
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 
 

SVARBI SAUGOS INFORMACIJA 
 

• PERSPĖJIMAS: kad išvengtumėte 
pavojaus dėl nestabilumo, pastatyti 
ar įtvirtinti prietaisą turėtumėte 
vadovaudamiesi gamintojo 
instrukcijomis. 
• PERSPĖJIMAS: neuždenkite 
prietaiso vėdinimo angų. 
• PERSPĖJIMAS: nepažeiskite 
prietaiso šaltnešio kontūro 
vamzdžių. 
• PERSPĖJIMAS: Naudokite tik 
gamintojo rekomenduojamas 
mechanines, elektrines ar chemines 
priemones atitirpdymui paspartinti. 
• PERSPĖJIMAS: Prietaiso 
skyriuose nenaudokite ir nedėkite 
elektrinių prietaisų, nebent juos 
rekomenduotų gamintojas. 
 
Informacija: Šiame prietaise nėra 
CFC. Šaltnešio kontūre yra R134a 
(HFC) arba R600a (HC) (žr. 
duomenų lentelę prietaiso viduje). 
• Prietaisai su izobutanu (R600a): 
izobutanas yra gamtinės dujos, 
nekenkiančios aplinkai, bet yra 
degios. Todėl užtikrinkite, kad 
šaltnešio kontūro vamzdžiai nebūtų 
pažeisti. Ištuštindami šaltnešio 
grandinę būkite ypač atsargūs, jei 
pažeisti vamzdžiai. 
 

• Šiame gaminyje gali būti fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
aprašomų Kioto protokole; šaltnešio 
dujos yra hermetiškai sandarioje 
sistemoje. 
Šaltnešio dujos: R134a visuotinio 
atšilimo potencialas (VAP) 
yra 1300. 
• C pentanas naudojamas kaip 
porodaris izoliacinėse putose; tai 
yra degios dujos. Būkite ypač 
dėmesingi utilizuodami prietaisą. 
• Šis prietaisas skirtas naudoti 
namų ūkyje ir panašiose patalpose, 
pavyzdžiui: 
- parduotuvių, biurų ir kitų įstaigų 
darbuotojų virtuvėse; 
- ūkių gyvenamosiose patalpose, 
viešbučiuose, moteliuose ir kitose 
gyvenamosiose patalpose; 
- nakvynės vietose, kur patiekiami 
pusryčiai (angl. Bed and Breakfast); 
- maitinimo ir panašiose ne 
mažmeninei prekybai skirtose 
patalpose. 
• Šiame prietaise nelaikykite 
sprogstamųjų medžiagų, 
pavyzdžiui, aerozolių su degiomis 
varomosiomis dujomis. 
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• Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 
8 metų ir vyresni bei asmenys, 
turintys psichinį, jutiminį ar protinį 
neįgalumą arba tie, kuriems trūksta 
patirties bei žinių, jeigu jie yra 
prižiūrimi ir instruktuojami apie 
saugų prietaiso naudojimą ir 
supranta su tuo susijusius pavojus. 
• Neprižiūrimi vaikai neturėtų valyti 
ir prižiūrėti prietaiso. 
• Neleiskite vaikams žaisti su 
prietaisų ar lįsti į jo vidų – jie gali 
užsitrenkti viduje ir uždusti. 
• Turi būti galima atjungti prietaisą 
nuo elektros tinklo ištraukiant 
kištuką arba naudojant prieš elektros 
lizdą įrengtą dviejų polių jungiklį. 
• Įjunkite prietaisą į įžemintą 
elektros lizdą: prietaisas turėtų būti 
tinkamai prijungtas prie patvirtintos 
įžeminimo sistemos. 

• Draudžiama naudoti vieno ir (arba) 
kelių lizdų adapterius ar 
ilginamuosius laidus. 
• Pasirūpinkite, kad įrengiant 
prietaisas nepažeistų maitinimo 
kabelio. 
• Netempkite prietaiso maitinimo 
laido. 
• Prietaisą perkelti ir įrengti turi du 
arba daugiau žmonių. 
• Įrengti ir priežiūrėti, įskaitant 
tiekimo laido pakeitimą, turi 
gamintojas arba kvalifikuotas 
technikas pagal gamintojo 
instrukcijas ir galiojančius vietinius 
saugumo reikalavimus. Kad 
išvengtumėte pavojaus, 
neremontuokite ar nekeiskite jokių 
prietaiso dalių, įskaitant tiekimo 
laidą, nebent tai aiškiai nurodyta 
naudotojo vadove. 

