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Prietaiso naudojimo ir priežiūros instrukcija

Vertikalus šaldiklis

Dėkojame už pasitikėjimą ir už tai, kad pirkote šį šaldytuvą.
Tikimės, kad jis Jums sėkmingai tarnaus daug metų.
Prietaisas skirtas tik naudojimui buityje.
Vertikalus šaldiklis skirtas naudoti buityje šaldyti šviežius maisto produktus ir ilgalaikio saugojimo
šaldytus maisto produktus (iki vienerių metų, priklausomai nuo maisto rūšies).
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• Ne jaunesni kaip 8 metų vaikai, ribotų ﬁzinių, jutiminių arba
protinių gebėjimų asmenys ir turintieji per mažai patirties ir
žinių gali naudoti prietaisą tik prižiūrimi kito asmens arba
išmokyti saugaus darbo su prietaisu ir suprantantys jo
keliamus pavojus.
Vaikams negalima žaisti su prietaisu.
Vaikams be priežiūros draudžiama siurbti ir imtis naudotojo
atliekamos priežiūros darbų.
• Prieš pajungdami prietaisą, atidžiai perskaitykite šias
instrukcijas, kuriose nurodyta saugus prietaiso pajungimas
ir naudojimas. Instrukcijos pritaikytos įvairiems modeliams,
todėl jose galite rasti aprašytas funkcijas ir priedus, kurių
Jūsų šaldytuve nėra. Instrukcijos taip pat taikomos modeliams
su NO FROST šaldiklyje, modeliams su ventiliatoriumi ir
automatiniu atšildymu.
• Išpakuokite prietaisą, nuimkite visas apsaugas, kurios skirtos
saugiam prietaiso tranksportavimui.
• Durelių kampuose įmontuoti skirtukai (tik kai kuriuose
modeliuose), kuriuos reikia išimti ir pakeisti guminiais kištukais.
• Prieš jungdami šaldytuvą į elektros tinklą, leiskite jam
maždaug 2 valandas pastovėti – tai sumažins dėl gabenimo
atsirandančių šaldymo sistemos veiklos sutrikimų galimybę.
• Prietaisas turi būti jungiamas į elektros tinklą ir įžeminamas
pagal atitinkamus reikalavimus.
• Prietaisas negali būti naudojamas lauke ir paliekamas lietuje.
• Prieš valymą ar lemputės keitimą prietaisą būtina išjungti iš
elektros tinklo.
• Jei prietaiso laidas yra pažeistas, jį būtina pakeisti, tačiau jį turi
pakeisti serviso meistras arba kitas įgaliotas specialistas.
• Jei prietaisas nenaudojamas ilgesnį laiką, atitinkamu mygtuku
išjunkite jį ir atjunkite nuo elektros tinklo. Išimkite maisto
produktus, atšildykite, išvalykite, ir palikite praviras dureles.
• Kai šaldytuvas pasidarys visiškai nenaudojamas, pasistenkite
neužteršti juo aplinkos; paskambinkite arčiausiai esančiam
buitinių preitaisų perdirbimo centrui.
• Mūsų gaminiai pakuojami į aplinkai nekenksmingas pakuotes,
jas galima perdirbti arba sunaikinti nepakenkiant aplinkai.
Atskiros pakuotės medžiagos yra aiškiai pažymėtos.
• Neleiskite vaikamas žaisti su prietaisu.
• Lentelė su preitaiso technine informacija yra pritvirtinta
prietaiso vidinėje sienelės pusėje. Jei lentelė parašyta ne Jūsų
nacionaline kalba, pakeiskite ją lentele, priedėta prie prietaiso.
• Dėmesio! Prietaiso ar baldo, į kurį įmontuotas prietasas,
ventiliacinės angos visada turi būti švarios ir neužstatytos
jokiais daiktais.
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Svarbūs įspėjimai

