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NAUDOJIMO INSTRUKCIJALT

A. Dangčio rankena
B. Užraktas (jei toks yra)
C. Sandarinimo juosta
D. Atitirpinimo vandens išleidimo kamštis (jei yra)
E. Valdymo skydelis
F. Krepšys (jei yra)
G. Kondensatorius (galinėje dalyje)

ĮRENGIMAS
• Skaitykite skyrių PRIEŠ NAUDOJANT PRIETAISĄ.
• Išpakuokite prietaisą.
• Nuimkite 4 apsaugines dalis, esančias tarp dangčio ir 

prietaiso.

• Įsitikinkite, kad atitirpinimo vandens išleidimo kamštis (jei 
toks yra) įstatytas tinkamai (4).

• Kad prietaisas veiktų tinkamai ir išvengtumėte bet kokių 
nuostolių, kai atidaromas dangtis, palikite mažiausiai 7 cm 
atstumą nuo galinės sienos ir 7 cm atstumą nuo šoninių 
sienų.

• Sumontuokite priedus (jei yra).

Prieš naudodami prietaisą, išvalykite jo vidų.

1. Termostatas: jis gali būti naudojamas temperatūrai prietaiso 
viduje reguliuoti.

2. Raudona LED lemputė (jei yra): Rodo, kad prietaiso 
temperatūra nėra pakankamai žema.

3. Žalia LED lemputė (jei yra): rodo, kad prietaisas įjungtas.
4. Geltona / oranžine spalva degantis mygtukas (jei yra): 

suaktyvinama / išjungiama greito užšaldymo funkcija.

SVARBU. Jei gaminį naudojate kaip vėsinimo prietaisą, 
patikrinkite, ar nėra suaktyvinta greito užšaldymo 
funkcija, kad nesusprogtų buteliai.

Tikslus valdiklių išdėstymas gali skirtis ir priklauso nuo 
modelio.

Prietaiso įjungimas
• Gamykloje prietaisas nustatytas taip, kad šaldiklis veiktų 

optimaliai palaikydamas –18 °C temperatūrą.
• Įjunkite prietaisą.
• Užsidegs žalias šviesos diodas (jei yra).
• Taip pat užsidegs raudonas šviesos diodas (jei yra), nes 

temperatūra prietaiso viduje nėra pakankamai žema maisto 
produktams laikyti. Raudona LED lemputė įprastai išsijungia 
per pirmas šešias valandas po prietaiso įjungimo.

• Prijungę įrangą prie maitinimo įtampos ir palaukę kol bus 
pasiekta optimali temperatūrą, įsitikinkite, kad nepaspaustas 
greito užšaldymo mygtukas (geltonas šviesos diodas, jei yra, 
nešviečia).

• Maisto produktus į prietaisą dėkite tik tada, kai išsijungia 
raudonas šviesos diodas (jei yra).

Pastaba: Kadangi įrenginys sandarus, jo dangčio negalima 
atidaryti iškart po uždarymo. Palaukite kelias minutes 
prieš pakartotinai atidarydami prietaiso dangtį

Temperatūros reguliavimas
Tinkamą saugojimo temperatūrą parinkite termostatu.
Šis gaminys gali būti naudojamas kaip šaldiklis ir vėsintuvas.

• Jei gaminį norite naudoti kaip šaldiklį, termostatą nustatykite 
į padėtį „freezer“ (šaldiklis). Šiuo atveju gaminys turi būti 
naudojamas šaldytiems produktams laikyti, šviežiems 
produktams šaldyti ir ledui gaminti. 
Vidinę temperatūrą galima reguliuoti nuo –14 °C iki –22 °C 
(priklauso nuo aplinkos sąlygų, šis intervalas gali šiek tiek skirtis)
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• Jei gaminį norite naudoti kaip vėsintuvą, termostatą 
nustatykite į padėtį „cooler“ (vėsintuvas). Šiuo atveju 
gaminys turi būti naudojamas šviežiems produktams ir 
gėrimams laikyti.  
Vidinę temperatūrą galima reguliuoti nuo 0 °C iki +6 °C 
(priklauso nuo aplinkos sąlygų, šis intervalas gali šiek tiek 
skirtis)

• Jei prietaisą norite išjungti, termostatą nustatykite į padėtį 
OFF (išjungta). 
Šiuo atveju gaminys jau prijungtas prie maitinimo 
šaltinio.

