pastatuose;
- viešbučiuose, moteliuose, rezidencijose, „nakvynė su 

pusryčiais„ įstaigose (klientams).
Šį prietaisą leidžiama naudoti tik šviežiems maisto 
produktams užšaldyt ir ledui gaminti.
Reglamentai reikalauja, kad prietaisas būtų įžemintas. 
Gamintojas nėra atsakingas už asmenų ar gyvūnų 
traumas arba turto sugadinimą dėl pirmiau pateiktų 
procedūrų ir priminimų nesilaikymo. 
1. Išpakavę patikrinkite, ar prietaisas nepažeistas ir ar 

durelės gerai užsidaro, o tarpiklis nepažeidžiamas. 
Apie bet kokius pažeidimus būtina per 24 valandas nuo 
prietaiso pristatymo pranešti pardavėjui.

2. Prieš įjungdami prietaisą, palaukite dvi valandas – 
taip užtikrinsite, kad aušalo cirkuliavimo sistema bus 
optimalios būklės.

3. Įrengimą ir prijungimo prie elektros darbus turi atlikti 
kvalifikuotas technikas; jis privalo vadovautis gamintojo 
instrukcijomis ir vietos saugos reglamentais.

4. Prieš naudodami prietaisą, išvalykite jo vidų.
 • Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo 

patikrinkite, ar jo įtampa yra tokia pati, kokia nurodyta 
prietaiso galinėje dalyje esančioje duomenų plokštelėje.

 • Prijungiant elektros maitinimą būtina paisyti vietos 
reglamentų. 

ĮRENGIMAS
• Prietaisą išpakuokite.
• Išimkite 4 tarpiklius, kurie yra tarp durų ir prietaiso. 

(3 pav.)
• Įsitikinkite, ar atitirpusio vandens išleidžiamasis kaištis 

(jei yra) yra tinkamoje padėtyje (E).
• Kad prietaisas optimaliai veiktų ir nebūtų pažeistas 

atidarant duris, ties galine sienele ir šonuose palikite 
mažiausiai 7 cm erdvės. (4 pav.)

• Sumontuokite priedus (jei yra).

PRIETAISO ĮJUNGIMAS
• Prietaisą prijunkite prie elektros tinklo.
• Užsidegs žalias šviesos diodas („Normalus“).
• Užsidegs mėlynas šviesos diodas (jausmas).
• Užsidegs raudonas šviesos diodas; jis parodo, kad 

temperatūra prietaiso viduje nėra pakankamai žema 
maisto produktams laikyti. Įprastai raudonas šviesos 
diodas išsijungia per pirmąsias šešias valandas įjungtus 
prietaisą.

• Maisto produktus į prietaisą dėkite tik tada, kai išsijungia 
raudonas šviesos diodas.

Pastaba: 
Dangčio tarpiklis yra efektyvus, todėl prietaiso dangtis 
lengvai neatsidarys iš karto po to, kai jis uždaromas. Prieš 
vėl atidarydami prietaiso dangtį, palaukite kelias minutes.

TEMPERATŪROS REGULIAVIMAS
Mygtuku (4) pasirinkite norimą temperatūrą.
Norėdami pakeisti vidaus temperatūrą, atlikite tokius 
veiksmus:
• Spaudykite mygtuką (4). Kaskart paspaudus šį mygtuką, 

atnaujinama nustatytoji temperatūra ir iš eilės rodomos 
„Normal“ (Normalus), „Eco“ (Ekonom.) ir „Max“ vertės.

• Pasirinkite „Max“, jei norite, kad saugojimo temperatūra 
būtų žemesnė.

• Jei produktų nedaug, rekomenduojama naudoti „Eco“ 
nuostata – tada optimaliau bus naudojama elektros 
energija.

Žalios indikatorių lemputės (3) nurodo pasirinktą nustatymą 
tokia tvarka:

Eco (Ekonom.): aukščiausia 
šaldymo temperatūra (kairioji 
indikatoriaus lemputė).
Normal (Normalus): vidutinė 
temperatūra (dešinioji indikatoriaus 
lemputė).
Max (Didž.): žemiausia šaldymo 
temperatūra (šviečia abi indikatoriaus 
lemputės).
Shopping (po apsipirkimo): 
greitasis užšaldymas (šviečia abi 
indikatoriaus lemputės).  
Žr. sk. „Šviežio maisto šaldymas“.

