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SVARBI SAUGOS INFORMACIJA
•	 PERSPĖJIMAS:	kad	išvengtumėte	pavojaus	
dėl	nestabilumo,	pastatyti	ar	įtvirtinti	prietaisą	
turėtumėte	vadovaudamiesi	gamintojo	
instrukcijomis.

•	 PERSPĖJIMAS: neuždenkite	prietaiso	vėdinimo	
angų.

•	 PERSPĖJIMAS: nepažeiskite	prietaiso	šaltnešio	
kontūro	vamzdžių.

•	 PERSPĖJIMAS: Naudokite	tik	gamintojo	
rekomenduojamas	mechanines,	elektrines	ar	
chemines	priemones	atitirpdymui	paspartinti.

•	 PERSPĖJIMAS: Prietaiso	skyriuose	nenaudokite	
ir	nedėkite	elektrinių	prietaisų,	nebent	juos	
rekomenduotų	gamintojas.	

•	 PERSPĖJIMAS: ledų	ir	(arba)	vandens	
automatai,	tiesiogiai	nesujungti	su	vandens	
tiekimu,	turėtų	būti	pripildyti	tik	geriamo	vandens.

Informacija: Šiame	prietaise	nėra	CFC.	Šaltnešio	
kontūre	yra	R134a	(HFC)	arba	R600a	(HC)	(žr.	
duomenų	lentelę	prietaiso	viduje).
•	 Prietaisai	su	izobutanu	(R600a):	izobutanas	yra	
gamtinės	dujos,	nekenkiančios	aplinkai,	bet	yra	
degios.	Todėl	užtikrinkite,	kad	šaltnešio	kontūro	
vamzdžiai	nebūtų	pažeisti.	Ištuštindami	šaltnešio	
grandinę	būkite	ypač	atsargūs,	jei	pažeisti	
vamzdžiai.

•	 Šiame	gaminyje	gali	būti	fluorintų	šiltnamio	efektą	
sukeliančių	dujų,	aprašomų	Kioto	protokole;	
šaltnešio	dujos	yra	hermetiškai	sandarioje	
sistemoje.	Šaltnešio	dujos:	R134a	visuotinio	
atšilimo	potencialas	(VAP)	yra	1300.

•	 C	pentanas	naudojamas	kaip	porodaris	
izoliacinėse	putose;	tai	yra	degios	dujos.	Būkite	
ypač	dėmesingi	utilizuodami	prietaisą.

•	 Šis	prietaisas	skirtas	naudoti	namų	ūkyje	ir	
panašiose	patalpose,	pavyzdžiui:

	 -		parduotuvių,	biurų	ir	kitų	įstaigų	darbuotojų	
virtuvėse;

	 -		ūkių	gyvenamosiose	patalpose,	viešbučiuose,	
moteliuose	ir	kitose	gyvenamosiose	patalpose;

	 -		nakvynės	vietose,	kur	duodami	pusryčiai	(angl.	
Bed	and	Breakfast);	

	 -		maitinimo	ir	panašiose	ne	mažmeninei	prekybai	
skirtose	patalpose.

•	 Šiame	prietaise	nelaikykite	sprogstamųjų	
medžiagų,	pavyzdžiui,	aerozolių	su	degiomis	
varomosiomis	dujomis.

•	 Šį	prietaisą	gali	naudoti	vaikai	nuo	8	metų	ir	
vyresni	bei	asmenys,	turintys	psichinį,	jutiminį	
ar	protinį	neįgalumą	arba	tie,	kuriems	trūksta	
patirties	bei	žinių,	jeigu	jie	yra	prižiūrimi	ir	
instruktuojami	apie	saugų	prietaiso	naudojimą	ir	
supranta	su	tuo	susijusius	pavojus.	

•	 Neprižiūrimi	vaikai	neturėtų	valyti	ir	prižiūrėti	
prietaiso.

•	 Neleiskite	vaikams	žaisti	su	prietaisų	ar	lįsti	į	jo	
vidų	–	jie	gali	užsitrenkti	viduje	ir	uždusti.

