
SPARTUSIS VADOVAS

Šaldytuvo kamera
A.  Ventiliatorius ir antibakterinis bei kvapus 

pašalinantis filtras (priklausomai nuo modelio)
B.	 Valdymo	pultelis	su	LED	lemputėmis
C. Lentynos
D.	 Zona	virš	vaisių	ir	daržovių	stalčiaus
E.	 Vaisių	ir	daržovių	stalčius
F.	 Tipo	plokštelė	(šone)
M. Dėklai	durelėse
N. Laikiklis buteliams (jei yra)
O.	Butelių	lentyna	

Mažiausiai šalta zona
Vidurinė zona
Šalčiausia zona
Vaisių ir daržovių zona 

Šaldiklio kamera 
G.	Viršutinis	stalčius	(zona	užšaldytam	arba	giliai	

užšaldytam	maistui	laikyti)
H.	 Vidurinis	stalčius	(zona	užšaldytam	arba	giliai	

užšaldytam	maistui	laikyti)
I.	 Apatinis	stalčius	(užšaldymo	zona)
L. Indeliai ledukams (jei yra)

Pastaba: visus	stalčius,	lentynėles	ir	durų	lentynėles	
galima	išimti. 

Ideali	maisto	laikymo	temperatūra	yra	jau	nustatyta	
gamykloje

 Ką daryti, jei...  Galimos priežastys: Sprendimai:

Valdymo	pultelis	yra	išjungtas,	prietaisas	neveikia.

Gali	būti	problemų	su	elektros	tiekimu.

Prietaisas	gali	būti	įjungtas	arba	veikti	budėjimo	režimu.

Patikrinkite,	ar:
-	nenutrūko	elektros	tiekimas;
-		kištukas	yra	tinkamai	įkištas	į	lizdą	ir	dvipolis	maitinimo	jungiklis	yra	tinkamoje	padėtyje	(tai	leidžia	įjungta	elektros	tiekimą	į	
prietaisą);
-	tinkamai	nustatyti	buitinių	prietaisų	elektros	sistemos	saugikliai;
-	nesutrūko	maitinimo	laidas.
Įjunkite	prietaisą	trumpai	spustelėdami	mygtuką	„Temp“	(žr.	„On/Stand-by“	funkciją).

Nedega	lemputė	viduje. Gali	reikėti	lemputę	pakeisti.
Sutriko	techninio	komponento	veikimas. Kreipkitės	į	įgaliotą	techninės	priežiūros	centrą.

Vidinė	lemputė	mirksi. Veikia	durelių	įspėjimo	signalas
Įsijungia,	jei	šaldytuvo	kameros	durelės	lieka	atidarytos	ilgesnį	laiko	tarpą.	

Norėdami	išjungti	signalą	uždarykite	šaldytuvo	dureles.
Vėl	atidarykite	dureles	ir	patikrinkite,	kaip	veikia	lemputė.

Nepakankamai	žema	temperatūra	kamerose. Priežastys	gali	būti	įvairios	(žr.	sk.	„Sprendimai“)

Patikrinkite,	ar:
-	durelės	tinkamai	uždarytos;
-	prietaisas	nėra	pastatytas	arti	šilumos	šaltinio;
-	nustatyta	tinkama	temperatūra;
-		neblokuojama	oro	cirkuliacija	per	vėdinimo	angas	prietaiso	apačioje	(žr.	montavimo	vadovą).

Šaldytuvo	kameros	apačioje	yra	vandens. Užsikimšo	atitirpdymo	vandens	išleidimo	žarna.	 Išvalykite	atitirpdymo	vandens	išleidimo	žarną	(žr.	naudojimo	instrukcijos	sk.	„Prietaiso	priežiūra	ir	valymas“).

Šaldiklio	kameroje	per	daug	šerkšno. Šaldiklio	kameros	durelės	nėra	uždarytos	tinkamai.
-	Atitirpdykite	šaldiklio	kamerą
-	įsitikinkite,	kad	prietaisas	sumontuotas	tinkamai.
-	Patikrinkite,	ar	niekas	netrukdo	tinkamai	uždaryti	dureles.

Prietaiso	priekinis	kraštas	ties	durelių	tarpinėmis	yra	
karštas. Tai	nėra	defektas.	Tai	neleidžia	susidaryti	kondensatui. Jokių	veiksmų	atlikti	nereikia.

Vienas	ar	daugiau	žalių	simbolių	nuolat	mirksi,	
nustatytos	temperatūros	pakeisti	negalima.

Veikimo trikties   signalas
Įspėjimo	signalas	rodo,	kad	įvyko	techninio	komponento	triktis. Kreipkitės	į	įgaliotą	techninės	priežiūros	centrą.	

Per	žema	šaldytuvo	kameros	temperatūra. -	Nustatyta	per	žema	temperatūra.
-	Į	šaldiklio	kamerą	galėjo	būti	įdėta	didelė	partija	šviežių	(neužšaldytų)	produktų.

-	Bandykite	nustatyti	aukštesnę	temperatūrą.
-	Jei	į	šaldiklio	kamerą	buvo	įdėta	šviežių	produktų,	palaukite,	kol	jie	visišai	sušals.
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Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai 
perskaitykite instrukcijas.
Priklausomai nuo modelio, funkcijos, techniniai 
duomenys ir atvaizdai gali skirtis.

