Naudojimo instrukcija

Šaldytuvas-šaldiklis

Dėkojame, kad pirkote šį prietaisą. Tikimės, kad jis Jums daug metų sėkmingai tarnaus.
Šaldytuvas su šaldikliu skirtas naudoti tik namų sąlygomis.
Viršutinė dalis yra šaldiklis šviežiems maisto produktams šaldyti ir šaldytiems produktams laikyti
ilgesnį laiką (iki vienerių metų, priklausomai nuo laikomo maisto rūšies). Šaldiklis pažymėtas
keturiomis žvaigždutėmis.
Apatinė dalis yra šaldytuvas šviežiems maisto produktams laikyti 0°C ar aukštesnėje
temperatūroje.

149838

Prieš pradedant naudoti ............................................. 3
Keletas patarimų, kaip taupyti energiją
su savo šaldytuvu-šaldikliu “Combo” ....................... 4
Prietaiso aprašymas.................................................... 5
Montavimas ir jungimas.............................................. 8
Durelių atidarymo krypties pakeitimas .................. 10
Valdymo skydelis - prietaisas
su elektroniniu valdymu ........................................... 11
Valdymo skydelis - prietaisas
su mechaniniu valdymu ............................................ 13
Rekomenduojamas maisto
produktų išdėstymas ................................................ 15
Šviežių maisto produktų laikymas šaldytuve ........ 16
Maisto produktų šaldymas ir laikymas.................... 18
Prietaiso atitirpinimas ............................................... 20
Valymas ...................................................................... 21
Galimi veikimo sutrikimai ir jų šalinimas ................ 22
Triukšmo lygis ........................................................... 23

2

• Prietaisas sukurtas pagal visus saugumo standartus; tačiau nerekomenduojama leisti neprižiūrint
prietaisu naudotis sutrikusios psichikos asmenims, ar asmenims, kurie neturi tam reikiamos
patirties ir žinių. Tos pačios rekomendacijos siūlomos ir nepilnamečiams, naudojantis prietaisu.
• Prieš jungdami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.
Joje aprašomas prietaisas ir pateikiami saugaus ir teisingo naudojimo nurodymai. Ši instrukcija
paruošta skirtingų tipų ir modelių prietaisams, todėl Jūsų prietaisas gali neturėti joje aprašytų
funkcijų ir sudedamųjų dalių.
• Parsigabenę prietaisą, išimkite jį iš pakuotės. Prie prietaiso durelių kampų pritvirtinti apsauginiai
tarpikliai. Nuimkite tarpiklius ir pakeiskite juos kaiščiais.
• Prietaisą į elektros tinklą junkite maždaug po 2 valandų. Taip sumažės šaldymo sistemos veikimo
sutrikimo galimybė.
• Prietaisą į elektros tinklą junkite, vadovaudamiesi šalyje galiojančiomis taisyklėmis ir
reikalavimais.
• Prietaiso negalima statyti lauke; jį būtina saugoti nuo atmosferos poveikio (kritulių).
• Prieš valydami prietaisą ar norėdami pakeisti lemputę, visada jį išjunkite iš elektros tinklo (iš lizdo
ištraukite kištuką).
• Norint išvengti pavojaus, pažeistą prietaiso elektros laidą turi pakeisti techninės priežiūros centro
darbuotojas.
• Jeigu prietaisu nesinaudojate ilgesnį laiką, jį išjunkite, paspaudę įjungimo/ išjungimo (ON/
OFF) mygtuką. Prietaiso kištuką ištraukite iš elektros tinklo. Iš prietaiso išimkite visus maisto
produktus, jį išvalykite ir palikite praviras dureles.
• Norėdami apsaugoti aplinką, pristatykite nenaudojamą prietaisą į specialius naudotos buitinės
technikos surinkimo punktus.
• Gaminiai pakuojami į aplinkai nekenksmingas pakuotes, jas galima perdirbti arba sunaikinti
nedarant žalos aplinkai.
• Kad teršalai nepatektų į aplinką, montuodami prietaisą, jį valydami ar išmontuodami,
nepažeiskite izoliacijos ar galinėje sienelėje esančių šaldymo vamzdelių.
• Neleiskite vaikams žaisti šalia prietaiso.
• Durelėse esančio vyrio pagalba galima sandariai uždaryti prietaisą. Be to, dėl šio vyrio sumažėja
durelių atidarymo kampas, todėl veiksmingai apsaugoma šalia prietaiso esanti virtuvinė įranga.
• Dėl praktiškos ilgos aliuminio rankenos (šias sudedamąsias dalis turi ne visi prietaiso modeliai),
dureles daug lengviau atidaryti (ypač vaikams). Durelės gali būti puošimos įvairaus dizaino
rankenomis (medienos, nerūdijančio plieno, ...).
• Oro filtras (šias sudedamąsias dalis turi ne visi prietaiso modeliai) pašalina nemalonų kvapą
šaldytuvo viduje ir apsaugo maisto produktus, esančius šaldytuve, nuo kvapų įsigėrimo.
Pirmiausia nuimkite apsauginę plėvelę nuo filtro, tada nuimkite apsaugą galinėje dalyje,
ir galiausiai, prilipdykite filtrą ant laikiklio iš viršaus, kaip parodyta schemoje. Po maždaug
3 mėnesių filtro viduje esanti želė išnaudojama, todėl ją reikia pakeisti. Tai galite padaryti
įgaliotame Gorenje serviso centre.
• Techninių duomenų lentelė pritaisyta prietaiso viduje. Jei lipdukas yra Jums netinkama kalba,
galite jį pakeisti į kitą (rasite tarp priedų).
• Šiuo prietaisu gali naudotis tik asmenys, kurie atidžiai perskaitė naudojimo instrukciją, ir sugebės
vadovautis ja, tam kad būtų išvengta nuostolių.
Prašome perspėti vaikus ir stebėti, kad jie nežaistų su prietaisu ir nesinaudotų juo be
suaugusiųjų priežiūros.
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Prieš pradedant naudoti