Pastaba: 
šios nuostatos bus išsaugotos atmintyje, net ir įvykus 
elektros tiekimo pertrūkiui. Laikas, per kurį šaldyklės vidaus 
temperatūra pasiekia nustatytąją vertę, gali skirtis – tai 
priklauso nuo klimato sąlygų ir nustatytosios temperatūros.

„6-OJO JAUSMO” (6TH SENSE)“ FUNKCIJA
Funkcija „6-ojo jausmo“ (6th Sense)“ veikia nuolatos ir 
kontroliuoja vidinę prietaiso temperatūrą bei užtikrina 
optimalias laikymo sąlygas.
Šios funkcijos veikimas nutraukiamas automatiškai 
paskesniais atvejais:
• Atidaromos durys
 Ši funkcija aktyvinama kaskart, kai atidarius duris pakinta 

temperatūra prietaiso viduje. Ši funkcija veikia tol, kol 
veikimo sąlygos vėl tampa optimalios.

• Šaldyklėje saugomi maisto produktai
 Ši funkcija aktyvinama kaskart, kai įdedama daug maisto 

produktų. Ši funkcija veikia tol, kol veikimo sąlygos vėl 
tampa optimalios įdėtiems maisto produktams – taip 



užtikrinama geriausia užšaldymo proceso kokybės ir 
energijos sunaudojimo pusiausvyra. 

Pastaba: 
„6-ojo jausmo” (6th Sense)“ funkcijos veikimo trukmė 
nustatoma automatiškai; ši trukmė gali skirtis priklausomai 
nuo prietaiso naudojimo pobūdžio.

PRODUKTŲ UŽŠALDYMAS
Šviežių produktų paruošimas užšaldyti
• Prieš užšaldydami šviežius produktus, juos suvyniokite 

ir sandarinkite; tam naudokite aliuminio foliją, lipnią 
plėvelę, oro ir vandens nepraleidžiančius plastikinius 
maišelius, polietileno indus su dangčiais, jei jie pritaikyti 
užšaldytiems produktams laikyti.

• Maisto produktai turi būti švieži, prinokę, kokybiški – tik 
tada užšaldyti maisto produktai bus aukštos kokybės.

• Šviežias daržoves ir vaisius rekomenduojama užšaldyti 
iš karto juos surinkus – tada bus išsaugota jų pradinė 
maistinė vertė, konsistencija, spalva ir kvapas.

• Karštus maisto produktus atvėsinkite, prieš juos dėdami į 
prietaisą.

Šviežių maisto produktų užšaldymas
• Maisto produktus, kuriuos norite užšaldyti, dėkite taip, 

kad jie liestų prietaiso sieneles:
 A) - maisto produktai, kuriuos norite užšaldyti,
 B) - jau užšaldyti maisto produktai.
• Maisto produktus, kuriuos norite užšaldyti, stenkitės dėti 

taip, kad jie neliestų jau užšaldytų maisto produktų.
• Kad maisto produktai užšaltų kuo geriau ir sparčiau, juos 

padalykite mažomis porcijomis. Be to, tai bus naudinga 
tada, kai užšaldytus produktus norėsite naudoti.

• Jei įdedamas minimalus maisto produktų kiekis  
(iki 1/4 maksimalaus užšaldymo galingumo, kuris 
nurodytas duomenų plokštelėje), prietaiso veikimą 
automatiškai valdyts „6-ojo jausmo” (6th Sense) funkcija; 
naudotojui nereikės atlikti jokių veiksmų.

• Jei norima užšaldyti daugiau maisto produktų (iki 
maksimalaus prietaiso užšaldymo galingumo, kuris 
nurodytas duomenų plokštelėje), atlikite tokius veiksmus:

 1. Mažiausiai prieš 24 valandas prieš dedant į prietaisą 
šviežius maisto produktus užšaldyti, apytikriai 
3 sekundėms nuspauskite mygtuką (4), kad 
aktyvintumėte spartaus užšaldymo funkciją. Nuosekliai 
mirksės žali šviesos diodai (3).

 2. Sudėkite maisto produktus, kuriuos norite užšaldyti, į 
prietaisą ir prietaiso dangčio neatidarykite 24 valandas. 
Praėjus šiam laikui, maisto produktai bus užšaldyti.