APLINKOS APSAUGA 
1. Pakuotė 
Pakuotės medžiagos yra visiškai perdirbamos ir 
pažymėtos pakartotinio panaudojimo ženklu . 
Išmeskite laikydamiesi vietinių taisyklių. Pakuotės 
medžiagą (plastikinius maišus, polistirolo dalis ir kt.) 
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jos yra 
pavojingos. 
2. Utilizavimas / išmetimas 
Prietaisas yra pagamintas iš medžiagos, kurią galima 
perdirbti. 
Šis prietaisas paženklintas pagal Europos direktyvos 
2002/96/EB dėl elektros ir elektronikos įrenginių 
atliekų (EEĮA) reikalavimus. Teisingai utilizuodami 
šį prietaisą galite padėti išvengti neigiamo poveikio 
aplinkai ir žmogaus sveikatai. 

Simbolis , esantis ant prietaiso arba lydinčiuose 
dokumentuose nurodo, kad šio prietaiso negalima 
išmesti su buitinėmis atliekomis; jį privaloma 
nugabenti į atitinkamą surinkimo centrą, kad būtų 
perdirbta jame naudojama elektros ir elektronikos 
įranga. 
Išmesdami prietaisą užtikrinkite, kad jis 
nebenaudojamas nupjaudami maitinimo kabelį ir 
išimdami dureles ir lentynas, kad vaikai negalėtų 
lengvai patekti į vidų ir užstrigti ten. 
Išmeskite prietaisą laikydamiesi vietinių atliekų 
utilizavimo taisyklių, nuveždami į specialų surinkimo 
centrą; nepalikite prietaiso be priežiūros net kelioms 
dienoms, nes tai potencialus pavojaus šaltinis 
vaikams. 
Daugiau informacijos apie elgesį su šiuo gaminiu, 
jo atkūrimą ir perdirbimą kreipkitės į kompetentingą 
vietinę įstaigą, buitinių atliekų surinkimo centrą arba 
parduotuvę, iš kurios įsigijote prietaisą. 
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Atitikties deklaracija  
Šis prietaisas buvo sukurtas laikyti maistą ir yra 
pagamintas laikantis EB reglamento Nr. 1935/2004. 
• Šis prietaisas sukurtas, pagamintas ir parduodamas 
laikantis šių reikalavimų: 

- Žemos įtampos direktyvos 2006/95/EB (keičianti 
Direktyvą 73/23/EEB, su vėlesniais pakeitimais) 
saugos reikalavimai; 
- Direktyvos dėl elektromagnetinio suderinamumo 
2004/108/EB saugos reikalavimai.

PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ 
Kad būtų užtikrintas tinkamas prietaiso 
naudojimas, atidžiai perskaitykite naudojimo 
instrukcijas, kuriose yra prietaiso aprašymas ir 
naudingų patarimų. Saugokite šias instrukcijas, 
kad galėtumėte pasižiūrėti ateityje. 
1. Išpakavę patikrinkite prietaisą, ar nėra pažeidimų ir 
ar tinkamai užsidaro durelės. Apie bet kokius 

pažeidimus turi būti pranešta platintojui per 24 val. 
nuo prietaiso pristatymo. 
2. Prieš įjungdami prietaisą, palaukite dvi valandas – 
taip užtikrinsite, kad šaltnešio grandinė bus optimalios 
būklės. 
3. Prieš naudodami prietaisą, išvalykite jo vidų. 
 