5019 300 02340

Ventiliatorius
Ventiliatorius yra iš anksto 
nustatytas	kaip	įjungtas.	
Norėdami	įjungti	ar	išjungti	
ventiliatorių,	atlikite	tokius	
veiksmus:	Paspauskite	lemputės	
mygtuką,	kaip	pavaizduota	2	pav.	Lemputė	išsijungs.	Neatleisdami	lemputės	mygtuko	
taip	pat	nuspauskite	mygtuką	 ,	kaip	pavaizduota	3	pav.	Lemputė	sumirksės	vieną	
kartą,	jei	ventiliatorius	yra	išjungtas,	arba	sumirksės	3	kartus,	jei	ventiliatorius	yra	
įjungtas.	Jei	aplinkos	temperatūra	viršija	27	°C	arba	jei	ant	stiklinių	lentynėlių	yra	
vandens	lašų,	būtina,	kad	ventiliatorius	veiktų,	kad	maistas	būtų	tinkamai	išsaugomas.	
Ventiliatoriaus	išjungimas	leidžia	taupyti	energiją.
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„6th Sense Fresh Control“ 
Funkcija	leidžia	prietaisui	greitai	pasiekti	optimalias	
laikymo	sąlygas	(vidinę	temperatūrą	ir	reikalingą	
drėgmės	lygį).	Kad	funkcija	veiktų	tinkamai,	turi	
būti	įjungtas	ventiliatorius.	Funkciją	galima	įjungti	ir	
išjungti	(žr.	ventiliatoriaus	apibūdinimą).

„On/Stand-by“ 
Norėdami	prietaisą	išjungti,	3	sekundes	laikykite	
mygtuką	nuspaustą	(valdymo	pultas	ir	lemputė	bus	
išjungti).	Dar	kartą	spustelėkite	mygtuką	norėdami	
vėl	suaktyvinti	prietaisą.
Pastaba: taip	prietaiso	neišjungsite	iš	elektros	tinklo

Šaldytuvo kameros temperatūra
Trys	LED	lemputės	rodo	nustatytą	šaldytuvo	kameroje	
temperatūrą.
Mygtuku	 	galima	nustatyti	kitokią	temperatūrą.

Galimi	tokie	koregavimai:

LED lemputės šviečia Nustatoma temperatūra

 Aukšta (ne taip šalta)

 Vidutiniškai aukšta

	 Vidutinė

	 Vidutiniškai	žema

	 Žema	(šalčiau)

	 Spartus	atšaldymas

Spartaus atšaldymo funkcija
Norėdami	greitai	atšaldyti	šaldytuvo	kamerą	arba	prieš	
šešias	valandas	prieš	tai,	kai	
į	šaldiklio	kamerą	sudėsite	
didelį	kiekį	norimų	užšaldyti	
produktų,	įjunkite	spartaus	
atšaldymo	funkciją	(„Fast	

Cooling“)	kelis	kartus	paspausdami	mygtuką	 ,	kol	3	
lemputės	pradės	mirksėti	žaliai	ir	po	to	pradės	šviesti	
nemirksėdamos.
Funkcija	automatiškai	išsijungia	po	30	valandų	ir	
temperatūra	sugrąžinama	į	ankstesnį	nustatymą	iki	
funkcijos	įjungimo.	
Norėdami	išjungti	funkciją	rankiniu	būdu,	paspauskite	
mygtuką.
Pastaba:	nedėkite	norimų	užšaldyti	produktų	taip,	kad	
jie	liestųsi	su	kitais	jau	užšaldytais	produktais.
Kad	užšaldymas	vyktų	maksimaliai	sparčiai,	apatinį	
stalčių	galima	ištraukti	ir	produktus	sudėti	tiesiai	ant	
skyriaus	apačios.

Pastaba:	šaldytuve	gali	girdėtis	garsų,	pvz.,	šnypštimas	ir	gurgėjimas;	tai	yra	normalu.
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Image 1

Comparto Frigorifero

A.  Ventola e filtro antibatterico e antiodore (a seconda del modello)
B. Gruppo termostato con luce
C.  Ripiani
D.  Piano di copertura cassetto frutta e verdura 
E.  Cassetto frutta e verdura
F. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura)
M. Balconcini 
N.  Fermabottiglie (se in dotazione) 
O.  Balconcino bottiglie 

Zona meno fredda
Zona intermedia
Zona più fredda
Zona frutta e verdura

Comparto Congelatore

G.  Cassetto superiore (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati) 
H. Cassetto centrale (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
I.  Cassetto inferiore (zona di congelamento) 
L.  Contenitore cubetti ghiaccio (se in dotazione)

Image 4

Comparto Frigorifero

A.  Ventola e filtro antibatterico e antiodore (a seconda del modello)
B. Pannello comandi con luce LED
C.  Ripiani
D.  Piano di copertura cassetto frutta e verdura 
E.  Cassetto frutta e verdura
F. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura)
M. Balconcini 
N.  Fermabottiglie (se in dotazione) 
O.  Balconcino bottiglie 

Zona meno fredda
Zona intermedia
Zona più fredda
Zona frutta e verdura

Comparto Congelatore

G.  Cassetto superiore (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati) 
H. Cassetto centrale (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
I.  Cassetto inferiore (zona di congelamento) 
L.  Contenitore cubetti ghiaccio (se in dotazione)
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