Spartaus užšaldymo funkciją rankiniu būdu galima išjungti 
paspaudžiant mygtuką (4).
Jei spartaus užšaldymo funkcija neišjungiama rankiniu 
būdu, ją automatiškai išjungia pats prietaisas po 50 valandų.

MAISTO PRODUKTŲ SAUGOJIMAS 
Žr. ant prietaiso esančią lentelę.
Užšaldytų maisto produktų klasifikavimas
Sudėkite užšaldytus produktus ir juos suklasifikuokite; 
rekomenduojama ant pakuočių nurodyti saugojimo datą, 
kad produktus suvartotumėte iki galiojimo pabaigos datos, 
kuri mėnesiais nurodyta 6 pav. kiekvienam produktų tipui.
Patarimai dėl užšaldytų maisto produktų saugojimo
Kai perkate užšaldytus maisto produktus:
• Patikrinkite, ar nepažeista pakuotė (maisto produktai 

pažeistuose induose gali būti sugedę). Jei pakuotė 
išbrinkusi arba ant jos yra drėgnų dėmių, gali būti, 
kad produktas buvo saugomas esant netinkamoms 

sąlygoms, todėl jis iš dalies atitirpo.
• Apsipirkdami užšaldytus maisto produktus pirkite 

paskutinius ir juos neškite maišelyje su izoliacija nuo 
šilumos.

• Grįžę namo užšaldytus maisto produktus iš karto 
sudėkite į prietaisą.

• Stenkitės, kad nebūtų temperatūros svyravimo arba jis 
būtų kuo mažesnis. Paisykite ant pakuotės nurodytos 
galiojimo pabaigos datos.

• Visada paisykite ant užšaldytų produktų pakuočių 
esančių saugojimo instrukcijų.

Pastaba:
• Visiškai arba iš dalies atitirpdytus maisto produktus 

nedelsiant suvartokite. Pakartotinai neužšaldykite, 
nebent atitirpdytas maistas iškepamas / 
išverdamas. Pagamintus maisto produktus galima 
vėl užšaldyti.

• Jei ilgą laiką tęsiasi elektros pertrūkis: 
Nedarinėkite prietaiso durų; jas atidarykite tik tam, 
kad virš užšaldytų maisto produktų dešinėje ir 
kairėje prietaiso pusėse įdėtumėte ledo paketus 
(jei yra). Tada temperatūra kils lėčiau.

PERSPĖJIMAI IR REKOMENDACIJOS
Pasirūpinkite, kad įrengiant prietaisą jis nepažeistų 
maitinimo kabelio.
• Prietaise nelaikykite stiklinių indų su skysčiais – indai gali 

sudužti.
• Nevalgykite ką tik iš prietaiso išimtų ledo kubelių ar 

ledinukų, nes galite nušalti.
• Prieš vykdydami techninės priežiūros arba valymo 

darbus, būtinai prietaisą atjunkite nuo elektros tinklo arba 
atjunkite elektros tiekimą.

• Prietaiso neįrenkite tiesioginiuose saulės spinduliuose 
arba arti šilumos šaltinių, kitaip gali padidėti energijos 
sunaudojimas.

• Į prietaisą nedėkite aerozolinių purškimo skardinių 
arba indų su suslėgtosiomis dujomis arba degiomis 
medžiagomis.

• Arti šio ir kitų buities prietaisų nelaikykite ir nenaudokite 
benzino ar kitų degių skysčių ir dujų. Dėl garų gali kilti 
gaisro ar sprogimo pavojus.

• Įrengtas prietaisas turi stovėti idealiai horizontalioje 
padėtyje. Grindys turi būti pakankamai tvirtos, kad 
išlaikytų prietaiso svorį. Įrengimo vieta turi būti 
pakankamai erdvi ir tikti prietaiso paskirčiai.

• Prietaisą įrenkite sausoje, gerai vėdinamoje vietoje. 
Prietaisas pritaikytas veikti tam tikrame aplinkos 
temperatūros diapazone, atitinkančiame klimato 
klasę, kuri nurodyta prietaiso galinėje dalyje esančioje 
duomenų plokštelėje (7 pav.). Jei prietaisą ilgą laiką 
veikia temperatūra už nurodyto diapazono ribų, 
prietaisas gali pradėti blogai veikti.