•	 Turi	būti	galima	atjungti	prietaisą	nuo	elektros	
tinklo	ištraukiant	kištuką	arba	naudojant	prieš	
elektros	lizdą	įrengtą	dviejų	polių	jungiklį.

•	 Įjunkite	prietaisą	į	įžemintą	elektros	lizdą:	
prietaisas	turėtų	būti	tinkamai	prijungtas	prie	
patvirtintos	įžeminimo	sistemos.

•	 Draudžiama	naudoti	vieno	ir	(arba)	kelių	lizdų	
adapterius	ar	ilginamuosius	laidus.

•	 Pasirūpinkite,	kad	įrengiant	prietaisas	nepažeistų	
maitinimo	kabelio.

•	 Netempkite	prietaiso	maitinimo	laido.
•	 Prietaisą	perkelti	ir	įrengti	turi	du	arba	daugiau	
žmonių.

•	 Kad	būtų	išvengta	pavojaus,	įrengimą	ir	techninę	
priežiūrą,	įskaitant	maitinimo	kabelio	keitimą,	
turi	atlikti	kvalifikuotas	technikas;	jis	privalo	
vadovautis	gamintojo	instrukcijomis	ir	vietos	
saugos	reglamentais.	Prietaisą	remontuoti	ar	jo	
dalis	keisti	galima	tik	tuo	atveju,	jei	tai	nurodyta	
naudotojo	vadove.
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APLINKOS APSAUGA

1. Pakavimas
Pakuotės	medžiagos	yra	visiškai	perdirbamos	ir	
pažymėtos	pakartotinio	panaudojimo	ženkleliu	 .	
Išmeskite	laikydamiesi	vietinių	taisyklių.	Pakuotės	
medžiagą	(plastikinius	maišus,	polistirolo	dalis	ir	kt.)	
laikykite	vaikams	nepasiekiamoje	vietoje,	nes	jos	
potencialiai	pavojingos.

2. Utilizavimas / išmetimas
Prietaisas	yra	pagamintas	iš	medžiagos,	kurią	
galima	perdirbti.
Šis	prietaisas	paženklintas	pagal	Europos	
direktyvos	2002/96/EB	dėl	elektros	ir	elektronikos	
įrenginių	atliekų	(EEĮA)	reikalavimus.	Teisingai	
utilizuodami	šį	prietaisą	galite	padėti	išvengti	
neigiamo	poveikio	aplinkai	ir	žmogaus	sveikatai.

Ant	prietaiso	arba	lydinčiuosiuose	dokumentų	

esantis	simbolis	 	nurodo,	kad	šio	prietaiso	
negalima	išmesti	su	buitinėmis	atliekomis;	jį	
privaloma	nugabenti	į	atitinkamą	surinkimo	centrą,	
kad	būtų	perdirbta	jame	naudojama	elektros	ir	
elektronikos	įranga.
Išmesdami	prietaisą	užtikrinkite,	kad	jis	
nebenaudojamas	nupjaudami	maitinimo	kabelį	ir	
išimdami	dureles	ir	lentynas,	kad	vaikai	negalėtų	
lengvai	patekti	į	vidų	ir	užstrigti	ten.

Išmeskite	prietaisą	laikydamiesi	vietinių	atliekų	
utilizavimo	taisyklių,	nuveždami	į	specialų	surinkimo	
centrą;	nepalikite	prietaiso	be	priežiūros	net	kelioms	
dienoms,	nes	tai	potencialus	pavojaus	šaltinis	
vaikams.
Daugiau	informacijos	apie	elgesį	su	šiuo	gaminiu,	
jo	atkūrimą	ir	perdirbimą	kreipkitės	į	kompetentingą	
vietinę	įstaigą,	buitinių	atliekų	surinkimo	centrą	arba	
parduotuvę,	iš	kurios	įsigijote	prietaisą.	

Atitikties deklaracija 
•	 Šis	prietaisas	buvo	sukurtas	laikyti	maistą	
ir	yra	pagamintas	laikantis	EB	reglamento	
Nr.	1935/2004.