ATSARGUMO PRIEMONĖS IR BENDROSIOS REKOMENDACIJOS 
 
ĮRENGIMAS 
• Perkeldami prietaisą būkite atsargūs, kad 
nepažeistumėte grindų (pvz., parketo). 
• Užtikrinkite, kad prietaisas nestovėtų šalia šilumos 
šaltinio. 
• Įrengtas prietaisas turi stovėti lygiai ant grindų, 
kurios turi būti pakankamai tvirtos, kad išlaikytų 
prietaiso svorį. Įrengimo vieta turi būti pakankamai 
erdvi ir tikti prietaiso paskirčiai. 
• Prietaisas skirtas naudoti vietose, kur temperatūra 
yra šių diapazonų ribose pagal duomenų lentelėje 
nurodytą klimato tipą. Jei prietaisą ilgą laiką veikia 
temperatūra už nurodyto diapazono ribų, prietaisas 
gali pradėti blogai veikti. 

 
• Įsitikinkite, kad duomenų lentelėje nurodyta įtampa 
atitinka jūsų namų įtampą. 
 
SAUGUS NAUDOJIMAS 
• Arti šio prietaiso ar kitų elektrinių prietaisų 
nelaikykite ir nenaudokite benzino, degių skysčių ar 
dujų. Garai gali užsidegti arba sprogti. 

• Nenurykite ledų pakuočių (yra kai kuriuose 
modeliuose) turinio (nenuodingas). 
• Nevalgykite ledų kubelių ar kitų ledų formų iškart 
išėmę jas iš šaldymo kameros, nes jie gali sukelti 
šalčio nudegimus. 
• Filtras, esantis po ventiliatoriaus gaubtu, veikiant 
šaldytuvui visuomet turi būti vietoje. 
• Prieš vykdydami techninės priežiūros arba valymo 
darbus, būtinai prietaisą atjunkite nuo elektros tinklo 
arba atjunkite elektros tiekimą. 
• Šaldytuvą naudokite tik šviežiam maistui laikyti, 
o šaldymo kamera skirta tik šaldytam maistui laikyti, 
šviežiam maistui šaldyti ir ledo kubeliams daryti. 
• Šaldymo kameroje nelaikykite stiklinių talpų su 
skysčiais, nes jos gali skilti. 
• Nedėkite nesuvynioto maisto tiesiai ant vidinių 
šaldytuvo ar šaldymo kameros paviršių. 
• „Šio prietaiso viduje esanti lemputė skirta naudoti tik 
buitiniuose prietaisuose; ji netinka patalpų apšvietimui 
namuose (EB reglamentas 244/2009)“. 
 
Gamintojas neprisiima atsakomybės už asmenų 
ar gyvūnų traumas ar turto sugadinimą, jei 
nesilaikoma anksčiau pateiktų rekomendacijų ir 
atsargumo priemonių. 
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ENERGIJOS TAUPYMO PATARIMAI 
 
• Prietaisą įrenkite sausoje, gerai vėdinamoje 
patalpoje toli nuo bet kokio šilumos šaltinio (pvz., 
radiatoriaus, viryklės ir t. t.), taip pat tokioje vietoje, 
kur nepatenka tiesioginiai saulės spinduliai. Jei reikia, 
naudokite izoliacinę plokštę. 
• Kad būtų garantuota pakankama ventiliacija, 
vadovaukitės įrengimo instrukcijomis. 
• Nepakankama ventiliacija prietaiso galinėje dalyje 
padidina energijos suvartojimą ir sumažina šaldymo 
efektyvumą. 
• Vidinę prietaiso temperatūrą gali veikti aplinkos 
temperatūra, dažnas durelių atidarinėjimas, o taip pat 
ir prietaiso vieta. Nustatinėdami temperatūrą 
turėtumėte atsižvelgti į šiuos faktorius: 

• Prieš dėdami į šaldytuvą šiltus gėrimus ar maistą, 
leiskite jiems atvėsti; 
• Įdėję maistą patikrinkite, ar tinkamai uždarėte 
skyriaus duris, ypač šaldymo kameros. 
• Kuo rečiau atidarinėkite duris. 
• Atitirpindami užšalusį maistą, laikykite jį šaldytuve. 
Žema šaldytų produktų temperatūra atšaldo šaldytuve 
esantį maistą. 
• Pažeisti tarpikliai turėtų būti pakeisti kiek įmanoma 
greičiau. 
• Aukštos energijos klasės prietaisai turi didelio 
efektyvumo variklius, kurie veikia ilgiau, bet sunaudoja 
mažiau elektros energijos. Nesijaudinkite, jei variklis 
toliau veikia ilgesnį laiką. 
 