• Demesio: Ventiliacinės prietaiso angos ar įmontuojami jo elementai visada turi būti švarūs ir
apsaugoti nuo užkimšimo.
• Demesio: Atitirpindami šaldytuvą, nenaudokite jokių mechaninių priemonių, išskyrus tas, kurias
rekomenduoja gamintojas.
• Demesio: Statydami, prijungdami, valydami ar naudodami prietaisą, nepažeiskite šaldytuvo
vamzdelių galinėje prietaiso sienelėje, kad išvengtumėte užteršimo, kuomet pažeidžiamas
prietaiso sandarumas.
• Demesio: Šaldytuvo-šaldiklio viduje nenaudokite jokių elektros prietaisų, nebent tiksliai
gamintojo rekomenduojamus.
Simbol Šis ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad su šiuo
produktu negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį reikia perduoti atitinkam
surinkimo punktui, kad elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbta. Tinkamai
išmesdami šį produktą, jūs prisidėsite prie apsaugos nuo galimo neigiamo poveikio aplinkai
ir žmonių sveikatai, kurį gali sukelti netinkamas šio produkto išmetimas. Dėl išsamesnės
informacijos apie šio produkto išmetimą, prašom kreiptis į savo miesto valdžios įstaigą,
buitinių šiukšlių išmetimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje pirkote šį produktą.

Keletas patarimų, kaip taupyti energiją su savo
šaldytuvu-šaldikliu “Combo”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laikykitės įdiegimo instrukcijų.
Niekada neatidarykite prietaiso durelių dažniau nei būtina.
Kartais patikrinti, ar oras gali laisvai cirkuliuoti už prietaiso.
Kondensatorius, pritvirtintas prie prietaiso galinės sienelės, visą laiką turi būti švarus (žr. skyrių
“Prietaiso valymas’’
Jei tarpinė yra sugadinta arba jos nėra, pakeiskite ją kuo greičiau.
Laikykite maistą uždarose talpose ar kitose tinkamose pakuotėse.
Prieš dėdami maistą į šaldytuvą, palikite jį atvėsti iki kambario temperatūros.
Atšildykite savo užšaldytą maistą šaldytuvo skyriuje.
Nuimkite šaldiklio stalčius ir duris kaip apibūdinta instrukcijose, kad panaudotumėte visą galingumą.
Standartinį šaldiklį attitirpinkite tada, kai 3-5 mm storio šerkšno sluoksnis sukaups ant šaldiklio
paviršių.
Įsitikinkite, kad lentynos išdėstytos tolygiai ir kad maistas yra išdėstytas taip, kad oras cirkuliuotų
laisvai (paisykite rekomenduojamų maisto išdėstymo taisyklių, kurios nurodytos instrukcijose).
Prietaisuose, kuriuose įmontuoti ventiliatoriai, neblokuokite ventiliatorius plyšių.
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Prietaiso aprašymas
A Šaldytuvas
B Šaldiklis
1 Ventiliatorius*
2 Vidaus apšvietimas
3 Šaldytuvo lentynėlė
(reguliuojamas aukštis)
4 Lankstus kiaušinių dėklas
(uždarytas - 6 kiaušiniai,
atidarytas - 12 kiaušinių)
5 Stalčius daržovėms
6 Butelių laikiklis
7 Lentynėlės durelėse
(pasirinkimas: gili, negili,
uždengiama ar atvira)
8 Lentynėlė buteliams su
apsauginiu laikikliu*
9 Tūbelių laikiklis
10 Šaldiklio lentynėlė
(reguliuojamas aukštis)
11 Šaldiklio lentynėlė durelėse
12 Ledukų indelis
13 Kojelės
14 Ratukai*
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• Priklausomai nuo modelio, prietaiso viduje esančios sudedamosios dalys gali skirtis.
* Šias sudedamąsias dalis turi ne visi prietaiso modeliai.
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A Šaldytuvas
B Šaldiklis
1 Ventiliatorius*
2 Vidaus apšvietimas
3 Šaldytuvo lentynėlė
(reguliuojamas aukštis)
4 Ištraukiama lentynėlė
(maks. 12 kg)
5 Lankstus kiaušinių dėklas
(uždarytas - 6 kiaušiniai,
atidarytas - 12 kiaušinių)
6 Stalčius daržovėms
7 Butelių laikiklis*
8 Šaldytuvo lentynėlė durelėse
(maks. 6 kg)
9 Ištraukiama dėžutė
Ready’n’Serve su dangčiu
10 Lentynėlė sūriui
11 Dviejų eilių lentynėlė buteliams
su apsauginiu laikikliu*
12 Tūbelių laikiklis*
13 Šaldiklio lentynėlė
(reguliuojamas aukštis)
14 Šaldiklio lentynėlė durelėse
15 Ledukų indelis
16 Kojelės
17 Ratukai*

• Priklausomai nuo modelio, prietaiso viduje esančios sudedamosios dalys gali skirtis.
• Crisp pan, kilstelėjus jų galinę dalį ir ištraukus 45° kampu. Grąžinkite į pradinę padėtį priešinga
tvarka.
* Šias sudedamąsias dalis turi ne visi prietaiso modeliai.
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A
1
2
3
4
5

6
7
8
15
16

Šaldytuvas
Valdymo skydelis
Ventiliatorius*
Šaldytuvo vidaus apšvietimas
Lentynėlė (reguliuojamas
aukštis)
Sulankstomas kiaušinių
dėklas (uždaryta - 6 kiaušiniai,
atidaryta - 12 kiaušiniai)
Šaldomas lovelis
Durelių dėklai (gali būti gili
negili, su dangteliu ir be jo)
Buteliams skirta lentyna su
pertvaromis*
Šaldytuvo kojelė
Ratukai

