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Prieš	keisdami	elektros	lemputę,	visuomet	atjunkite	prietaisą	nuo	maitinimo	tinklo.	Tuomet	sekite	
instrukcijas,	skirtas	jūsų	prietaise	naudojamai	lemputei.
Pakeiskite	lemputę	kita,	turinčia	tokias	pat	savybes,	kurią	galite	įsigyti	iš	Techninės	priežiūros	
tarnybos	arba	įgaliotų	pardavėjų.

1 lemputės tipas
Norėdami	išimti	lemputę,	sukite	ją	prieš	laikrodžio	rodyklę,	kaip	
parodyta	paveikslėlyje.	Prieš	vėl	įjungdami	prietaisą,	palaukite	
5 minutes.

-	įprasta	lemputė	(maks.	25	W)

arba

-	LED	lemputė	(tokių	pačių	savybių)	 
galima	įsigyti	tik	iš	Techninės	priežiūros	tarnybos

2 lemputės tipas
Jeigu	prietaise	įmontuotos	LED	lemputės,	kaip	pavaizduota	paveikslėlyje	apačioje,	prireikus	jas	
pakeisti,	susisiekite	su	Techninės	priežiūros	tarnyba.

LED	lemputės	naudojamos	ilgiau	nei	įprastos	lemputės,	jos	pagerina	matomumą	viduje	ir	nekenkia	
aplinkai.
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Nuolat	valykite	prietaisą	šluoste	ir	šilto	vandens	bei	neutralių	valymo	
priemonių	mišiniu,	o	ypač	–	šaldytuvo	vidų.	Nenaudokite	abrazyvinių	
valymo	medžiagų.	Kad	užtikrintumėte	nuolatinį	ir	tinkamą	atitirpusio	
vandens	nutekėjimą,	naudodami	numatytas	priemones	(žr.	pav.)	
reguliariai	valykite	angą,	esančią	galinėje	šaldytuvo	sienelėje,	šalia	
vaisių	ir	daržovių	stalčiaus.
Prieš	vykdydami	techninės	priežiūros	arba	valymo	darbus,	prietaisą	
atjunkite	nuo	elektros	tinklo	arba	atjunkite	elektros	tiekimą.

Prijunkite	prietaisą	prie	elektros	tinklo.
Elektroniniuose	modeliuose	garso	signalo	gali	nebūti,	tai	reiškia,	kad	buvo	aktyvintas	temperatūros	
signalas:	paspauskite	garso	signalo	išjungimo	mygtuką.	Jei	yra,	įstatykite	antibakterinį	bekvapį	
filtrą	į	ventiliatorių,	kaip	parodyta	ant	filtro	pakuotės.
Pastaba:	Įjungę	prietaisą,	turite	palaukti	4–5	valandas,	kol	bus	pasiekta	tinkama	įprastai	pripildyto	
prietaiso	laikymo	temperatūra.

NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ

PRIETAISOPRIEŽIŪRA IR VALYMAS

ELEKTROS ARBA LED LEMPUTĖS KEITIMAS 
(priklauso nuo modelio)

Lemputė

LED lemputė

LED- strip
Dragon

et2
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Atjunkite	prietaisą	nuo	maitinimo	tinklo,	ištuštinkite,	atšildykite	(jei	reikia)	ir	išvalykite.	Laikykite	
duris	šiek	tiek	praviras,	kad	į	šaldytuvo	skyrius	patektų	oro.	Taip	išvengsite	pelėsio	ir	blogo	kvapo.

NENAUDOJANT PRIETAISO

Duris	laikykite	uždarytas,	kad	maistas	išliktų	šaltas	kiek	įmanoma	ilgiau.	Pakartotinai	neužšaldykite	
maisto,	kuris	iš	dalies	atšilo.	Jeigu	elektros	tiekimo	nėra	ilgesnį	laiką,	gali	įsijungti	maitinimo	
išjungimo	signalas	(gaminiuose	su	elektronika).

