
Prieš keisdami lemputes iš elektros lizdo būtinai ištraukite šaldytuvo maitinimo laidą; po to vadovaukitės 
atitinkamomis instrukcijomis, kurios priklauso nuo prietaise naudojamo apšvietimo sistemos tipo.
Naudokite tik tokio paties tipo lemputes; jų galima gauti iš techninės priežiūros po pardavimo tarnybos arba 
įgaliotų prekybos atstovų.

Apšvietimo sistemos tipas 1)
1. Atlaisvinkite varžtą ir nuimkite lemputės gaubtelį.
2. Ši lemputė yra kaištinė; ją reikia ištraukti, o ne išsukti; traukite 

rodyklių kryptimi, kaip pavaizduota.
3. Įkišus naują lemputę, uždėkite lemputės gaubtelį ir prieš 

prietaisą prijungdami prie elektros tinklo palaukite penkias 
minutes.

Apšvietimo sistemos tipas 2)
Norėdami išimti lemputę, ją sukite prieš laikrodžio rodyklę, kaip 
pavaizduota paveikslėlyje. Prieš vėl prijungdami prietaisą palaukite 
5 minutes.

Apšvietimo sistemos tipas 3)
Jei gaminyje naudojama šviesos diodo lemputė ir jei ją 
reikia pakeisti, pagalbos kreipkitės į techninės priežiūros 
po pardavimo tarnybą.

Šviesos diodų lempučių tarnavimo trukmė ilgesnė negu 
paprastų lempučių; jos geriau šviečia ir mažiau kenkia 
aplinkai
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Prietaisą reguliariai valykite audinio skiaute, sudrėkinta drungno vandens 
ir šaldytuvo vidaus valymui skirto neutralaus poveikio valiklio mišiniu. 
Niekada nenaudokite abrazyvinių valiklių. Reguliariai valykite atitirpdymo 
vandens išleidimo angos, kuri yra šaldytuvo galinėje sienelėje netoli 
daržovių šviežumo išlaikymo stalčiaus, vidų; valymui naudokite su prietaisų 
pateikiamą įrankį - tada atitirpdymo vanduo bus tinkamai pašalintas 
(žr. paveikslėlį).
Prieš atlikdami bet kokias valymo ar techninės priežiūros procedūras, 
prietaisą atjunkite nuo tinklo arba atjunkite elektros maitinimą.

2

1

Prietaisą prijunkite prie elektros tinklo.
Kai kuriuose modeliuose gali pasigirsti pyptelėjimas, pranešantis, kad suveikė temperatūros įspėjamasis 
signalas: palaikykite nuspaustą šį mygtuką pavojaus signalui išjungti. Jei reikia, in ventiliatorių įkiškite 
antibakterinį / nuo kvapų apsaugantį filtrą, kaip pavaizduota ant filtro pakuotės.

Pastaba: Šaldytuvą įjungus, temperatūra, tinkama saugoti normaliam maisto produktų kiekiui, pasiekiama 
apytikriai per 4/5 valandas.

EKSPLOATAVIMAS PIRMĄ KARTĄ

PRIETAISO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR 
VALYMAS

LEMPUTĖS ARBA ŠVIESOS DIODO 
PAKEITIMAS (priklauso nuo modelio)
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Prietaisą atjunkite nuo elektros tinklo, ištuštinkite, atitirpdykite (jei reikia) ir išvalykite. Duris palikite praviras, kad 
skyrių viduje galėtų cirkuliuoti oras. Tada nesiformuos pelėsiai ir nesusikaups blogų kvapų.

KAI PRIETAISAS NENAUDOJAMAS 

Dureles laikykite uždarytas, kad saugomi maisto produktai kuo ilgiau liktų šalti. Iš dalies atitirpusių maisto 
produktų pakartotinai neužšaldykite. Jei elektros energija netiekiama ilgą laiką, gali pasigirsti elektros energijos 
pertrūkio signalizacija (tai priklauso nuo modelio).

ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO 
PERTRŪKIO METU 

Šaldytuvo skyrius skirtas šviežiems maisto produktams ir gėrimams saugoti.

Šaldytuvo skyriaus atitirpdymas vyksta visiškai automatiškai.

Ant galinės šio skyriaus sienelės atsiradę vandens lašai rodo, kad vyksta periodinis automatinis atitirpdymo 
ciklas. Atitirpdymo vanduo automatiškai nukreipiamas į išleidimo angą ir į indą, iš kurio vanduo išgaruoja.
Prietaise (priklausomai nuo modelio) gali būti speciali dėžė (mėsos ir žuvies dėžė arba „Zero Degrees“ dėžė), 
kuri idealiai tinka šviežiai mėsai ir žuviai laikyti.

Svarbu: šaldytuvo priedus draudžiama plauti indaplovėje.

