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Šaldytuvas
A. Valdymo pultas
B. Ventiliatorius ir antibakterinis bekvapis filtras 

(priklauso nuo modelio)
C. LED šviesos (priklauso nuo modelio)
D. Lentynos
E.	 Specialus	„Nulio	laipsnių“	skyrius	(priklauso	nuo	

modelio)
F.	 Zona	virš	vaisių	ir	daržovių	stalčiaus
G.	Vaisių	ir	daržovių	stalčius
H.	 Techninių	duomenų	lentelė	(yra	vaisių	ir	daržovių	

stalčiaus	šone)
P. Lentynos	durelėse
Q. Laikiklis buteliams (jei yra)
R.	 Butelių	lentyna

Mažiausiai	šalta	zona
Vidutinio	šaltumo	zona
Šalčiausia	zona
Vaisių	ir	daržovių	zona	

Šaldiklio kamera
I.	 „Stop	Frost“	(jei	yra)
L.	 Viršutinis	stalčius	(zona	(labai)	užšaldytam	maistui	

laikyti)
M.	Vidurinis	stalčius	(užšaldymo	zona)
N. 	Apatinis	stalčius	(zona	(labai)	užšaldytam	maistui	

laikyti)
O. Indeliai ledukams (jei yra)

Pastaba: visus	stalčius,	lentynėles	ir	durų	lentynėles	
galima išimti.
Tinkamiausios	maisto	laikymo	temperatūros	yra	iš	
anksto nustatytos fabrike.

Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai 
perskaitykite instrukcijas.
Priklausomai nuo modelio, funkcijos, techniniai 
duomenys ir atvaizdai gali skirtis.

5019 300 02372

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

Valdymo	pultelis	yra	išjungtas,	prietaisas	neveikia.

Prietaisas	gali	būti	įjungtas	arba	veikti	budėjimo	režimu	(„On/Stand-by“).
Gali	būti	problemų	su	elektros	tiekimu.

Įjunkite	prietaisą	paspaudę	„On/Stand-by“	mygtuką.	Patikrinkite,	ar:
-	nenutrūko	elektros	tiekimas;
-		kištukas	yra	tinkamai	įkištas	į	maitinimo	lizdą	ir	dvipolis	jungiklis	(jei	yra)	yra	tinkamoje	padėtyje	(t.	y.	prietaisas	gali	būti	įjungtas)
-	tinkamai	nustatyti	buitinių	prietaisų	elektros	sistemos	saugikliai;
-	nesutrūko	maitinimo	laidas.

Nedega	lemputė	viduje.
Gali	reikėti	lemputę	pakeisti.

Prietaisas	gali	būti	įjungtas	arba	veikti	budėjimo	režimu	(„On/Stand-by“).

-	Modeliai	su	LED	šviesomis:	kreipkitės	į	Techninės	priežiūros	tarnybą.
-	Įjunkite	prietaisą	paspaudę	„On/Stand-by“	mygtuką.

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	groteles	prietaiso	apačioje.

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

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

Raudonai mirksi  simbolis ir veikia garsinis signalas
Atidarytų durų signalas
Įsijungia,	jei	šaldytuvo	kameros	durelės	lieka	atidarytos	ilgesnį	laiko	tarpą. Kad	išjungtumėte	signalą,	uždarykite	šaldytuvo	duris.	

Raudonai mirksi 	simbolis,	veikia	garsinis	signalas	ir	  piktograma.

Elektros srovės nutraukimo signalas
Pradeda	veikti,	kai	užsitęsia	maitinimo	tiekimo	sutrikimas,	kuris	sukelia	temperatūros	šaldymo	
kameroje	padidėjimą.
Pastaba:	kol	neišjungiamas	elektros	srovės	nutraukimo	signalas,	negalite	nustatyti	kitokios	šaldytuvo	
temperatūros.