• Dėmesio! Nenaudokite jokių įrankių ar prietaisų šaldiklio atšildymui ar kitų būdų, kurie nėra
aprašyti šioje instrukcijoje.
• Dėmesio! Montuodami, valydami, ar išmontuodami prietaisą, įsitikinkite, kad prietaiso dalių
izoliacinė medžiaga nepažeista. Tokiu būdu Jūs taip pat apsaugosite aplinką.
• Dėmesio! Nenaudokite jokiu elektrinių prietaisų šaldytuvo ar šaldiklio viduje, išskyrus gamintojo
leidžiamus prietaisus.
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.
Padėkite šalčio baterijas (tik kai kuriuose modeliuose) tiesiai ant šaldyto maisto, priekyje,
viršutinėje šaldiklio dalyje.
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
TRADICINIS ŠALDIKLIS

1

11

2
1

3

3
6

4
6
5

6
10
7
8
1
2
3
4
5
6

7
9

9
Valdymo skydelis
Vidaus apšvietimas *
Šaldymo skyrius
Greitas mažų maisto kiekių užšaldymas *
Didesnis stalčius „SpaceBox“ *
Laikymo skyrius

7
8
9
10
11

Atitirpinimo nutekėjimo angos griovelis
Kojelių atrama *
Kojelė
Ratukai *
Šalčio akumuliatorius *
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• Prietaiso vidaus priedai gali skirtis priklausomai nuo modelio.
• Stalčiai yra apsaugoti nuo atsitiktinio ištraukimo. Norėdami ištraukti nuo prietaiso stalčių,
atidarykite jį ir pakelkite priekinę dalį į viršų, tada ištraukite. Kai kuriuose modeliuose yra įrengti
ištraukiamieji kreiptuvai, kurie palengvina stalčių atidarymą. Stalčių ištraukiamieji kreiptuvai
ištraukiami pakeliant galinę dalį ir patraukiant posvyrį 45° kampu. Įstumkite priešinga seka.
• Tik kai kuriems modeliams.
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NEAPŠERKŠNIJANTIS ŠALDIKLIS
1 Valdymo blokas
2 Vidaus apšvietimas *
3 NEAPŠERKŠNIJANTIS
šaldymo mazgas (šaldytuvas,
ventiliatorius ...) *
4 Sušaldymo ir saugojimo zona
5 Didelė erdvė – stalčius
„SpaceBox“ *
6 Kojelių atrama *
7 Kojelė
8 Ratukas*

• Prietaiso vidaus priedai gali skirtis priklausomai nuo modelio.
• Stalčiai yra apsaugoti nuo atsitiktinio ištraukimo. Norėdami ištraukti nuo prietaiso stalčių,
atidarykite jį ir pakelkite priekinę dalį į viršų, tada ištraukite. Kai kuriuose modeliuose yra įrengti
ištraukiamieji kreiptuvai, kurie palengvina stalčių atidarymą. Stalčių ištraukiamieji kreiptuvai
ištraukiami pakeliant galinę dalį ir patraukiant posvyrį 45° kampu. Įstumkite priešinga seka.
• Ventiliatorius (paslėptas šaldiklyje) užtikrina geresnį temperatūros paskirstymą. Jis yra
išjungiamas atidarius šaldiklio dureles arba kai kompresorius neveikia.
• Tik kai kuriems modeliams.
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Instaliavimas ir pajungimas
• Prietaisas turi būti instaliuojamas sausame ir gerai
ventiliuojamame kambaryje. Prietaisas veiks teisingai, jei
aplinkos temperatūra atitiks nurodytas temperatūras lentelėje.
• Prietaiso klasė nurodyta techninių duomenų lentelėje ant
prietaiso sienelės.
Prietaisui garantija negalios laikant netinkamoje klimato
klasėje!
Klasė