Pastaba: aplinkos temperatūra, durų darinėjimo dažnumas ir prietaiso padėtis
gali paveikti šiuose dviejuose skyriuose esančią temperatūra. Temperatūrą nustatykite atsižvelgdami
į šiuos veiksnius.

Pastaba: jei šaldytuvo skyriaus viduje, ypač virš stiklinių lentynų, yra daug drėgmės, gali susidaryti kondensato. 
Tokiu atveju rekomenduojame uždaryti visus indus su skysčiais (pvz., prikaistuvius su sultiniu), suvynioti maisto 
produktus, kuriuose daug skysčio (pvz., daržoves) ir nustatyti aukštesnę temperatūrą.

Daržovių šviežumo išlaikymo stalčiaus išėmimas (priklauso nuo modelio)
Jei prietaise yra tik daržovių šviežumo išlaikymo stalčius, jį bus lengviau išimti iš anksto ištuštinus (ir, jei reikia, 
išėmus) du apatinius dėklus durelėse.

Ventiliatorius ir antibakterinis bei nuo kvapų apsaugantis filtras (priklauso nuo modelio)
Ventiliatorius užtikrina vienodą oro cirkuliaciją skyriaus viduje, todėl maisto produktai geriau išsilaiko ir 
sumažėja drėgmės perteklius. Neužkimškite ventiliatoriaus angų. Ventiliatorių įjungti ir išjungti galima rankiniu 
būdu (skaitykite glaustą eksploatavimo pradžios vadovą); kai ventiliatorius įjungtas, jis veikia automatiškai.

ŠALDYTUVO SKYRIUS 
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Šaldyklės skyriuje  laikomi užšaldyti maisto produktai (ant pakuotės nurodytą laiką) ir užšaldomi švieži 
maisto produktai. Šviežių maisto produktų kiekis, kuris gali būti užšaldytas per 24 valandas, yra nurodytas duomenų 
lentelėje; maisto produktus sudėkite į šaldyklės skyrių (skaitykite glaustą eksploatavimo pradžios vadovą); aplink 
pakuotes palikite pakankamai laisvos vietos, kad galėtų cirkuliuoti oras. Iš dalies atitirpusių maisto produktų 
pakartotinai užšaldyti nerekomenduojama. Labai svarbu maisto produktus suvynioti, kad negalėtų prasiskverbti 
vanduo, drėgmė ar garai.
Į vidų niekada nedėkite karštų maisto produktų - tada bus mažiau naudojama energijos ir bus ilgesnis prietaiso 
eksploatavimo laikas.
Pastaba: temperatūrą šiuose dviejuose skyriuose gali paveikti aplinkos temperatūra, durų darinėjimo 
dažnumas ir prietaiso padėtis. Nustatydami temperatūrą, atsižvelkite į šiuos veiksnius.
Ledo kubelių gamyba
Ledo kubelių padėklą (jei jis pateiktas) pripildykite du trečdalius ir jį įdėkite į šaldyklės skyrių. Ledui išimti 
niekada nenaudokite aštrių ar smailių daiktų.

Stalčių išėmimas (priklauso nuo modelio)
Iki gali ištraukite stalčius, juos truputį pakelkite ir išimkite. Tam, kad būtų 
daugiau vietos, šaldyklės skyrių galima naudoti toliau nurodytu būdu:
A) Jei šaldyklės skyriaus pagrindas yra toks, koks pavaizduotas 

paveikslėlyje A, išimkite viršutinius stalčius ir (arba) dangčius. Apatinį 
stalčių reikia palikti jam skirtoje vietoje. Kai maisto produktus sudedate 
ant grotelių / lentynų, patikrinkite, ar durys gerai užsidarė.

B) Jei šaldyklės skyriaus pagrindas yra toks, koks pavaizduotas 
paveikslėlyje B, išimkite visus stalčius arba dangčius. Kai maisto 
produktus sudedate ant grotelių / lentynų, patikrinkite, ar durys gerai 
užsidarė.

Dangčio išėmimas (jei jis yra)
Atidarykite dangtį ir ištraukite kaištį, kaip pavaizduota paveikslėlyje C.

Modelių „No Frost“ (be šerkšno) atitirpdyti nereikia.
Kiti modeliai: jei šaldyklės skyriuje susiformuoja šerkšno, šį skyrių 
rekomenduojame atitirpdyti du kartus per metus arba tada, kai susiformuoja 
pernelyg daug (3 mm storio) šerkšno.
Jei susiformuoja šerkšno - tai visiškai normalu.
Susiformuojančio šerkšno kiekis ir jo formavimosi greitis priklauso nuo 
patalpos temperatūros ir drėgnumo, taip pat nuo durelių atidarymo dažnumo. 
Norėdami atitirpdyti, prietaisą atjunkite nuo elektros tinklo ir išimkite visus 
maisto produktus. Dureles palikite praviras, kad šerkšnas galėtų tirpti. Jei 
prietaise šaldyklės skyrius yra po šaldytuvo skyriumi, atitirpdymo vandens 
išleidimo vamzdelį galima išimti (žr. paveikslėlį) ir po apačia pastatyti 
surinkimo indą.
Atitirpdymui pasibaigus, išleidimo vamzdelį grąžinkite į jam skirtą vietą; 
žiūrėkite, kad jame neliktų vandens. Šaldyklės skyriaus vidų išvalykite ir gerai nusausinkite.
Prietaisą vėl įjunkite ir į vidų sudėkite maisto produktus.