 
APRAŠYMAS IR NAUDOJIMAS 

PRIETAISO DIAGRAMA (1 pav.) 
1. Dangčio rankena. 
2. Užraktas (jei yra). 
3. Tarpiklis. 
4. Atitirpusio vandens išleidimo kaištis (priklauso nuo 
modelio). 
5. Valdymo skydelis. 
6. Krepšys (priklauso nuo modelio). 
7. Kondensatorius (galinėje pusėje). 

ĮRENGIMAS 
• Žr. skyrių „Prieš naudojant prietaisą“. 
• Išpakuokite prietaisą. 
• Nuimkite 4 apsaugines dalis, esančias tarp 
dangčio ir prietaiso (3 pav.). 
• Perspėjimas: dvi iš keturių apsauginių dalių turi 
būti sumontuotos kondensatoriaus plastikinių 
laikiklių vietoje, kurie yra produkto galinėje 
pusėje (3 pav.). 
Tai būtina, siekiant užtikrinti tinkamą atstumą nuo 
sienos. 
• Įsitikinkite, kad atitirpdyto vandens išleidimo kaištis 
(jei yra) tinkamoje padėtyje (4). 
• Kad prietaisas veiktų optimaliai ir kad išvengtumėte 
bet kokių nuostolių, kai dangtelis atidarytas, palikite 
mažiausiai 7 cm atstumą nuo galinės sienos ir 7 cm 
atstumus nuo šoninių sienų. 
• Sumontuokite priedus (jei yra). 

VALDYMO SKYDELIO DIAGRAMA (2) 
a pav. Raudona LED: kai mirksi, rodo, kad susidarė 
pavojinga padėtis, žr. „TRIKČIŲ ŠALINIMO 
VADOVĄ“ 

b. Žalios LED lemputės: jos rodo, kad prietaisas 
veikia ir kad nustatyta tokia temperatūra: 
b1 ne tokia žema temperatūra (dega dešinė 
lemputė), naudokite šį nustatymą esant dalinėms 
apkrovoms, tai optimizuos energijos sąnaudas. 
b2 vidutinė temperatūra (dega centrinė lemputė) 
b3 labai žema temperatūra (dega kairė lemputė) 

Dega VISOS žalios LED lemputės: FAST 
FREEZING (greito užšaldymo) funkcija įjungta; 
žr. skyrių „šviežio maisto šaldymas“. 
c. Temperatūros nustatymo mygtukas: reguliuoti 
nustatytą temperatūrą ir įjungti / išjungti greito 
šaldymo režimą. 

Norėdami pasirinkti pageidaujamą temperatūrą, 
pakartotinai paspauskite nustatymo mygtuką (3): 
kiekvieną kartą nuspaudus mygtuką, nustatyta 
temperatūra atnaujinama. 
Norėdami įjungti / išjungti greito šaldymo funkciją, 
paspauskite maždaug 3 sekundes: visos žalios LED 
lemputės sumirksės vienu metu 3 kartus ir liks 
degančios. 
 
 
Pastaba: 
Nustatymai bus išsaugoti atmintyje, net jei dings 
elektros srovė. Laikas, kurio reikia šaldymo kamerai 
pasiekti nustatytą vertę, gali skirtis atsižvelgiant į 
klimato sąlygas ir pačią nustatytą temperatūrą. 
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Prietaiso įjungimas. 
• Įjunkite prietaisą. 
• Užsidega žalia LED lemputė (vidutinė temperatūra). 
• Raudona LED lemputė mirksi rodydama, kad 
prietaiso vidaus temperatūra dar nepakankamai 
žema maistui laikyti. Raudona LED lemputė įprastai 
išsijungia per pirmas šešias valandas po prietaiso 
įjungimo. 
• Įdėkite maistą į vidų tik tada, kai raudona LED 
lemputė išsijungs. 
Pastaba: 
Dėl gero dangčio tarpiklio prietaiso dangtis lengvai 
neatsidarys pakartotinai tik jį uždarius. 
Palaukite kelias minutes prieš pakartotinai 
atidarydami prietaiso dangtį. 
 
