
Pirms spuldžu vai gaismas diožu maiņas atvienojiet ledusskapi no strāvas, tad sekojiet attiecīgajiem 
norādījumiem saistībā ar ierīcei pierīkoto apgaismojuma veidu.
Nomainiet spuldzi pret tādām pašām spuldzēm, kas pieejamas servisa centrā un pie pilnvarotajiem pārstāvjiem.

1) apgaismošanas veids
1. Atskrūvējiet skrūves un noņemiet spuldzes pārsegu.
2. Lampai ir tapveida spuldze, tādēļ to nevajag ne vilkt ārā, ne 

izskrūvēt, vienkārši pagrieziet to ar bultiņām norādītajā virzienā.
3. Pēc jaunās spuldzes ievietošanas uzlieciet atpakaļ pārsegu 

un pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam nogaidiet piecas 
minūtes.

2) apgaismošanas veids
Lai izņemtu spuldzi, pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāju 
kustības virzienam, kā rādīts attēlā. Pirms ierīces pievienošanas 
elektrotīklam nogaidiet 5 minūtes.

3) apgaismošanas veids
Ja izstrādājumam ir diodes veida apgaismojums, ko nepieciešams 
nomainīt, sazinieties ar servisa centru.

Diodes veida apgaismojums kalpo ilgāk par parastajām 
spuldzēm, apgaismojums ir vienmērīgāks un nekaitīgāks 
dabai.
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Regulāri tīriet ierīci, izmantojot lupatiņu un remdena ūdens šķīdumu, kā arī 
neitrālus tīrīšanas līdzekļus, kas paredzēti ledusskapja iekšpuses tīrīšanai. 
Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Regulāri tīriet izkusušā ūdens 
izvades atveri ledusskapja aizmugures sienā (līdzās augļu un dārzeņu 
plauktam), izmantojot komplektā ietverto rīku, lai izkusušo ūdeni varētu 
pareizi izvadīt (skatiet attēlu).
Pirms tīrīšanas un apkopes veikšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla vai 
atvienojiet elektrības padevi.

2

1

Pievienojiet ierīci elektrotīklam.
Dažiem modeļiem var atskanēt skaņas signāls, norādot, ka ir aktivizēts temperatūras brīdinājums. lai izslēgtu 
signālu piespiediet un turiet slēdzi. Ja ierīce ir aprīkota ar antibakteriālo un smakas neitralizējošo filtru, ievietojiet 
to ventilatorā, kā parādīts instrukcijā.

Piezīme: pēc ieslēgšanas ledusskapim nepieciešams apmēram 4/5 stundas, lai sasniegtu vajadzīgo 
temperatūru parasta pārtikas daudzuma uzglabāšanai.

PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE 

IERĪCES APKOPE UN TĪRĪŠANA

SPULDZES VAI GAISMAS DIODES 
MAINĪŠANA (atkarībā no modeļa)
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Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, iztukšojiet, atkausējiet (ja nepieciešams) un iztīriet to. Durtiņas atstājiet 
pusvirus, lai nodrošinātu gaisa cirkulāciju ierīcē. Tādējādi tiks novērsta pelējuma un nepatīkamu smaku 
veidošanās.

KAD IERĪCE NETIEK IZMANTOTA

Neveriet durtiņas vaļā, lai pārtika uzglabātos vēsa pēc iespējas ilgāk. Nesasaldējiet atkārtoti daļēji atkusušus 
produktus. Ja elektrības padeves pārtraukums turpinās ilgāku laiku, var ieslēgties skaņas signāls (atkarībā no 
modeļa).

JA TIEK ATSLĒGTA ELEKTRĪBA 

Ledusskapja nodalījums paredzēts svaigas pārtikas un dzērienu uzglabāšanai.

Ledusskapja atkausēšana notiek automātiski.

Ūdens lāses uz aizmugures sieniņas norāda, ka notiek periodiskā automātiskā atkausēšana. Izkausētais ūdens 
automātiski tiek novadīts uz drenāžas atveri un no turienes konteinerī, kur tas iztvaiko.
Atkarībā no modeļa, ierīce var būt aprīkota ar speciālu nodalījumu (gaļas un zivju vai nulles grādu nodalījumu), 
kas ir ideāli piemērots svaigas gaļas un zivju uzglabāšanai.

Svarīgi: ledusskapja piederumus nedrīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

Piezīme: apkārtējā temperatūra, bieža durtiņu atvēršana un ierīces novietojums
var ietekmēt temperatūru abu nodalījumu iekšpusē. Iestatiet temperatūru, ņemot vērā
šos faktorus.

