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Jūsų nusipirktas prietaisas pažymėtas simboliu ; jis gali būti naudojamas šaldyti šviežią ir 
virtą / keptą maistą, gaminti ledo kubelius ir laikyti šaldytą maistą.  Atidžiai perskaitykite šias 
instrukcijas, kad galėtumėte geriausiai naudoti prietaisą. Jose pateiktas prietaiso aprašymas ir 
naudingi patarimai, kaip laikyti maistą. 

PRIETAISO APRAŠYMAS (1 pav.)
A) Valdymo skydas
1. Veikimo LED lemputė (šviečia žaliai)
2. Temperatūros signalas LED 

(šviečia raudonai)
3. Vidinės temperatūros reguliavimo rankenėlė 

(termostatas)
4. Atidarytų durų garsinio signalo jungiklis 

(jei yra)
B)	Stalčiai	šaldyti	šviežiam	maistui	ir	laikyti	
užšaldytam	maistui.

C)	Stalčius	laikyti	tik	užšaldytam	maistui.
Kai kuriuose modeliuose yra ledo pakuotės: 
išimkite jas iš galinio stalčiaus (C) ir įdėkite 
vieną šalia kitos į stalčių.

ĮRENGIMAS
Įsitikinkite, kad prietaisas nepažeistas.
Apie bet kokius transportavimo pažeidimus turi būti pranešta platintojui per 24 val. nuo prietaiso 
pristatymo.  Įmontuokite prietaisą sausoje, gerai vėdinamoje vietoje, toli nuo karčio šaltinių, tokių 
kaip krosnys, viryklės, tiesioginė saulės šviesa ir kt. Jei tai neįmanoma, turi būti atsižvelgta į toliau 
nurodytus atstumus:
a) tarp prietaiso ir anglių ar parafino deginimo krosnių: mažiausiai 30 cm
b) tarp prietaiso ir dujinės ar elektrinės viryklių: mažiausiai 3 cm.
Taip pat galima dėti izoliacines medžiagas (yra pirkti specialiose parduotuvėse) tarp prietaiso 
ir krosnies. Prietaisas turi būti įmontuotas ant stabilaus ir lygaus paviršiaus, kaip nurodyta 
instrukcijose, pateiktose prietaiso galinėje dalyje esančiame šablone.
Prieš įjungdami šaldiklį, palaukite dvi valandas: tuo metu išvalykite prietaiso vidų kempine, 
sudrėkinta vandens ir acto mišiniu, ir sumontuokite visus pridėtus priedus.

Svarbi	informacija:	Jungties lizdas turi būti pasiekiamas net ir sumontavus, kad prireikus 
prietaisą galima būtų išjungti. Jei tai neįmanoma, prijunkite prietaisą prie pagrindinio maitinimo 
šaltinio dviejų kontaktų jungikliu, kad mažiausias atstumas tarp kontaktų būtų 3 mm, montuojamu 
lengvai prieinamoje vietoje.

ELEKTROS	PRIJUNGIMAS	IR	VEIKIMAS
Įsitikinkite, kad įtampa, nurodyta prietaiso duomenų lentelėje, atitinka maitinimo tinklo įtampą.
Prietaiso	įžeminimas	privalomas	pagal	įstatymą.	Gamintojas	neprisiima	atsakomybės	dėl	
asmenų	sužalojimo	ar	žalos	nuosavybei,	atsiradusios	nesilaikius	šių	nurodymų.
Kai prietaisas įjungtas, jei termostato rankenėlė nenustatyta ties simboliu •, užsidega žalia ir 
raudona LED šviesos (1) ir (2) (1 pav.). Žalia LED lemputė išlieka uždegta ir rodo, kad prietaisas 
veikia. Raudona signalo LED lemputė šviečia, kol bus pasiekta teisinga veikimo temperatūra. 
Ji užsidega vėl, kai pakyla šaldiklio temperatūra dėl per dažno arba per ilgo durų atidarymo ir kai 
į prietaisą įdedamas šviežias maistas šaldyti.

