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Ierīces ieslēgšana
1. Pieslēdziet ierīci.
2. Kad ierīce ir ieslēgta, tā parasti rūpnīcā ir 

iestatīta uz 5 °C temperatūru. 
3. Ja deg gaismas diode L, nospiediet pogu B.

Temperatūras regulēšana
Informāciju par temperatūras regulēšanu 
skatiet pievienotajā izstrādājuma lapā.
Piezīme:
apkārtējā gaisa temperatūra, durvju atvēršanas 
biežums, karstas pārtikas ievietošana un 
nepiemērots ierīces novietojums var ietekmēt 
ledusskapja iekšējo temperatūru, kas var 
atšķirties no displejā parādītās.

Ledusskapja nodalījuma izmantošana
Novietojiet pārtiku kā parādīts attēlā.
A Pagatavota pārtika
B Dārzeņi
C Zivis, gaļa
D Augļi un dārzeņi
E Pudeles
F Siers

Piezīme:
• Pārklājiet pārtiku, lai tā neizžūtu.
• Vieta starp plauktiem un ledusskapja 

nodalījuma aizmugurējo sienu nedrīkst būt 
nosprostota, lai netraucētu gaisa cirkulāciju.

• Nenovietojiet pārtiku tiešā saskarē ar 
ledusskapja nodalījuma aizmugurējo sienu.

• Nelieciet ledusskapī karstu pārtiku.
• Šķidrumus uzglabājiet slēgtos konteineros.

Svarīgi!
Uzglabājot dārzeņus ar lielu ūdens saturu, 
var izraisīt kondensāta veidošanos uz 
stikla plauktiem, tomēr tas neietekmē 
pareizu ierīces darbību.

LEDUSSkAPjA noDALījUmA 
IzmAnTošAnA

B CD F H

E A G IL



2

Ierīcei ir atsevišķa kārba gaļas un zivju 
optimālai uzglabāšanai.
Temperatūra kārbas iekšpusē ir zemāka nekā 
citās ledusskapja nodalījuma daļās.
Tas ļauj ievērojami ilgāk uzglabāt svaigu pārtiku 
(gaļu un zivis), to nesasaldējot. Turklāt pārtika 
saglabā sākotnējo svaigumu un uzturvērtību.
Lai gaļas un zivju kārbā nodrošinātu ideālu 
temperatūru, atlasiet vidēju temperatūras 
iestatījumu.
Šajā kārbā neglabājiet augļus vai dārzeņus, 
jo temperatūra var pazemināties zem 0 °C, 
izraisot produktu sastāvā esošā ūdens 
sasalšanu.

Temperatūras indikators
• Kārbas iekšējo temperatūru rāda indikators 

uz kārbas vāka (1. attēls).
• Krāsainajā daļā ir redzama gaļas un zivju 

uzglabāšanas ideālās temperatūras amplitūda.
• Kārbas iekšējās temperatūras stabilizācijai ir 

nepieciešama apmēram viena stunda.

Svarīgi!
Gaļas un zivju kārbas temperatūru regulē 
ar ledusskapja nodalījuma temperatūru. 
Tāpēc, ja kārbas parādītā temperatūra nonāk 
sadaļā , nospiediet pogu (C), lai noregulētu 
ledusskapja temperatūru. Gaļas un zivju kārbas 
iekšējā temperatūra tiks koriģēta automātiski.

kārbas izņemšana
Lai ledusskapi izmantotu bez gaļas un zivju 
kārbas, rīkojieties kā norādīts turpmāk:
1. Noņemiet gaļas un zivju kārbas vāku, 

atbrīvojot abus sānu aizturus vāka apakšā 
(skatiet 3. attēlu)

2. Izņemiet kārbu (skatiet 2. attēlu)

Lai gaļas un zivju kārbu atkal ievietotu, 
rīkojieties kā norādīts turpmāk:
1. Ielieciet kārbu vietā
2. Uzlieciet gaļas un zivju kārbas vāku

GAļAS Un zIvjU kārBAS IzmAnTošAnA
(ja uzstādīta)

1. att.

2. att.

