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PRIEŠ NAUDOJANT PRIETAISĄ

• Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir toliau išvardytose
vietose: 
- parduotuvių, biurų ir kitų darbo vietų darbuotojų

virtuvėse;
- ūkiuose ir viešbučiuose, moteliuose ir kitose

gyvenamosios paskirties įstaigose;
- nakvynę ir pusryčius teikiančiose įstaigose. 

Tam, kad prietaisą naudotumėte kuo našiau, atidžiai
perskaitykite eksploatavimo instrukcijas - jose
aprašytas šis gaminys bei pateikiami naudingi
patarimai.
Išsaugokite šias instrukcijas ateičiai.

1. Prietaisą išpakavę patikrinkite, ar jis nepažeistas ir ar
durelės tinkamai uždarytos. Apie visus pažeidimus
būtina per 24 valandas nuo prietaiso pristatymo pranešti
prekybos atstovui.

2. Prieš įjungdami prietaisą, palaukite mažiausiai dvi
valandas, kad aušinamojo skysčio grandinė būtų
darbinėje būklėje.

3. Įrengimo ir prijungimo prie elektros tinklo darbus turi
vykdyti kvalifikuotas technikas; jis privalo vadovautis
gamintojo instrukcijomis ir paisyti vietos saugos
reglamentų.

4. Prieš eksploatuodami prietaisą, išvalykite jo vidų.

1. Iepakojums 
Pakavimo medžiagos perdirbamos 100 %; jos pažymėtos
perdirbimo simboliu. Prietaisą išmesdami paisykite vietos
reglamentų. Pakuotės medžiagas (plastikinius maišelius,
polistirolo dalis ir kt.) laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje; šios medžiagos potencialiai pavojingos.
2. Išmetimas
Prietaisas pagamintas naudojant perdirbamas medžiagas.
Šis prietaisas turi ženklinimą, kad jis atitinka Europos
direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektronikos įrenginių
atliekų (WEEE) reikalavimus. Tinkamai išmesdami šį
prietaisą, aplinką ir žmonių sveikatą padėsite apsaugoti
nuo neigiamo poveikio.
Ant prietaiso arba pridėtuose dokumentuose esantis 

simbolis nurodo, kad su šiuo prietaisu negalima elgtis
kaip su buitinėmis šiukšlėmis; jį privaloma atiduoti
specialiam surinkimo centrui, kad jo elektros ir elektroninė
įranga būtų perdirbta.
Prietaisą išmesdami nupjaukite maitinimo laidą, nuimkite
dureles ir išimkite lentynas - tada vaikai negalėsi įlindę į jį
užsidaryti.
Prietaisą išmeskite paisydami vietos atliekų išmetimo
reglamentų; jį nuvežkite į specialų surinkimo centrą;
prietaiso net kelioms dienoms nepalikite be priežiūros, nes
jis potencialiai gali kelti pavojų vaikams.
Dėl išsamesnės informacijos apie šio prietaiso apdorojimą,
utilizavimą ir perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios
instituciją, buitinių atliekų surinkimo tarnybą arba
parduotuvę, kurioje šį prietaisą pirkote.

Informacija:
Šiame prietaise CFC medžiagų nėra. Aušinamojo skysčio
grandinėje naudojama R134a (HFC) arba R600a (HC) (žr.
prietaiso viduje esančią duomenų plokštelę).
Prietaisai su izobutanu (R600a): izobutanas yra aplinkai
nekenkiančios gamtinės dujos, tačiau jos lengvai
užsiliepsnoja. Todėl pasirūpinkite, kad aušinamojo skysčio
grandinių vamzdeliai nebūtų pažeisti.
Šiame gaminyje gali būti šiltnamio efektą sukeliančių dujų,
kurios aptariamos Kioto protokole; aušinamosios dujos yra
hermetiškai sandarioje sistemoje.
Aušinamosios dujos: R134a turi (GWP) 1300 potencialą
visuotinio atšilimo atžvilgiu. 

Atitikties deklaracija 
• Šis prietaisas skirtas maistui laikyti; jis pagamintas

paisant (CE) Nr. 1935/2004 reglamento.

