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Jūsu iegādāto ierīci, kas apzīmēta ar simbolu , var izmantot svaigas un pagatavotas 
pārtikas sasaldēšanai, ledus kubiņu pagatavošanai, kā arī sasaldētas un dziļi sasaldētas pārtikas 
uzglabāšanai.  Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos norādījumus, lai pēc iespējas labāk izmantotu savu 
ierīci. Tie ietver ierīces aprakstu un noderīgus ieteikumus par pārtikas uzglabāšanu. 

IERĪCES APRAKSTS (1. att.)
A) Vadības panelis
1. Darbības gaismas diode (zaļa gaismiņa)
2. Temperatūras trauksmes gaismas diode 

(sarkana gaismiņa)
3. Iekšējās temperatūras regulēšanas poga 

(termostats)
4. Atvērtu durvju akustiskās trauksmes slēdzis 

(ja ir)
B) Atvilktnes svaigas pārtikas sasaldēšanai 

un saldētas pārtikas uzglabāšanai.
C) Atvilktne tikai saldētas pārtikas 

uzglabāšanai.
Dažiem modeļiem ir ledus komplekti: izņemiet tos no atvilktnes (C) aizmugures un novietojiet 
vienu otram blakus atvilktnes iekšpusē.

UZSTĀDĪŠANA
Pārbaudiet, vai ierīce nav bojāta.
Par visiem bojājumiem, kas radušies pārvadāšanas laikā, ir jāziņo dīlerim 24 stundu laikā pēc 
ierīces piegādes. Uzstādiet ierīci sausā un labi vēdināmā vietā, pietiekamā atstatumā no siltuma 
avotiem, piemēram, krāsnīm, cepeškrāsnīm, tiešas saules gaismas. Ja tas nav iespējams, 
jāievēro šādi atstatumi no malām:
a) starp ierīci un ogļu vai parafīna krāsnīm: vismaz 30 cm;
b) starp ierīci un gāzes vai elektriskajām krāsnīm: vismaz 3 cm.
Starp ierīci un krāsni var arī ievietot izolējošās plāksnes (var iegādāties speciālajos veikalos). 
Ierīce ir jāuzstāda uz stabilas un līdzenas virsmas, kā norādīts instrukcijās, kas atrodamas ierīces 
komplektā iekļautā šablona aizmugurē.
Pirms saldētavas ieslēgšanas pagaidiet divas stundas: pa to laiku iztīriet ierīces iekšpusi ar ūdens 
un etiķa šķīdumā samitrinātu sūkli un uzstādiet visus komplektā iekļautos piederumus.

Svarīgi! Savienojuma ligzdai ir jābūt pieejamai arī pēc uzstādīšanas, lai ierīci varētu atslēgt pēc 
nepieciešamības. Ja tas nav iespējams, pieslēdziet ierīci elektrotīklam, izmantojot viegli pieejamā 
vietā uzstādītu divpolu slēdzi ar vismaz 3 mm atstatumu starp kontaktiem.

ELEKTRISKAIS SAVIENOJUMS UN DARBĪBA
Pārliecinieties, vai spriegums, kas norādīts ierīces tehnisko datu plāksnītē, atbilst elektrotīkla 
spriegumam.
Ierīce atbilstoši normatīviem ir jāiezemē. Izgatavotājs neuzņemas nekādu atbildību par 
cilvēku traumām un īpašuma bojājumiem, kas radušies, neievērojot šos noteikumus.
Ja tad, kad ierīce ir pieslēgta, termostata poga nav iestatīta uz simbolu •, iedegas zaļās un 
sarkanās gaismas diodes (1) un (2) (1. att.). Zaļā gaismas diode turpina degt un norāda uz 
ierīces darbību. Sarkanā trauksmes gaismas diode paliek iedegta, līdz sasniegta pareiza darbības 
temperatūra. Tā atkal iedegas, kad paaugstinās saldētavas iekšējā temperatūra, ko izraisījusi 
bieža vai ilgstoša durvju atvēršana, kā arī pēc svaigas pārtikas ievietošanas saldēšanai.