SUSIPAŽINKITE	SU	PRIETAISU
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TEMPERATŪROS	REGULIAVIMAS
Termostatas (žr.	1	pav.) naudojamas reguliuoti prietaiso temperatūrą. Padėtis • nurodo, 
kad prietaiso veikimas pertrauktas. Ideali šaldomo maisto laikymo ilgą laiką temperatūra yra 
-18 °C. Įprastomis sąlygomis (aplinkos temperatūra tarp +20 °C ir +25 °C) patariama nustatyti 
termostato rankenėlę į vidurinę padėtį. Norėdami išlaikyti didesnę arba mažesnę temperatūrą 
nei -18 °C, pasukite termostato rankenėlę į aukščiausią nustatymą arba į padėtį „•“. Aplinkos 
temperatūra, laikomo maisto kiekis, prietaiso vieta ir durų atidarinėjimo dažnumas gali padaryti 
įtaką temperatūros nustatymams. Termostato nustatymas gali keistis atsižvelgiant į šiuos faktorius. 
Norėdami patikrinti laikomo maisto temperatūrą, padėkite termometrą (jei yra) po maistu; jei jis bus 
padėtas ant maisto – rodys oro temperatūrą, kuri neatitinka laikomo maisto temperatūros.

ŠALDIKLIO	SKYRIAUS	NAUDOJIMAS
Šiame prietaise yra įmontuotas garsinis signalas (jei yra), kuris skamba, kai durys paliekamos 
atidarytos.

ŠALDYMAS (6 pav.)
Šviežio maisto kiekis, kuris gali būti užšaldytas 
per 24 val., kai aplinkos temperatūra yra 25 °C, 
yra nustatytas klasės lentelėje.
Į šaldiklį nedėkite karšto maisto; niekada 
pakartotinai neužšaldykite net dalinai atšilusio 
maisto. Maistą įvyniokite į aliumininę foliją 
ar plėvelę, arba įdėkite jį į specialias talpas. 
Įsitikinkite, kad visos į šaldiklį įdėtos pakuotės 
yra su etikete, nurodančia užšaldymo datą 
ir turinį. Elektros energijos tiekimo pertrūkio 
atveju šaldiklio skyriai išlaikys teisingą laikymo 
temperatūrą maždaug 15 valandų; tačiau per tą 
laiką patariama neatidaryti skyriaus durelių.
Pastaba: dėl efektyvaus durų sandarinimo šaldiklio durys lengvai neatsidarys pakartotinai iškart 
jas uždarius; palaukite kelias minutes prieš atidarydami duris pakartotinai.

LEDO	KUBELIŲ	GAMINIMAS
Pripildykite ledo kubelių padėklus 3/4 visos jų talpos ir įstatykite juos į viršutinį stalčių.
Jei padėklai įstrigo skyriuje, nebandykite jų atkabinti su aštriais ar nusmailintais daiktais, kurie gali 
pažeisti prietaisą, o naudokite šaukšto kotą.
Svarbi	informacija: Nevalgykite ledo kubelių ar ledinukų vos išėmę juos iš ledų kubelių skyriaus 
– rizikuojate nušalti. Šaldiklyje nelaikykite skysčių stiklinėse talpose.

ŠALDOMO MAISTO LAIKYMAS
Kai perkate šaldyto maisto produktus, įsitikinkite, kad pakuotė nepažeista, t. y. ji nėra iškilusi 
ir neturi drėgnų dėmių. Iš karto įdėkite šaldytus maisto produktus į šaldiklį, kad transportavimo 
metu per daug nepakiltų temperatūra. Bet kuriuo atveju produktus reikia suvartoti iki ant pakuotės 
nurodytos datos.
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ATITIRPDYMAS
Keletas patarimų:
Daržovės,	kurias	virsite: neatitirpdykite, tiesiog dėkite į verdantį vandenį ir virkite kaip įprastai.
Mėsa	(dideli	gabalai): atitirpinkite šaldytuve neišimdami iš originalios pakuotės. Prieš virdami 
palikite kambario temperatūroje dviem valandoms.
(maži	gabaliukai): atitirpinkite kambario temperatūroje arba iš karto virkite.
Žuvis: atitirpinkite šaldytuve neišimdami iš pakuotės arba virkite, kai pusiau atšilo.
Paruoštas	maistas: iš karto gaminkite orkaitėje neišimdami iš aliuminio indo.
Vaisiai: atitirpinkite šaldytuve.