• Šis prietaisas suprojektuotas, pagamintas ir
parduodamas paisant atitikties šiems standartams:
- „Žemos įtampos“ direktyvos 2006/95/EB (kuri pakeičia
73/23/EEB ir vėlesnius papildymus) saugos standartai;
- EMC direktyvos 2004/108/EEB apsaugos reikalavimai.

Šio prietaiso elektros sauga garantuojama tik tuo atveju,
jei jis tinkamai prijungiamas prie aprobuotos įžeminimo
sistemos.

APLINKOS APSAUGA

Jei nepaisysite dezinfekavimo instrukcijų, gali
sumažėti dozuojamo vandens higieniškumo lygis.
• Prietaisą naudodami pirmą kartą ir kaskart pakeitus

filtrą, pirmuosius 9-14 litrų arba kiekį, tiekiamą per 6-7
minutes, vandens išpilkite (nebūtinai tiekiamą iš karto,
bet prieš vartojant pirmą kartą) išpilkite; taip pat
išmeskite ledą, kuris susidaro per pirmąsias 24
valandas.

• Jei vandens dozatorius nebuvo naudojamas daugiau
nei 4-5 dienas, rekomenduojama išvalyti grandinę ir
išleisti pirmą litrą vandens.

• Išimamą vandens dozatorių (jei jis yra) montuokite tik
visiškai švariomis rankomis.

• Reguliariai valykite ledo kibirėlį arba stalčių; naudokite
tik geriamą vandenį.

• Filtrą būtina keisti tada, kai tai atlikti nurodoma valdymo

pulte arba jei ledo / vandens dozatoriaus nenaudojote
ilgiau nei 30 dienų.

• Kaskart keisdami filtrą, dezinfekuokite ledo ir (arba)
vandens skirstymo sistemą. Naudokite sąlytį su maistu
turinčių paviršių valymo kategorijos dezinfekavimo
priemonę (su natrio hipochloritu), kuri nepakeičia
medžiagos savybių, arba naudokite priemonę
„Sanitising Kit", kurią galima įsigyti aptarnavimo po
pardavimo tarnyboje. Prieš naudojimą praskalaukite
mažiausiai 2 litrais vandens.

• Keisdami ledo ir vandens dozatoriaus komponentus
naudokite tik gamintojo pateiktas originalias atsargines
dalis.

• Visus prietaiso remonto darbus leidžiama vykdyti tik
kvalifikuotam technikui arba aptarnavimo po pardavimo
tarnybai.

LEDO IR VANDENS DOZATORIAUS (jei įrengtas) VALYMAS, 
DEZINFEKAVIMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
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ĮRENGIMAS
• Su prietaisu dirbti ir jį įrengti turi du arba daugiau

asmenų.
• Perkeldami prietaisą nepažeiskite grindų (pvz., parketo).
• Įrengimo metu pasirūpinkite, kad prietaisas nepažeistų

elektros laido.
• Pasirūpinkite, kad prietaisas nebūtų statomas arti

karščio šaltinio.
• Tam, kad ventiliacija būtų pakankama, abiejose

prietaiso pusėse ir virš jo palikite tarpus, taip pat
paisykite įrengimo instrukcijų.

• Neužblokuokite prietaiso ventiliacijos angų.
• Nepažeiskite prietaiso aušinamosios medžiagos

grandinės.
• Prietaisą įrenkite ir jį pastatykite lygiai ant grindų, kurios

pakankamai tvirtos jo svoriui išlaikyti; prietaisą įrenkite
jo dydžiui ir paskirčiai tinkamoje vietoje.

• Prietaisą įrenkite sausoje, gerai vėdinamoje vietoje.
Prietaisas skirtas eksploatuoti tokiose vietose, kuriose
temperatūra yra toliau nurodyto diapazono ribose pagal
duomenų plokštelėje nurodytą klimato klasę. Jei
prietaisas ilgam paliekamas aplinkoje, kurioje
temperatūra yra aukštesnė arba žemesnė negu
nurodyto diapazono temperatūra, prietaisas gali blogai
veikti.