3. att.
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“nULLES GrāDU” kārBA (atkarībā no modeļa)

“Nulles grādu” kārbas specifiskais izstrādes nolūks ir zemas 
temperatūras un pareiza mitruma līmeņa uzturēšana, lai 
produktus ilgāk saglabātu svaigus (piemēram, gaļu, zivis, 
augļus un ziemas dārzeņus).

kārbas aktivizēšana un deaktivizēšana
Ja kārba ir aktīva, temperatūra tās iekšpusē ir apmēram 0°.

Lai nodalījumu aktivizētu, nospiediet attēlā 
redzamo pogu vairāk nekā uz 1 sekundi, 
līdz iedegas simbols 

Simbola iedegšanās norāda, ka nodalījums 
darbojas. Lai nodalījumu deaktivizētu, atkal 
nospiediet pogu uz vairāk nekā 1 sekundi 

“Nulles grādu” kārbas pareizai darbībai svarīgi ir šie faktori:
- ledusskapja nodalījumam jābūt ieslēgtam;
- ledusskapja nodalījuma temperatūrai jābūt amplitūdā no +2 °C līdz +6 °C;
- lai aktivizācija būtu iespējama, kārbai jābūt ievietotai;
-  nedrīkst būt atlasītas speciālās funkcijas (gaidstāve, dzesēšana izslēgta, atvaļinājums (ja ir)).
Ja ir atlasīta kāda no šīm speciālajām funkcijām, “Nulles grādu” kārbai jāveic manuāla deaktivizācija 
un no tās jāizņem visa svaigā pārtika. Ja netiek veikta manuālā deaktivizācija, kārba pēc 8 stundām 
tiks deaktivizēta automātiski.

Piezīme:
- Ja, aktivizējot kārbu, simbols neizgaismojas, pārbaudiet, vai kārba ir pareizi ievietota; ja problēma 

saglabājas, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto pēcpārdošanas apkalpošanas centru.
- Ja kārba ir aktīva un atvilktne atvērta, simbols vadības panelī var deaktivizēties automātiski. 

Pēc atvilktnes ievietošanas simbols atkal aktivizējas.
- Neatkarīgi no kārbas stāvokļa var būt dzirdams neliels troksnis: tas ir normāli un tā nav problēma.
- Ja kārba nav aktīva, temperatūra tās iekšpusē ir atkarīga no ledusskapja nodalījuma vispārējās 

iekšējās temperatūras. Šādā gadījumā ieteicams to izmantot tādu augļu un dārzeņu uzglabāšanai, 
kuri nav jutīgi pret zemas temperatūras ietekmi (piemēram, meža ogas, āboli, aprikozes, burkāni, 
spināti, salāti).
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Svarīgi! Ja funkcija ir aktivizēta un ir ievietoti produkti ar augstu ūdens saturu, uz plauktiem 
var veidoties kondensāts. Šādā gadījumā īslaicīgi deaktivizējiet šo funkciju. Ja “nulles grādu” 
nodalījuma augšējā plauktā ievietojat mazus konteinerus un pārtikas produktus, nodrošiniet, 
lai tie nejauši neiekristu starp atvilktni un ledusskapja nodalījuma aizmuguri. 

“nulles grādu” kārbas izņemšana
Šo“nulles grādu” kārbu var izņemt, lai ledusskapī būtu vairāk vietas. Šādā gadījumā veiciet 
turpmāk norādītās darbības:
-  Lai atvieglotu izņemšanu, ieteicams iztukšot (un, ja nepieciešams, izņemt) divus apakšējos 

durvju paliktņus
- Izslēdziet kārbu
- Izvelciet atvilktni un balto plastmasas plauktu zem kārbas.

Piezīme: augšējo plauktu un sānu balstus nevar izņemt.

Lai atjaunotu “nulles grādu” kārbas darbību, pirms atvilktnes ievietošanas un funkcijas 
aktivizēšanas noteikti ielieciet atpakaļ balto plastmasas plauktu. Lai optimizētu enerģijas patēriņu, 
ieteicams deaktivizēt “nulles grādu” kārbu un to izņemt.
Regulāri tīriet kārbu un visas tās daļas, izmantojot drānu, kā arī ūdens un īpaši ledusskapja 
iekšpusei paredzēta neitrāla mazgāšanas līdzekļa šķīdumu (balto plastmasas plauktu, kas atrodas 
zem kārbas nedrīkst iegremdēt ūdenī).