Prietaiso instaliavimas

Temperatūra

SN (subnormalus)

nuo +10°C iki +32°C

N (normalus)

nuo +16°C iki +32°C

ST (subtropinis)

nuo +16°C iki +38°C

T (tropinis)

nuo +16°C iki +43°C

Instaliuoti prietaisą turi mažiausiai du žmonės, kad būtų išvengta
ﬁzinių traumų rizikos ar prietaiso sugadinimo.
• Prietaisas turi tvirtai stovėti vertikalioje padėtyje ant
pakankamai kieto pagrindo. Prietaiso priekyje yra įrengtos
dvi reguliuojamos kojelės, kurias galima naudoti nustatant
prietaiso lygį (tik kai kuriuose modeliuose). Užpakalinėje
prietaiso dalyje yra ratukai (tik kai kuriuose modeliuose)
palengvinti prietaiso pastatymui į iš anksto pasirinktą vietą.
• Jei virš prietaiso pakabinta virtuvinė spintelė, tarp prietaiso
ir spintelės turi būti mažiausiai 5 centimetrai, kad prietaisas
veiktų efektyviai.
• Prie šaldytuvo pridedamus du tarpiklius reikia priklijuoti prie
viršutinio kondensatoriaus krašto, – tai neleis statyti šaldytuvo
per arti sienos (tik keliuose modeliuose yra tai įdiegta).
Tarpikliai yra universalūs, jais galima nustatyti norimą atstumą
tarp kondensatoriaus ir sienos. Todėl juos atitinkamai pasukite
ir pritvirtinkite prie šaldytuvo.

• Prietaisas neturėtų stovėti tiesioginiuose saulės spinduliuose
ar šalia karščio šaltinio. Jei to negalima išvengti, būtina
įmontuoti karščio izoliacinę sienelę.
338209

Aplinka
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• Apatiniuose priekiniuose prietaiso kampuose yra rankenos,
padedančios perkelti prietaisą. Prietaisas gali stovėti atskirai,
arba gali būti statomas šalia virtuvės baldų arba prie sienos.
Nepamirškite, kad reikia vietos atidaryti dureles ir ištraukti
stalčius ir lentynas (žr. montavimo brėžinį).

Pastaba: Dedant prietaisus vienas šalia kito, reikia įsigyti ir
sumontuoti komplektą nuo rasojimo.
Kodas komplekto užsakymui: 151046

Prietaiso pajungimas

338209
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• Prie šaldytuvo prijunkite laidą ir įjunkite jį į elektros tinklo
įžemintą rozetę (saugų kištukinį lizdą).
• Reikalinga įtampa ir dažnis nurodyti techninių duomenų
lentelėje.
• Jungti į elektros tinklą ir įžeminti reikia laikantis šiuolaikinių
standartų ir nuostatų.
Šaldytuvas atsparus laikiniems įtampos svyravimams, bet ne
didesniems kaip -6 % to +6%.

Durelių atidarymo krypties keitimas
Reikalingi įrankiai: veržliaraktis (uždaras) Nr. 8, atsuktuvas, suk. momentas 25,
plokščiagalvis atsuktuvas

338209

1. Naudokite atsuktuvą plokščias ašmenimis nuimti dangtelius A ir B1.
2. Nuimkite juos pradėdami nuo viršaus ir eidami žemyn: vyrių (C), dureles (D) ir vyrių (E1)
Pasistenkite nepažeisti durelių.
3. Uždėkite dangtelius (H) į priešingą pusę.
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Versija I + II