B
9
10
11
12
13

Šaldiklis
Šaldymo kamera
Ištraukiamas stalčius
Ištraukiamas stalčius
Durų lentinėlės
Lentinėlė su ledo kubelių
indeliu
14 Atitirpusio ledo vandens
ištekėjimo anga*
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• Priklausomai nuo modelio, prietaiso viduje esančios sudedamosios dalys gali skirtis.
• Stalčiukai yra fiksuoti, siekiant apsaugoti nuo netikėto iškritimo. Norėdami stalčiuką ištraukti,
jį atidarykite, kilstelėkite priekinę jo dalį ir ištraukite. Kai kuriuose modeliuose stalčiukai yra
slankiojantys, todėl juos lengviau ištraukti. Stalčiukai išimami, kilstelėjus jų galinę dalį ir ištraukus
45° kampu. Grąžinkite į pradinę padėtį priešinga tvarka.
* Šias sudedamąsias dalis turi ne visi prietaiso modeliai.
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Montavimas ir jungimas
Tinkamos vietos
parinkimas

• Šaldytuvą statykite sausoje ir nuolat vėdinamoje patalpoje.
Prietaisas geriausiai veikia esant temperatūroms, nurodytoms
pateiktoje lentelėje. Atitinkama prietaiso klasė nurodyta
techninių duomenų lentelėje.
Klasė

Prietaiso statymas

Aplinkos temperatūra

SN (subnormali)

nuo +10°C iki +32°C

N (normali)

nuo +16°C iki +32°C

ST (subtropinė)

nuo +16°C iki +38°C

T (tropinė)

nuo +16°C iki +43°C

Norint neapgadinti prietaiso, jį turi statyti du asmenys.
• Jį statykite ant tvirto ir plokščio pagrindo. Kad prietaisas
stovėtų lygiai, tinkamai sureguliuokite jo priekyje esančias
kojeles. Prietaiso galinėje dalyje esantys ratukai palengvina
šaldytuvo pastatymą į reikiamą padėtį (šias sudedamąsias
dalis turi ne visi prietaiso modeliai).
• Virš prietaiso esantis elementas turi būti 5 cm nuo jo, kad
kondensatorius galėtų tinkamai atvėsti.
• Prietaisą patartina statyti ten, kur jo nepasiekia tiesioginiai
saulės spinduliai. Jo nepatartina statyti netoli šilumos šaltinių.
Jeigu to padaryti neįmanoma, prietaisą nuo šilumos šaltinių
atskirkite apsaugine plokšte.
• Prietaiso apačioje, jo priekinėje dalyje, yra pritvirtintos
rankenėlės, kurios padeda pakeisti stovėjimo vietą.
Prietaisą galima statyti atskirai, prie sienos arba greta kitos
virtuvės įrangos. Siekiant išvengti prietaiso apgadinimų bei
asmens susižeidimo, jį statykite taip, kad būtų pakankamai
vietos durelėms atidaryti. Taip pat palikite užtektinai vietos
lentynėlėms ištraukti (žr. montavimo schemą).
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* Pritaikyta OLD TIMER prietaisams (modelyje pažymėta…O…).

• Prietaiso elektros laido kištuką įkiškite į elektros tinklą. Sienos
kištukiniame lizde turi būti kištukinis gnybtas (apsauginis
lizdas). Nominalioji įtampa ir dažnis nurodyti plokštelėje ar
techninių duomenų lentelėje.
• Maitinimo tinklo jungimas ir įžeminimas turi atitikti šalyje
galiojančias taisykles ir reikalavimus.
Prietaisas veikia, esant nedidelei pastoviai įtampai, kuri negali
viršyti -6% - + 6%.

149838

Jungimas į elektros
tinklą
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Durelių atidarymo krypties pakeitimas
Reikalingi įrankiai: veržliaraktis Nr. 8, atsuktuvas („torx“
25) Atkreipkite dėmesį! Išsukę varžtus ar prieš tvirtindami
vyrius, prietaiso dureles tvirtai laikykite, kad jos nenukristų ir
nesusigadintų.
1. Nuimkite viršutinio vyrio gaubtelį (jo neišmeskite), taip pat
gaubtelį, esantį priešingoje viršutinio vyrio pusėje (gaubtelį
priešingoje durelių pusėje galėsite užmauti, montuodami
prietaisą). Grąžinkite į vietą vyrio gaubtelį priešingoje prietaiso
durelių pusėje.
2. Išsukite viršutinio vyrio varžtus ir ištraukite dureles iš apatinio
vyrio.
3. Išsukite durelių apačioje esančius sraigtinius varžtus. Išimkite
kaištį (A). Kaiščio neišmeskite. Kaištį su guoliu pritvirtinkite
priešingoje durelių pusėje.
4. Išsukite durelių uždarymo mechanizmą (B) ir pritvirtinkite jį
priešingoje durelių pusėje (šias sudedamąsias dalis turi ne
visi prietaiso modeliai).
5. Išsukite viršutinio vyrio varžtus ir ištraukite dureles iš apatinio
vyrio.
6. Išsukite kojelių laikiklio fiksavimo varžtus.
7. Pakreipkite prietaisą atgal (ne didesniu kaip 35° kampu).
Išsukite kojelių atraminius varžtus (C), kairįjį ir dešinįjį, ir
numaukite kojelių gaubtelį (D). Atsukite ir pašalinkite, tuomet
ekvivalenčiai pakeiskite jungiklio poziciją (E) ir dekoratyvinį
sraigtą (F) (modeliams tik su automatiniu durų uždarymu).
Padėkite jį priešingoje pusėje. Išsukite tris varžtus,
fiksuojančius apatinį vyrį (vyrio neišmeskite), ir pritvirtinkite
apatinį vyrį priešingoje prietaiso pusėje.
8. Apatinėms durelėms atlikite 3 ir 4 punktuose nurodytus
veiksmus. Tuo atveju, jei durų apačioje nėra ribojančio
kabliuko, perkelkite guolius (G) ir riebokšlį į priešingą durų
pusę.
9. Surinkdami, veiksmus atlikite priešinga seka.
• OLD TIMER šaldytuvuose (modelyje pažymėta…O…) durelių
atidarymo krypties pakeisti negalima.
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Valdymo skydelis - prietaisas su elektroniniu valdymu
1 VALDYMO SKYDELIS
Modeliai su mygtukais