Pirms kārbas (tostarp tās ārpuses) tīrīšanas izņemiet atvilktni, lai kārbu atvienotu no 
elektropadeves.
Nekad nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
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Saldētavas nodalījumu  var izmantot 
arī svaigās pārtikas saldēšanai. Svaigās 
pārtikas daudzums, ko var sasaldēt 
24 stundu laikā, ir norādīts uz nominālu 
plāksnītes.

Svaigas pārtikas sasaldēšana
• Svaigajai pārtikai ieteicamais novietojums ir 

norādīts 1. attēlā (ja uzstādīts stiepļu plaukts) 
vai 2. attēlā (modeļiem bez stiepļu plaukta).

• Novietojiet pārtiku nodalījuma vidū, 
 nodrošinot, lai tā nepieskartos jau 

sasaldētajai pārtikai, bet atrastos apmēram 
20 mm atstatumā (1. un 2. attēls).

• Ierīcei ar  nodalījumu nospiediet 
pogu (D), lai aktivizētu ātrās saldēšanas 
funkciju: gaismas diode (E) iedegas un paliek 
izgaismota visā saldēšanas laikā.

• Apmēram pēc 26 h funkcija izslēdzas 
automātiski un gaismas diode (E) nodziest. 
Lai funkciju atceltu manuāli, vēlreiz nospiediet 
pogu (D).

Blakus esošajā tabulā ir parādīts 
ieteicamais maksimālais saldētas svaigās 
pārtikas uzglabāšanas laiks.
Iegādājoties saldētus pārtikas produktus
• Pārliecinieties, vai iepakojums nav bojāts, 

jo citādi produktam var būt sliktāka kvalitāte. 
Ja iesaiņojums ir uzpūties vai uz tā ir mitri 
traipi, tas, iespējams, nav uzglabāts optimālos 
apstākļos un ir sācis atkust.

• Iepērkoties saldētās pārtikas pirkumus 
izvēlieties kā pēdējos un produktus 
pārvadājiet termiski izolētā aukstumsomā.

• Produktus ievietojiet nodalījumā tūlīt pēc 
atgriešanās mājās.

• Atkārtoti nesaldējiet kaut vai daļēji atkusušus 
produktus. Izlietojiet 24 stundu laikā.

• Izvairieties no temperatūras maiņas vai to pēc 
iespējas samaziniet. Ievērojiet uz iepakojuma 
norādīto beigu termiņa datumu.

• Vienmēr ievērojiet uz saldēto produktu 
iepakojumiem norādītos uzglabāšanas 
termiņus.

Ledus kubiņu veidošana
• Uzpildiet ledus kubiņu paliktni līdz 2/3 un 

ievietojiet nodalījumā .
• Ja paliktnis ir pieķēries pie  nodalījuma 

apakšas, necentieties to noņemt ar asu vai 
smailu instrumentu palīdzību.

• Nedaudz sasveriet ledus paliktni, lai vieglāk 
izņemtu kubiņus.

SALDēTAvAS noDALījUmA
(ja ir) izmantošana

2. att.

1. att.
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Pirms ierīces atkausēšanas atslēdziet 
to vai izslēdziet elektrotīkla padevi.
Ledusskapja nodalījuma atkausēšana 
notiek pilnīgi automātiski. Ūdens pilieni 
uz ledusskapja nodalījuma aizmugurējās 
sienas norāda, ka notiek regulāras 
automātiskās atkausēšanas cikls. 
Atkausētais ūdens tiek automātiski 
pārvietots uz drenāžas izeju un konteineru, 
no kura tas iztvaiko.
Lai nodrošinātu atkausētā ūdens pareizu 
izvadīšanu, regulāri iztīriet atkausēšanas ūdens 
drenāžas izeju, izmantojot ierīces komplektā 
iekļauto instrumentu (1. attēls).

nodalījuma atkausēšana 
(ja uzstādīts)
Atkausējiet  nodalījumu vienreiz vai 
divreiz gadā vai pārmērīgas ledus veidošanās 
gadījumā.
Ledus veidošanās ir pilnīgi normāla parādība. 
Ledus veidošanās daudzums un tā uzkrāšanās 
ātrums ir atkarīgs no vides apstākļiem un 
saldētavas durtiņu atvēršanas biežuma. Ledus 
veidošanās koncentrējas nodalījuma augšdaļā 
un neietekmē ierīces darba efektivitāti.
Ja iespējams, atkausējiet saldētavu, kad tā ir 
gandrīz tukša.
• Izņemiet pārtiku no saldētavas nodalījuma 

un salieciet visu kopā vēsā vietā vai 
aukstumsomā.