Prieš	išjungiant	signalą	rekomenduojama	atkreipti	dėmesį	į	temperatūrą,	rodomą	temperatūros	ekranėlyje,	atitinkančią	
aukščiausią	temperatūrą,	pasiektą	šaldymo	kameroje	elektros	srovės	pertrūkio	metu.		Norėdami	išjungti	garso	signalą,	trumpai	
paspauskite	mygtuką	Išjungti	garso	signalą.	Paspaudus	šį	mygtuką	temperatūros	ekranėlyje	vėl	matysite	nustatytą	temperatūrą.	
Jeigu	šaldymo	kamera	dar	nepasiekė	optimalios	maisto	laikymo	temperatūros,	gali	būti	įjungtas	šaldymo	kameros	temperatūros	
signalas	(žr.	šaldymo	kameros	temperatūros	signalas).	Prieš	valgydami,	patikrinkite	maisto	būklę.

Simbolis 	užsidega	raudonai	(nemirksi),	pradeda	veikti	garso	
signalas	ir	mirksi	šaldiklio	temperatūros	rodinys.

Šaldiklio kameros temperatūros signalas
Šaldiklio	kameros	temperatūros	signalas	rodo,	kad	kamera	veikia	ne	optimalia	temperatūra.	Taip	
gali	atsitikti:	naudojant	pirmą	kartą,	atitirpdžius	ir	(arba)	išvalius,	šaldant	didelį	kiekį	maisto	arba	kai	
nevisiškai	uždaromos	šaldiklio	kameros	durelės.

Kad	išjungtumėte	garso	signalą,	trumpai	paspauskite	„Išjungti garso signalą“	mygtuką	(temperatūros	rodinys	nustos	mirksėti).	
Kai	bus	pasiektos	optimalios	temperatūros	sąlygos,	raudona	piktograma	išsijungs	automatiškai.	Jeigu	šaldiklio	kameros	
temperatūros	signalas	nenustoja	veikęs,	susisiekite	su	įgaliota	Techninės	priežiūros	tarnyba.

Raudonai dega simbolis ,	įsijungia	garso	signalas	ir	ekrane	mirksi	
raidė	„F“.

Veikimo trikties signalas
Signalas	rodo,	kad	įvyko	techninio	komponento	triktis.

Kreipkitės	į	įgaliotą	Techninės	priežiūros	tarnybą.	Norėdami	išjungti	garso	signalą,	trumpai	paspauskite	mygtuką	Išjungti	garso	
signalą.

 

Šaldiklio kameros temperatūra
Temperatūrą	galima	keisti	mygtuku	„Freezer“ (Šaldiklis).

Greitas užšaldymas 
Paspauskite „Freezer“	(Šaldiklis)	mygtuką	3	sekundes	24	val.	
prieš	įdėdami	didelį	maisto	kiekį	į	šaldiklio	kamerą	šaldyti.	Kai	
funkcija	įjungiama,	užsidega	  piktograma.
Funkcija	išsijungia	automatiškai	po	48	val.	arba	ją	galima	išjungti	
rankiniu	būdu	paspaudus	„Freezer“ 	(Šaldiklis)	mygtuką	dar	kartą	
3	sekundes.	Kad	užšaldymas	vyktų	maksimaliai	sparčiai,	apatinį	
stalčių	galima	ištraukti	ir	produktus	sudėti	tiesiai	ant	skyriaus	
apačios.

Pastaba: nedėkite	norimų	užšaldyti	produktų	taip,	kad	jie	liestųsi	
su	kitais	jau	užšaldytais	produktais.

„6th Sense Fresh Control“ funkcija 
Funkcija	leidžia	prietaisui	greitai	pasiekti	optimalias	laikymo	
sąlygas	(vidinę	temperatūrą	ir	reikalingą	drėgmės	lygį).
Kad	funkcija	veiktų	tinkamai,	turi	būti	įjungtas	ventiliatorius.