•	 Šis	prietaisas	sukurtas,	pagamintas	ir	
parduodamas	laikantis	šių	reikalavimų:

	 -	Žemos	įtampos	direktyvos	2006/95/EB	(keičianti	
Direktyvą	73/23/EEB,	su	vėlesniais	pakeitimais)	
saugos	reikalavimai;

	 -	Direktyvos	dėl	elektromagnetinio	suderinamumo	
2004/108/EB	saugos	reikalavimai.

Kad būtų užtikrintas tinkamas prietaiso 
naudojimas, atidžiai perskaitykite naudojimo 
instrukcijas, kuriose yra prietaiso aprašymas ir 
naudingų patarimų.
Saugokite šias instrukcijas, kad galėtumėte 
pasižiūrėti ateityje.
1. Išpakavę	patikrinkite	prietaisą,	ar	nėra	pažeidimų	
ir	ar	tinkamai	užsidaro	durelės.	Apie	bet	kokius	
pažeidimus	turi	būti	pranešta	platintojui	per	24	val.	
nuo	prietaiso	pristatymo.

2. Prieš	įjungdami	prietaisą,	palaukite	dvi	valandas	
–	taip	užtikrinsite,	kad	šaltnešio	grandinė	bus	
optimalios	būklės.

3. Prieš	naudodami	prietaisą,	išvalykite	jo	vidų.

PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ
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ATSARGUMO PRIEMONĖS IR BENDROSIOS REKOMENDACIJOS

ĮRENGIMAS
•	 Perkeldami	prietaisą	būkite	atsargūs,	kad	
nepažeistumėte	grindų	(pvz.,	parketo).

•	 Užtikrinkite,	kad	prietaisas	nestovėtų	šalia	šilumos	
šaltinio.

•	 Įrengtas	prietaisas	turi	stovėti	lygiai	ant	grindų,	
kurios	turi	būti	pakankamai	tvirtos,	kad	išlaikytų	
prietaiso	svorį.	Įrengimo	vieta	turi	būti	pakankamai	
erdvi	ir	tikti	prietaiso	paskirčiai.

•	 Prietaisas	skirtas	naudoti	vietose,	kur	temperatūra	
yra	šių	diapazonų	ribose	pagal	duomenų	lentelėje	
nurodytą	klimato	tipą.	Jei	prietaisą	ilgą	laiką	
veikia	temperatūra	už	nurodyto	diapazono	ribų,	
prietaisas	gali	pradėti	blogai	veikti.

Klimato tipas Apl. t. (°C)
SN nuo	10	iki	32
N nuo	16	iki	32
ST nuo	16	iki	38
T nuo	16	iki	43

•	 Įsitikinkite,	kad	duomenų	lentelėje	nurodyta	
įtampa	atitinka	jūsų	namų	įtampą.	

SAUGUS NAUDOJIMAS
•	 Arti	šio	prietaiso	ar	kitų	elektrinių	prietaisų	
nelaikykite	ir	nenaudokite	benzino,	degių	skysčių	
ar	dujų.	Garai	gali	užsidegti	arba	sprogti.	

•	 Nenurykite	ledų	pakuočių	(yra	kai	kuriuose	
modeliuose)	turinio	(nenuodingas).	

•	 Nevalgykite	ledų	kubelių	ar	kitų	ledų	formų	iškart	
išėmę	jas	iš	šaldymo	kameros,	nes	jie	gali	sukelti	
šalčio	nudegimus.

•	 Filtras,	esantis	po	ventiliatoriaus	gaubtu,	veikiant	
šaldytuvui	visuomet	turi	būti	vietoje.

•	 Prieš	vykdydami	techninės	priežiūros	arba	valymo	
darbus,	būtinai	prietaisą	atjunkite	nuo	elektros	
tinklo	arba	atjunkite	elektros	tiekimą.

•	 Šaldytuvą	naudokite	tik	šviežiam	maistui	laikyti,	o	
šaldymo	kamera	skirta	tik	šaldytam	maistui	laikyti,	
šviežiam	maistui	šaldyti	ir	ledo	kubeliams	daryti.	