SVARBU. Jei gaminį naudojate kaip vėsinimo prietaisą, 
patikrinkite, ar nėra suaktyvinta greito užšaldymo 
funkcija, kad nesusprogtų buteliai.

KAI PRIETAISAS NENAUDOJAMAS
Atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio, tada ištuštinkite, 
atitirpdykite (jei reikia) ir išvalykite. Palikite dureles atviras, kad 
skyrių viduje galėtų cirkuliuoti oras. Tai neleis susiformuoti 
pelėsiui ir nemaloniems kvapams bei neleis vykti vidinių sienų 
oksidacijai.

  VĖSINTUVO NAUDOJIMAS 

Prieš perjungiant režimą iš šaldiklio į vėsintuvą:
1. patikrinkite, ar skyriuje nėra šaldytų produktų, kurių 

nenorite atitirpdyti.
2. atitirpdykite ir išvalykite gaminį, kad jo dugne nesusikauptų 

vanduo.
Pastaba: Jei drėgnumo lygis labai aukštas, gali būti, kad 
prietaiso viduje ant sienelių ir dugno susikaups kondensatas. 
Tai visiškai normalu ir neturi jokios įtakos tinkamam prietaiso 
veikimui.

Tokiu atveju rekomenduojame uždaryti visus indus su skysčiu 
(pvz., puodus su sultiniu), suvynioti į plėvelę produktus, 
kuriuose yra daug vandens (pvz., daržoves).

SVARBU. Jei gaminį naudojate kaip vėsinimo prietaisą, 
patikrinkite, ar nėra suaktyvinta greito užšaldymo 
funkcija, kad nesusprogtų buteliai.

  ŠALDIKLIO NAUDOJIMAS 

Prieš dėdami šaldytus produktus į vidų patikrinkite, ar 
prietaisas yra nustatytas veikti kaip šaldiklis (žr. skiltį 
„Temperatūros reguliavimas“) ir ar nedega raudona 
lemputė.

PRIEŠ PERJUNGDAMI REŽIMĄ IŠ VĖSINTUVO Į ŠALDIKLĮ 
PATIKRINKITE, AR VIDUJE NĖRA MAISTO PRODUKTŲ IR 
BUTELIŲ, KAD NEUŽŠALTŲ NEREIKALINGI PRODUKTAI 
ARBA NESPROGTŲ BUTELIAI.

Žr. ant prietaiso esančią lentelę (jei yra).
Šaldomo maisto klasifikacija

Sudėkite šaldytus produktus į prietaisą ir surūšiuokite juos; 
laikymo data turi būti nurodyta ant pakuočių, kad produktus 
galėtumėte suvartoti iki pasibaigiant galiojimo terminui.
Patarimai laikant užšaldytą maistą
Įsigydami šaldytus maisto produktus:
• Įsitikinkite, kad jų pakuotė nepažeista (užšaldytas maistas 

pažeistoje pakuotėje gali būti sugedęs). 
Jei pakuotė išsipūtusi ar turi drėgnų dėmių, gali būti, kad 
ji nebuvo laikoma optimaliomis sąlygomis ir jau pradėjo 

atitirpti.
• Apsipirkdami, šaldytus produktus įsigykite paskutinius ir 

gabenkite juos šilumą izoliuojančiame šaltkrepšyje.
• Tik grįžę į namus, iškart įdėkite šaldytus gaminius į šaldymo 

kamerą.
• Venkite temperatūros pokyčių arba kiek įmanoma juos 

sumažinkite. 
Laikykitės ant pakuotės nurodyto naudojimo laiko.

• Visuomet vadovaukitės laikymo informacija, nurodyta ant 
pakuotės.

Pastaba.
Visiškai ar iš dalies atšildytą maistą iškart suvalgykite.
Nebešaldykite pakartotinai, nebent maistas buvo 
apdorotas jį atitirpinus. Jei buvo apdorotas (virtas, 
keptas ir t. t.), atitirpintas maistas gali būti užšaldomas 
pakartotinai.
Jei ilgai nėra elektros:
• Neatidarykite prietaiso dangtelio, išskyrus, kai norite 

įdėti ledų pakuotes (jei yra) ant šaldomo maisto 
prietaiso kairėje ir dešinėje. Tai sulėtins temperatūros 
kilimą.