2 VALDYMO SKYDELIS
Modeliai be mygtukų

149838

A Temperatūros nustatymo rankenėlė ir įjungimo/ išjungimo (ON/OFF) mygtukas;
B Žalia lemputė šviečia, kai prietaisas yra įjungtas;*
C Šaldiklio perspėjimo išjungimo mygtukas;*
D Raudona lemputė mirksi kartu su šaldiklio perspėjimo lempute;*
E Greito šaldymo mygtukas;*
F Oranžinė lemputė šviečia greito šaldymo metu.*
G Skaitmenis temperatūrą rodantis ekranėlis nurodo faktinę šaldytuvo temperatūrą nuo +1°C
iki +9°C*
* Šias sudedamąsias dalis turi ne visi prietaiso modeliai.
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Įjungimo/ išjungimo
(ON/OFF) mygtukas

Prietaisas įjungiamas, A rankenėlę nustačius į maksimalią
padėtyje. Įsijungia žalia lemputė. Prietaisas išsijungia, kai
rankenėlės rodyklė yra įjungimo/ išjungimo (ON/OFF) padėtyje
(prietaisas įjungtas į elektros tinklą).

Temperatūros
nustatymas šaldiklyje

• Šaldiklio temperatūra nustatoma A rankenėlę nustačius tarp
minimalios ir maksimalios padėčių.
• Rekomenduojama nustatyti termostato rankenėlę Eco
padėtyje.
• Jeigu patalpos temperatūra, kurioje sumontuotas prietaisas,
yra žemesnė nei 16°C, termostato rankenėlę rekomenduojama
nustatyti į maksimalią padėtį.

Greito užšaldymo
funkcija

• Pasinaudokite šiuo parametru įjungę įrenginį pirmą kartą
ir tada, kai į vidų įdedate didelį kiekį nešaldyto maisto (žr.:
„Šaldymo procedūra“).
- Modeliai su mygtukais: paspauskite mygtuką E (užsidegs
oranžinis LED F indikatorius). Maždaug po dviejų dienų šis
nustatymas bus automatiškai išjungtas.
- Modeliai be mygtukų: pasukite rankenėlę A į padėtį „SF“
(greito užšaldimo). Maždaug po dviejų dienų greito užšaldimo
funkcija bus automatiškai išjungta, o įrenginys veiks „Max“
lygiu. Norėdami pakartoti greito užšaldimo procedūrą,
pasukite rankenėlę A į padėtį „Eco“, o tada gražinkite į padėtį
„SF“.
Kai greito užšaldimo funkcija automatiškai išjungiama,
nustatykite rankenėlę A į pageidaujamą padėtį.

149838

12

Šaldiklio perspėjimo
signalas (šias
sudedamąsias dalis turi ne
visi prietaiso modeliai)

Garso signalas yra aktyvuojamas, jeigu šaldiklyje temperatūra
pakyla aukščiau leistinos normos (garsas su pertrūkiais).
Pradeda mirksėti raudona lemputė (D).
• Perspėjimo signalą galima išjungti, paspaudus C mygtuką.
Raudona lemputė išsijungia automatiškai, kai šaldiklyje
temperatūra pasiekia tinkamiausią lygį, būtiną greitai
gendatiems maisto produktams.
• Jeigu temperatūra šaldiklyje nepasiekia reikiamo lygio net ir
per 24 valandas, po to, kai perspėjimo signalas buvo išjungtas,
šis signalas vėl įsijungia ir išsijungia automatiškai, kai šaldiklis
atšąla iki reikiamo lygio, reikalingo greitai gendantiems maisto
produktams.
• Kadangi pirmą kartą įjungus prietaisą, šaldiklyje temperatūra
negali iš karto pasiekti reikiamo lygio, todėl perspėjimo
signalas neįsijungia 24 valandas.

Valdymo skydelis - prietaisas su mechaniniu valdymu
Prietaisas įjungiamas/išjungiamas pasukus temperatūros
nustatymo rankenėlę iki bet kurios padėties nuo 0 iki 7 (žr. pav.).
Prietaiso veikimas kontroliuojamas pasukant termostatą
(temperatūros nustatymo rankenėlę), kuris yra šaldytuvo viduje,
iki padėties nuo STOP (0) iki 7 ir atgal.
Temperatūros nustatymas
• Kuo aukštesnė temperatūros nustatymo rankenėlės padėtis (link
7), tuo žemesnė temperatūra prietaiso viduje. Vidaus temperatūra
šaldytuve gali netgi nukristi žemiau 0°C. Aukštesnę temperatūrą
rekomenduojama nustatyti, kuomet to reikia, arba kai aplinkos
temperatūra yra žemesnė nei 16°C. Esant standartinei aplinkos
temperatūrai, rekomenduojama temperatūros nustatymo
rankenėlės padėtis – viduryje.
• Aplinkos temperatūros pasiketimai įtakoja ir prietaiso
temperatūrą, todėl termostatą reikia reguliuoti atitinkamai.
• Pasukus rankenėlę ties STOP (0) padėtimi, prietaisas
išjungiamas (šaldymo sistema išsijungia). Tačiau prietaisui vis
dar tiekiama elektros energija (jei atidarysite šaldytuvo dureles,
apšvietimo lemputė įsijungs).

149838

ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO
(ON/OFF) mygtukas
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Ventiliatorius
(tik kai kuriuose modeliuose)

• Ventiliatoriumi temperatūra paskirstoma tolygiau, be to, jį
naudojant atvėsinimas vyksta greičiau, o lentynėlės nerasoja.
Jis veikia tik tada, kai įjungtas kompresorius.
• Ventiliatorių, kaip papildomą funkciją, rekomenduojame įjungti
šiais atvejais:
- pakilus kambario temperatūrai (daugiau nei 30°C),
- padidėjus drėgnumui (vasaros metu),
- įdėjus didesnį maisto kiekį (greitas atvėsinimas).