• Rekomenduojama prietaisą palikti prijungtą, jei jis 
paliekamas tuščias net ir trumpam laikui.

• Perkeldami prietaisą būkite atsargūs, kad 
nepažeistumėte grindų (pvz., parketo). Kad prietaisą 
būtų lengviau perkelti, rekomenduojama, jei įmanoma, jį 
iš anksto ištuštinti.

Pastaba: 
prietaisą perkelti ir įrengti turi du arba daugiau žmonių.
• Nenaudokite jokių mechaninių įtaisų ar kitokių priemonių 

atitirpdymui paspartinti; naudokite tik gamintojo 
rekomenduojamas ir (arba) pateikiamas priemones.

• Prietaiso viduje nenaudokite elektros prietaisų, nebent 
konkrečius prietaisus rekomenduoja naudoti gamintojas.



• Šio prietaiso viduje esanti lemputė skirta naudoti tik 
buitiniuose prietaisuose; ji netinka patalpų apšvietimui 
namuose (EB reglamentas 244/2009).

• Prietaisu negalima leisti naudotis vaikams iki 
8 metų amžiaus, asmenims, turintiems fizinių, 
jutiminių ar protinių gebėjimų ribotumų, ir 
asmenims, neturintiems su prietaisu susijusios 
patirties bei žinių, nebent tokius asmenis išmoko už 
jų saugą atsakingi asmenys.

• Neleiskite vaikams žaisti su prietaisų ar lįsti į jo vidų 
– jie gali užsitrenkti viduje ir uždusti.

• Maitinimo kabelį modifikuoti arba pakeisti leidžiama 
tik kvalifikuotiems darbuotojams arba techninės 
priežiūros po pardavimo tarnybai.

• Nenaudokite ilginamųjų laidų ir adapterių.
• Elektros maitinimą turi būti galima atjungti arba 

prietaisą atjungiant nuo elektros tinklo, arba 
naudojant už elektros lizdo įrengtą dviejų polių 
jungiklį.

• Įsitikinkite, ar prietaiso duomenų plokštelėje 
nurodyta įtampa atitinka namų elektros tinklo įtampą.

• Nenurykite ledo paketų (jei yra) turinio (jis nėra 
toksiškas).

• Stenkitės kuo rečiau darinėti duris.
• Šiame prietaise naudojama „paviršinio 

kondensatoriaus“ technologija – kondensavimo 
blokas įrengtas šaldyklės sienelėse. Todėl 
prietaisui veikiant šoninės ir priekinė prietaiso 
sienelės gali įkaisti. Tai visiškai normalu; be to, 
sumažėja pavojus, kad kondensato atsiras esant 
itin nepalankioms aplinkos sąlygoms (žr. skirsnį 
„Trikčių šalinimo vadovas“).

PRIETAISO ATITIRPDYMAS
Kai ledo storis ant prietaiso sienelių pasiekia 5–6 cm, 
prietaisą reikia atitirpdyti.
• Prietaisą atjunkite nuo maitinimo tinklo.
• Iš prietaiso išimkite maisto produktus ir juos padėkite 

labai vėsioje vietoje arba sudėkite į maišelį su izoliacija 
nuo šilumos.

• Palikite atviras prietaiso duris.
• Ištraukite vidinį atitirpusio vandens išleidimo kaištį 

(priklauso nuo modelio) (8 pav.).
• Ištraukite išorinį atitirpusio vandens išleidimo kaištį 

(priklauso nuo modelio) (8 pav.).
• Naudokite prietaiso viduje esantį skyriklį (priklauso nuo 

modelio) kaip likusio vandens surinkimo indą ((D) kaip 
pavaizduota 8 pav). Jei skyriklio nėra, naudokite žemą 
indą.

• Atitirpdymą paspartinsite mentele grandydami šerkšną 
nuo prietaiso sienelių.

• Pašalinkite šerkšną nuo prietaiso apačios.
• Kad visam laikui nepažeistumėte prietaiso vidaus, 

ledui šalinti nenaudokite smailių arba aštrių 
metalinių įrankių.

• Nenaudokite abrazyvinių priemonių, vidaus dirbtinai 
nekaitinkite.

• Prietaiso vidų gerai nusausinkite.
• Pasibaigus atitirpdymui, vėl įkiškite kaištį.