NUTRŪKUS ELEKTROS TIEKIMUI

Šaldytuvo	skyrius	skirtas	šviežiam	maistui	ir	gėrimams	laikyti.
Šaldytuvo skyrius visiškai atšyla automatiškai.
Nuolat	pasirodantys	vandens	lašai	vidinėje	šaldytuvo	skyriaus	galinės	sienos	pusėje	yra	
automatinio	atitirpinimo	požymis.	Atitirpęs	vanduo	nukreipiamas	į	angą,	paskui	teka	į	talpą,	iš	
kurios	išgaruoja.
Atsižvelgiant	į	modelį,	šaldytuve	gali	būti	specialus	„nulio	laipsnių“	skyrius,	puikiai	tinkantis	laikyti	
šviežią	mėsą	ir	žuvį.
Įspėjimas:	neplaukite	šaldytuvo	priedų	indaplovėje.

Pastaba:	aplinkos	temperatūra,	dažnas	durų	atidarinėjimas	ir	prietaiso	padėtis
gali	turėti	neigiamos	įtakos	šių	dviejų	skyrių	vidinei	temperatūrai.	Temperatūrą	reguliuokite	
atsižvelgdami	į	šiuos	faktorius.

Pastaba:	esant	labai	drėgnoms	ir	šiltoms	sąlygoms,	šaldytuvo	skyriuose	(ypač	ant	stiklinių	
lentynų)	gali	susidaryti	kondensacija.	Tokiu	atveju	rekomenduojama	uždaryti	talpyklas	su	skysčiais	
(pvz.,	perpildytus	puodus),	suvynioti	maistą,	turintį	didelį	vandens	kiekį	(pvz.,	daržoves)	ir	įjungti	
ventiliatorių,	jei	jis	yra.

Vaisių ir daržovių stalčiaus išėmimas (priklauso nuo modelio)
Patraukite	stalčių	į	išorę,	kiek	jis	leidžiasi,	pakelkite	ir	išimkite.
Kad	būtų	lengviau	išimti	vaisių	ir	daržovių	stalčių,	gali	prireikti	ištuštinti	(ir	galbūt	išimti)	dvi	
apatiniąsias	durų	lentynėles	ir	tik	tuomet	išimti	stalčių.

Ventiliatorius ir antibakterinis bekvapis filtras (priklauso nuo modelio)
Ventiliatorius	užtikrina	tolygų	temperatūrų	paskirstymą	skyrių	viduje,	taigi,	ir	geresnį	maisto	
išsaugojimą	bei	perteklinės	drėgmės	sumažinimą.	Neužstatykite	ventiliavimo	zonos.	Ventiliatorių	
galima	įjungti	ir	išjungti	rankiniu	būdu	(žr.	Trumpąją	instrukciją);	įjungtas,	kai	reikia,	jis	veikia	
automatiškai.

ŠALDYTUVO SKYRIUS
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Modelis su atskira šaldymo kamera

Šaldymo	kamera	 	skirta	laikyti	šaldytą	maistą	(ant	pakuotės	nurodytam	laikotarpiui)	ir	šaldyti	
šviežią	maistą.	Šviežio	maisto	kiekis,	kuris	gali	būti	užšaldytas	per	24	valandas	yra	nurodytas	
techninių	duomenų	lentelėje.	Sudėkite	šviežią	maistą	į	šaldymo	kamerą	(žr.	Trumpąją	instrukciją),	
palikdami	pakankamai	vietos	aplink	maisto	pakuotes,	kad	oras	galėtų	laisvai	cirkuliuoti.	Patariama	
pakartotinai	neužšaldyti	maisto,	kuris	iš	dalies	buvo	atšildytas.	Svarbu	suvynioti	maistą	taip,	kad	būtų	
išvengta	vandens,	drėgmės	ar	kondensacijos	įėjimo.	
Ledo kubelių darymas
Pripildykite	2/3	ledukų	dėklo	(jei	yra)	vandeniu	ir	įdėkite	atgal	į	šaldymo	kamerą.	Jokiu	būdu	
nenaudokite	aštrių	ar	smailių	daiktų,	kad	išimtumėte	ledukus.
Stalčių išėmimas (priklauso nuo modelio)
Patraukite	stalčius	į	išorę,	kiek	jie	leidžiasi,	pakelkite	ir	išimkite.	Jei	norite	turėti	daugiau	vietos,	
šaldymo	kamerą	galite	naudoti	be	stalčių.

