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Šaldytuvo skyrius
A. Ventiliatorius ir antibakterinis bei nuo kvapo apsaugantis

filtras (priklauso nuo modelio)   
B. Lemputė arba šviesos diodo lemputė (priklauso nuo

modelio)
C. Lentynos
D. Šviesos diodų lemputės (priklauso nuo modelio)
E. Daržovių šviežumo išlaikymo stalčiaus dangtis
F. Daržovių šviežumo išlaikymo stalčius (-iai)
G. Duomenų lentelė (daržovių šviežumo išlaikymo stalčiaus

viduje)
H. Valdymo pultas
N. Pieno produktų skyrius
O. Durų dėklai
P. Butelio laikiklis (jei įrengtas)
Q. Butelio dėklas

Mažiausio šalčio zona
Vidutinio šalčio zona
Didžiausio šalčio zona
Vaisių ir daržovių zona  

Šaldyklės skyrius
I. Viršutinis stalčius (užšaldymo zona)
L. Vidurinis ir apatinis stalčiai (užšaldytų ir visiškai

užšaldytų produktų laikymo zona)
M. Ledo kubelių dėklas (jei įrengtas)

Pastaba: visas lentynas, durų dėklus ir groteles galima
išimti.

Ideali temperatūra maisto produktams išsaugoti nustatyta
gamykloje.

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite
pateiktą vadovą.
Charakteristikos, techniniai duomenys ir paveikslėliai
gali būti kitokie – tai priklauso nuo modelio.

„6-ojo jausmo“ šviežumo valdymo funkcija
Ją naudojant galima greitai sukurti optimalias saugojimo sąlygas, t. y.
optimalią temperatūrą ir drėgnumą prietaiso viduje. Kad ši funkcija
tinkamai veiktų, būtina įjungti ventiliatorių.

„Eco night“ funkcija 
Naudojant „Eco night“ funkciją prietaisas energiją naudos tomis valandomis, kai elektros kaina yra mažiausia (įprastai tai būna nakties metu), kai elektros energijos netrūksta ir ji kainuoja mažiau nei dienos metu (tai galioja
šalyse, kuriose naudojama kelių įkainių sistema, pagrįsta dienos laiku; kreipkitės į elektros tiekimo įmonę ir sužinokite, koks taikomas elektros energijos įkainis). Šią funkciją aktyvinsite paspausdami „Eco night“ funkcijos
mygtuką; jį paspauskite tuo dienos metu, kai pradedamas taikyti mažasis įkainis (priklauso nuo konkretaus įkainio). Pavyzdžiui, jei mažasis įkainis pradedamas taikyti nuo 20:00 val., tuo metu ir paspauskite šį mygtuką. Kai
ŠVIEČIA „Eco night“ funkcijos šviesos diodas, ši funkcija yra aktyvi. Aktyvinus šią funkciją, prietaisas automatiškai reguliuoja energijos sąnaudas pagal parinktą laiką, t. y. dieną naudos mažiau energijos negu naktį.
SVARBU: kad ši funkcija tinkamai veiktų, ją būtina aktyvinti ir naktį, ir dieną.
Funkcija bus aktyvi tol, kol jos neišjungsite (ji taip pat išsijungia dingus elektrai arba išjungus prietaisą). Šią funkciją išjungsite dar kartą paspausdami tą patį mygtuką. Kai „Eco night“ funkcijos šviesos diodas NEŠVIEČIA,
ši funkcija yra neaktyvi.
Pastaba: skelbiamos prietaiso energijos sąnaudos yra „Eco night“ funkcijai esant išjungtai.
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Stop Alarm 
Garso signalus išjungsite paspausdami mygtuką „Stop Alarm“.

Įjungimas / budėjimas  

5 sekundėms nuspaudę šį mygtuką, prietaisą
išjungsite. Esant aktyviai budėjimo veiksenai, ekrane
nešviečia jokios piktogramos ir šaldytuvo skyriuje
neužsidega lemputė. Prietaisą vėl įjungsite trumpai
spustelėję šį mygtuką.

Pastaba: atliekant šią operaciją, prietaisas nuo
maitinimo neatjungiamas.

Fast Freeze
Kai ketinate į šaldyklės skyrių dėti didelį kiekį šviežių
produktų, prieš 24 valandas 3 sekundėms
nuspauskite mygtuką „Fast Freeze“. Kai ši funkcija
aktyvi, ekrane rodoma paveikslėlyje pavaizduotų
simbolių seka.
Ši funkcija automatiškai išsijungia po 48 valandų
arba dar kartą paspaudus mygtuką „Freezer“.
Pastaba: Šviežius produktus, kuriuos ketinate
užšaldyti, dėkite taip, kad jie neliestų jau užšaldytų
produktų.a.

TRUMPAS DARBO PRADŽIOS VADOVAS

Ką daryti, jei... Galima priežastis Ištaisymas

Valdymo pultas išsijungęs, prietaisas neveikia.

Gali būti, kad aktyvi prietaiso įjungimo / budėjimo veiksena.
Gali būti, kad atsirado prietaiso maitinimo triktis.