PRIEŽIŪRA IR REMONTAS
• Nuo viršutinių kraštų nuvalykite šerkšną (žr. „Trikčių 

šalinimo vadovas“).
• Atitirpus šiltu vandeniu ir (arba) nestipraus poveikio 

valikliu sudrėkinta kempine išvalykite vidų.
• Nuvalykite šoninę ventiliacijos angą (jei yra).
Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, 

prietaisą atjunkite nuo elektros tinklo. Prietaisui 
valyti nenaudokite abrazyvinių medžiagų, metalinių 
šveistukų ar dėmių šalinimo priemonių (pvz., acetono, 
trichloroetileno ).
Prietaisą valykite ir jo techninę priežiūrą atlikite kartą 
per metus – tada prietaiso veikimas bus geriausias.

LEMPUTĖS (jei yra) DANTYJE PAKEITIMAS
• Prietaisą atjunkite nuo elektros tinklo.
• Išimkite sklaidytuvą vykdydami paveikslėlyje pavaizduotų 

veiksmų seką.
• Išsukite lemputę ir ją pakeiskite tokios pačios galios ir 

įtampos identiška lempute.
• Sumontuokite sklaidytuvą ir prietaisą prijunkite prie tinklo.

TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS
1. Mirksi raudonas šviesos diodas.
 • Gal atsirado elektros tiekimo pertrūkis?
 • Gal vyksta atitirpdymas?
 • Gal neseniai buvo įdėta šviežių maisto produktų?
 • Ar gerai uždarytas prietaiso dangtis?
 • Gal prietaisas stovi arti šilumos šaltinio?
 • Ar švarios ventiliacijos grotelės ir kondensatorius?
2. Vienu metu mirksi visi šviesos diodai.
 • Kreipkitės į techninės priežiūros po pardavimo tarnybą.
3. Prietaisas veikia pernelyg garsiai.
 • Ar prietaisas stovi visiškai horizontaliai?
 • Gal prietaisas liečia kitus baldus arba objektus, dėl 

kurių gali kilti vibracija?
 • Ar nuo prietaiso apačios nuimtos pakavimo medžiagos?
Pastaba: 
išsijungus kompresoriui aušalo cirkuliavimo sistemoje girdisi 
gurguliavimo garsai – tai visiškai normalu.
4. Nešviečia nė vienas šviesos diodas ir prietaisas 

neveikia.
 • Gal atsirado elektros tiekimo pertrūkis?
 • Ar kištukas gerai įkištas į lizdą?
 • Ar nepažeistas elektros kabelis?
5. Nešviečia nė vienas šviesos diodas, o prietaisas 

veikia.
 • Kreipkitės į techninės priežiūros po pardavimo tarnybą.
6. Kompresorius veikia nenutrūkstamai.
 • Gal į prietaisą sudėjote karštų maisto produktų?
 • Gal ilgą laiką buvo atidarytas prietaiso dangtis?
 • Gal prietaisas stovi labai šiltoje patalpoje arba arti 

šilumos šaltinių?
 • Gal aktyvinta spartaus užšaldymo funkcija? (nuosekliai 

mirksi žali šviesos diodai)
7. Ant viršutinio krašto yra per daug ledo.
 • Ar tinkamai įstatyti atitirpusio vandens išleidžiamieji 

kaiščiai?
 • Ar gerai uždarytas prietaiso dangtis?
 • Gal pažeistas arba deformuotas prietaiso dangčio 

tarpiklis? (Žr. skirsnį „Įrengimas“)
 • Gal buvo išimtos 4 apsauginės dalys? (Žr. skirsnį 

„Įrengimas“)
8. Ant prietaiso išorinių sienelių susidaro 

kondensatas.
 • Esant tam tikroms atmosferinėms sąlygoms 

(drėgnumas viršija 85 %) arba jei prietaisas stovi 
drėgnoje arba blogai vėdinamoje patalpoje, susidaro 
kondensatas – tai normalu. Tai niekaip nekenkia 
prietaiso veikimo našumui.

9. Ant prietaiso vidinių sienelių esančio ledo sluoksnis 
yra nevienodas.

 • Šis reiškinys yra visiškai normalus.