MAISTO ŠALDYMAS  
Šviežio maisto paruošimas šaldyti 
• Prieš šaldydami įvyniokite ir užsandarinkite šviežią 
maistą naudodami: aliuminio foliją, lipnią juostelę, 
oro ir vandens nepraleidžiančius plastikinius 
maišelius, polietileno indelius su dangteliais, skirtus 
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 
• Dėkite norimą užšaldyti maistą prie prietaiso sienų 
(4 pav.) 
A) - maistas, paruoštas šaldyti, 
B) - jau sušaldytas maistas. 
• Neleiskite, kad ruošiamas užšaldyti maistas 
tiesiogiai liestųsi prie jau užšaldyto maisto. 
• Kad šaldymas vyktų greičiausiai ir geriausiai, 
maistą reikia padalyti į mažus kiekius; tai taip pat bus 
naudinga, kai naudosite užšaldytą maistą. 
1. Mažiausiai 24 valandas prieš dedant šviežią 
maistą šaldyti, įjunkite greito šaldymo funkciją 
paspausdami mygtuką c maždaug 3 sekundes. 
Visos žalios LED lemputės (b) užsidega. 
2. Įdėkite maistą į šaldiklį ir laikykite prietaiso duris 
uždarytas 24 valandas. Pasibaigus šiam laikui 
maistas bus užšaldytas. Greito užšaldymo funkcija 
gali būti išjungta paspaudus mygtuką c maždaug 
3 sekundes. 
Jeigu greito užšaldymo funkcija neišjungiama 
rankiniu būdu, ji bus išjungta automatiškai po 
50 valandų. 
 
 
 

MAISTO LAIKYMAS 
Žr. ant prietaiso esančią lentelę. 
Šaldomo maisto klasifikacija 
Įdėkite šaldomus produktus į prietaisą ir priskirkite 
juos tam tikrai kategorijai; galiojimo data turi būti 
nurodyta ant pakuotės, kad būtų galima sunaudoti 
maistą nesibaigus jo galiojimo laikui, pateiktam 
mėnesiais  5 pav. kiekvienam maisto tipui. 
 
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 arba sumažinkite temperatūrų svyravimus 
iki minimumo, atsižvelgiant į galiojimą laiką ant 
pakuotės. 
• 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. 
 
PRIETAISO ATŠILDYMAS 
Prietaisas turi būti atšildytas, kai ledo storis ant 
sienelių pasiekia 5–6 mm. 
• Atjunkite prietaiso elektros maitinimą. 
• 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. 
• Nuimkite viduje atitirpusio vandens išleidimo kaištį 
(priklauso nuo modelio) (6 pav.). 
• Nuimkite išorėje atitirpusio vandens išleidimo kaištį 
(priklauso nuo modelio) ir padėkite jį, kaip parodyta 
6 paveikslėlyje. 
• Pastatykite dubenį prie vandens išleidimo kanalo, 
kad surinktų likusį vandenį. Jei įmanoma, naudokite 
dalytuvą (6 pav.). 
• Pagreitinkite atitirpimą naudodami mentelę ledui 
nuo prietaiso sienų atskirti. 
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• Pašalinkite ledą nuo prietaiso dugno. 
• Kad išvengtumėte ilgalaikio prietaiso vidaus 
pažeidimo, nenaudokite smailių ar aštrių metalo 
įrankių ledui pašalinti. 
• Nenaudokite abrazyvinių produktų ar nekaitinkite 
prietaiso vidaus dirbtinai. 
• Kruopščiai išdžiovinkite prietaiso vidų. 
• Baigus atšildymą, įdėkite kaištį. 
 