4. I VERSIJA: Durelės (D): perkelkite lankstą (J) į priešingą pusę. Nuimkite durelių laikiklį (K1)
su atrama (L) ir pritvirtinkite simetrišką laikiklį (K2), kuris yra maišelyje kartu su atrama (L), ant
priešingos pusės
II VERSIJA: Durelės (D): atsukite varžtą ant durelių dangčio (M), ir nuimkite jį, nuimkite ir dangtį
(N). Perkelkite lankstą (J) į priešingą durelių pusę. Dangtelį (N) 180° ir perkelkite jį į priešingą
dangčio (M) pusę, paskui uždėkite dangtelį. Nuimkite durelių laikiklį (K1) su atrama (L) ir
pritvirtinkite simetrišką laikiklį (K2), kuris yra maišelyje kartu su atrama (L), ant priešingos pusės
5. Dirbkite pradėdami nuo apačios aukštyn: pridėkite apatinį vyrių (E2, rasite maišelyje),
sumontuokite dureles (D), ir pridėkite vyrių (C). Nepamirškite įdėti poveržlių, kaip jos buvo
prieš demontavimą.
6. Sumontuokite dangtelius ir B2 (dangtelis B2 yra tiekėjo maišelyje).
7. Rankenėlės keitimas: nuimkite dangtelius, atsukite varžtus ir uždėkite rankeną ant priešingos
pusės. Perkelkite dangtelius į priešingą pusę. Įkiškite kištukus kuriuos rasite maišelyje, į skyles,
naudojamas pritvirtinti rankenai.
Išsaugokite dalis B1 E1 ir K1 jei vėliau prireiktų pakeisti durelių atidarymo kryptį.
* Stabdikliai K1 ir K2 yra tik kai kuriuose modeliuose.
338209
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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. 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.
6. Surinkdami, veiksmus atlikite priešinga seka.
Pastaba:
Prietaisai, kurie turi rankeną per visą šaldytuvo ilgį, durų
atidarymo krypties pakeitimas yra negalimas.
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Prietaiso valdymas
VALDYMO PRIETAISAS I

VALDYMO PRIETAISAS II

А Temperatūros nustatymo ratukas ir įjungimo / išjungimo jungiklis
B Signalo lemputė: dega, kai prietaisas veikia
C Šaldiklio garso signalo gavimo klavišas
D Signalinė lemputė: mirksi, kai veikia šaldiklio signalizacija
E Šaldiklio galios didinimo klavišas
F Signalinė lemputė: dega, kai įjungtas šaldiklio galios didinimas
G Skaitmeninis temperatūros ekranas rodo faktinę prietaiso temperatūrą nuo -16° C iki
-24° C *
* Tik kai kuriuose modeliuose.
Neužšaldymo ženklas – tik kai kuriuose modeliuose.
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Įjunkite sukdami ratuką A link max ženklo.
Signalinė lemputė B užsidega. Norėdami išjungti prietaisą,
sulygiuokite įdubusią dalį su ženklu
ant ratuko (prietaisas vis
dar prijungtas prie tinklo ir jame yra įtampa).

Temperatūros
nustatymas prietaise

• Nustatykite norimą temperatūrą su ciferblatu A. Temperatūrą
galima nustatyti intervale nuo min iki max.
• Rekomenduojamas termostato ciferblato nustatymas yra
ekologinėje padėtyje (arba -18 °C temperatūra, naudojant
prietaisus su skaitmeniniu ekranu).
• Prietaisuose su skaitmeniniu ekranu ekranas mirksės, kol
temperatūros parametrai yra keičiami, ir rodys nustatytą
temperatūrą. Kai mirksėjimas baigsis, nustatymo procedūra
bus baigta, ir nustatymas bis automatiškai išsaugotas.
Įjungus prietaisą pirmą kartą, ekrane G rodoma temperatūra
-16 °C temperatūra, ekranas mirksi. Šis ekranas rodomas, kol
temperatūra nukris žemiau šio lygio. Tada mirksėjimas baigsis,
o ekranas rodys faktinę esamą temperatūrą.

338209

Prietaiso įjungimas /
išjungimas
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Šaldiklio galios
didinimas

• Naudokite šį nustatymą įjungdami prietaisą pirmą kartą, prieš
valymą ir įdedant didesnį kiekį valgių (žr. „Šaldymo procesas“).
• Paspauskite E klavišą – signalinė lemputė F užsidega. Ši
funkcija yra automatiškai išjungiama po dviejų dienų.

Aukštos šaldiklio
temperatūros
signalizacija

Jei temperatūra per aukšta, ima mirkčioti signalinė lemputė D
ir įsijungia pertraukiamas garsinis signalas. Įspėjimo signalas
išsijungia automatiškai, šaldikliui atšalus iki temperatūros, kurioje
maistas nebegenda.
• Prietaisą įjungus pirmą kartą, yra 24 valandų uždelsimas, kurio
metu šaldiklio signalizacija neveikia, nes tikimasi, kad šaldiklio
temperatūra nesumažėjo iki priimtino lygio. Tai apsaugo nuo
nereikalingų aliarmų.
• Patvirtinkite ir išjunkite garsinį signalą, paspausdami
mygtuką C.
• Garso signalas bus aktyvuotas per 24 valandas, jei šaldiklio
temperatūra nėra pakankamai žema, kad būtų išvengta maisto
sugedimo.