• Ventiliatoriaus Įjungimas / Išjungimas

Ventiliatoriumi

Greitasis šaldymas

0
Įjungta

Išjungta

Įjungta

Pastaba: Ijungus ventiliatorių padidėja suvartojamos energijos
kiekis, o temperatūra šaldytuvo viduje nukrinta.
Štai todėl mes rekomenduojame nustatyti tokias įrenginio
temperatūras:
- kai ventiliatorius įjungtas: padėtys 1 – 4,
- kai ventiliatorius išjungtas: padėtys 4 – 7,
Šaldytuve nustatyta temperatūra turi įtakos ir šaldiklio
temperatūrai.

149838
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Rekomenduojamas maisto produktų išdėstymas
Skyriai:
- Viršutiniame skyriuje laikomi: konservuoti maisto produktai,
duona, vynas, pyragas ir kt.
- Viduriniame skyriuje laikomi: pieno produktai, sūriai,
pagaminti produktai, desertai, sultys, alus, pietūs iš šaldytų
pusfabrikačių ir kt.
- Apatiniame skyriuje laikomi: mėsa, mėsos produktai,
skanėstai ir kt.
- Stalčiuje laikomi: šviežūs vaisiai, daržovės, salotos,
šakniavaisiai, bulvės, svogūnai, česnakai, pomidorai, tropiniai
vaisiai, rauginti kopūstai, ropė ir kt.
Šaldytuvo durelėse esantys skyriai:
- Viršutiniame/ viduriniame skyriuose laikomi: kiaušiniai,
sviestas, sūriai ir kt.
- Apatiniame skyriuje laikomi: gėrimai, skardinės, buteliai ir kt.

Šaldiklio dalis:
- viršutinė lentynėlės padėtis: šaldymas
- apatinė lentynėlės padėtis: produktų laikymas
- durelių skyrius: šaldytos daržovės, ledai, ledukai… (šias
sudedamąsias dalis turi ne visi prietaiso modeliai).

149838

Rekomenduojamas
maisto produktų
išdėstymas
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Šviežių maisto produktų laikymas šaldytuve
Svarbios atsargumo
priemonės, laikant
šviežius maisto
produktus

Laikomų maisto produktų kokybę lemia tinkamas
naudojimasis prietaisu, maisto produktų
supakavimas, parinkta tinkama temperatūra ir
higienos reikalavimų laikymasis.
Visuomet atsižvelkite į datą, iki kurios geriausia
suvartoti maistą; ji paprastai spausdinama ant
pakuotės.
Maisto produktus, kuriuos ketinate laikyti prietaise,
svarbu tinkamai supakuoti, kad išvengtumėte
drėgmės ir (arba) kvapų maišymosi.
Prietaise niekada nelaikykite degių, lakių ar sprogių
medžiagų.
Stipriuosius alkoholinius gėrimus reikia laikyti
sandariai užkimštuose buteliuose vertikalioje
padėtyje.
Kai kurie organiniai tirpalai, pavyzdžiui, citrinų ar
apelsinų žievelių lakūs aliejai, sviesto rūgštys ir pan.,
ilgesnį laiką liesdamiesi prie plastikinių paviršių ar
sandarinimo juostos, gali jiems pakenkti ir pagreitinti
plastiko senėjimą.
Nemalonus šaldytuvo kvapas rodo, kad prietaise
genda maisto produktai arba jį jau reikia valyti (žr.
skyrių „Valymas”).
Jeigu planuojate išvykti į ilgesnę kelionę, nepalikite
šaldytuve greitai gendančių maisto produktų.

Šaldytuvo viduje
esantys priedai ir vietos
paskirstymas.

149838
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Prietaiso įranga priklauso nuo modelio.
• Lentynėlių vietą šaldytuve galima pasirinkti laisvai. Jos
yra apsaugotos nuo iškritimo. Norėdami lentynėlę perkelti
kitur, švelniai kilstelėkite jos galinę dalį ir ištraukite. Greitai
gendančius maisto produktus reikia laikyti galinėje, t.y.
šalčiausioje lentynėlių dalyje.
• Specialus ištraukiamas stalčiukas laikomas (tik kai kuriems
modeliams) prieinamiausioje šaldytuvo vietoje, kad būtų
lengva jį ištraukti ir padėti ant valgomojo stalo (naudojamas
kaip padėklas).
• Butelio laikiklis (tik kai kuriems modeliams) leidžia pasirinkti
vietą. Jame galima laikyti butelius ir/arba skardines, o taip
pat jį galima naudoti kaip stalo butelių laikiklį. Galite naudoti
įvairių butelių ar skardinių laikymui, taip pat galima panaudoti
ir kaip padėklą. Kai kuriuose modeliuose yra metalinės butelių
lentynėle, ant kurios galima dėti butelius. Ji yra apsaugotos
nuo ištraukimo. Ją galima ištraukti, tik jei ji tuščia. Reikia

•

•

•

•

Apytikris šviežių maisto
produktų laikymo
laikotarpis.

Maisto produktai

Laikotarpis

kiaušiniai, marinadai, rūkyta mėsa

iki 10 dienų

sūriai

iki 10 dienų

morkos ir kt.