Padėję	maistą	ant	grotelių	ar	į	lentynas,	įsitikinkite,	kad	tinkamai	uždarėte	duris.

Modeliuose	be	šaldymo	kamerų	nereikia	atlikti	jokių	atitirpdymo	procedūrų.
Kitų tipų modeliuose susidaręs ledas yra normalus reiškinys. 
Ledo	kiekis	ir	susidarymo	greitis	priklauso	nuo	aplinkos	sąlygų	ir	durų	darinėjimo	dažnumo.	
Patariama	nustatyti	šaltesnę	temperatūrą	arba,	jei	yra,	įjungti	greito	šaldymo	funkciją	(žr.	Trumpąją	
instrukciją)	keturioms	valandoms	prieš	išimant	maistą	iš	šaldymo	kameros,	kad	būtų	prailgintas	
maisto	išsaugojimo	laikas	atitirpdant	šaldytuvą.	Norėdami	atitirpdyti,	išjunkite	prietaisą	ir	išimkite	
stalčius.	Užšaldytą	maistą	padėkite	į	šaltą	vietą.	Palikite	dureles	atidarytas,	kad	ištirptų	ledas.	Kad	
išvengtumėte	vandens	tekėjimo	atitirpdymo	metu,	patariama	ant	šaldymo	kameros	dugno	padėti	
sugeriančią	šluostę	ir	nuolat	ją	išgręžti.
Išvalykite	ir	kruopščiai	išdžiovinkite	šaldymo	kameros	vidų.
Vėl	įjunkite	prietaisą	ir	sudėti	maistą.

KAIP ATITIRPDYTI ŠALDIKLIO KAMERĄ –  
(priklauso nuo modelio)

ŠALDYMO KAMERA

Šaldymo kameroje  taip pat galite šaldyti šviežią maistą. 
Šviežio maisto kiekis, kuris gali būti užšaldytas per 24 valandas 
yra nurodytas techninių duomenų lentelėje.

Kaip šaldyti šviežią maistą:
•		Sudėkite	maistą	ant	grotelių,	jei	yra	(1	pav.),	arba	tiesiai	ant	
kameros	dugno	(2	pav.);
•		Sudėkite	maistą	į	kameros	 	vidurį	taip,	kad	neliestų	jau	
užšaldyto	maisto,	išlaikydami	maždaug	20	mm	atstumą	(1	ir	2	pav.).

Modeliai su vidiniu produktų skyriumi

14m_4s

12m_4s
1	pav.

2	pav.
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„STOP FROST“ SISTEMA (priklauso nuo modelio)

„STOP	FROST“	SISTEMA	(priklauso	nuo	modelio)	palengvina	šaldymo	kameros	atitirpdymo	
procedūrą.	„STOP	FROST“	priedas	(1	pav.)	skirtas	surinkti	šaldymo	kameroje	susidariusį	ledą;	
priedą	lengva	išimti	ir	išvalyti,	taigi,	sutrumpėja	laikas,	reikalingas	atitirpdyti	šaldymo	kamerą.	

Norėdami	nuimti	ledą	nuo	STOP	FROST	priedo,	vadovaukitės	žemiau	pavaizduota	valymo	
procedūra.	