ŠALDYKLĖS SKYRIAUS ATITIRPDYMAS
(priklauso nuo modelio)

ŠALDYKLĖS SKYRIUS 

A

B

C
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Mėsos ir žuvies dėžė skirta tam, kad maisto produktai ilgiau būtų švieži, 
nepakistų jų maistinė vertė arba pradinis šviežumas.
Šioje dėžėje nelaikykite vaisių ar daržovių, nes joje temperatūra gali nukristi 
žemiau 0 °C, todėl maisto produktuose esantis skystis užšals.

Temperatūros reguliavimas
Mėsos ir žuvies dėžėje esančią temperatūrą nurodo ant dėžės durelių 
esančios rodyklės padėtis; temperatūra priklauso nuo bendrosios šaldytuvo 
skyriaus temperatūros.
Rekomenduojame nustatyti nuo +2° iki +6° šaldytuvo temperatūrą.
Norėdami sužinoti, ar temperatūra mėsos ir žuvies dėžėje tinkama, žiūrėkite žemiau esančius paveikslėlius.

Svarbu: jei ši funkcija aktyvi ir dėžėje yra maisto produktų, kuriuose yra didelis vandens kiekis, ant lentynų gali 
atsirasti kondensato. Tokiu atveju laikinai išjunkite šią funkciją.

Mėsai ir žuviai skirto skyriaus išėmimas:
Siekiant užtikrinti tinkamą gaminio veikimą, tinkamą maisto produktų 
išsaugojimą ir optimizuoti energijos vartojimą, nepatartina išimti mėsai ir 
 
žuviai skirto skyriaus, jei ant valdymo skydelio nėra ženklo 

 
(žr. Trumpą 

vadovą). Visais kitais atvejais mėsai ir žuviai skirtą skyrių galima išimti ir taip 
turėti daugiau erdvės šaldytuvo viduje.
Atlikite šiuos veiksmus:
1. Ištraukite skyriaus stalčių (1 pav.).
2. Nuimkite stalčiaus dangtį atleisdami apatinius šoninius spaustukus (2 pav.).
Norėdami atgal įstatyti mėsai ir žuviai skirtą skyrių, įsitikinkite, kad uždėjote 
stalčiaus dangtį prieš įkišdami stalčių ir vėl pradėdami naudoti.
3. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite mėsai ir žuviai skirto skyriaus 
valdymo pulto mygtuką, kol užges geltona rodyklė.
Norint optimizuoti energijos sąnaudas, patartina išjungti mėsai ir žuviai skirtą 
skyrių bei pašalinti jo komponentus (išskyrus lentyną, kuri yra virš vaisių ir 
daržovių stalčių).

MĖSOS IR ŽUVIES DĖŽĖ
(priklauso nuo modelio) 

Jei rodyklė rodo į kairę pusę, reikia nustatyti 
didesnę temperatūrą šaldytuvo skyriuje.

Jei rodyklė yra per vidurį, temperatūra yra gera. Jei rodyklė rodo į dešinę pusę, reikia nustatyti 
mažesnę temperatūrą šaldytuvo skyriuje.

1 pav.

2 pav
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„Zero Degrees“ dėžė suprojektuota taip, kad joje būtų palaikoma 
žema temperatūra ir tinkamas drėgmės lygis, todėl maisto 
produktai (pvz., mėsa, žuvis, vaisiai ir žiemos daržovės) ilgiau 
išlieka šviežesni.

Dėžės įjungimas ir išjungimas
Kai dėžė įjungta, joje temperatūra yra apytikriai 0°.

Norėdami įjungti skyrių, paspauskite paveikslėlyje 
rodomą mygtuką ir palaikykite jį ilgiau nei  
1 sekundę, kol simbolis įsižiebs.

Šviečiantis simbolis rodo, kad skyrius veikia.  
Norėdami išjungti skyrių, mygtuką paspauskite 
dar kartą ir palaikykite ilgiau nei 1 sekundę. 