iki 8 dienų

sviestas

iki 7 dienų

pyragas, vaisiai, pietūs iš šaldytų
pusfabrikačių, žalios mėsos gabalai

iki 2 dienų

žuvis, žalia smulkinta mėsa, jūros
produktai

iki 1 dienos

149838
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pakelti priekinę dalį ir patraukti į save. Butelių lentynėlę į
prietaisą įdėkite taip, kad sudėti buteliai netrukdytų užsidaryti
durelėms. Ant lentynėlės daugiausia gali būti sudėta 9 0,75 l
talpos buteliai arba 13 kg masė - žiūrėkite ant lentelės vidinėje
dešinėje prietaiso dalyje.
Vaisiai ir daržovės laikomi šaldytuvo apačioje stalčiuje,
esančiame po stikline lentynėle. Čia palaikoma reikiama
drėgmė, kuri neleidžia vaisiams ir daržovėms suvysti. Kai
kuriuose modeliuose stalčius įmontuotas ant teleskopinių
bėgelių su 1 ar 2 atskirais skyriais (prilausomai nuo modelio);
tai suteikia galimybę atskirti įvairaus tipo maisto produktus ir
sureguliuoti skyrius pagal savo poreikius bei būtinybę.
Šaldytuvo durelių įdėkle yra įvairios lentynėlės arba laikikliai
kiaušiniams, sūriui, sviestui ir jogurtui laikyti, taip pat kitokioms
mažesnėms talpoms, tūbelėms, dėžutėms. Apatinėje
lentynėlėje laikomi buteliai.
Durelėse yra įvairūs dėklai arba lentynėlės (tik kai kuriems
modeliams) kiaušiniams, sūriui, sviestui ir jogurtui laikyti, taip
pat kitokioms mažesnėms talpoms, skardinėms, stiklainiams
ir kt. Apatinėje dalyje yra butelių laikikliai, o dar žemiau neapverstų tūbelių laikiklis.
Giliuose dėkluose patalpintos išimamos dėžutės su
dangteliais. Juose laikomas nedidelis maisto produktų kiekis
(pusryčiai ir (arba) lengvi užkandžiai). Saldžius, sūrius,
rūgščius maisto produktus galite laikyti atskirai.
Viename iš dangtelių yra pritvirtinta medinė lentelė, sūriui
pjaustyti.
Ventiliatorius, įtaisytas šaldytuvo viršuje, užtikrina geresnį
temperatūros paskirstymą ir neleidžia kauptis drėgmei ant
lentynėlių ar laikomiems produktams aprasoti.
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Maisto produktų šaldymas ir laikymas
Šaldiklio viduje esantys
priedai

• Šaldiklio durelių įdėkle taip pat yra įvairios lentynėlės ir laikikliai
(šias sudedamąsias dalis turi ne visi prietaiso modeliai),
dažnai naudojamiems šaldytiems maisto produktams (ledams,
jau atidarytoms daržovių dėžutėms ir kt.) laikyti.

Šaldymo procesas

• 24 valandas prieš šaldydami šviežią maistą, aktyvuokite
intensyvų šaldymą.
Šaldymo procedūra:
- valdymo skydeliai I ir II: paspauskite mygtuką E arba
pasukite rankenėlę A į padėtį „SF“;
- mechaninis valdymas su ventiliatoriumi arba be jo:
pasukite rankenėlę A į padėtį tarp 4 ir 6 ir nustatykite jungiklį į
padėtį
Praėjus šiam laikotarpiui, sudėkite šviežų maistą į lentynėlę,
esančią viršutinėje padėtyje. Šviežus maistas neturi liestis
prie šaldytų produktų pakuočių. Padarykite taip, kad šaldyti
produktai nesiliestų su ką tik įdėtais maisto produktais.
• Po 24 valandų galite perdėti maistą į apatinę šaldiklio dalį ir, jei
reikia, pakartoti šaldymo procedūrą.
• Norint šaldyti mažesnį šviežių produktų kiekį (1-2 kg), nebūtina
jungti greito šaldymo funkcijos.

Svarbios atsargumo
priemonės, užšaldant
maisto produktus

Užšaldykite tik tuos maisto produktus, kurių
maistinėms savybėms nekenkia žemos temperatūros.
Maisto produktai turi būti atitinkamos kokybės ir
švieži.
Maisto produktus įpakuokite į atitinkamas pakuotes.
Kadangi produktas gali prarasti svarbiausius
vitaminus ir dehidratuoti, pakuotė turi būti nepralaidi
orui ir sandari.
Ant pakuotės pažymėkite: produkto pavadinimą, jo
kiekį, įdėjimo datą.
Būtina, kad maisto produktas kuo greičiau užšaltų.
Todėl pakuotės dydis turėtų būti ne per didelis. Prieš
dedant į šaldiklį, pakuotę reikia atšaldyti.
Duomenų lentelėje nurodomas leistinas šaldiklyje
laikomų maisto produktų kiekis. Jeigu kiekis yra
per didelis, produktai blogiau užšaldomi (tai įtakoja
šaldytų maisto produktų kokybę).

Pirktinių šaldytų maisto
produktų laikymas
149838
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Ant pakuotės nurodoma pirktų iš parduotuvės šaldytų produktų
laikymo trukmė ir rekomenduojama laikymo temperatūra. Būtina
vadovautis gamintojo nurodytais šaldytų maisto produktų laikymo
ir naudojimo nurodymais. Pirkite tik gerai įpakuotus maisto

produktus, kurių nepasibaigęs galiojimo laikas ir, kurie laikomi
šaldikliuose -18°C temperatūroje.
Nepirkite maisto produktų, kurių pakuotės aptrauktos ledu. Tai
reiškia, kad pakuotė buvo bent kartą atitirpinta.
Pasirūpinkite, kad, iki Jums grįžtant namo, pakuotė nepradėtų
atitirpti. Pakilusi temperatūra sutrumpina laikymo trukmę ir įtakoja
parduotuvėje pirktų šaldytų maisto produktų kokybę.

Apytikris šaldytų maisto
produktų laikymo
laikotarpis

Maisto produktai

Laikotarpis

vaisiai, jautiena

nuo 10 iki 12 mėnesių

daržovės, veršiena, paukštiena

nuo 8 iki 10 mėnesių

elniena

nuo 6 iki 8 mėnesių

kiauliena

nuo 4 iki 6 mėnesių

smulkinta mėsa

4 mėnesius

duona, tešla, pietūs iš šaldytų
pusfabrikačių, žuvis

3 mėnesius

žarnos

2 mėnesius

rūkytos dešrelės, riebi žuvis

1 mėnesį

Atitirpusius maisto produktus būtina kuo greičiau sunaudoti.
Šaltas oras apsaugo maisto produktus, tačiau nesunaikina
mikroorganizmų, kurie, atitirpus produktams, ima greitai
daugintis. Maisto produktai gali greičiau sugesti.
Jeigu maisto produktai nors šiek tiek atitirpsta, sumažėja jų
maistinės savybės, ypač vaisių, daržovių ir jau pagamintų maisto
produktų.

