
IERĪCES APRAKSTSLV

IERĪCES SHĒMA (1. att.)
A. Rokturis.
B. Drošības fiksators (ja ir)
C. Blīve.
D. Separators (ja ir).
E. Atkausēta ūdens izliešanas aizbāznis.
F. Vadības panelis.
G. Sānu motora dzesēšanas režģis.

VADĪBAS PANEĻA SHĒMA (2. att.)
1. Temperatūras regulēšanas termostats.
2. Sarkanais indikators (ja ir): norāda, ka temperatūra 

ierīcē nav pietiekoši zema.
3. Zaļā gaismas diode (ja ir): kad tā deg, norāda, ka 

iekārta ir ieslēgta.
4. Dzeltenā/oranžā izgaismota poga (ja ir): ieslēdz/

izslēdz ātras sasaldēšanas funkciju.
Kamēr tā deg, norāda, ka ātras sasaldēšanas funkcija ir 
aktivizēta.
Ātrās sasaldēšanas funkcija automātiski izslēdzas pēc 
aptuveni 50 stundām.
Precīza vadības paneļa konfigurācija var mainīties 
atkarībā no modeļa.

PIRMS IERĪCES LIETOŠANAS
Jūsu jaunā ierīce ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībā un 
līdzīgos apstākļos, tādos kā:
- virtuves zonas veikalos, birojos un citās darba vidēs
- fermu dzīvojamās mājas
- vietas, kas paredzētas viesnīcu, moteļu, rezidenču un 

viesu māju klientiem.
Izstrādājumu drīkst izmantot tikai sasaldēto produktu 
glabāšanai, svaigas pārtikas sasaldēšanai un ledus kubiņu 
sasaldēšanai.
Saskaņā ar normatīvajām prasībām, ierīcei jābūt 
iezemētai. Ražotājs nav atbildīgs par cilvēku vai 
dzīvnieku ievainojumiem un par mantas bojājumu, 
kuru iemesls ir augstāk aprakstīto procedūru un 
brīdinājumu neievērošana. 
1. Pēc izpakošanas pārliecinieties, vai ierīce nav bojāta, vai 

durvis labi aizveras un vai blīvei nav defektu. Par visiem 
bojājumiem ir jāziņo pārdevējam 24 stundu laikā pēc 
ierīces piegādes.

2. Uzgaidiet vismaz divas stundas pirms ierīces 
ieslēgšanas, lai pārliecinātos, ka dzesēšanas kontūrs 
darbojas efektīvi.

3. Montāža un elektriskie savienojumi ir jāveic 
kvalificētajam speciālistam atbilstoši ražotāja 
norādījumiem un vietējiem drošības noteikumiem.

4. Pirms ierīces izmantošanas iztīriet tās iekšpusi.
 • Pirms ierīces pievienošanas pie elektrības tīkla, 

pārliecinieties, ka spriegums atbilst vērtībai, kas 
norādīta ierīces aizmugurē esošajā plāksnītē.

 • Elektriskie savienojumi ir jāveic atbilstoši vietējiem 
noteikumiem.

UZSTĀDĪŠANA
• Izpakojiet ierīci.
• Izņemiet 4 spraišļus, kas ievietoti starp durvīm un 

ierīci. (3. att.)
• Pārliecinieties, ka atkausēšanas ūdens izplūdes 

aizbāznis (ja ietilpst komplektācijā) ir izvietots pareizi (E).
• Optimālai ierīces darbībai un bojājumu novēršanai, 

kamēr durvis ir atvērtas, atstājiet vismaz 7 cm attālumu 
no aizmugurējās sienas un 7 cm no sāniem. (4. att.)

• Uzstādiet piederumus (ja ietilpst komplektācijā).

IERĪCES IESLĒGŠANA
• Rūpnīcā ierīce ir noregulēta optimālai darbībai pie –18 °C 

temperatūras.
• Pieslēdziet ierīci elektrības tīklam.
• Ieslēdzas zaļā gaismas diode (ja ir).
• Ieslēdzas arī sarkanā gaismas diode (ja ir), jo 

temperatūra ierīces iekšpusē vēl nav pietiekoši zema 
pārtikas uzglabāšanai. Sarkanā gaismas diode parasti 
izslēdzas sešu stundu laikā pēc iekārtas ieslēgšanas.