IEPAZĪŠANĀS AR IERĪCI
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TEMPERATŪRAS REGULĒŠANA
Termostatu (skatiet 1. att.) izmanto temperatūras noregulēšanai ierīces iekšpusē. Pozīcija • 
norāda, ka ierīces darbība ir pārtraukta. Saldētas pārtikas ilgstošas uzglabāšanas ideālā 
temperatūra ir -18 °C. Normālos apstākļos (vides temperatūra starp +20 un +25 °C) termostata 
pogu ieteicams noregulēt vidējā pozīcijā. Lai temperatūra būtu zem vai virs -18 °C, pagrieziet 
termostata pogu uz augstāko iestatījumu vai pozīciju „•”. Apkārtējā gaisa temperatūra, uzglabātās 
pārtikas daudzums un ierīces novietojums, kā arī durvju atvēršanas biežums var ietekmēt 
saldētavas temperatūras regulējumus. Termostata iestatījums, iespējams, jāmaina saistībā ar 
šiem faktoriem. Lai pārbaudītu uzglabātās pārtikas temperatūru, novietojiet zem tās termometru 
(ja ir); ja termometrs tiek novietots uz pārtikas, tas rāda gaisa temperatūru, kas neatbilst 
uzglabātās pārtikas temperatūrai.

SALDĒTAVAS NODALĪJUMA IZMANTOŠANA
Ierīcei ir uzstādīta akustiskā trauksme (ja ir), kas atskan, ja durtiņas paliek atvērtas.

SALDĒŠANA (6. att.)
Uz nominālu plāksnītes ir norādīts svaigas 
pārtikas daudzums, ko var sasaldēt 24 stundu 
laikā, ja vides temperatūra ir 25 °C.
Nelieciet saldētavā karstus produktus; nekad 
atkārtoti nesaldējiet pat daļēji atkausētus pārtikas 
produktus. Produktus ietiniet alumīnija folijā vai 
pieguļošā plēvē vai ievietojiet speciālās tvertnēs. 
Nodrošiniet, lai visiem saldētavā ievietotajiem 
iesaiņojumiem būtu marķējums ar norādi par 
sasaldēšanas datumu un saturu. Elektropadeves 
pārtraukuma gadījumā saldētavas nodalījums 
saglabās pareizo uzglabāšanas temperatūru 
apmēram 15 stundas, tomēr šādos periodos 
ieteicams izvairīties no nodalījuma durtiņu 
atvēršanas.
Piezīme: pateicoties efektīvai durvju blīvei, saldētavas durvis nav viegli atvērt uzreiz pēc 
aizvēršanas (pagaidiet dažas sekundes).

LEDUS KUBIŅU PAGATAVOŠANA
Uzpildiet ledus kubiņu paplātes līdz 3/4 un ievietojiet augšējā atvilktnē.
Ja paplātes pielīp pie nodalījuma, nemēģiniet tās atdalīt ar asu vai smailu priekšmetu, kas var 
sabojāt ierīci, bet izmantojiet karotes satveramo daļu.
Svarīgi! Neēdiet ledus kubiņus vai ledus saldējumus uzreiz pēc izņemšanas no ledus kubiņu 
nodalījuma, jo tie var izraisīt apsaldējumu. Šķidrumus saldētavā neuzglabājiet stikla traukos.

SALDĒTAS PĀRTIKAS UZGLABĀŠANA
Iegādājoties saldētus pārtikas produktus, pārliecinieties, vai iepakojums ir vesels, proti, vai tas 
nav uzpūties un tam nav mitruma plankumu. Saldētu pārtiku nekavējoties ievietojiet saldētavā, lai 
izvairītos no pārvietošanas laikā sasniegta pārmērīga temperatūras pieauguma, kas var ietekmēt 
to svaigumu. Jebkurā gadījumā produkti ir jāizmanto līdz derīguma termiņam, kas norādīts uz 
iesaiņojuma.
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ATKAUSĒŠANA
Daži ieteikumi
Termiski apstrādājami dārzeņi: neatkausējiet, bet vienkārši ielieciet verdošā ūdenī un gatavojiet 
kā parasti.
Gaļa (lieli gabali): atkausējiet ledusskapī, neizņemot no oriģinālā iesaiņojuma. Apmēram divas 
stundas pirms gatavošanas novietojiet istabas temperatūrā.
(mazi gabaliņi): atkausējiet istabas temperatūrā vai gatavojiet nekavējoties.
Zivs: atkausējiet ledusskapī, neizņemot no iesaiņojuma, vai gatavojiet pēc daļējas atkausēšanas.
Iepriekš pagatavota pārtika: tūlīt gatavojiet cepeškrāsnī, nenoņemot alumīnija konteineru.
Augļi: atkausējiet ledusskapī.