Ledo kubelių
formavimas

Nuo ledų indelio nuimkite dangtelį (šias sudedamąsias dalis turi
ne visi prietaiso modeliai). Indelį įkiškite į šaltą vandenį ar kitą
užšaldymui tinkamą skystį. Indelį uždenkite ir padėkite durelių
lentynėlėje. Indelyje yra 8 formelės.
Rekomenduojama ledo kubelius pasidaryti iš anksto.
Ledo kubeliai iš indelio išimami jį apvertus ir pakišus po šaltu
bėgančiu vandeniu. Pakratykite indelį, atidenkite dangtelį ir
išimkite ledo kubelius.

149838

Šaldytų maisto produktų
atitirpinimas
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Prietaiso atitirpinimas
Automatinis atitirpinimas

Šaldytuvo atitirpinti nereikia, nes ledas, susikaupiantis ant
galinės vidinės sienelės, atitirpsta automatiškai. Ledas ant
galinės vidinės sienelės kaupiasi tada, kai veikia kompresorius;
vėliau, kai kompresorius nustoja veikti, ledas ištirpsta, vandens
lašeliai susikaupia ir išteka per vidinėje sienelėje esantį vamzdelį
į garinimo indą, įtaisytą virš kompresoriaus, ir iš ten išgaruoja.
Jeigu ant galinės šaldytuvo sienelės susidaro per storas ledo
sluoksnis (3-5 mm), prietaisą išjunkite, paspaudę įjungimo/
išjungimo (ON/OFF) mygtuką. Pašalinkite susikaupusį ledo
sluoksnį.

Tradicinio šaldiklio
atititirpinimas

149838
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• Jeigu šaldiklyje susidaro 3-5 mm ledo sluoksnis, jį būtina
pašalinti.
• 24 valandas prieš prietaiso atitirpinimą aktyvuokite
intensyvaus šaldymo rankenėlę (žiūrėkite skyriuje “Tam tikrų
modelių valdymas” - Intensyvus šaldymas), tam kad dar
labiau atšaldytumėte jau užšaldytą maistą. Tuomet užšaldytas
maistas išliks šaltas kol šaldytuvas bus atitirpintas. Iš šaldiklio
išimkite šaldytus maisto produktus ir nuolat stebėkite, kad jie
neatitirptų.
• Išjunkite prietaisą (žiūrėkite skyriuje - Valdymas - Prietaiso
įjungimas/išjungimas (on/off)) ir ištraukitė laidą iš elektros
lizdo.
• Dureles laikykite atidarytas tol, kol nuo paviršiaus lengvai
galėsite pašalinti susidariusį šerkšną ir ledą. Galite
naudoti plastmasinį gramdiklį, tačiau būkite atsargūs, kad
nepažeistumėte vidinių šaldiklio sienelių paviršiaus.
Wipe the frost and ice from the freezer before it has completely
melted. Nubraukite šerkšną ir ledą, kol jis dar visiškai
neištirpęs.
• Draudžiama šaldiklį atitirpinti tokiais prietaisais kaip plaukų
džiovintuvu ir kt.
• Nenaudokite atitirpinimo purkštuvų, nes jie gali apgadinti
plastikines dalis bei pakenkti sveikatai.
• Išvalykite prietaiso vidų ir sausai iššluostykite (žr. skyrių
„Valymas”).
• Prieš dėdami maisto produktus atgal į šaldiklį, įjunkite
prietaisą.

Valymas
Prieš valymą, šaldytuvą išjunkite iš elektros tinklo (kištuką
ištraukite iš sieninio lizdo). Šaldytuvo viduje viršutiniame sienelių
sluoksnyje įdiegta antibakterinė apsaugos sistema užkerta kelią
bakterijų atsiradimui bei dauginimuisi (palaiko prietaise švarą).
Kruopščiai nuvalykite valymui naudotų medžiagų likučius.
• Paviršiaus valymui naudokite minkštą šluostę.
• Prietaiso išorę valykite vandeniu ir plovikliu.
• Plastikinėms, dažytoms ar aliuminio detalėms valyti
nenaudokite aštrių valymo priemonių (pavyzdžiui, metalinių
kempinėlių), nes galite subraižyti paviršių.
• Dažytus ir aliuminio paviršius valykite švelniu skudurėliu,
suvilgytu valymo priemone, sudėtyje turinčia alkoholio
(pavyzdžiui, langų valikliu).
• Prietaiso vidų plaukite drungnu vandeniu, sumaišytu su
truputėliu acto.
Aušinimo skydelio apačioje esančios vamzdelių išėjimo
angos, skirtos atitirpusio ledo vandeniui nubėgti, negali būti
užsikimšusios (pvz., maisto produktų dalelėmis). Todėl jas
būtina nuolat tikrinti ir, jeigu reikia, išvalyti (išėjimo angą
valykite plastikiniu šiaudeliu).
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• Galinėje prietaiso sienoje įmontuotas kondensatorius visada
turi būti švarus, jame negali kauptis dulkės ar garų dalelės.
Todėl jį reguliariai valykite nemetaliniu valymo šepetėliu ar
vakuuminiu valikliu.
• Taip pat reguliariai valykite ir virš kompresoriaus pritvirtintą
garinimo indą. Dėl susidariusio 3-5 mm ledo sluoksnio
padidėja energijos sąnaudos, todėl jį būtina reguliariai šalinti.
Nenaudokite aštrių, aitrių priemonių, pavyzdžiui, tirpiklių ar
purkštuvų.
• Išvalę šaldytuvą, prietaisą įjunkite ir sudėkite maisto produktus.
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Galimi veikimo sutrikimai ir jų šalinimas
Gedimas

Gedimo priežastis/ jo šalinimas

Šaldytuvas įjungtas į elektros
tinklą, tačiau neveikia:

• Patikrinkite, ar yra elektros srovė kištukiniame lizde ir, ar
prietaisas yra įjungtas.