ŠALDYTŲ MAISTO PRODUKTŲ LAIKYMAS
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MAISTO ŠALDYMAS

Prieš šaldydami produktus patikrinkite, ar prietaisas yra 
nustatytas veikti kaip šaldiklis (žr. skiltį „Temperatūros 
reguliavimas“) ir ar nedega raudona lemputė.

Šviežio maisto paruošimas šaldyti
• • Prieš šaldydami įvyniokite ir užsandarinkite šviežią maistą 

naudodami: aliuminio foliją ar plėvelę arba sudėkite į oro ir 
vandens nepraleidžiančius plastikinius maišelius, polietileno 
indelius su dangteliais, tinkamus maistui šaldyti.

• • Kad būtų išlaikyta aukšta šaldyto maisto kokybė, ruošiamas 
šaldyti maistas turi būti šviežias, prinokęs ir geriausios 
kokybės.

• • Šviežios daržovės ir vaisiai turėtų būti užšaldyti tik juos 
nuskynus, kad būtų išlaikyta visa pirminė maistinė vertė, 
spalva ir skonis.

• • Prieš dėdami karštą maistą į šaldiklį, palikite jį atvėsti. 

Šviežio maisto šaldymas
• Maisto produktus, kurie bus šaldomi, sudėkite taip, kad šie 

tiesiogiai liestųsi prie atitinkamų prietaiso sienelių:
A. maisto produktai, paruošti šaldyti;
B. maisto produktai, kurie jau yra šaldyti.

• Nedėkite maisto produktų, kurie dar tik turi būti užšaldyti, 
taip, kad jie tiesiogiai liestųsi su jau užšaldytais maisto 
produktais.

• Kad šaldoma būtų tinkamai ir sparčiai, maisto produktus 
reikia susmulkinti; tai pravers ir tada, kai šaldytus produktus 
norėsite vartoti.

1. Mažiausiai prieš 24 
valandas prieš dedant 
šviežius maisto 
produktus į prietaisą 
paspauskite spartaus 
užšaldymo mygtuką.

2. Sudėkite norimus šaldyti 
produktus

ir uždarę prietaiso dangtį 
neatidarinėkite jo 24 val. 
Greito užšaldymo funkcija 
automatiškai išsijungia po 
maždaug 50 val.

PRIETAISO ATŠILDYMAS

Prietaisas turi būti atšildytas, kai ledo 
storis ant sienelių pasiekia 5–6 mm. 
• Atjunkite prietaisą nuo pagrindinio 

maitinimo šaltinio.
• Išimkite maisto pakuotes iš prietaiso 

ir įvyniokite jas arti vieną kitos į 
laikraštį ir laikykite labai šaltoje vietoje 
nuo šilumos apsaugančiame krepšyje.

• Prietaiso dangtį palikite atdarą.
• Ištraukite vidinį atitirpusio vandens 

išleidimo angos kištuką (priklausomai 
nuo modelio).

• Ištraukite išorinį atitirpusio vandens išleidimo angos kištuką 
(atsižvelgiant į modelį) ir padėkite jį taip, kaip parodyta.

• Pastatykite dubenį prie vandens išleidimo kanalo, kad 
surinktų likusį vandenį. Jei yra, naudokite dalytuvą.

• Pagreitinkite atitirpimą naudodami mentelę ledui nuo 
prietaiso sienų atskirti.

• Pašalinkite ledą nuo prietaiso dugno.
• Kad išvengtumėte ilgalaikio prietaiso vidaus pažeidimo, 

nenaudokite smailių ar aštrių metalo įrankių ledui pašalinti.
• Vidui atšildyti nenaudokite abrazyvinių medžiagų ir 

nešildykite dirbtinai.
• Kruopščiai išdžiovinkite prietaiso vidų.
• Baigus atšildymą, įdėkite kaištį.

DANGČIO LEMPUTĖS KEITIMAS (jei yra)
• Atjunkite prietaisą nuo pagrindinio 

maitinimo šaltinio. 
• Išimkite difuzorių, iš eilės atlikdami 

paveiksle nurodytus veiksmus.
• Išsukite elektros lemputę ir 

pakeiskite ją identiška tokios pat 
galios vatais ir įtampos lempute.