• Žiūrėkite, kad duomenų plokštelėje nurodyta įtampa
atitiktų namų elektros tinklo įtampą.

• Nenaudokite vieno ar kelių kištukų suderintuvų arba
ilginamųjų laidų.

• Vandens tiekimą prijunkite naudodami su nauju
prietaisu pateikiamą vamzdelį; nenaudokite vamzdelio,
kuris buvo naudotas su ankstesniu prietaisu.

• Elektros laidą modifikuoti arba keisti leidžiama tik
kvalifikuotiems darbuotojams arba aptarnavimo po
pardavimo tarnybai.

• Privaloma pasirūpinti, kad prietaisą būtų galima nuo
maitinimo tinklo atjungti ištraukiant jo kištuką arba
naudojant elektros tinko dviejų polių jungiklį, kuris
įrengtas priešais elektros lizdą.

SAUGA 
• Prietaise nelaikykite sprogių medžiagų, pavyzdžiui,

aerozolio skardinių su lengvai užsiliepsnojančiomis
suslėgtomis dujomis.

• Šiame prietaise ar kituose elektros prietaisuose ir arti jų
nelaikykite benzino, lengvai užsiliepsnojančių skysčių
arba dujų. Garai gali sukelti gaisrą arba sprogimą.

• Atitirpdymui pagreitinti naudokite tik gamintojo
rekomenduojamas mechanines, elektrines ar chemines
priemones.

• Prietaiso viduje leidžiama naudoti arba į prietaiso vidų
dėti tik tokio tipo elektros prietaisus, kuriuos
vienareikšmiškai rekomendavo gamintojas.

• Vaikams ir asmenims, nesugebantiems saugiai naudotis
prietaisu dėl savo psichinio, jutiminio arba protinio
neįgalumo arba patirties bei žinių trūkumo, negalima
naudotis šiuo prietaisu be už šių asmenų saugumą
atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų.

• Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu arba slėptis jo
viduje - jie gali jame užsidaryti ir uždusti.

• Nenurykite (kai kuriuose modeliuose naudojamų) ledo
paketų turinio (jis nėra toksiškas).

• Nevalgykite ledo kubelių arba ledinukų vos tik juos
išėmę iš šaldiklio - jie gali nušaldyti.

NAUDOJIMAS
• Prieš vykdydami bet kokius techninės priežiūros arba

valymo darbus, ištraukite prietaiso elektros kištuką arba
prietaisą atjunkite nuo elektros tinklo.

• Visus prietaisu, kuriuose įrengtas automatinis ledo
gaminimo įtaisas arba vandens dozatorius, būtina
prijungti prie vandens įvado, kuris tiekia tik geriamą
vandenį (vandentiekio slėgis turi būti nuo 0,17 iki 0,81
Mpa (nuo 1,7 iki 8,1 baro)). Automatinius ledo gaminimo
įtaisus ir (arba) vandens dozatorius, kurie nėra tiesiogiai
prijungti prie vandens įvado, reikia pripildyti tik geriamu
vandeniu.

• Šaldytuvo skyrių naudokite tik šviežių maisto produktų
laikymui, o šaldiklio skyrių naudokite tik užšaldytų
maisto produktų laikymui, šviežių maisto produktų
užšaldymui ir ledo kubeliams gaminti.

• Šaldyklės skyriuje nelaikykite stiklinių indų su skysčiais -
indai gali sudužti.

• Stenkitės nelaikyti nesuvyniotų maisto produktų esant
tiesioginiam jų sąlyčiui su vidiniais šaldytuvo arba
šaldyklės skyrių paviršiais.

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

Jei bus nepaisoma pirmiau pateiktų rekomendacijų ir
perspėjimų, gamintojas atsakomybės neprisiims.

Klimato klasė
Aplinkos 
temp. (°C)

Aplinkos 
temp. (°F)

SN Nuo 10 iki 32 Nuo 50 iki 90

N Nuo 16 iki 32 Nuo 61 iki 90

ST Nuo 16 iki 38 Nuo 61 iki 100

T Nuo 16 iki 43 Nuo 61 iki 110

PERSPĖJIMAI IR BENDROJO POBŪDŽIO REKOMENDACIJOS