• Atstājiet durvis atvērtas, lai izkustu sarma.
• Iztīriet saldētavas iekšpusi ar siltā ūdenī un/

vai neitrālā mazgāšanas līdzeklī samitrinātu 
sūkli. Neizmantojiet abrazīvas vielas.

• Izskalojiet un rūpīgi izslaukiet iekšpusi.
• Ievietojiet pārtiku atpakaļ saldētavā.
• Aizveriet durvis.
Pieslēdziet un ieslēdziet ierīci, ievērojiet 
norādes, kas ietvertas nodaļā “Ledusskapja 
nodalījuma izmantošana”. Tiks atjaunoti pirms 
izslēgšanas izveidotie iestatījumi un izvēles.

IErīCES ATkAUSēšAnA

1. att.
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Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes 
atslēdziet to no elektrotīkla vai atvienojiet 
elektrības padevi.

• Regulāri iztīriet ledusskapja nodalījuma 
iekšpusi ar siltā ūdenī un/vai neitrālā 
mazgāšanas līdzeklī samitrinātu sūkli. 
Noskalojiet un nosusiniet ar mīkstu drānu. 
neizmantojiet abrazīvus līdzekļus.

• Atdalītājus nedrīkst mazgāt ūdenī; vienkārši 
notīriet tos ar mitru sūkli.

• Atkausējot iztīriet saldētavas nodalījuma 
iekšpusi.

• Regulāri tīriet ventilācijas atveres un 
kondensatoru ierīces aizmugurē ar 
putekļsūcēju vai birstīti.

• Notīriet ārpusi ar mitru drānu. Neizmantojiet 
abrazīvus produktus, beržamos, traipu 
tīrīšanas līdzekļus (piemēram, trihloroetilēna 
acetonu) vai etiķi.

Ilgstoši nelietojot
1. Iztukšojiet ledusskapi.
2. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
3. Atkausējiet un iztīriet iekšpusi.
4. Ja ierīce ilgāku laiku netiks lietota, atstājiet 

tās durvis atvērtas, lai novērstu pelējuma, 
aromātu un oksidācijas veidošanos.

5. Notīriet ierīci.
 • Atkausējot iztīriet zemās temperatūras 

nodalījuma (ja uzstādīts) iekšpusi.
 • Regulāri iztīriet ledusskapja nodalījuma 

iekšpusi ar siltā ūdenī un/vai neitrālā 
mazgāšanas līdzeklī samitrinātu sūkli. 
Noskalojiet un nosusiniet ar mīkstu drānu. 
Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus.

TīrīšAnA Un APkoPE
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1. Ierīce nedarbojas.
• Vai nav elektrības padeves traucējumu?
• Vai kontaktdakša ir pareizi ievietota 

kontaktrozetē?
• Vai ir ieslēgts elektrotīkla slēdzis?
• Vai nav izdedzis drošinātājs?
• Vai nav bojāts strāvas vads?
• Vai poga (B) nav iestatīta uz gaidstāvi?

2. nepietiekami zema nodalījumu iekšējā 
temperatūra.

• Vai durvis ir aizvērtas pareizi?
• Vai ierīce nav uzstādīta blakus siltuma avotam?
• Vai nav bloķēti gaisa cirkulācijas režģi?

3. Ledusskapja nodalījuma apakšā uzkrājas ūdens.
• Vai nav nosprostota atkausētā ūdens drenāža?

4. nedarbojas iekšējā gaisma.
Veiciet pārbaudes saistībā ar 1. problēmu un pēc tam:
• Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
• Ja ierīcei ir spuldze, informāciju par pārbaudēm un nomaiņu skatiet norādēs un attēlā, kas ietverts 

pievienotajā izstrādājuma apraksta lapā.
• Ja ierīcei ir gaismas diožu gaismiņas, sazinieties ar pēcpārdošanas apkopes dienestu.

5. Pārmērīgi uzkrājas sarma zemas temperatūras nodalījumā.
• Vai zemas temperatūras nodalījuma durvis ir pareizi aizvērtas?