• Pēc ierīces pieslēgšanas barošanas avotam un 
optimālās temperatūras sasniegšanas (tas aizņem 
apmēram 1 stundu, ja šajā laikā vāks netiek atvērts) 
pārliecinieties, ka nav nospiesta ātras sasaldēšanas 
poga (dzeltenā gaismas diode, ja ir, nedeg).

• Ievietojiet pārtiku ierīcē tikai pēc sarkanās gaismas 
diodes (ja ir) izslēgšanas.

• Pateicoties efektīvai vāka blīvei, ierīces vāku nav viegli 
atvērt uzreiz pēc aizvēršanas. Pirms atkārtotas ierīces 
vāka atvēršanas uzgaidiet dažas minūtes.

TEMPERATŪRAS REGULĒŠANA
Izmantojiet termostatu, lai izvēlētos ideālu uzglabāšanas 
temperatūru. Lai noregulētu iekšējo temperatūru, rīkojieties 
šādi:
• Pagrieziet termostata rokturi pozīcijā 1 augstākai 

uzglabāšanas temperatūrai.
• Pagrieziet termostata rokturi uz pozīcijā 6, zemākai 

uzglabāšanas temperatūrai.
• Ja ierīce ir tikai daļēji aizpildīta vai, ja ierīces slodzes 

indikators ir zem simbola „e”, ieteicams iestatīt 
termostatu zemākā pozīcijā (uz „e”, ja tāda ir termostata 
skalā)

PĀRTIKAS SASALDĒŠANA
Svaigas pārtikas sagatavošana sasaldēšanai
• Pirms sasaldēšanas ietiniet un noslēdziet svaigu 

pārtiku alumīnija folijā, polietilēna plēvē, gaisu un 
ūdensnecaurlaidīgos polietilēna maisos, plastmasas 
traukos ar vāku, ar nosacījumu, ka tie ir piemēroti 
pārtikas sasaldēšanai.

• Lai iegūtu augstas kvalitātes sasaldēto pārtiku, pārtikai 
jābūt svaigai un labākās kvalitātes.

• Svaigus dārzeņu un augļus ieteicams sasaldēt uzreiz pēc 
savākšanas, lai saglabātu visu sākotnējo uzturvērtību, 
konsistenci, krāsu un aromātu.



• Vienmēr ļaujiet karstai pārtikai atdzist pirms tās 
ievietošanas ierīcē.

Svaigas pārtikas sasaldēšana
• Ievietojiet sasaldējamo pārtiku tā, lai tā pieskartos ierīces 

sienām (5. att.):
 A) - sasaldējamā pārtika,
 B) - jau sasaldētā pārtika.
• Sekojiet tam, lai sasaldējamā pārtika nepieskartos jau 

sasaldētajai pārtikai.
• Labākai un ātrākai sasaldēšanai pārtika jāsadala mazās 

porcijās; tas noderēs arī tad, kad sasaldēta pārtika tiks 
izmantota.

 1. Vismaz 24 stundas pirms svaigu pārtikas produktu 
ievietošanas ierīcē nospiediet ātrās sasaldēšanas 
pogu (4).

 2. Ievietojiet sasaldējamos produktus ierīcē un turiet tās 
vāku aizvērtu 24 stundas. Ātrās sasaldēšanas funkcija 
automātiski izslēdzas pēc aptuveni 50 stundām.

PĀRTIKAS UZGLABĀŠANA
Skatiet tabulu uz ierīces.
Saldētas pārtikas klasifikācija
Ievietojiet un klasificējiet saldētu pārtiku; iesakām norādīt uz 
iepakojuma uzglabāšanas sākuma datumu, lai nodrošinātu 
produktu izlietošanu līdz derīguma termiņa beigām, kas 
katram produktu veidam ir norādīts mēnešos 6. attēlā.
Ieteikumi attiecībā uz saldētas pārtikas uzglabāšanu
Iegādājoties saldētu pārtiku pārliecinieties, ka:
• Iepakojums nav bojāts (bojātos iepakojumos produktu 

stāvoklis var pasliktināties). Ja iepakojums ir uzpūties 
vai tam ir mitruma plankumi, iespējams, ka tas nav ticis 
glabāts optimālos apstākļos un ir daļēji atsaldējies.

