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Ledusskapja nodalījums
A. Ventilators un pretbaktēriju un pretaromātu filtrs

(atkarībā no modeļa)    
B. Spuldze vai gaismas diožu apgaismojums (atkarībā no

modeļa)
C. Plaukti
D. Gaismas diožu apgaismojums (atkarībā no modeļa)
E. Augļu un dārzeņu atvilktnes vāks
F. Augļu un dārzeņu atvilktne(-s)
G. Tehnisko datu plāksnīte (atrodas augļu un dārzeņu

atvilktnes sānos)
H. Vadības panelis
N. Piena produktu nodalījums
O. Durvju plaukti
P. Pudeļu turētājs (ja tāds ir)
Q. Pudeļu nodalījums

Mazākā aukstuma zona
Vidējās temperatūras zona
Aukstākā zona
Augļu un dārzeņu zona   

Saldētavas nodalījums
I. Augšējā atvilktne (sasaldēšanas zona)
L. Vidējās un apakšējās atvilktnes (uzglabāšanas

nodalījums saldētiem un pilnībā sasaldētiem
produktiem)

M. Ledus gabaliņu paplāte (ja tāda ir)

Piezīme. Visi plaukti, durvju plaukti un statīvi ir noņemami.

Produktu uzglabāšanai piemērotākās temperatūras jau ir
iestatītas rūpnīcā..

Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet lietotāja
rokasgrāmatu.
Raksturlielumi, tehniskie dati un attēli var mainīties
atkarībā no modeļa.0

Svaigu produktu pārraudzības funkcija “6. maņa”
To var izmantot, lai ātri sasniegtu optimālus uzglabāšanas apstākļus,
nodrošinot ierīcē pareizu temperatūru un mitruma līmeni. Pareizai
funkcijas darbībai jāieslēdz arī ventilators.

Ekonomiskā nakts funkcija 
Ekonomiskā nakts funkcija ļauj koncentrēt ierīces enerģijas patēriņu stundās, kad stājas spēkā lētāki elektrības tarifi (parasti naktī), kad elektrība ir brīvi pieejama un, salīdzinājumā ar dienas laiku, maksā mazāk (tikai valstīs,
kuras piemēro vairāku tarifu sistēmu — lai uzzinātu par elektrības tarifiem, sazinieties ar vietējo elektroenerģijas apgādes uzņēmumu). Lai aktivizētu šo funkciju, nospiediet pogu Ekonomiskā nakts funkcija, kad stājas spēkā
lētākie tarifi (atkarībā no konkrēta tarifa). Piemēram, ja lētākais tarifs tiek piemērots 20.00, nospiediet pogu šajā laikā. Kad iedegas Ekonomiskās nakts funkcijas indikators, funkcija ir ieslēgta. Kad funkcija aktivizēta, ierīce
automātiski pielāgo enerģijas patēriņu, pamatojoties uz izvēlēto laiku, t.i., dienā patērējot mazāk enerģijas nekā naktī.
SVARĪGI! Lai funkcija darbotos pareizi, tai jābūt ieslēgtai gan nakts, gan dienas laikā.
Funkcija turpina darboties, līdz tā netiek deaktivizēta (tā izslēdzas, ja notiek pārtraukums elektroenerģijas piegādē vai ierīci izslēdz). Lai deaktivizētu funkciju, vēlreiz nospiediet šo pašu pogu. Ja Ekonomiskās nakts funkcijas
indikators nedeg, funkcija ir izslēgta.
Piezīme. Norādītais ierīces enerģijas patēriņš atbilst ledusskapja izmantošanai, kad Ekonomijas nakts funkcija ir deaktivizēta.
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Apturēt brīdinājumu 
Lai izslēgtu skaņas signālus, nospiediet pogu “Apturēt brīdinājumu”.

Ieslēgt/gaidstāve  

Turiet šo pogu nospiestu 5 sekundes, lai izslēgtu
ierīci. Gaidstāves režīmā displejā neizgaismojas
neviena ikona un ledusskapja nodalījumā neiedegas
apgaismojums. Lai vēlreiz ieslēgtu ierīci, atkārtoti
nospiediet šo pašu pogu.

Piezīme. Šī darbība neatvienos ierīci no
barošanas.

Ātrā sasaldēšana
Noturiet 3 sekundes nospiestu pogu “Saldētava” 24
stundas pirms liela apjoma svaigu produktu
ievietošanas saldētavas nodalījumā. Kad funkcija
aktivizēta, displejā parādīsies attēlā redzamā
secība.
Šī funkcija tiks automātiski deaktivizēta pēc 48
stundām, vai manuāli vēlreiz nospiežot pogu
“Saldētava”.
Piezīme. Neievietojot svaigus, sasaldēšanai
paredzētus produktus tā, ka tie saskaras ar jau
sasaldēto pārtiku.

MAZĀ ROKASGRĀMATA

Ko darīt, ja... Iespējamie iemesli: Risinājumi:

Vadības panelis izslēgts, ierīce nedarbojas.

Ierīce var būt režīmā Ieslēgts/gaidstāve.
Iespējama ierīces barošanas problēma.

Ieslēdziet ierīci, nospiežot pogu Ieslēgts/gaidstāve
Pārliecinieties, ka:
- nav pārtraukuma elektroenerģijas piegādē
-strāvas kabeļa spraudnis ir atbilstoši iesprausts kontaktligzdā un strāvas divpolu slēdzis (ja tāds ir) ir pareizajā stāvoklī (t.i.,
nodrošinot ierīces pieslēgšanu)
-mājas elektrosistēmas ietaises darbojas
- strāvas kabelis nav bojāts.