Piezīme: ja ledusskapja nodalījumā ir augsts mitruma līmenis un ūdens lāses ir redzamas uz stikla plauktiem, 
var veidoties ūdens kondensāts. Šādā gadījumā ieteicams aizvērt visus traukus, kuros ir kāds šķidrums 
(piemēram, katlu ar zupu), ietīt plēvē pārtikas produktus ar augstu šķidruma saturu (piemēram, dārzeņus) un 
iestatīt augstāku temperatūru.

Dārzeņu nodalījuma izņemšana (atkarībā no modeļa)
Ja izstrādājumam ir tikai dārzeņu nodalījums, tad, lai to būtu vieglāk izņemt, pirms tam ieteicams iztukšot (un, ja 
nepieciešams, izņemt) abus apakšējos plauktus, kas atrodas durtiņās.

Ventilators un antibakteriālais/pretsmaku filtrs (atkarībā no modeļa)
Ventilators nodrošina vienmērīgu gaisa cirkulāciju nodalījumā, kas labvēlīgi ietekmē pārtikas uzglabāšanu un 
samazina mitruma rašanos. Nebloķējiet ventilatora gaisa ieplūdi. Ventilatoru var aktivizēt/deaktivizēt manuāli 
(skatiet īso pamācību); kad tas ir aktivizēts, tas darbojas automātiski pēc nepieciešamības.

LEDUSSKAPJA NODALĪJUMS 
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Saldētavas nodalījumā  tiek uzglabāta saldēta pārtika (uz iepakojuma norādīto laika periodu) un tiek 
sasaldēta svaiga pārtika. Svaigu pārtikas produktu daudzums, ko var sasaldēt 24 stundās, ir norādīts uz tehnisko 
datu plāksnītes; ievietojiet pārtikas produktus saldētavas nodalījumā (skatiet īso pamācību), atstājot pietiekami 
daudz vietas ap paciņām, lai varētu cirkulēt gaiss. Daļēji atkusušu pārtiku nav ieteicams sasaldēt vēlreiz. Ir būtiski 
iesaiņot produktus tā, lai tajos neiekļūtu ūdens, mitrums vai kondensāts.
Lai ietaupītu elektroenerģiju un paildzinātu ierīces kalpošanas laiku, nekādā gadījumā nelieciet šajā nodalījumā 
karstus produktus.
Piezīme: apkārtējā temperatūra, bieža durtiņu virināšana un ierīces novietojums var ietekmēt temperatūru abos 
nodalījumos. Iestatiet temperatūru, ņemot vērā šos faktorus.
Ledus kubiņu pagatavošana
Piepildiet ledus kubiņu veidni (ja ietverta komplektā) par 2/3 un ievietojiet saldētavā. Ledus kubiņu izņemšanā 
neizmantojiet asus priekšmetus.

Atvilktņu izņemšana (atkarībā no modeļa)
Velciet atvilktnes līdz galam ārā, nedaudz paceliet tās un izņemiet. Lai iegūtu 
vairāk telpas, saldētavas nodalījumu var izmantot arī šādā veidā:
A) Ja saldētavas nodalījuma pamatne ir tāda, kā redzams attēlā A, izņemiet 

augšējās atvilktnes un/vai pārsegus. Apakšējā atvilktne jāatstāj savā 
vietā. Pārliecinieties, vai tad, kad uz režģiem/plauktiem ir novietoti 
produkti, durtiņas var pienācīgi aizvērt.

B) Ja saldētavas nodalījuma pamatne ir tāda, kā redzams attēlā B, izņemiet 
visas atvilktnes vai pārsegus. Pārliecinieties, vai tad, kad uz režģiem/
plauktiem ir novietoti produkti, durtiņas var pienācīgi aizvērt.

Pārsega noņemšana (ja tāds ir)
Atveriet pārsegu un izņemiet tapiņu, kā rādīts attēlā C.

Modeļiem „No Frost” (bez sasaldēšanas) atkausēšana nav nepieciešama.
Citiem modeļiem, ja saldētavas nodalījumā veidojas ledus, ieteicams 
to atkausēt divas reizes gadā vai tad, kad ir izveidojies pārāk liels ledus 
daudzums (3 mm biezumā).
Ledus veidošanās nav nekas neparasts.
Ledus pieauguma daudzums un ātrums ir atkarīgs no temperatūras un 
mitruma telpā un tā, cik bieži durtiņas tiek virinātas. Lai atkausētu, atvienojiet 
ierīci no elektrotīkla un izņemiet visu pārtiku. Atstājiet durtiņas atvērtas, tad 
ledus kusīs ātrāk. Izstrādājumiem, kuru saldētava atrodas zem ledusskapja 
nodalījuma, var izņemt ūdens izvades caurulīti (skatiet attēlā) un zem tā 
palikt trauku ūdens savākšanai.
Pēc atkausēšanas ievietojiet izvades caurulīti atpakaļ tā, lai tajā nepaliktu 
ūdens. Iztīriet saldētavu un rūpīgi izžāvējiet.
Ieslēdziet ierīci un ielieciet atpakaļ pārtiku.