• Iepērkoties, paņemiet sasaldētus produktus pašās 
beigās un ievietojiet tos termiski izolētos maisos.

• Pārnākot mājās, nekavējoties ievietojiet sasaldētu pārtiku 
ierīcē.

• Izvairieties no temperatūras svārstībām vai samaziniet 
tās līdz minimumam. Ievērojiet derīguma termiņu uz 
iepakojuma.

• Vienmēr ievērojiet uzglabāšanas informāciju uz saldētu 
produktu iepakojuma.

Piezīme:
• Ēdiet pilnīgi vai daļēji atkausēto pārtiku 

nekavējoties. Nesasaldējiet pārtiku atkārtoti, ja 
vien pārtika pēc atkausēšanas nav pagatavota. Pēc 
pagatavošanas pārtiku var sasaldēt atkārtoti.

• Ilgstošu elektrības padeves traucējumu gadījumā: 
Neatveriet ierīces durvis, izņemot gadījumus, kad 
virs saldētas pārtikas ierīces labajā un kreisajā 
pusē ir jāievieto ledus pakas (ja ir). Tas palēninās 
temperatūras celšanos.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI UN REKOMENDĀCIJAS
Uzstādīšanas laikā sekojiet tam, lai ierīce nesabojātu 
barošanas kabeli.
• Neuzglabājiet iekārtas iekšpusē stikla traukus ar 

šķidrumiem, jo tie var saplīst.
• Neēdiet ledus kubiciņus vai ledus saldējumus uzreiz pēc 

izņemšanas no ierīces, jo tie var izraisīt apsaldējumu.

• Pirms ierīces apkopes vai tīrīšanas atvienojiet to no 
rozetes vai atslēdziet elektrības padevi.

• Neuzstādiet iekārtu vietās, kas pakļautas tiešo saules 
staru iedarbībai, vai blakus siltuma avotiem, lai izvairītos 
no elektrības patēriņa palielināšanās.

• Neuzglabājiet ierīcē aerosolus vai tvertnes ar degvielu 
vai citām uzliesmojošām vielām.

• Neuzglabājiet un nelietojiet benzīnu vai citus viegli 
uzliesmojošus šķidrumus un gāzes blakus šai vai 
jebkādai citai mājsaimniecības tehnikai. Tvaiki var izraisīt 
ugunsgrēku vai sprādzienu.

• Uzstādiet ierīci pilnīgi horizontālā pozīcijā uz grīdas, kas 
spēj izturēt ierīces svaru, vietā, kas ir piemērota iekārtas 
izmēram un lietošanas veidam.

• Uzstādiet ierīci sausā un labi vedināmā vietā. Ierīce ir 
paredzēta darbam noteiktā apkārtējā gaisa temperatūras 
diapazonā, atbilstoši klimatiskajai klasei, kas uzrādīta uz 
tehnisko datu plāksnītes izstrādājuma aizmugurē (7. att.). 
Ierīce var darboties nepareizi, ja tā uz ilgu laiku ir atstāta 
vidē ar temperatūru ārpus pieļaujamā diapazona.

• Ja iekārta tiek atstāta tukša, ieteicams neizslēgt to, pat 
uz īsu laiku.

• Sekojiet tam, lai ierīces pārvietošanas laikā grīda 
netiktu sabojāta (piemēram, parketa grīdas gadījumā). 
Lai atvieglotu izstrādājuma pārvietošanu, ir ieteicams 
vispirms to iztukšot, ja tas ir iespējams.

Piezīme: Ierīces pārvietošanā un montāžā jābūt iesaistītiem 
ne mazāk kā diviem cilvēkiem.
• Neizmantojiet mehāniskās ierīces vai jebkādus līdzekļus, 

izņemot tos, kurus ir ieteicis un/vai piegādājis ražotājs, lai 
paātrinātu atkausēšanu.