„STOP FROST“ PRIEDO VALYMAS 
-		Atidarykite	šaldymo	kameros	dureles	ir	
išimkite	viršutinįjį	stalčių	(2	pav.).
-		Atlaisvinkite	(3	pav.)	ir	išimkite	STOP	FROST	
priedą	(4	pav.);	būkite	atsargūs	ir	neišmeskite	
jo	ant	žemiau	esančių	stiklinių	lentynėlių.	
Pastaba:	jei	priedas	užstrigo	ar	jį	sunku	išimti,	
neišiminėkite	jo,	o	atitirpdykite	visą	šaldymo	
kamerą.	
-	Uždarykite	šaldymo	kameros	dureles.
-		Nuimkite	ledą	nuo	priedo,	plaudami	jį	po	
tekančiu	(bet	ne	karštu)	vandeniu	(5	pav.).
-		Leiskite	padėklui	išdžiūti,	o	plastikines	dalis	
nušluostykite	minkšta	šluoste.
-		Vėl	įdėkite	priedą	dėdami	galinę	dalį,	kaip	
parodyta	7-A	pav.,	tada	užtvirtinkite	jį	viršuje	
esančiais	segtukais	(7-B	pav.).
-		Vėl	įstatykite	viršutinįjį	stalčių	ir	uždarykite	
šaldymo	kameros	duris.	

Galima	išvalyti	STOP	FROST	priedą	vieną,	tam	
nereikia	visiškai	atšaldyti	šaldymo	kameros.	
Nuolat	valant	STOP	FROST	priedą,	reikės	
rečiau	atitirpdyti	visą	šaldymo	kamerą.	

Pastaba: gaminio	specifikacijos,	įskaitant	
talpą	ir	energijos	suvartojimą,	apskaičiuotos	be	
STOP	FROST	priedo.

Click!!

Click!!

A 

B

1

2

5

7

6

3 4



14

„NULIO LAIPSNIŲ“ SKYRIUS (priklauso nuo modelio)

„Nulio laipsnių“	skyriuje	specialiai	palaikoma	žema	
temperatūra	ir	atitinkama	drėgmė,	kad	maistas	išliktų	
šviežias	ilgiau	(pavyzdžiui,	mėsa,	žuvis,	vaisiai	ir	žiemos	
daržovės).

Drėgmės	kontrolės	technologija	kartu	su	„Activ0°“	užtikrina	
geriausią	šviežio	maisto	išlaikymą,	kai	maisto	produktai	nėra	
sandariai	supakuoti.

Skyriaus įjungimas ir išjungimas
Kai	skyrius	įjungtas,	vidinė	jo	temperatūra	yra	maždaug	0	°C.

Norėdami	įjungti	skyrių,	spauskite	
mygtuką,	parodytą	paveikslėlyje,	ilgiau	nei	
vieną	sekundę,	kol	užsidegs	simbolis.	

Šviečiantis	simbolis	reiškia,	kad	skyrius	
veikia.	Norėdami	išjungti	skyrių,	dar	kartą	
paspauskite	mygtuką	ilgiau	nei	vieną	
sekundę.	Norėdami	visiškai	išjungti	skyrių,	
turėsite	išimti	stalčių.	

Norint,	kad	„Nulio laipsnių“	skyrius	tinkamai	veiktų,	reikia:
-	įjungti	šaldytuvą;
-	nustatyti	temperatūrą	tarp	+2 °C ir +6 °C;
-	įdėti	ir	įjungti	stalčių	į	„nulio	laipsnių“	skyrių;
-		neturi	būti	pasirinkta	viena	iš	šių	funkcijų:	„Stand-by“	(budėjimo	režimas),	„Cooling-Off“	(atvėsimo	
režimas),	„Vacation“	(atostogų	režimas)	(jei	yra);	jeigu	ji	pasirinkta,	išimkite	joje	esantį	maistą.	

Pastaba:
-	jeigu	įjungus	skyrių	simbolis	neužsidega,	patikrinkite,	ar	stalčius	tinkamai	įdėtas;	jei	problema	
išlieka,	susisiekite	su	įgaliota	Techninės	priežiūros	tarnyba.
-	jeigu	skyrius	įjungtas	ir	stalčius	atidarytas,	simbolis	valdymo	pulte	gali	būti	automatiškai	išjungtas.	
Simbolis	vėl	užsidegs,	kai	stalčius	bus	įdėtas.