PRIEŽIŪRA IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 
• Pašalinkite ledą iš viršutinio kampo (žr. „Trikčių 
šalinimo vadovą“). 
• Atšildę, išvalykite prietaiso vidų naudodami 
kempinę suvilgytą šiltu vandeniu ir (arba) švelniu 
plovikliu. 
• Nuvalykite šonines variklio aušinimo sistemos 
groteles (priklauso nuo modelio). 
• Pašalinkite dulkes nuo kondensatoriaus, esančio 
prietaiso gale. 
Prieš pradėdami valyti, išjunkite prietaisą. 
Nenaudokite abrazyvinių medžiagų, metalinių 
šveistukų ar dėmių šalinimo priemonių (pvz., 
acetono, trichloroetileno) prietaisui valyti. 
Kad prietaisas veiktų kiek įmanoma optimaliai, 
valykite jį bent kartą per metus. 
 
DANGČIO LEMPUTĖS KEITIMAS (jei yra) 
• Atjunkite prietaiso elektros maitinimą. 
• Nuimkite difuzorių laikydamiesi veiksmų eilės 
tvarkos, parodytos 7 paveikslėlyje. 
• Atsukite lemputę ir pakeiskite ją identiška tokios 
pačios galios vatais ir voltais lempute. 
• Vėl įmontuokite difuzorių ir įjunkite prietaisą. 
 
TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS 
1. Mirksi raudona LED lemputė. 
• Gal atsirado elektros tiekimo pertrūkis? 
• Ar vyksta atitirpdymo procesas? 
• Ar prietaiso dangtis tinkamai uždarytas? 
• Gal prietaisas pastatytas arti šilumos šaltinio? 
• Ar ventiliacijos grotelės ir kondensatorius švarūs? 
2. Visos LED lemputės mirksi tuo pačiu metu. 
• Kreipkitės į aptarnavimo po pardavimo tarnybą. 
3. Prietaisas veikia per garsiai. 
• Ar prietaisas pastytas 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. 
4. Visos LED lemputės išsijungusios ir prietaisas 
neveikia. 
• Gal atsirado elektros tiekimo pertrūkis? 
• Ar kištukas gerai įkištas į lizdą? 
• A nesugadintas elektros laidas? 

5. Visos LED lemputės išsijungusios, bet 
prietaisas veikia. 
• Kreipkitės į aptarnavimo po pardavimo tarnybą. 
6. Nuolat veikia kompresorius. 
• Ar į prietaisą nebuvo įdėta karšto maisto? 
• Ar prietaiso dangtis nebuvo paliktas ilgam atdaras? 
• Ar prietaisas nėra pastatytas labai šiltame 
kambaryje ar arti šilumos šaltinių? 
• Ar nebuvo įjungta greito šaldymo funkcija? (DEGA 
viso žalios LED lemputės) 
7. Viršutiniajame kampe yra per daug ledo. 
• Ar atitirpdyto vandens išleidimo kaiščiai tinkamai 
įstatyti? 
• Ar prietaiso dangtis tinkamai uždarytas? 
• Ar nesugadintas / nedeformuotas prietaiso dangčio 
tarpiklis? (Žr. skyrių „Įrengimas“) 
• Ar buvo nuimtos 4 apsauginės dalys? (Žr. skyrių 
„Įrengimas“) 
8. Ant išorinių prietaiso sienų formuojasi 
kondensatas. 
• Įprasta, kad kondensatas formuojasi esant tam 
tikroms atmosferos sąlygoms (drėgmei virš 85 proc.), 
arba, jei prietaisas pastatytas drėgnoje ar menkai 
vėdinamoje patalpoje. Prietaiso funkcionalumui tai 
įtakos neturi. 
9. Nevienodas ledo sluoksnis ant vidinių 
prietaiso sienų. 
• Tai visiškai įprasta. 
 
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA PO PARDAVIMO 
Prieš kreipdamiesi į aptarnavimo po pardavimo 
tarnybą: 
1. Pasižiūrėkite, ar negalite problemos 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 
neišsisprendžia, kreipkitės į techninės priežiūros po 
pardavimo tarnybą. 
Nurodykite: 
• trikties aprašymą; 
• modelį; 
• aptarnavimo numerį (tai yra numeris po žodžio 
SERVICE techninių duomenų lentelėje prietaiso 
viduje), 
• savo tikslų adresą, 
• savo telefono numerį ir vietovės kodą. 
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