• Neizmantojiet izstrādājuma iekšpusē elektriskās ierīces, 
ja vien ražotājs nav skaidri ieteicis tādas ierīces. 

• Ierīcē uzstādītā spuldzīte ir speciāli paredzēta sadzīves 
tehnikai un nav piemērota izmantošanai kā gaismeklis 
telpu izgaismošanai (EK Regula 244/2009).

• Ierīci nedrīkst lietot bērni, kas jaunāki par 8 gadiem, 
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām 
vai garīgām spējām un cilvēki bez pieredzes un 
zināšanām par ierīci, izņemot gadījumus, ja viņus 
instruē cilvēki, kas ir atbildīgi par viņu drošību.

• Neļaujiet bērniem spēlēties vai slēpties ierīces 
iekšpusē: viņi tur var iestrēgt un noslāpt.

• Barošanas vadu drīkst labot vai mainīt tikai 
kvalificēts vai pēcpārdošanas apkalpošanas centra 
speciālists.

• Neizmantojiet pagarinātājus vai adapterus.
• Elektrības atslēgšanai jābūt iespējamai, atvienojot 

ierīci no rozetes vai ar divpolu slēdzi, kas uzstādīts 
pirms rozetes.

• Pārliecinieties, ka spriegums, kas norādīts ierīces 
tehnisko datu plāksnītē, atbilst barošanas tīkla 
spriegumam.

• Nenorijiet ledus paku (ja ir) saturu (netoksisko).
• Ierobežojiet durvju atvēršanas reižu skaitu.
• Šī ierīce ir aprīkota ar „virsmas kondensatora” 

tehnoloģiju: kondensācijas bloks ir iebūvēts 
saldētavas sienās. Šī iemesla dēļ izstrādājuma 
lietošanas laikā sānu un priekšējā siena var 



kļūt karsta. Tas ir pilnīgi normāli un samazina 
kondensāta rašanās risku īpaši sarežģītos vides 
apstākļos (sk. paragrāfu „Problēmu risināšana”).

IERĪCES ATKAUSĒŠANA
Ierīce jāatkausē, kad ledus biezums uz sienām sasniedz 
5-6 mm.
• Atvienojiet ierīci no barošanas tīkla.
• Izņemiet no ierīces pārtiku un ievietojiet to ļoti vēsā vietā 

vai termiski izolētā maisā.
• Atstājiet ierīces durvis atvērtas.
• Izņemiet iekšējo atkausēšanas ūdens aizbāzni (atkarībā 

no modeļa) (8. att.).
• Izņemiet ārējo atkausēšanas ūdens aizbāzni (atkarībā no 

modeļa) un pārvietojiet to, kā parādīts 8. attēlā.
• Atlikušā ūdens savākšanai izmantojiet ierīcē esošo 

separatoru (atkarībā no modeļa) (D), kā parādīts 
8. attēlā. Ja separatora nav, izmantojiet seklu trauku.

• Atkausēšanu var paātrināt, izmantojot lāpstiņu ledus 
atdalīšanai no ierīces sienām.

• Izņemiet ledu no iekārtas apakšējās virsmas.
• Lai nepieļautu permanentus bojājumus ierīces 

iekšpusē, ledus izņemšanai neizmantojiet smailus 
vai asus metāliskus instrumentus.

• Neizmantojiet abrazīvus produktus un neuzsildiet 
iekšpusi mākslīgi.

• Rūpīgi nožāvējiet ierīces iekšpusi.
• Pēc atkausēšanas pabeigšanas uzstādiet aizbāzni 

atpakaļ.

TĪRĪŠANA UN KOPŠANA
• Noņemiet ledu no augšējām malām (sk. nodaļu 

„Problēmu risināšana”).
• Pēc atkausēšanas iztīriet iekšpusi, izmantojot sūkli ar 

siltu ūdeni un/vai saudzīgu mazgāšanas līdzekli.
• Iztīriet sānu ventilācijas kanālu (ja ir).
Pirms apkopes darbu veikšanas atvienojiet ierīci 
no elektrības tīkla. Ierīces tīrīšanai neizmantojiet 
abrazīvus produktus, beržamos vai traipu tīrīšanas 
līdzekļus (piemēram, acetonu, trihloroetilēnu).
Lai sasniegtu labākos rezultātus ar savu ierīci, veiciet 
tīrīšanu un apkopi vismaz reizi gadā.