• Vėl į prietaisą įstatykite difuzorių ir 
kamštį.

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRAS
Prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros po pardavimo tarnybą:
1. Įsitikinkite, kad patys negalite išspręsti problemos.
2. Prietaisą vėl įjunkite, kad patikrintumėte, ar problema liko 

neišspręsta. Jei liko neišspręsta, prietaisą atjunkite nuo 
elektros tinklo ir, prieš vėl prijungdami, palaukite apie 
valandą.

3. Jei atlikus šiuos veiksmus problema išlieka, kreipkitės į 
aptarnavimų po pardavimo tarnybą.

4. 
GEDIMŲ ŠALINIMO VADOVAS
1. Raudonas šviesos diodas (jei yra) neužgesta.
• Gal sutriko elektros tiekimas?
• Gal vyksta atitirpdymas?
• Ar prietaiso dangtis tinkamai uždarytas?
• Gal prietaisas stovi arti šilumos šaltinio?
• Ar tinkamai nustatytas termostatas?
• Ar vėdinimo grotelės ir kondensatorius yra švarūs?
2. Prietaisas veikia pernelyg garsiai.
• Ar prietaisas pastatytas tikrai horizontaliai?
• Ar prietaisas nesiliečia su kitais baldais ar objektais, 

galinčiais sukelti vibraciją?
• Ar pašalinta pakuotė nuo prietaiso apačios?
Pastaba. Gurguliavimo garsai iš šaldymo grandinės išsijungus 
kompresoriui yra visiškai įprasta.
3. Žalias šviesos diodas (jei yra) nešviečia ir prietaisas 

neveikia.
• Gal sutriko elektros tiekimas?
• Ar kištukas gerai įkištas į lizdą?
• A nesugadintas elektros laidas?
4. Žalias šviesos diodas (jei yra) nešviečia, o prietaisas 

veikia.
• Neveikia žalias šviesos diodas. Kreipkitės į priežiūros po 

pardavimo skyrių
dėl keitimo.
5. Kompresorius veikia nuolatos.
• Ar į prietaisą nebuvo įdėta karšto maisto?
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• Ar prietaiso dangtis nebuvo paliktas ilgam atdaras?
• Gal prietaisas stovi labai šiltoje patalpoje arba arti šilumos 

šaltinių?
• Ar tinkamai nustatytas termostatas?
• Gal atsitiktinai buvo nuspaustas spartaus užšaldymo 

funkcijos mygtukas (priklauso nuo modelio)?
6. Pernelyg daug ledo ant viršutinių kraštų.
• Ar atitirpdyto vandens išleidimo kaiščiai tinkamai įstatyti?
• Ar prietaiso dangtis tinkamai uždarytas?
• Ar nesugadintas / nedeformuotas prietaiso dangčio 

tarpiklis? 

(Žr. skyrių „Įrengimas“)
• Ar išėmėte 4 apsaugines detales? 

(Žr. skyrių „Įrengimas“)
7. Ant prietaiso išorinių sienelių susidaro kondensatas
• Įprasta, kad kondensatas formuojasi esant tam tikroms 

atmosferos sąlygoms (kai drėgmės daugiau nei 85 
proc.), arba, jei prietaisas pastatytas drėgnoje ar menkai 
vėdinamoje patalpoje. Tai neturi jokios įtakos prietaiso 
veikimui.

8. Nevienodas ledo sluoksnis ant vidinių prietaiso sienų.
• Tai visiškai normalus reiškinys.

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRAS
Prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros po pardavimo 
tarnybą:
1. Įsitikinkite, kad patys negalite išspręsti problemos.
2. Prietaisą vėl įjunkite, kad patikrintumėte, ar problema liko 

neišspręsta. Jei liko neišspręsta, prietaisą atjunkite nuo 
elektros tinklo ir, prieš vėl prijungdami, palaukite apie 
valandą.

3. Jei atlikus šiuos veiksmus problema išlieka, kreipkitės į 
aptarnavimų po pardavimo tarnybą.

Nurodykite:
• gedimo pobūdį;
• modelį;
• techninės priežiūros numerį (tai yra numeris po žodžio 

SERVICE duomenų lentelėje ant užpakalinės prietaiso 
pusės);

• savo tikslų adresą;
• savo telefono numerį 

ir vietovės kodą.

400011234650