Šaldymo sistema veikia
nenutrūkstamai:

• Per aukšta aplinkos oro temperatūra;
• Durelės per dažnai atidaromos arba per ilgai laikomos
praviros;
• Nesandariai uždarytos durelės (jos gali sukrypti, gali būti
pažeista arba užteršta sandarinimo juosta ir kt.);
• Per daug šviežių maisto produktų;
• Užtikrinkite atitinkamą oro cirkuliaciją ir nušluostykite
kondensatorių.
• Įjungta “Greito šaldymo” ar “Greito vėsinimo” funkcija.

Ant galinės vidinės sienelės
kaupiasi ledas:

• Durelės per dažnai atidaromos arba per ilgai laikomos
praviros;
• Į šaldiklį įdėtas karštas maistas;
• Maisto produktai liečia galinę vidinę sienelę;
• Nesandariai uždarytos durelės. Nešvarią ar sugadintą
sandarinimo juostą nuvalykite arba pakeiskite.

Iš šaldytuvo sunkiasi vanduo:

• Užsikimšusi išėjimo anga, vanduo teka surinkimo grioveliu;
• Užsikimšusią išėjimo angą valykite plastmasiniu šiaudeliu;
• Pašalinkite susikaupusį ledo sluoksnį (žr. skyrių
„Atitirpinimas“).

Pertraukiamas ar tęstinis garso
signalas(šaldytuvas/ šaldiklis):

• Durelės per dažnai atidaromos arba per ilgai laikomos
praviros;
• Nesandariai uždarytos durelės (jos gali sukrypti, gali būti
pažeista arba užteršta sandarinimo juosta ir kt.);
• Pernelyg ilgai nutrūkęs elektros srovės tiekimas;
• Per daug šviežių maisto produktų.
• Šaldytuvo sensorius (A) informuoja, kad prietaise yra per
daug šviežio maisto. Išjunkite signalą ir sudarykite sąlygas
orui cirkuliuoti šaldytuve.

Sunkiai atidaromos šaldytuvo
durelės:

149838
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• Staiga uždarytas šaldytuvo dureles gali būti sunku atidaryti.
Taip yra todėl, kad tam tikras šalto oro kiekis pro atidarytas
dureles patenka į aplinką, kur pakeičiamas šiltu aplinkos oru.
Į šaldytuvą patenka šiltas oras šaldymo metu, sukuriamas
neigiamas slėgis (vakuumas) ir pritraukimo efektas, todėl
prietaiso dureles sunku atidaryti. Praėjus keletui minučių
situacija normalizuojasi. Durelės vėl lengvai atsidaro.

Gedimas

Gedimo priežastis/ jo šalinimas

Lemputės keitimas:

• Prieš keisdami lemputę, prietaisą išjunkite iš elektros tinklo;
Nuimkite plastmasinį dangtelį, lemputę nauja (E14, nauja
lemputė turi būti tokio pačio galingumo kaip ir lemputė iš
gamyklos) ir uždėkite atgal dangtelį;
• Nepamirškite: perdegusi lemputė nepriklauso organinėms
atliekoms;
• Šviesos lemputė yra išeikvojama medžiaga, todėl garantinė
priežiūra jai netaikoma.
• Šiame prietaise naudojamos lemputės specialiai skirtos
tik buitiniams prietaisams. Jų negalima naudoti patalpos
apšvietimui.

Dega žalia lemputė:

• Jeigu mirksi žalia lemputė, kreipkitės į artimiausią
techninės priežiūros centrą.

Patarimai:

• Jei niekas iš anksčiau minėtų patarimų nepadeda, atjunkite
energijos tiekimą (žiūrėkite skyriuje Prietaiso išjugimas/
įjungimas (on/off), ištraukite laidą iš elektros lizdo, palaukite
10 minučių, tada prijunkite prietaisą prie elektros energijos ir
įjunkite. Jeigu patiems gedimo nepavyko pašalinti, kreipkitės
į artimiausią įgaliotą techninės priežiūros centrą, nurodydami
šaldytuvo tipą, jo modelį ir serijos numerį (nurodomas
šaldytuvo viduje ar prietaiso gale pritvirtintoje duomenų
lentelėje).

Triukšmo lygis

GAMINTOJAS PASILIEKA TEISĘ KEISTI TECHNINIUS
DUOMENIS, NETURINČIUS ĮTAKOS ŠALDYTUVO
VEIKIMUI.
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Šaldytuvuose su šaldikliais veikia šaldymo sistema su skleidžiančiu triukšmą kompresoriumi (kai
kuriuose modeliuose taip pat ir ventiliatorius). Prietaiso triukšmingumas priklauso nuo to, kur jis
pastatytas, ar teisingai pastatytas ir kokio jis yra senumo.
• Įjungus šaldytuvą, kompresoriaus veikimas (šaldymo medžiagos tekėjimas) gali girdėtis daug
garsiau. Tai nereiškia, kad prietaisui kas nors atsitiko ir tai neturi jokios įtakos jo tarnavimo
trukmei. Triukšmas pamažu silpnėja.
• Kartais girdisi šaldytuvui gana neįprastas ir stipresnis triukšmas. Dažnai šis garsas atsiranda,
netinkamai pastačius šaldytuvą:
- Prietaisą pastatykite lygiai ant kieto pagrindo.
- Šaldytuvas neturėtų liestis su sienomis ar šalia jo stovinčiais virtuvės įrenginiais.
- Patikrinkite prietaiso viduje esančius priedus. Jie turėtų būti teisingai įtaisyti savo vietose. Taip
pat patikrinkite butelius, skardines ir kitus indus, galbūt jie liečiasi ir todėl barška.
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