VĀKA SPULDZES MAIŅA (ja ir)
• Atvienojiet ierīci no elektrības tīkla.
• Noņemiet difuzoru, veicot soļus, kas parādīti attēlā.
• Izskrūvējiet spuldzi un ieskrūvējiet identisku spuldzi ar 

tādu pašu jaudu un spriegumu.
• Uzstādiet difuzoru atpakaļ un pieslēdziet iekārtu 

elektrības tīklam.

PROBLĒMU RISINĀŠANA
1. Sarkanā gaismas diode (ja ir) paliek ieslēgta.
 • Vai ir elektrības padeves traucējumi?
 • Vai notiek atkausēšana?
 • Vai ierīces vāks ir pareizi aizvērts?
 • Vai ierīce ir novietota blakus siltuma avotam?
 • Vai termostats ir pareizi noregulēts?
 • Vai ventilācijas režģis un kondensators ir tīrs?

2. Ierīce ir pārāk trokšņaina.
 • Vai ierīce ir izvietota pilnīgi horizontāli?
 • Vai ierīce nepieskārās mēbelēm vai priekšmetiem, kas 

var izraisīt vibrāciju?
 • Vai iepakojuma materiāls zem iekārtas ir izņemts?
Piezīme: burbuļošanas skaņa no dzesēšanas kontūra pēc 
kompresora izslēgšanas ir pilnīgi normāla.
3. Zaļā gaismas diode (ja ir) ir izslēgta un ierīce 

nedarbojas.
 • Vai ir elektrības padeves traucējumi?
 • Vai kontaktdakša ir labi ievietota kontaktrozetē?
 • Vai barošanas vads nav bojāts?
4. Zaļā gaismas diode (ja ir) ir izslēgta, bet ierīce 

darbojas.
 • Zaļā gaismas diode nedarbojas. Sazinieties ar 

pēcpārdošanas apkalpošanas centru, lai to nomainītu.
5. Kompresors darbojas nepārtraukti.
 • Vai ierīces iekšpusē ir ievietota karsta pārtika?
 • Vai ierīces vāks bija atstāts atvērts uz ilgu laiku?
 • Vai ierīce novietota ļoti siltā telpā vai blakus siltuma 

avotiem?
 • Vai termostats ir pareizi noregulēts?
 • Vai kļūdas dēļ ir ieslēgta ātras sasaldēšanas funkcija 

(atkarībā no modeļa)?
6. Pārāk daudz ledus uz augšējās malas.
 • Vai atkausēšanas aizbāžņi ir pareizi novietoti?
 • Vai ierīces vāks ir pareizi aizvērts?
 • Vai ierīces vāka blīve nav bojāta vai deformēta? 

(Sk. sadaļu „Uzstādīšana”)
 • Vai 4 aizsargi tika izņemti? (Sk. sadaļu „Uzstādīšana”)
7. Kondensāta rašanās uz ierīces ārējām sienām.
 • Noteiktos atmosfēras apstākļos (mitrums augstāks par 

85%) vai, ja iekārta ir novietota mitrā vai slikti vedināmā 
telpā, kondensāta rašanās ir uzskatīta par normālu 
parādību. 
Ierīces darbību tas neietekmē.

8. Ledus slānis uz ierīces iekšējām sienām nav 
vienmērīgs.

 • Šī parādība ir pilnīgi normāla.

IETEIKUMI VIDES SAUDZĒŠANAI
1. Iepakojums 
Iepakojuma materiāls ir 100% pārstrādājams un tas 
ir apzīmēts ar pārstrādes simbolu. Ievērojiet vietējo 
likumdošanu par atkritumu utilizāciju. Iepakojuma materiāls 
(plastmasas maisi, polistirola daļas utt.) ir jātur bērniem 
nepieejamā vietā, jo tas ir potenciāls bīstamības avots.
2. Utilizācija/pārstrāde
Ierīce ir izgatavota no pārstrādājama materiāla.
Uz šīs ierīces ir marķējums, kas apliecina tās atbilstību 
Eiropas Direktīvai 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko 
iekārtu atkritumiem (EEIA). Pareizi utilizējot šo ierīci, jūs 
novēršat iespējamas negatīvas sekas videi un cilvēku 
veselībai.