SALDĒTAVAS NODALĪJUMA 
ATKAUSĒŠANA (atkarībā no modeļa)

SALDĒTAVAS NODALĪJUMS

A

B

C
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Gaļas un zivju nodalījums ir īpaši veidots tā, lai pārtika ilgāk saglabātos 
svaiga un nezaudētu savu uzturvērtību un sākotnējo svaigumu.
Šajā nodalījumā neglabājiet augļus un dārzeņus, jo temperatūra tajā var 
nokristies zem 0 °C un izraisīt pārtikā esošā ūdens sasalšanu.

Temperatūras regulēšana
Temperatūru gaļas un zivju nodalījumā norāda bultiņas stāvoklis uz 
nodalījuma roktura, un tā ir atkarīga no vispārējās temperatūras ledusskapja 
nodalījumā.
Iesakām iestatīt temperatūru ledusskapja nodalījumā no +2° līdz +6°.
Lai temperatūra gaļas un zivju nodalījumā būtu pareiza, skatiet attēlus zemāk:

Svarīgi: ja šī funkcija ir aktivizēta un ievietota pārtika ar augstu ūdens saturu, uz plauktiem var veidoties ūdens 
kondensāts. Šādā gadījumā uz brīdi atspējojiet funkciju.

Gaļas un zivju nodalījuma izņemšana
Lai nodrošinātu ierīces pareizu darbību, piemērotu produktu uzglabāšanu un 
optimālu enerģijas patēriņu, ieteicams neizņemt gaļas un zivju 

nodalījumu, ja vadības panelī nav redzams simbols 
 
(skatiet īso 

pamācību).  Citos gadījumos, piemēram, lai iegūtu ledusskapī papildu vietu, 
gaļas un zivju nodalījumu var izņemt.
Rīkojieties šādi:
1. Izņemiet nodalījuma atvilktni (1. attēls).
2. Noņemiet atvilktnes pārsegu, atbrīvojot apakšpusē esošās skavas 
(2. attēls).
Ievietojot atpakaļ gaļas un zivju nodalījumu, pārliecinieties, vai pirms 
atvilktnes ievietošanas un ledusskapja lietošanas uzlikāt tai pārsegu.
3. Vadības panelī nospiediet taustiņu „Gaļas un zivju nodalījuma funkcija” 
3 sekundes, līdz dzeltenais indikators nodzisīs.
Lai optimizētu enerģijas patēriņu, ieteicams deaktivizēt gaļas un zivju 
nodalījumu un izņemt tajā esošos produktus (izņemot plauktu, kas atrodas 
virs augļu un dārzeņu atvilktnēm).

GAĻAS UN ZIVJU NODALĪJUMS
(atkarībā no modeļa) 

Ja bultiņa rāda pa kreisi, nepieciešams 
paaugstināt temperatūru ledusskapja 

nodalījumā.

Ja bultiņa rāda vidēju stāvokli, iegūta vislabākā 
temperatūra.

Ja bultiņa rāda pa labi, nepieciešams  
pazemināt temperatūru ledusskapja  

nodalījumā.

1. att.

2. att.
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„Nulles grādu” nodalījums ir īpaši konstruēts, lai uzturētu zemu 
temperatūru un piemērotu mitruma līmeni tā, lai ilgāk saglabātu 
pārtiku (piemēram, gaļu, zivis, augļus un ziemas dārzeņus) svaigu.

Nodalījuma aktivizēšana un deaktivizēšana
Kad nodalījums ir aktīvs, temperatūra tā iekšpusē ir aptuveni 0°.

Lai aktivizētu nodalījumu, nospiediet attēlā  
redzamo taustiņu vairāk nekā 1 sekundi, līdz  
iedegsies simbols.

Izgaismotais simbols norāda, ka nodalījums  
darbojas. Nospiediet taustiņu vēlreiz vairāk  
nekā 1 sekundi, lai deaktivizētu nodalījumu.

Lai „nulles grādu” nodalījums pienācīgi darbotos, ir svarīgi šādi nosacījumi:
- ledusskapja nodalījumam ir jābūt ieslēgtam
- ledusskapja nodalījuma temperatūrai jābūt no +2 °C līdz +6 °C
- nodalījumam jābūt ievietotam, lai būtu iespējama aktivācija
-  nav atlasītas īpašas funkcijas, piemēram, Gaidstāve, Izslēgta dzesēšana vai Atvaļinājums, kas deaktivizē 

ierīci vai ledusskapja nodalījumu.
Ja ir izvēlēta kāda no šīm īpašajām funkcijām, „nulles grādu” nodalījumu nepieciešams deaktivizēt manuāli, 
un ir arī jāizņem visi svaigie pārtikas produkti, kas tajā atrodas. 

Piezīme:
-  ja apzīmējums neizgaismojas, kad nodalījums ir aktivizēts, pārbaudiet, lai nodalījums ir ievietots pareizi; ja 

problēma paliek, sazināties ar tuvāko autorizētu pēcpārdošanas servisu
-  ja nodalījums ir aktīvs un ir atvērta atvilktne, apzīmējums uz vadības paneļa var tikt deaktivizēts automātiski. 

Ja atvilktne tiek ielikta, apzīmējums atkal kļūst aktīvs
-  kad nodalījums ir aktīvs, var būt dzirdams neliels troksnis: tas ir normāli un par to nav jāsatraucas.
-  kad nodalījums nav aktīvs, temperatūra tā iekšpusē ir atkarīga no ledusskapja vispārējās temperatūras. Šādā 

gadījumā ir ieteicams to izmantot tādu augļu un dārzeņu glabāšanai, kas nav jūtīgi pret zemu temperatūru 
(meža augļi, āboli, aprikozes, burkāni, spināti, lapu salāti u.c.).

Svarīgi! Ja funkcija aktivizēta un ir ievietoti produkti ar augstu mitruma pakāpi, uz plauktiem, iespējams, 
veidosies kondensācija. 
Šādā gadījumā īslaicīgi deaktivizējiet funkciju. Novietojot uz nodalījuma „Nulle grādi” augšējā plaukta 
nelielas tvertnes un pārtikas produktus, pārliecinieties, vai tās nejauši nenokļūst starp atvilktni un ledusskapja 
nodalījuma mugurpusi.

NULLES GRĀDU NODALĪJUMS (atkarībā no modeļa) 
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Pirms sazināšanās ar servisa centru:
Vēlreiz ieslēdziet ierīci, lai pārliecinātos, vai 
kļūme nav novērsta. Ja tā nav, atvienojiet ierīci no 
elektrotīkla un nogaidiet aptuveni stundu pirms tās 
ieslēgšanas.
Ja pēc rokasgrāmatā norādīto pārbaužu veikšanas 
konstatējat bojājumus, un pēc atkārtotas ieslēgšanas 
jūsu ierīce turpina darboties nepareizi, sazinieties 
ar servisa centru, skaidri raksturojiet problēmu un 
paziņojiet:
• problēmas veidu
• modeli
• ierīces veidu un sērijas numuru (norādīta tehnisko 

datu plāksnītē)

• servisa numuru (numurs, kas atrodas aiz vārda 
SERVICE tehnisko datu plāksnītē ierīces iekšpusē) 
 
 
 
 

Piezīme:
durtiņu atvēršanās virzienu var mainīt. Ja šī 
procedūra tiek veikta servisa centrā, uz to 
neattiecas garantija.

SERVISA CENTRS

„Nulles grādu” nodalījuma izņemšana
Lai iegūtu vairāk telpas ledusskapī, „nulles grādu” nodalījumu var izņemt. Šajā gadījumā rīkojieties šādi:
- lai to darīt vieglāk, ieteicams iztukšot (un, ja nepieciešams, izņemt) abus apakšējos plauktus durtiņās;
- izslēgt nodalījumu
- izvilkt atvilktni un balto plastmasas plauktu zem nodalījuma.

Piezīme: augšējo plauktu un sānu stiprinājumus nav iespējams izņemt.

Lai atjaunotu „nulles grādu” nodalījuma darbību, pirms atvilktnes ievietošanas un funkcijas aktivizēšanas 
ielieciet atpakaļ balto plastmasas plauktu zem nodalījuma. Lai sabalansētu elektroenerģijas patēriņu, ieteicams 
deaktivizēt „nulles grādu” nodalījumu un izņemt to.
Regulāri tīriet nodalījumu un visas tā daļas, izmantojot lupatiņu un silta ūdens un neitrāla tīrīšanas līdzekļa 
šķīdumu, kas paredzēts ledusskapja iekšpuses tīrīšanai (nemērciet ūdenī balto plastmasas plauktu, kas 
atrodas zem nodalījuma).

Pirms nodalījuma (un tā ārpuses) tīrīšanas izņemiet atvilktni, lai atvienotu nodalījumu no elektrības 
padeves.
Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.