Tinkamam „Zero Degrees“ dėžės veikimui labai svarbūs šie veiksniai:
- šaldytuvo skyrius turi būti įjungtas.
- temperatūra šaldytuvo skyriuje turi būti nuo +2 °C iki +6 °C
- dėžė turi būti įstatyta, kad būtų galima ją suaktyvinti
-  nepasirinkta nė viena konkreti funkcija, pvz., Standby (Budėjimas), Cooling-Off (Aušinimas), Vacation 

(Atostogos), kurios išjungia gaminį arba šaldytuvo skyrių.
Jeigu įjungta bent viena iš šių specialiųjų funkcijų, „Zero Degrees“ dėžę reikia išaktyvinti rankiniu būdu ir iš jos 
išimti šviežisu proiduktus, jeigu jie buvo įdėti.

Pastaba:
- jeigu dėžę suaktyvinus simbolis neužsidega, patikrinkite, ar dėžė tinkamai įstatyta; jei problemos išspręsti 

nepavyko, kreipkitės į artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą
- jei dėžė įjungta, o stalčius atidarytas, valdymo pulte rodomas simbolis gali būti automatiškai išjungtas. Jei 

stalčius įkišamas, šis simbolis vėl pasirodys
- nepriklausomai nuo dėžės būsenos gali būti girdimas nedidelis triukšmas: tai normalu ir nėra gedimas
- kai dėžė išjungta, joje esanti temperatūra priklauso nuo bendrosios šaldytuvo skyriuje esančios temperatūros. 

Tokiu atveju joje rekomenduojame laikyti vaisius ir daržoves, kurios nejautrios žemai temperatūrai (miško 
vaisius, obuolius, abrikosus, morkas, špinatus, salotas ir kt.).

Svarbu: Jeigu ši funkcija yra aktyvinta ir šaldytuve yra maisto, kurio sudėtyje yra didelis kiekis vandens, ant 
lentynų gali susidaryti kondensatas. 
Tokiu atveju trumpam išjunkite šią funkciją. Jei ant nulinės temperatūros skyriaus viršutinės lentynos dedate 
nedidelius indus ir maisto produktus, įsitikinkite, kad jie netyčia nenukristų tarp stalčiaus ir šaldytuvo skyriaus 
galo.

„ZERO DEGREES“ DĖŽĖ (priklauso nuo modelio) 
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Prieš kreipdamiesi į aptarnavimo po pardavimo 
tarnybą:
Prietaisą dar kartą įjunkite, kad patikrintumėte, 
ar problema neišsisprendė. Jei ji neišsisprendė, 
prietaisą atjunkite nuo elektros tinklo ir, prieš jį vėl 
įjungdami, palaukite vieną valandą.
Jei atlikus visas trikčių šalinimo vadove aprašytas 
patikras ir prietaisą išjungus bei įjungus prietaisas vis 
tiek neveikia, kreipkitės į aptarnavimo po pardavimo 
tarnybą, praneškite apie problemą ir turėkite paruošę 
šią informaciją:
• sutrikimo tipas
• modelis

• prietaiso tipas ir serijos numeris (šie duomenys 
nurodyti duomenų lentelėje)

• Techninės priežiūros numeris (šis numeris 
nurodytas prietaiso viduje esančioje duomenų 
plokštelėje; jis užrašytas po žodžio SERVICE). 
 
 
 
 

Pastaba:
durų atidarymo kryptį galima pakeisti. Jei šią 
procedūrą atlieka aptarnavimo po pardavimo 
tarnyba, garantija netaikoma.

APTARNAVIMO PO PARDAVIMO TARNYBA 

„Zero Degrees“ dėžės išėmimas:
„Zero Degrees“ dėžę galima išimti, kad šaldytuve būtų daugiau vietos. Atlikite tokius veiksmus:
- kad galėtumėte išimti, rekomenduojame ištuštinti (ir, jeigu reikia, ištraukti) du apatinius durelių padėklus
- išjunkite dėžę
- ištraukite stalčių ir po dėže esančią baltą plastikinę lentyną.

Pastaba: viršutinės lentynos ir šoninių atramų išimti neįmanoma.

Jeigu norite atstatyti „Zero Degrees“ dėžės veikimą, prieš įstatydami stalčių ir vėl suaktyvindami funkciją 
patikrinkite, ar po ja įdėta balta plastikinė lentyna. Kad energijos sąnaudos būtų optimaliai mažos, 
rekomenduojame išaktyvinti „Zero Degrees“ dėžę ir ją ištraukti.
Dėžę ir visas jos dalis reguliariai valykite; valymui naudokite audinį ir šilto vandens bei neutralaus poveikio 
valiklio, skirto šaldytuvo vidui valyti, mišinį (po dėže esančios baltos plastikinės lentynos nenardinkite į vandenį).

Prieš valydami dėžę (taip pat ir jos išorę) ištraukite stalčių, kad dėžė būtų atjungta nuo elektros 
maitinimo.
Niekada nenaudokite abrazyvinių ploviklių.