•	 Šaldymo	kameroje	nelaikykite	stiklinių	talpų	su	
skysčiais,	nes	jos	gali	skilti.

•	 Nedėkite	nesuvynioto	maisto	tiesiai	ant	vidinių	
šaldytuvo	ar	šaldymo	kameros	paviršių.

•	 „Šio	prietaiso	viduje	esanti	lemputė	skirta	
naudoti	tik	buitiniuose	prietaisuose;	ji	netinka	
patalpų	apšvietimui	namuose	(EB	reglamentas	
244/2009)“.

Gamintojas neprisiima atsakomybės už asmenų 
ar gyvūnų traumas ar turto sugadinimą, jei 
nesilaikoma anksčiau pateiktų rekomendacijų ir 
atsargumo priemonių.

•	 Prietaisą	įrenkite	sausoje,	gerai	vėdinamoje	
patalpoje	toli	nuo	bet	kokio	šilumos	šaltinio	
(pvz.,	radiatoriaus,	viryklės	ir	t.	t.),	taip	pat	
tokioje	vietoje,	kur	nepatenka	tiesioginiai	saulės	
spinduliai.	Jei	reikia,	naudokite	izoliacinę	plokštę.	

•	 Kad	būtų	garantuota	pakankama	ventiliacija,	
vadovaukitės	įrengimo	instrukcijomis.	

•	 Nepakankama	ventiliacija	prietaiso	galinėje	
dalyje	padidina	energijos	suvartojimą	ir	sumažina	
šaldymo	efektyvumą.	

•	 Vidinę	prietaiso	temperatūrą	gali	veikti	aplinkos	
temperatūra,	dažnas	durelių	atidarinėjimas,	o	taip	
pat	ir	prietaiso	vieta.	Nustatinėdami	temperatūrą	
turėtumėte	atsižvelgti	į	šiuos	faktorius:	

•	 Prieš	dėdami	į	šaldytuvą	šiltus	gėrimus	ar	maistą,	
leiskite	jiems	atvėsti;	

•	 Neužstatykite	ventiliatoriaus	(jei	yra)	maisto	
produktais;	

•	 Įdėję	maistą	patikrinkite,	ar	tinkamai	uždarėte	
skyriaus	duris,	ypač	šaldymo	kameros.	

•	 Kuo	rečiau	atidarinėkite	duris.	

•	 Atitirpindami	užšalusį	maistą,	laikykite	jį	šaldytuve.	
Žema	šaldytų	produktų	temperatūra	atšaldo	
šaldytuve	esantį	maistą.	

•	 Prietaisai	gali	turėti	specialius	skyrius	(šviežio	
maisto	skyrių,	nulio	laipsnių	dėžę...).	Jeigu	kitaip	
nenurodyta	specialiame	prietaiso	lankstinuke,	
juos	galima	pašalinti,	išlaikant	tas	pačias	
funkcijas.

•	 Šaldytuvo	lentynėlių	išdėstymas	neturi	jokios	
įtakos	efektyviam	energijos	suvartojimui.	Maistas	
ant	lentynėlių	turėtų	būti	dedamas	taip,	kad	
būtų	užtikrinta	tinkama	oro	cirkuliacija	(maistas	
neturėtų	liestis,	tarp	maisto	produktų	ir	galinės	
sienos	turi	būti	išlaikytas	atstumas).	

•	 Galite	padidinti	šaldyto	maisto	laikymo	erdvę	
išėmę	krepšius	ir,	jei	yra,	„Stop	Frost“	lentyną,	
išlaikydami	tokį	pat	energijos	suvartojimą.

•	 Pažeisti	tarpikliai	turėtų	būti	pakeisti	kiek	įmanoma	
greičiau.	

•	 Aukštos	energijos	klasės	prietaisai	turi	didelio	
efektyvumo	variklius,	kurie	veikia	ilgiau,	
bet	sunaudoja	mažiau	elektros	energijos.	
Nesijaudinkite,	jei	variklis	toliau	veikia	ilgesnį	
laiką.

ENERGIJOS TAUPYMO PATARIMAI