APLINKOS APSAUGA
1. Pakuotė 
Pakavimo medžiagos perdirbamos 100 %; jos pažymėtos 
perdirbimo simboliu. Prietaisą išmesdami paisykite vietos 
reglamentų. Pakuotės medžiagas (plastikinius maišelius, 
polistirolo dalis ir kt.) laikykite vaikams nepasiekiamoje 
vietoje; šios medžiagos potencialiai pavojingos.
2. Išmetimas
Prietaisas pagamintas naudojant perdirbamas medžiagas.
Šis prietaisas turi ženklinimą, kad jis atitinka Europos 
direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektronikos įrenginių 
atliekų (WEEE) reikalavimus. Tinkamai išmesdami šį 
prietaisą, aplinką ir žmonių sveikatą padėsite apsaugoti nuo 
neigiamo poveikio. 
Ant prietaiso arba pridėtuose dokumentuose esantis simbolis 
 

 nurodo, kad su šiuo prietaisu negalima elgtis kaip 
su buitinėmis šiukšlėmis; jį privaloma atiduoti specialiam 
surinkimo centrui, kad jo elektros ir elektroninė įranga būtų 
perdirbta.
Prietaisą išmesdami nupjaukite maitinimo laidą, nuimkite 
dureles ir išimkite lentynas - tada vaikai negalėsi įlindę į jį 
užsidaryti.
Prietaisą išmeskite paisydami vietos atliekų išmetimo 
reglamentų; jį nuvežkite į specialų surinkimo centrą; 
prietaiso net kelioms dienoms nepalikite be priežiūros, nes 
jis potencialiai gali kelti pavojų vaikams.
Dėl išsamesnės informacijos apie šio prietaiso apdorojimą, 
utilizavimą ir perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios 
instituciją, buitinių atliekų surinkimo tarnybą arba 
parduotuvę, kurioje šį prietaisą pirkote. 

Informacija:
Šiame prietaise CFC medžiagų nėra. Aušinamojo skysčio 
grandinėje naudojama R134a (HFC) arba R600a (HC) 
(žr. prietaiso viduje esančią duomenų plokštelę).
Prietaisai su izobutanu (R600a): izobutanas yra aplinkai 
nekenkiančios gamtinės dujos, tačiau jos lengvai 
užsiliepsnoja. Todėl pasirūpinkite, kad aušinamojo skysčio 
grandinių vamzdeliai nebūtų pažeisti.
Šiame gaminyje gali būti šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
kurios aptariamos Kioto protokole; aušinamosios dujos yra 
hermetiškai sandarioje sistemoje.
Aušinamosios dujos: R134a turi (GWP) 1300 potencialą 
visuotinio atšilimo atžvilgiu.

Atitikties deklaracija 
• Šis prietaisas skirtas maistui laikyti; jis pagamintas 

paisant (CE) Nr. 1935/2004 reglamento.
• Šis prietaisas suprojektuotas, pagamintas ir 

parduodamas paisant atitikties šiems standartams:
 - „Žemos įtampos“ direktyvos 2006/95/EB (kuri pakeičia 

73/23/EEB ir vėlesnius papildymus) saugos standartai;
 - EMC direktyvos 2004/108/EEB apsaugos reikalavimai.
Šio prietaiso elektros sauga garantuojama tik tuo atveju, 
jei jis tinkamai prijungiamas prie aprobuotos įžeminimo 
sistemos.

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PO PARDAVIMO TARNYBA
Prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros po 
pardavimo tarnybą:
1. Pamėginkite problemą išspręsti patys.
2. Prietaisą vėl įjunkite, kad pažiūrėtumėte, ar problema 

išsisprendė. Jei ji neišsisprendė, prietaisą atjunkite 
nuo elektros tinklo ir, prieš vėl prijungdami, palaukite 
apytikriai valandą.

3. Jei atlikus šiuos veiksmus problema neišsiprendžia, 
kreipkitės į techninės priežiūros po pardavimo tarnybą.

Nurodykite:
• gedimo pobūdį;
• modelį;
• techninės priežiūros numerį (skaičių po žodžio SERVICE 

prietaiso galinėje dalyje esančioje duomenų plokštelėje);
• savo visą adresą;
• savo telefono numerį ir regiono kodą. 
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CLASE/KLASSE
CLASSE/CLASS °C °F

SN 10 - 32 50 - 90
N 16 - 32 61 - 90

ST 16 - 38 61 - 100
T 16 - 43 61 - 110
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