ATŠILDYMAS
Bent kartą per metus arba, kai ant sienelių esančio ledo storis bus apie 3 mm, atitirpinkite 
prietaisą.
Tarp atitirpdymų mentele pašalinkite šerkšną nuo šaldiklio grotelių. Nenaudokite aštrių ar smailų 
įrankių. Garantija nedengia jokios žalos prietaisui, susijusios su šių instrukcijų nesilaikymu. 
Atitirpdykite prietaisą, kai šaldyto maisto kiekis minimalus arba, kai prietaisas tuščias. Šaldytą 
maistą reikia įvynioti į laikraščius (arba pakavimo popierių) ir laikyti šaldytuve arba vėsioje vietoje. 
Nureguliuokite termostato valdymo rankenėlę į padėtį •, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo 
ir palikite atidarytas duris. Išimti stalčius traukite iš priekio į viršų. Nenaudokite parduotuvėse 
parduodamų atšildymo purškalų: juose gali būti kenksmingų medžiagų. Atitirpinę prietaisą, 
išskalaukite ir kruopščiai nusausinkite. Vėl įjunkite šaldiklį. Įdėkite šaldytą maistą atgal į šaldiklį.

Reguliari ir tinkama priežiūra užtikrins ilgesnį prietaiso eksploatavimą.
Prieš atlikdami bet kurį veiksmą atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
Reguliariai valykite vidų šilto vandens ir acto tirpalu. Nuskalaukite ir nusausinkite.
Nenaudokite abrazyvinių produktų ar valiklių.
Kartais nuvalykite durų tarpinę vandeniu ir gerai nusausinkite. Nenaudokite alyvos ar tepalo.
Išvalę, vėl prijunkite prietaisą prie elektros tinklo.

ATOSTOGOS
Jei kuriam laikui išvykstate, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir visiškai ištuštinkite. Išvalykite 
vidų, o duris palikite atidarytas.
Neišjunkite prietaiso, jei nenaudosite tik trumpą laiką.

PRIEŽIŪRA	IR	VALYMAS
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Prietaisas netinkamai veikia ne visada tik dėl gedimo, bet ir dėl neteisingo įrengimo ar naudojimo.  
Kad nereikėtų be reikalo skambinti mokamais techninės priežiūros telefonais, rekomenduojame 
perskaityti šią trikčių šalinimo instrukciją:

1.	Jei	nuolat	dega	ar	blyksi	raudona	LED	lemputė,	vidinė	temperatūra	yra	per	aukšta.	  
Patikrinkite:

 • ar durys gerai uždarytos
 •  ar termostato rankenėlė tinkamai nustatyta  

(žr. skyrių „Temperatūros reguliavimas“)
 • ar šaldiklis nestovi šalia šilumos šaltinio
 • ar oro ventiliatoriuose laisvai cirkuliuoja oras
 • ar nesusidaro per daug ledo
 Jei jūsų prietaiso apačioje kairėje yra stalčius (žr.	11	pav.), 

ištraukite jį ir minkštu šepetėliu išvalykite vidų.
2.	Kompresorius	veikia	nepertraukiamai.	Patikrinkite:
 • ar aplinkos temperatūra ne per aukšta
 • ar ne per dažnai darinėjamos durys.
3.	Prietaisas	veikia	pernelyg	garsiai. Patikrinkite:
 • ar prietaisas stovi lygiai.
4.	Prietaisas	neveikia. Patikrinkite:
 • ar termostato rankenėlė nenustatyta į padėtį •
 • ar yra elektra
 • ar kištukas teisingai įkištas į lizdą
 • ar neatjungtas namų elektros jungiklis ir neperdegė saugikliai
 • ar nepažeistas maitinimo kabelis (žr. pastabą).

Pastaba: jei reikia pakeisti maitinimo kabelį, ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo ir 
pakeiskite kabelį žiūrėdami, kad naujas kabelis būtų teisingai prijungtas. Jei atlikus išvardintus 
patikrinimus, jūsų prietaisas vis tiek veikia netinkamai, kreipkitės į techninės priežiūros po 
pardavimo tarnybą (kontaktinę informaciją rasite garantijoje ir telefonų kataloge); paaiškinkite 
problemą, nurodykite savo prietaiso modelį ir serijos numerį.

TECHNINĖ	PRIEŽIŪRA	PO	PARDAVIMO