Nedarbojas iekšējais apgaismojums.

Iespējams, jānomaina apgaismojuma spuldze.

Ierīce var būt režīmā Ieslēgts/gaidstāve.

Modeļiem ar spuldzi: atvienojiet ierīci no elektrotīkla, pārbaudiet spuldzi un, ja nepieciešams, nomainiet to pret jaunu (skatiet
sadaļu “Spuldzes vai gaismas diožu nomaiņa”).
Modeļiem ar gaismas diožu apgaismojumu: sazinieties ar pilnvarotu klientu apkalpošanas centru.
Nospiediet ierīces pogu Ieslēgts/gaidstāve

Nepietiekami zema nodalījumu temperatūra. Tam var būt dažādi iemesli (skatiet sadaļu “Risinājumi”).

Pārliecinieties, ka:
-durvis ir pilnībā aizvērtas
- ierīce nav uzstādīta siltumu izstarojošu avotu tuvumā
- iestatīta pareiza temperatūra
- nav traucēta gaisa cirkulācija caur ierīces apakšpusē esošajām ventilācijas atverēm.

Ledusskapja nodalījuma apakšpusē ir ūdens. Bloķēta atkausētā ūdens aizplūdes sistēma. Iztīriet atkausētā ūdens aizplūdes sistēmas atveri (skatiet sadaļu “Ierīces apkope un tīrīšana”).

Ierīces priekšējā mala pie durvju blīvējuma ir karsta. Tas neliecina par nepareizu darbību. Tas neļauj veidoties kondensātam. Iejaukšanās nav nepieciešama.

Mirgo sarkans indikators un atskan brīdinājuma skaņas signāls.
Durvju atvēršanās brīdinājums
Tiek aktivizēts, kad durvis ilgstoši paliek atvērtas.

Aizveriet ierīces durvis, lai izslēgtu brīdinājuma skaņas signālu. Ja brīdinājuma skaņas signāls neizslēdzas, tad tas ir elektrības
padeves traucējumu brīdinājuma signāls (sk. nodaļu Elektrības padeves traucējumu brīdinājuma signāls). 

Iedegas sarkans indikators , atskan brīdinājuma skaņas signāls un sāk mirgot

ledusskapja nodalījuma temperatūras indikatori, kā norādīts attēlā:

Nepareizas darbības brīdinājums
Brīdinājums norāda tehniskā mezgla kļūmi.

Sazinieties ar pilnvarotu klientu apkalpošanas centru. Lai izslēgtu skaņas signālu, nospiediet pogu “Apturēt brīdinājuma
signālu”.

Sarkans indikators mirgo un atskan brīdinājuma skaņas signāls arī ar aizvērtām
durvīm. Saldētavas nodalījuma temperatūras indikatori var mirgot.

Elektroapgādes pārtraukuma brīdinājums
Tiek aktivizēts, kad ilgstoši pārtraukta elektroenerģijas piegāde, izraisot saldētavas nodalījuma
temperatūras paaugstināšanos.

Lai izslēgtu skaņas signālu, nospiediet pogu "Apturēt brīdinājuma signālu". Ja saldētavas temperatūra nav vēl sasniegusi
pārtikas uzglabāšanai optimālu līmeni, var ieslēgties saldētavas temperatūras brīdinājuma signāls (sk. Saldētavas nodalījuma
temperatūras brīdinājuma signāls). Pirms produktu izmantošanas pārbaudiet to.

Iedegas sarkans indikators (nemirgo)  atskan skaņas signāls un sāk mirgot
saldētavas nodalījuma temperatūras indikatori...

Saldētavas nodalījuma temperatūras brīdinājums
Temperatūras brīdinājums norāda, ka nodalījuma temperatūra nav optimālā līmenī. Tas var notikt
tad, ja saldētavas nodalījums tiek lietots pirmo reizi, pēc atkausēšanas un/vai tīrīšanas, ja saldētavā
tiek ievietots liels daudzums produktu vai tad, ja nav pareizi aizvērtas saldētavas durvis.

Lai izslēgtu skaņas signālu, nospiediet pogu “Apturēt brīdinājuma signālu”. Kad sasniegta optimāla temperatūra,
sarkanais indikators automātiski izslēdzas. Ja temperatūras brīdinājums neizslēdzas, sazinieties ar pilnvarotu klientu
apkalpošanas centru.

Saldētavas nodalījuma temperatūra
Lai iestatītu citu temperatūru, nospiediet pogu “Saldētava”.
Var iestatīt piecas vērtības, 

no augstākām temperatūrām (pa kreisi)

līdz zemākajai temperatūrai  (pa labi)

Ledusskapja nodalījuma temperatūra
Lai iestatītu citu temperatūru, nospiediet pogu “Ledusskapis”.
Var iestatīt piecas vērtības,  

no augstākām temperatūrām  (pa kreisi)

līdz zemākajai temperatūrai (pa labi)

LT LVEST

Ventilators (ja uzstādīts)
Ventilatora rūpnīcas iestatījums ir AKTĪVS.
Ventilatoru var izslēgt, nospiežot pamatnes pogu
(kā parādīts attēlā). Ja telpas temperatūra
pārsniedz 27 °C vai arī, ja uz stikla plauktiem
redzami ūdens pilieni, ieslēdziet ventilatoru,
nodrošinot produktu pareizu uzglabāšanu. Izslēdzot ventilatoru, iespējams
optimizēt elektroenerģijas patēriņu.