Paspauskite prietaiso įjungimo / budėjimo veiksenos mygtuką.
Patikrinkite:
- ar nedingo elektra;
- ar kištukas tinkamai įkištas į lizdą ir ar elektros tinklo dvipolio jungiklio (jei įrengtas) padėtis yra tinkama (t. y. ar prietaisui gali
būti tiekiamas maitinimas);
- ar tinkamai veikia namų elektros sistemos apsaugos prietaisai;
- ar nepažeistas maitinimo kabelis.

Nešviečia viduje esanti lemputė.

Gali būti, kad lemputę reikia pakeisti.

Gali būti, kad aktyvi prietaiso įjungimo / budėjimo veiksena.

Taikoma modeliams su lempute: prietaisą atjunkite nuo maitinimo, patikrinkite lemputę ir, jei reikia, ją pakeiskite nauja lempute
(žr. skyriuje „Lemputės arba šviesos diodo pakeitimas“).
Taikoma modeliams su šviesos diodu: kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą.
Paspauskite prietaiso įjungimo / budėjimo veiksenos mygtuką.

Temperatūra skyrių viduje nepakankamai žema. Priežasčių gali būti įvairių (žr. „Ištaisymas“).

Patikrinkite:
- ar durys tinkamai uždarytos;
- ar prietaisas neįrengtas arti šilumos šaltinio;
- ar tinkama temperatūros nuostata;
- ar niekas nekliudo cirkuliuoti orui pro prietaiso apačioje esančias ventiliacijos angas.

Šaldytuvo skyriaus apačioje yra vandens. Užsikimšo atitirpusio vandens išleidimo anga. Išvalykite atitirpusio vandens išleidimo angą (žr. skyriuje „Prietaiso techninė priežiūra ir valymas“).

Prietaiso priekinis kraštas ties durų kumštelio tarpikliu yra karštas. Tai nėra defektas. Taip apsaugoma nuo kondensacijos susidarymo. Daryti nieko nereikia.

Mirksi raudona lemputė ir veikia garso signalas..
Atidarytų durų signalas
Jis suveikia, kai durys ilgam paliekamos atidarytos.

Uždarykite duris, kad garso signalas išsijungtų. Jei garso signalas neišsijungia, tai reiškia, kad tai yra elektros tiekimo pertrūkio
signalas (skaitykite skyrių „Elektros tiekimo pertrūkio signalas"). 

Užsidega raudona lemputė , veikia garso signalas ir mirksi šaldytuvo skyriaus

temperatūros indikatoriai, kaip pavaizduota paveikslėlyje:

Veikimo sutrikimo signalas
Šis signalas nurodo techninio komponento triktį.

Kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą. Paspauskite signalo išjungimo mygtuką garso signalui išjungti.

Mirksi raudona lemputė ir veikia garso signalas, nors durys uždarytos. Gali mirksėti
šaldyklės skyriaus temperatūros indikatoriai.

Elektros maitinimo pertrūkio signalas
Jis suveikia, kai ilgam nutrūksta elektros maitinimas ir dėl to pakyla temperatūra šaldyklės skyriuje.

Paspauskite signalo išjungimo mygtuką garso signalui išjungti. Jei šaldyklės skyriuje dar nepasiekta optimali maisto produktų
saugojimo temperatūra, gali suveikti šaldyklės skyriaus temperatūros signalas (skaitykite skyrių apie šaldyklės skyriaus
temperatūros signalą). Prieš vartodami maisto produktus, juos patikrinkite.

Užsidega (ir nemirksi) raudona lemputė veikia garso signalas ir
mirksi šaldyklės skyriaus temperatūros indikatoriai..

Šaldyklės skyriaus temperatūros signalas
Temperatūros signalas nurodo, kad skyriaus temperatūra nepasiekė optimalaus lygio. Taip gali nutikti,
kai skyrius naudojamas pirmą kartą, skyrių atitirpdžius ir (arba) jį išvalius, jei šaldyklės viduje laikoma
daug produktų arba kai blogai uždaromos šaldyklės durys.

Paspauskite signalo išjungimo mygtuką garso signalui išjungti. Kai pasiekiama optimali temperatūra, raudona lemputė
automatiškai užgęsta. Jei temperatūros signalas ir toliau veikia, kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą.

Šaldyklės skyriaus temperatūra
Kitokią temperatūrą nustatysite mygtuku „Freezer“.
Galimos penkios vertės: 

nuo aukštesnės temperatūros (kairėje)

iki žemiausios temperatūros  (dešinėje)

Šaldytuvo skyriaus temperatūra
Kitokią temperatūrą nustatysite mygtuku „Fridge“.
Galimos penkios vertės:  

nuo aukštesnės temperatūros  (kairėje)

iki žemiausios temperatūros (dešinėje)

LT LVEST

Ventiliatorius (jei įrengtas)
Gamykloje nustatyta ventiliatoriaus nuostata
AKTYVUS.
Ventiliatorių išjungsite paspaudę ant pagrindo
esantį mygtuką (kaip pavaizduota paveikslėlyje).
Jei temperatūra patalpoje viršija 27 °C arba ant
stiklinių lentynų atsiranda vandens lašelių, ventiliatorius būtinai turi būti
įjungtas, kad maisto produktai būtų tinkamai saugomi. Kai ventiliatorius
išjungtas, optimaliau naudojama elektros energija.