-	nepaisant	skyriaus	būklės,	galite	girdėti	tylius	garsus,	tai	yra	įprasta.
-	kai	skyrius	išjungtas,	jo	temperatūra	priklauso	nuo	bendros	šaldytuvo	temperatūros.	Tokiu	atveju	
patariama	šiame	skyriuje	laikyti	vaisius	ir	daržoves,	kurie	nėra	jautrūs	šalčiui	(uogos,	obuoliai,	
abrikosai,	morkos,	špinatai,	salotos	ir	kt.).

Svarbu:	jei	skyrius	įjungtas	ir	jame	yra	maisto,	turinčio	didelį	kiekį	vandens,	ant	lentynėlių	gali	
susidaryti	kondensacija.	Tokiu	atveju	laikinai	išjunkite	šią	funkciją.
Būkite	atsargūs	dėdami	nedidelį	kiekį	maisto	ir	mažas	talpyklas	į	viršutinę	„Nulio	laipsnių“	skyriaus	
lentyną,	kad	jie	atsitiktinai	neįkristų	tarp	lentynos	ir	šaldytuvo	galinės	sienos.	
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Prieš kreipdamiesi į Techninės priežiūros 
tarnybą:
Iš	naujo	įjunkite	prietaisą	ir	patikrinkite,	ar	
problema	neišsisprendė.	Jeigu	ne,	vėl	išjunkite	
prietaisą	ir	pakartokite	procedūrą	po	vienos	
valandos.
Jeigu	patikrinote	visus	gedimų	vadove	
pateiktus	punktus	ir	iš	naujo	įjungus	prietaisą	
jis	vis	tiek	tinkamai	neveikia,	susisiekite	su	
Techninės	priežiūros	tarnyba,	aiškiai	įvardykite	
problemą	ir	nurodykite:
•	 Gedimą;
•	 Modelį;

•	 Prietaiso	tipą	ir	serijos	numerį	(nurodyta	ant	
techninių	duomenų	lentelės);

•	 Aptarnavimo	numeris	(jei	jis	yra)	(tai	yra	
numeris	po	žodžio	SERVICE	techninių	
duomenų	lentelėje	prietaiso	viduje). 
 
 
 
 

Pastaba:
Jeigu Techninės pagalbos tarnyba apsuka 
prietaiso duris, tai nėra laikoma garantine 
pretenzija.

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARNYBA

„Nulio laipsnių“ skyriaus išėmimas:
Atlikite	šiuos	veiksmus:
-		Kad	būtų	lengviau	išimti	skyrių,	mes	rekomenduojame	ištuštinti	(ir	galimai	išimti)	apatines	durų	
lentynėles;
-	Išjunkite	skyrių;
-	Išimkite	skyrių	sukdami	jį	į	viršų;	
-	Išimkite	po	skyriumi	esančią	balto	plastiko	lentyną.

Pastaba:	negalima	išimti	viršutinės	lentynos	ir	šoninių	atramų.

Norėdami	vėl	naudoti	„Nulio laipsnių“	skyrių,	prieš	įdėdami	stalčių	ir	įjungdami	funkciją,	atsargiai	
įdėkite	balto	plastiko	lentyną	po	skyriumi.	
Jeigu	norite	šaldytuve	turėti	daugiau	vietos	ir	sumažinti	energijos	suvartojimą,	rekomenduojame	
išjungti	ir	išimti	„Nulio laipsnių“	skyrių.
Skyrių	ir	jo	priedus	valykite	nuolat,	naudodami	šluostę	ir	šilto	vandens	(būkite	atidūs	ir	neįmerkite	
balto	plastiko	lentynos	po	stalčiumi)	bei	neutralių	valymo	medžiagų,	specialiai	skirtų	šaldytuvo	
vidui	valyti,	mišinį.	Nenaudokite	abrazyvinių	valymo	medžiagų.

Prieš valydami skyrių (taip pat ir jo išorę), išimkite stalčių, kad galėtumėte išjungti 
elektros tiekimą.