Temperatūros rodinys
Rodinys	gali	pakaitomis	rodyti	šaldytuvo	skyriaus	temperatūrą	
(tarp	2	°C	ir	8	°C)	arba	šaldiklio	kameros	temperatūrą	 
(tarp	-16	°C	ir	-24	°C).

Ventiliatorius
Ventiliatorius	yra	iš	anksto	nustatytas	kaip	įjungtas.
Ventiliatorių	galite	įjungti	/	išjungti	paspausdami	mygtukus	
„Atostogos“	 ir	„Garsinis	signalas“	 	tuo	pačiu	metu	 
3	sekundes.
Degantis	„6th	Sense	Fresh	Control“	simbolis	rodo,	kad	
ventiliatorius	yra	įjungtas	ir	todėl	įjungta	„6th	Sense	Fresh	Control“	
funkcija.	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.
Pastaba:	po	elektros	srovės	dingimo	arba	prietaiso	išjungimo	
ventiliatorius	įsijungia	automatiškai.

Atostogos	(atostogų	režimas)	
Šią	funkciją	galite	naudoti,	kai	ilgai	nebūnate	namuose.	
Paspauskite	mygtuką	„Atostogos“ 	3	sekundes,	kad	
įjungtumėte	funkciją.	Ekrane	matysite	šaldytuvo	skyriaus	
temperatūrą	(+12	°C)	ir	užsidegs	 	piktograma.	Aktyvinę	funkciją	
išimkite	maistą	iš	šaldytuvo	skyriaus	ir	uždarykite	abejas	duris	
–	šaldytuvas	palaikys	tinkamą	temperatūrą,	kad	būtų	išvengta	
įvairių	kvapų	susidarymo.		Šaldymo	kamera	liks	įjungta.
Norėdami	išjungti	funkciją,	trumpai	paspauskite	šį	mygtuką.

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

„On/Stand-by“ 
Norėdami	išjungti	prietaisą	spauskite	3	
sekundes.	Kai	įjungtas	„Stand-by“	režimas,	
ekrane	užsidega	du	brūkšniai,	tačiau	šviesa	
šaldytuvo	skyriuje	neužsidega.	
Norėdami	vėl	įjungti	šaldytuvą,	pakaks	trumpai	
paspausti	šį	mygtuką.
Pastaba:	šis	veiksmas	neatjungia	prietaiso	
nuo elektros tinklo.

Garso signalo išjungimas 
Norėdami	išjungti	garso	signalą,	trumpai	paspauskite	  
mygtuką.

Šaldytuvo skyriaus temperatūra
Temperatūrą	galima	pakeisti	mygtuku	„Fridge“ (Šaldytuvas).

Greitas atvėsinimas 
Paspauskite „Fridge“	(Šaldytuvas)	mygtuką	3	sekundes	prieš	
įdėdami	didelį	šviežio	maisto	kiekį	į	šaldytuvą.	Kai	funkcija	įjungiama,	
bus rodoma  piktograma. Funkcija išsijungia automatiškai po 
6	val.	arba	ją	galima	išjungti	rankiniu	būdu	paspvaudus	„Fridge“ 
(Šaldytuvas)	mygtuką	3	sevkundes.
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Image 2

Comparto Frigorifero

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

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

Comparto Congelatore

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

Image 3

Comparto Frigorifero

A. Pannello comandi
B.Ventola e filtro antibatterico e antiodore (a seconda del modello)
C. Luci a LED ( a seconda del modello)
D. Ripiani
E. Comparto speciale "Zero Gradi" (a seconda del modello)
F. Piano di copertura cassetto frutta e verdura
G. Cassetto frutta e verdura
H. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura) 
P. Balconcini
Q. Fermabottiglie (se in dotazione)
R. Balconcino bottiglie

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

Comparto Congelatore

I. Stop Frost (se disponibile)
L. Cassetto superiore (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati) 
M. Cassetto centrale (zona di congelamento) 
N. Cassetto inferiore  (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
O. Contenitore cubetti ghiaccio (se in dotazione)
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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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