Simbols  uz ierīces vai pavadošajā dokumentācijā 
norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar 
mājsaimniecības atkritumiem, bet tā ir jānogādā uz speciālu 
elektrisko un elektronisko iekārtu utilizācijas centru.



Ierīces utilizācijas laikā padariet to par nelietojamu, 
nogriežot barošanas vadu, noņemot durtiņas un plauktus, 
lai bērni nevarētu iekļūt ierīcē.
Utilizējiet ierīci saskaņā ar vietējiem atkritumu utilizācijas 
noteikumiem, nododot to speciālajā atkritumu savākšanas 
centrā, neatstājiet to bez uzraudzības pat uz dažām 
dienām, jo tā var kļūt par bīstamību avotu bērniem.
Papildus informācijai par šīs ierīces pārstrādi, nodošanu 
un utilizāciju, sazinieties ar atbilstošu vietējo iestādi, 
mājsaimniecības atkritumu savākšanas centru vai veikalu, 
kurā jūs nopirkāt ierīci.
Informāc2ija:
Šajā ierīcē netiek izmantots freons. Dzesējošais kontūrs 
satur R134a (HFC) vai R600a (HC), skatīt ierīcē esošo 
plāksnīti ar tehniskajiem datiem.
Ierīcēm, kas satur izobutānu (R600a): izobutāns ir dabīgā 
gāze, kas neietekmē vidi, bet tas ir uzliesmojošs. Tādējādi, 
ir ļoti svarīgi pārliecināties, ka dzesēšanas kontūra caurules 
nav bojātas.
Šis izstrādājums var saturēt fluorētas siltumnīcas gāzes, 
kas ir minētas Kioto protokolā; dzesēšanas gāze atrodas 
hermētiski noslēgtā sistēmā. Dzesēšanas gāze: R134a var 
ietekmēt globālo sasilšanu (GWP) par 1300. 

Atbilstības deklarācija 
• Šī ierīce ir paredzēta pārtikas produktu uzglabāšanai un 

tā ir ražota saskaņā ar (CE) noteikumiem Nr. 1935/2004.
• Šī ierīce ir izstrādāta, ražota un pārdota atbilstoši: 
 - „Zemsprieguma” Direktīvā 2006/95/EK izklāstītajiem 

drošības noteikumiem (kas aizvieto direktīvu 73/23/EEK 
un tās turpmākos grozījumus;

 - elektromagnētiskās saderības Direktīvas 2004/108/EK 
prasībām.

Ierīces elektriskā drošība tiek sasniegta tikai tajā gadījumā, 
ja tā ir pareizi pievienota pie efektīvas zemējumiekārtas, 
kas atbilst likumdošanas prasībām.

PĒCPĀRDOŠANAS APKALPOŠANA
Pirms sazināšanās ar pēcpārdošanas apkalpošanas 
centru:
1. Pārbaudiet, vai Jūs nevarat atrisināt problēmu paši.
2. Vēlreiz ieslēdziet ierīci, lai pārbaudītu, vai problēma 

ir atrisināta. Ja tā nav atrisināta, atslēdziet ierīci no 
barošanas tīkla un uzgaidiet apmēram vienu stundu, 
pirms vēlreiz ieslēgt to.

3. Ja problēma saglabājas pēc šīm darbībām, sazinieties ar 
pēcpārdošanas apkalpošanas centru.

Norādiet:
• problēmas raksturu,
• modeli,
• servisa numuru (numurs pēc vārda SERVICE uz tehnisko 

datu plāksnītes ierīces aizmugurē)
• Jūsu pilnu adresi,
• Jūsu tālruņa numuru un teritorijas kodu. 

 



1

3 4 5

2

6

8 9

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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5019 300 02694