6. Dzirdams brīdinājuma signāls, ar pārtraukumiem iedegas iekšpuses gaisma un mirgo 
sarkanā gaismas diode (G).

• Durvis bijušas atvērtas ilgāk nekā 2 minūtes. Nospiediet pogu (F), lai izslēgtu brīdinājuma 
skaņu, vai aizveriet durvis.

7. Dzirdams brīdinājuma signāls, displejā mirgo sarkanā gaismas diode (G) un burts “F”.
• Temperatūras sensora kļūme. Nospiediet pogu (F), lai deaktivizētu brīdinājumu, un sazinieties ar 

pēcpārdošanas apkopes dienestu.

Piezīme:
• Ja rodas 7. punktā aprakstītais trauksmes stāvoklis, nevar izmantot temperatūras iestatījuma 

pogu (C) un pogu (D), tomēr ierīce joprojām uztur nodalījuma temperatūru, lai produktiem 
garantētu drošus uzglabāšanas apstākļus.

• Ir normāli, ja ierīce parasta darbības cikla laikā rada dažādas skaņas (burbuļošanu un šņākšanu, 
ko izraisa dzesētāja kontūra izplešanās).

ProBLēmU rISInāšAnA

B CD F H

E A G IL
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Pirms sazināties ar pēcpārdošanas 
apkopes dienestu
1. Mēģiniet atrisināt problēmu saviem spēkiem, 

izmantojot Problēmu novēršanas pamācību.
2. Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet ierīci, lai 

redzētu, vai problēma ir novērsta. Ja nav, 
atkal izslēdziet ierīci un atkārtojiet procedūru 
pēc vienas stundas.

3. Ja problēma saglabājas pat pēc šo darbību 
veikšanas, sazinieties ar pēcpārdošanas 
apkalpošanas centru.

Norādiet:
• kļūmes veidu;
• ierīces modeli;

• servisa numuru (numurs pēc vārda SERVISS 
uz datu plāksnītes ierīces iekšpusē);

• savu pilno adresi;
• savu tālruņa numuru un reģiona kodu. 

 

Piezīme:
Durvju atvēršanas virzienu var mainīt. 
ja šo darbību veic pēcpārdošanas 
apkalpošanas centrs, uz to neattiecas 
garantija.

PēCPārDošAnAS APkoPES DIEnESTS

• Uzstādiet ierīci attālu no siltuma avotiem. 
Uzstādot karstā vietā, tiešas saules staru 
iedarbības zonā vai netālu no siltuma 
avotiem (sildītājiem, radiatoriem, plītīm), 
pieaug enerģijas patēriņš, un no tā vajadzētu 
izvairīties.

• Ja tas nav iespējams, ievērojiet šādus 
minimālos atstatumus:

 - 30 cm no ogļu vai eļļas krāsns;
 - 3 cm no elektriskās un/vai gāzes plīts.
• Uzstādiet starplikas (ja iekļautas komplektā) 

ierīces aizmugurē novietotā kondensatora 
aizmugurē.

• Novietojiet ierīci sausā, labi vēdināmā 
vietā un nodrošiniet tās nolīmeņošanu, 
ja nepieciešams, noregulējot priekšējās 
regulējamās kājas.

• Iztīriet iekšpusi.
• Uzstādiet piederumus.

Elektrosavienojumi
• Elektrosavienojumi ir jāveic atbilstoši 

vietējiem noteikumiem.
• Sprieguma un strāvas patēriņš ir norādīts uz 

datu plāksnītes ierīces iekšpusē.

• Saskaņā ar noteikumiem ierīce ir 
jāiezemē. ražotājs neuzņemas atbildību 
par cilvēku un dzīvnieku ievainojumiem 
un īpašuma bojājumiem, kas radušies, 
neievērojot šeit minēto kārtību un 
atgādinājumus.

• Ja kontaktdakšas veids neatbilst 
kontaktligzdas veidam, kontaktligzda 
jānomaina kvalificētam speciālistam.

• Neizmantojiet pagarinātāja vadus vai 
adapterus.

Ierīces atvienošana
Jānodrošina iespēja atvienot ierīci, to vienkārši 
atslēdzot vai izmantojot divu polu slēdzi, kas 
uzstādīts pirms kontaktligzdas.

UzSTāDīšAnA