ATKAUSĒŠANA
Atkausējiet ierīci vismaz vienreiz gadā vai tad, ja ledus biezums uz sienām sasniedz apmēram 
3 mm.
Starp atkausēšanas reizēm laiku pa laikam noņemiet apsarmojumu no saldētavas režģiem, 
izmantojot lāpstiņu. Neizmantojiet asus vai smailus instrumentus. Garantija neattiecas uz ierīces 
bojājumiem, kas izraisīti šo instrukciju neievērošanas gadījumā. Ieteicams atkausēt ierīci, kad tajā 
ievietots pēc iespējas mazāk saldētās pārtikas vai tā ir tukša. Saldētā pārtika ir jāietin laikraksta 
lapās (vai pārsegā) un jāuzglabā ledusskapī vai vēsā vietā. Termostata vadības pogu noregulējiet 
pozīcijā •, atslēdziet ierīci no elektrotīkla un atstājiet durvis atvērtas. Lai atvilktnes izņemtu, 
pavelciet no priekšpuses uz augšu. Izvairieties no pārdošanā pieejamo atkausēšanas aerosolu 
izmantošanas, jo tie var saturēt kaitīgas vielas. Pēc atkausēšanas ierīce rūpīgi jānoskalo un 
jānosusina. Atkal pievienojiet saldētavu. Ielieciet saldētavā saldēto pārtiku.

Regulāra un pareiza apkope ierīcei nodrošina ilgāku darbmūžu.
Pirms jebkuras darbības atslēdziet ierīci no elektrotīkla.
Ierīces iekšpusi regulāri tīriet ar silta ūdens un etiķa šķīdumu. Noskalojiet un nosusiniet.
Neizmantojiet abrazīvus produktus vai mazgāšanas līdzekļus.
Laiku pa laikam notīriet durvju blīvi, izmantojot ūdeni, un pēc tam to labi nosusiniet. Neizmantojiet 
eļļu vai smērvielu.
Pēc tīrīšanas ierīci atkal pieslēdziet elektrotīklam.

ATVAĻINĀJUMS
Ja uz kādu laiku aizbraucat, atslēdziet ierīci no elektrotīkla un pilnībā iztukšojiet. Iztīriet iekšpusi un 
durvis atstājiet atvērtas.
Neizslēdziet ierīci īslaicīgas neizmantošanas gadījumā.

APKOPE UN TĪRĪŠANA
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Ne vienmēr nepareizas ierīces darbības cēlonis ir kļūme; to var izraisīt arī nepareiza uzstādīšana 
vai izmantošana.  Lai izvairītos no nevajadzīgiem zvaniem uz apkalpošanas centru, par kuriem tiek 
piemērota maksa, ieteicams apskatīt šajā problēmu novēršanas pamācībā ietverto informāciju.

1. Ja sarkanā gaisma deg pastāvīgi vai mirgo, iekšējā temperatūra ir pārāk augsta.  
Pārbaudiet, vai:

 • pareizi aizveras durvis;
 •  termostata poga ir pareizi iestatīta  

(skatiet sadaļu „Temperatūras regulēšana”);
 • saldētava nav novietota blakus siltuma avotam;
 • gaiss brīvi cirkulē pa ventilācijas atverēm;
 • nav uzkrājiet pārmērīgi daudz ledus.
 Ja ierīcei ir atvilktne, kas atrodas apakšā pa kreisi (skatiet 11. att.), 

izņemiet to un iekšpusi iztīriet ar mīkstu suku.
2. Kompresors darbojas nepārtraukti. Pārbaudiet, vai:
 • vides temperatūra nav pārāk augsta;
 • durvis netiek atvērtas pārāk bieži.
3. Ierīce ir pārāk trokšņaina. Pārbaudiet, vai:
 • ierīce ir nolīmeņota.
4. Ierīce nedarbojas. Pārbaudiet, vai:
 • termostata poga nav iestatīta pozīcijā •;
 • nav elektropadeves pārtraukuma;
 • kontaktdakša ir pareizi ievietota kontaktligzdā;
 • nav atvienots vietējais elektrotīkla slēdzis un nav izdeguši drošinātāji;
 • nav bojāts strāvas kabelis (skatiet piezīmi).

Piezīme: ja jānomaina barošanas kabelis, atslēdziet ierīci no elektrotīkla un nomainiet kabeli 
(pārliecinieties, vai jaunais kabelis tiek pievienots pareizi). Ja pēc iepriekš minēto pārbaužu 
veikšanas ierīce joprojām nedarbojas pareizi, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru 
(kontaktinformācija ir atrodama garantijā un tālruņu grāmatā) un izskaidrojiet problēmu, norādot 
ierīces modeli un sērijas numuru.

KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS


