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Prašome perskaityti instrukcijas, jas išsaugoti.
būsimam naudojimui.

Bendra saugos informacija
Saugumo sumetimais ir norėdami užtikrinti tinkamą veikimą, prieš montuodami ir pirmą kartą 
naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šią instrukciją, įskaitant visas pastabas ir įspėjimus. Kad 
išvengtumėte nepageidaujamų klaidų ir nelaimingų atsitikimų, įsitikinkite, kad visi prietaisą 
naudojantys asmenys yra susipažinę su jo funkcijomis ir saugos priemonėmis. Saugokite šias 
instrukcijas ir pridėkite jas prie prietaiso, jei perduosite kitiems asmenims ar parduosite, kad 
naudotojai būtų informuoti visą prietaiso naudojimo laiką.

Kad užtikrintumėte asmeninį ir turto saugumą, turite laikytis šiame vadove pateiktų atsargumo 
priemonių, nes gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo.

Šis prietaisas yra skirtas naudoti buityje, pavyzdžiui:

- Darbuotojų virtuvėse, biuruose ir kitose darbo zonose;
- V butai, gyvenamieji pastatai, viešbučiai;
- Kavinėse ir kitose mažmeninės prekybos įstaigose.

Vaikų ir žmonių su negalia saugumas
• Šiuo prietaisu gali naudotis vyresni nei 8 metų vaikai, neįgalūs, psichikos sutrikimų turintys 
ir nepakankamai išmanantys asmenys, jei yra numatytas stebėjimas ir paaiškinta saugaus 
prietaiso naudojimo rekomendacija bei galimi pavojai.

• Vaikai turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su prietaisu.
• Prietaiso valymo ir priežiūros negali atlikti vaikai iki 8 metų ir be priežiūros.
• Laikykite pakuotę vaikams nepasiekiamoje vietoje. Galima uždusimo rizika.
• Išmesdami prietaisą, atjunkite jį nuo elektros tinklo, nukirpkite maitinimo laidą (kuo arčiau 
prietaiso) ir nuimkite dureles, kad vaikai nebūtų užrakinti ar patirti elektros smūgį.

ĮSPĖJIMAS! Neužblokuokite ventiliacijos angų spintoje ar prietaiso viduje.

ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite mechaninių prietaisų ar kitų priemonių, kurios pagreitina atitirpinimo 

procesą, išskyrus tai, ką rekomenduoja gamintojas.

ĮSPĖJIMAS! Neleidžiama pažeisti šaltnešio kontūro.

ĮSPĖJIMAS! Naudojant elektros prietaisus (pvz.

ledų gamintojai) prietaiso kamerose, išskyrus tas, kurias rekomenduoja gamintojas.
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• Nelaikykite sprogių medžiagų, pvz., Aerozolių balionėlių, degių dujų. su

• Prietaiso šaltnešio kontūre cirkuliuojantis šaltnešis izobutanas (R600a) yra degios gamtinės 
dujos, atitinkančios aplinkos apsaugos reikalavimus.

• Transportuodami ir montuodami prietaisą įsitikinkite, kad nepažeisti visi šaltnešio kontūro 
komponentai.
• Montuodami ir eksploatuodami venkite atviros liepsnos ir uždegimo šaltinių.
• Būtina gerai išvėdinti patalpą, kurioje yra prietaisas.
• Draudžiama keisti prietaiso specifikacijas ir modifikacijas. Bet koks maitinimo laido 
pažeidimas gali sukelti trumpąjį jungimą, gaisrą ir (arba) elektros smūgį.

ĮSPĖJIMAS! Visus elektros komponentus (kištuką, maitinimo laidą, kompresorių ir kt.) Gali pakeisti tik 
kvalifikuotas specialistas.

• Neištraukite maitinimo laido.
• Įsitikinkite, kad maitinimo kištukas nėra prispaustas ar pažeistas prietaiso galinėje pusėje. 
Užspaustas ar pažeistas kištukas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.
• Įsitikinkite, kad lengvai pasiekiate maitinimo kištuką.
• Netraukite už maitinimo laido.
• Jei lizdas laisvas, nejunkite kištuko. Yra elektros smūgio ar gaisro pavojus.

• Judesį reikia atlikti atsargiai.
• Venkite ilgalaikio tiesioginių saulės spindulių poveikio prietaisui.
Kasdienis naudojimas
• Nedėkite karštų daiktų ant plastikinių prietaiso dalių.
• Nedėkite maisto tiesiai prie galinės sienos.
• Turi būti griežtai laikomasi prietaiso gamintojo rekomendacijų dėl laikymo. Žr. 
Susijusias instrukcijas.
Valymas ir priežiūra

• Prieš atlikdami techninę priežiūrą, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
• Prietaiso negalima valyti metaliniais įrankiais.
• Nenaudokite aštrių daiktų ledui pašalinti. Turi būti naudojamas plastikinis grandiklis.

Montavimas

Svarbu! Norėdami prijungti elektrą, perskaitykite atitinkamame skyriuje 
pateiktas instrukcijas.
• Išimkite pakuotę ir patikrinkite, ar nepažeista. Jei aptinkama žala, neprijunkite įrenginio 
prie tinklo. Apie žalą reikia nedelsiant pranešti pirkimo vietoje. Tokiu atveju pakuotė turi 
būti išsaugota.
• Po transportavimo rekomenduojama palaukti mažiausiai keturias valandas, kol prijungsite 
prietaisą.
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• Kad išvengtumėte perkaitimo, užtikrinkite tinkamą oro cirkuliaciją aplink prietaisą. 
Informacijos apie ventiliacijos užtikrinimą rasite atitinkamame skyriuje.

• Jei įmanoma, prietaiso galinė dalis turi būti nukreipta į sieną, kad būtų išvengta sąlyčio su 
įkaitusiais komponentais (kompresoriumi) ir nudegimais.
• Prietaisas neturėtų būti šalia radiatorių ar viryklės.
• Įdiegę prietaisą įsitikinkite, kad yra prieinamas maitinimo kištukas.

Paslauga

• Visus elektros darbus, reikalingus prietaiso priežiūrai, turi atlikti kvalifikuotas elektrikas arba 
kompetentingas asmuo.
• Prietaisą turi prižiūrėti techninės priežiūros specialistas ir naudoti tik originalias atsargines dalis.

Energijos taupymas

• Nerekomenduojama į prietaisą dėti karšto maisto;
• Nerekomenduojama dėti maisto į artimą draugo draugą, nes. apsaugo nuo oro cirkuliacijos;

• Nerekomenduojama maisto dėti arti galinės kameros sienelės;
• Nutrūkus elektros tiekimui, nerekomenduojama atidaryti prietaiso durelių;
• Nerekomenduojama dažnai atidaryti durų;
• Nerekomenduojama laikyti atidarytų durų.Oi ilgam laikui;
• Nerekomenduojama nustatyti termostato į minimalią padėtį;
• Kai kurie priedai, pvz stalčius ar lentynos, galima išgauti, kad padidėtų saugojimo vieta 
ir sumažėtų energijos suvartojimas.

Aplinkos apsauga

Prietaiso šaltnešyje ir sandarikliuose nėra dujų, galinčių pakenkti ozono sluoksniui. 
Neišmeskite šio gaminio su buitinėmis atliekomis ar buitinėmis atliekomis. Putplasčio 
izoliacijoje yra degių dujų. Išmeskite prietaisą pagal vietines taisykles. Reikia vengti pažeisti 
aušinimo įrenginį, ypač šilumokaitį.

Simboliu pažymėtos medžiagos yra perdirbamos.
Simbolis ant prietaiso ar jo pakuotės rodo, kad prietaiso negalima išmesti kartu su buitinėmis 
atliekomis. Prietaisas turi būti perduotas atitinkamam elektros ir elektroninės įrangos 
perdirbimo punktui. Teisingai utilizuodami prietaisą išvengsite žalos aplinkai ir žmonių 
sveikatai. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šio prietaiso utilizavimą, kreipkitės į 
atliekų šalinimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje įsigijote įrenginį.

su

Pakavimo medžiagos

Medžiagos, pažymėtos šiuo ženklu yra perdirbami.
reikia išmesti į atitinkamus atliekų konteinerius.

Prietaiso išmetimas

1. Atjunkite maitinimo kištuką iš lizdo.
2. Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite prietaisą.
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Trumpas šaldytuvo aprašymas

1. Būstas
2. Žemos temperatūros zonos durys
3. Ledo padėklas (neprivaloma)
4. Padėklas vandens surinkimui

5. Lentynėlė

6. Lentynėlė virš daržovių stalčiaus
7. Stalčius daržovėms (neprivaloma)
8. Apatinė durų lentyna
9. Kiaušinių padėklas (neprivaloma)
10. Lentynėlė buteliams
11. Maža durų lentyna
12. Šaldytuvo durys
13. Temperatūros reguliatorius

Pastaba! Ši nuotrauka skirta tik informaciniais tikslais. Įsigytas prietaisas gali
gali skirtis nuo pavaizduoto paveikslėlyje.
Gamintojas pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti pagamintų buitinių prietaisų 
konfigūraciją ir technines charakteristikas.
Prieš pirkdami patikrinkite gamintojo svetainėje nurodytas charakteristikas ir konfigūraciją.

Montavimas

Išdėstymo reikalavimai

• Pasirinkite vietą, kuri apsaugo nuo tiesioginių saulės spindulių;
• Pasirinkite vietą, kurioje būtų pakankamai vietos netrukdomai atidaryti prietaiso dureles;

• Pasirinkite vietą lygiu paviršiumi;
• Suteikite pakankamai vietos įrenginiui montuoti ant lygaus paviršiaus;
• Montuodami skirkite vietos prietaiso kairėje, dešinėje, gale ir viršuje. Tai sumažins energijos 
suvartojimą.

Normaliam šaldytuvo veikimui būtina nustatyti atstumą iki kaimyninių objektų:

Šonuose ir virš viršutinio šaldytuvo dangčio 100 mm. 
Nuo šaldytuvo galo iki sienos - 75 mm.

Vieta
Prietaisas turi būti montuojamas patalpoje, kurioje aplinkos temperatūra atitinka klimato klasę, 
nurodytą prietaiso lentelėje:

Klimato klasė
SN
N
ST
T

Aplinkos temperatūra
+ 10 ° C ... + 32 ° C
+ 16 ° C ... + 32 ° C
+ 16 ° C ... + 38 ° C
+ 16 ° C ... + 43 ° C
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Atraminės kojos montavimas

Įsigytą modelį pasirinktinai galima komplektuoti su atramine koja. Jis skirtas papildomam 
šaldytuvo stabilumui tais atvejais, kai ant šaldytuvo durelių yra daug maisto, kurio bendras 
svoris yra apie 10 kg. Įdiegus šią atramą, šaldytuvas neapvirs atidarius duris. Žemiau yra 
atramos diegimo instrukcijų schema.

Pastaba! Atraminės atramos montavimas nėra būtina sąlyga normaliam šaldytuvo 
veikimui.

1) Pakreipkite šaldytuvą atgal, kad būtų atskleista srieginė skylė. Jis yra apatiniame durų krašte.

2) Į atramos angą įkiškite varžtą, pateiktą kartu su atrama.

3) „Phillips“ atsuktuvu pritvirtinkite atramą ant apatinio šaldytuvo krašto.
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Išnaudojimas
Prieš naudojant šaldytuvą arba po ilgos pertraukos naudojant šaldytuvą rekomenduojama 
vidinius kameros paviršius kruopščiai nuplauti šiltu vandeniu ir plovikliu. Po valymo prietaisą 
kruopščiai išdžiovinkite.

Dėmesio! Šaldytuvo valymui nenaudokite abrazyvinių ploviklių ar alkoholinių skysčių, nes tai gali 
pažeisti plastikines dalis.

Svarbu! Šaldytuvą galima prijungti tik prie elektros tinklo, kuris atitinka techninius reikalavimus, 
nurodytus ant šaldytuvo galinėje pusėje esančioje duomenų lentelėje. Lizdas, prie kurio 
prijungtas prietaisas, turi būti įžemintas.

Temperatūros pasirinkimas

Temperatūros reguliatorius yra šaldytuvo viduje ir atrodo pagal žemiau pateiktą schemą.

Dėmesio! Įvairių modifikacijų šaldytuve temperatūros reguliatorius gali vizualiai skirtis nuo 
pavaizduoto diagramoje. Tuo pačiu metu temperatūros režimo pasirinkimo funkcionalumas 
ir rekomendacijos nesikeis.

Pozicija „0“ (arba minimali) - nustatant reguliatorių į šią padėtį, šaldymo ciklas bus 
nutrauktas, tačiau šaldytuvas nebus išjungtas. Pasukus rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, 
šaldytuvas bus paleistas iš naujo.

Pastaba! Staiga nutrūkus elektros tiekimui, padidėjus elektros srovei, po 3-5 minučių 
rekomenduojama vėl įjungti šaldytuvą. Bandymas įjungti šaldytuvą anksčiau nei nurodytas 
laikas gali sugadinti kompresorių.

Padėtis „8“ (arba maksimali) - nustatę reguliatorių į šią padėtį, galėsite nustatyti žemiausią 
įmanomą temperatūros režimą šaldytuvo skyriuje. Paprastai šį režimą rekomenduojama 
nustatyti, kai reikia gaminti ledą arba esant aukštesnei aplinkos temperatūrai.

DĖMESIO! Žemos temperatūros zona nėra visiškas šaldiklis ir nėra skirta giliam šaldymui ar 
ilgalaikiam šaldyto maisto laikymui. Tačiau jo našumo pakanka, kad ledas ar maistas būtų 
šaldomas giliau nei pagrindinis skyrius.

DĖMESIO! Esant aukštai aplinkos temperatūrai arba kai temperatūros reguliatorius 
nustatytas aukštesnėje nei vidutinė padėtyje, kompresorius gali veikti ilgą laiką ar net nuolat. 
Taip yra dėl to, kad reikia išlaikyti pastovų temperatūros režimą.
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Vidinės konfigūracijos keitimas (lentynų įdiegimas iš naujo)

Jei reikia, galite savarankiškai pakeisti lentynų konfigūraciją. Norėdami tai padaryti, vykdykite 
toliau pateiktas instrukcijas.

Norėdami nuimti durelių lentyną, švelniai stumkite dešinę lentynos pusę į vidų ir į viršų, kaip 
parodyta paveikslėlyje. Tai darydami laikykite kairę pusę.

Norėdami iš naujo sumontuoti lentyną, pirmiausia stumkite kairįjį lentynos kraštą į vietą ir įsitikinkite, 
kad lentyna yra teisingoje padėtyje. Tada, stumdami į vidų ir žemyn, sureguliuokite dešinį lentynos 
kraštą, kaip parodyta paveikslėlyje.

Lentyną iš pagrindinio skyriaus taip pat galima lengvai nuimti esant poreikiui ar laikymui
šaldytuvo valymas.

aštuoni



Naudingi patarimai ir patarimai
Energijos suvartojimas

Nepalikite šaldytuvo durelių ilgai atidarytų. Dėl to gali padidėti energijos suvartojimas.

Nemontuokite šaldytuvo šalia šilumos šaltinių.
Nedėkite karšto maisto į šaldytuvą. Iš anksto atvėsinkite juos iki kambario temperatūros.

Maisto laikymas
Maistą laikykite atskirose pakuotėse, ypač maistą su stipriu kvapu. Nedėkite maisto 
arti vienas kito.
Naudokite datos žymes indams, kurie naudojami maistui laikyti. Tai padės išvengti 
maisto sugadinimo.
Rekomenduojame vaisius ir daržoves laikyti prietaiso apačioje esančiame stalčiuje. 
Neviršykite maisto gamintojų rekomenduojamo galiojimo laiko.

Šaldytuvo priežiūra ir priežiūra

Šaldytuvo atitirpinimas
Higienos sumetimais rekomenduojama šaldytuvą atšildyti ir plauti bent kartą per du mėnesius. 
Norėdami atšildyti šaldytuvą, pasukite temperatūros reguliatorių į „0“ padėtį ir atjunkite 
prietaisą nuo elektros tinklo. Tada iš kameros išimkite visą maistą ir palikite duris atidarytas. 
Vanduo kaupiasi specialiame dėkle, esančiame po žemos temperatūros zona. Užbaigus 
atitirpinimą, pakelkite vandens surinkimo dėklą ir išplaukite kamerą.

Svarbu! Nenaudokite kaitinimo elementų ar mechaninių priemonių, kad paspartintumėte 
atitirpinimo procesą, nes tai gali sugadinti šaldytuvo elementus.

Valymas
Reguliariai valykite šaldytuvo vidų, kad pašalintumėte nemalonius kvapus.
  Prieš valydami prietaisą, atjunkite jį nuo elektros tinklo.
  Valymui naudokite minkštą šluostę ir neutralų ploviklį, tada nuplaukite švariu 

vandeniu ir nuvalykite.

Šaldytuvo išjungimas
Ilgalaikis išjungimas
  Prašome atjungti maitinimą.
  Išimkite visą maistą ir išvalykite šaldytuvą.
  Palikite atidarytas šaldytuvo skyriaus duris ir žemos temperatūros zonas.

Išmetus šaldytuvą
Jei šaldytuvas nebenaudojamas, nuimkite nuo jo dureles, kad jūsų vaikas netyčia jo neužrakintų.
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Atverčia duris

Jei reikia, galite pakeisti durų atidarymo kryptį, vadovaudamiesi toliau pateiktomis 
instrukcijomis. Norėdami tai padaryti, jums reikia nedidelio įrankių rinkinio: 8 mm dėžutės 
veržliarakčio, „Phillips“ ir atsuktuvų su plyšiais.
Svarbu! Norint lengvai pasiekti apatinį šaldytuvo pagrindą, rekomenduojama jį atsargiai 
uždėti ant galinės sienos. Svarbu naudoti minkštą pagrindą, ant kurio yra šaldytuvas, kad 
nepažeistumėte prietaiso galinėje dalyje esančių elementų.

1) Nuimkite dekoratyvinius dangtelius šaldytuvo viršuje. Atsukite viršutinį vyrį ir atsargiai 
atidėkite.

2) Pakėlę nuimkite dureles. Atsukite reguliuojamas kojas ir atraminę koją. 
Išmontuokite apatinį vyrį ir įstatykite jį į naują vietą.
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3) Sumontuokite dureles ir viršutinį vyrį, bet ne iki galo pritvirtinkite vyrį. Įsitikinkite, kad durys 
tvirtai priglunda prie kūno ir nėra pakreiptos. Užfiksuokite kilpą ir įdiekite dekoratyvinį
jungiasi į vietą.

Sutrikimai ir jų pašalinimas

Prieš kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, perskaitykite šiuos trikčių šalinimo 
patarimus!
Atminkite, kad šaldytuvą gali lydėti pašaliniai asmenys
garsai, susiję su kompresoriaus veikimu ar šaltnešio cirkuliacija. Veikimo metu 
šaldytuvo šoninės sienelės gali įkaisti. Tai nėra gedimas ir yra dėl dėklo konstrukcijos.

Sutrikimas Galima priežastis
Patikrinkite, ar kištukas prijungtas prie maitinimo lizdo; 
Patikrinkite tinklo įtampą, jei ji žema, kreipkitės į vietinę 
elektros energijos įmonę.

Šaldytuvas neveikia

Galima nustatyti per aukštą temperatūrą (sumažinti);

Šaldytuve yra daug maisto;
Karštas arba šiltas maistas, pristatytas neseniai; 
Durys lieka atviros per dažnai arba per ilgai;

Netoliese yra šilumos šaltinis.

Prastas aušinimas

Patikrinkite, ar šaldytuvas yra lygus; Stalčiai ar 
lentynos nėra tinkamai sumontuoti; Buteliai ir (arba) 
indai liečiasi.

Per daug triukšmo

Patikrinkite stiprių kvapų turinčių produktų 
pakuotės sandarumą;
Patikrinkite, ar šaldytuve nėra sugedusio 
maisto;Blogas kvapas

Būtina nuplauti šaldytuvo skyriaus vidinį 
paviršių.

Jei negalite patys išspręsti problemos, vadovaudamiesi skyriuje „Trikčių šalinimas“ 
pateiktomis instrukcijomis, kreipkitės į techninės priežiūros skyrių. Jei maitinimo 
kabelis yra pažeistas, jį turi pataisyti kvalifikuotas technikas, kad būtų išvengta 
pavojaus.

vienuolika



Dėklai, kurių nereikia taisyti
Skystas šaltnešis šaldytuvo vamzdžiuose teka labai greitai ir kartais jame yra 
burbuliukų, kurie, išsiskyrę, gali sukelti netaisyklingą triukšmą.
Jei šaldytuvas sumontuotas patalpoje, kurioje yra daug drėgmės, durų kraštai gali 
būti drėgni. Nuvalykite juos sausa šluoste.

Teisingas šio gaminio utilizavimas

Teisingas šio gaminio utilizavimas
Ši etiketė reiškia, kad gaminio negalima išmesti su kitomis buitinėmis 
atliekomis visoje ES. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių 
sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, šį prietaisą reikia 
tinkamai perdirbti, kad būtų užtikrintas tvarus materialinių išteklių 
pakartotinis naudojimas. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite 
grąžinimo ir surinkimo sistemą arba susisiekite su pirkimo vieta. Jie gali 
priimti šį prietaisą aplinkai nekenksmingam perdirbimui.

Pastaba: instrukcijoje esantys vaizdai yra tik informaciniai. Konkretaus modelio, kurį 
įsigijote, modelis ir įranga gali skirtis nuo instrukcijose pateiktų paveikslėlių.

Specifikacijos

ĮVERTINĖ ĮTAMPA

ĮVERTINTAS DAŽNIS

KLIMATO VERSIJOS ŠALDYTUVAS IR JO 

KIEKIS MAITINIMAS

220-240V

50 Hz

N / ST / T.

R600a / 25-27g

50-70W

ENERGIJOS KLASĖ
EFEKTYVUMAS A +, A ++

VARTOJIMAS
ELEKTROS 136 kWh per metus
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Produkto tarnavimo laikas yra 5 metai nuo 
eksploatavimo pradžios.