338209
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VALDYMO PRIETAISAS III

A

D
VALDYMO PRIETAISAS IV

A

D

A Temperatūros nustatymo rankenėlė, įjungta / išjungta, ir Super Freeze
D Signalinė lemputė dega/ mirksi: aukštos temperatūros signalizacija

Prietaiso įjungimas
Pasukite termostato rankenėlę A į pagal laikrodžio rodyklę į
storesnį ženklo galą.

Valdymo blokas IV:
Prietaisą įjungus pirmą kartą, yra 24 valandų uždelsimas, kurio
metu šaldytuve signalizacija neveikia, nes prietaiso temperatūrai
pasiekti nustatytą lygį užtrunka šiek tiek laiko. Taigi, išvengiama
be reikalo įjungiamo pavojaus signalo.
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Valdymo blokas III:
Kai prietaisas įjungtas pirmą kartą, D signalinė lemputė taip pat degs.
Signalinė lemputė užgęsta automatiškai, kai šaldiklio temperatūra
nukrenta iki tokio lygio, kad nebelieka maisto sugedimo pavojaus.

Prietaiso išjungimas

Pasukite rankenėlę A atgal į padėtį, kurioje rodyklė, rodo į simbolį
(prietaisas vis dar prijungtas prie elektros tinklo).

Prietaiso temperatūros
nustatymas

• Rekomenduojamas termostato rankenėlės A nustatymas yra
pusiaukelė tarp plonesnio ir storesnio ženklo galo.
• Aplinkos temperatūros pokytis turės įtakos prietaiso
temperatūrai. Termostato rankenėlės nustatymas turi būti
atitinkamai pakoreguotas.
Padėtys prie storesnės ženklo dalies reiškia žemesnę prietaiso
(aušintuvo) temperatūrą. Nustatymai link plonesnės ženklo
dalies reiškia didesnę temperatūrą (šilčiau).

• Signalinė lemputė D degs / mirksės, kai šaldiklio temperatūra
pakyla iki per didelio tokio lygio, ir išsijungs, kai temperatūra
nukris iki tokio lygio, kai nebelieka maisto sugedimo pavojaus
(žr. skyrių „Trikčių diagnostika“).

D
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Freezing fresh food and storing frozen food
Užšaldymo procedūra

Didžiausias šviežio maisto kiekis, kuris vienu metu
gali būti įdėtas šaldyti, yra nurodytas techninėje
lentelėje. Jei šis kiekis viršijamas, nukenčia šaldymo
kokybė ir jau užšaldytų produktų laikymo sąlygos.
• Įjunkite šaldiklio energijos didinimą 24 valandas prieš
užšaldant šviežią maistą:
- Valdymo blokai I ir II: paspauskite E klavišą – signalinė
lemputė F užsidega.
- Valdymo blokas III ir IV: pasukite ratuką A į padėtį
(šaldiklio galios didinimas).
Po 24 valandų dėkite šviežius maisto produktus į šaldymo skyrių.
Švieži maisto produktai neturėtų liestis su šaldytu maistu, jau
esančiu šaldiklyje!
• Užšaldant mažus maisto kiekius (1–2 kg), „Super Freeze“
funkcija nėra būtina.
• Po 24 valandų maistą galima perkelti į kitas šaldiklio dalis ir
šaldymo procesą galima kartoti, jei reikia.
• Užšaldžius, pasukite ratuką A atgal į norimą parametrą
(valdymo blokas III ir IV).
• Jei stiprinimo ciklo funkcija nėra išjungta rankiniu būdu, ji
įsijungs automatiškai (po maždaug 2 dienų). Tada šaldiklio
skyrių temperatūra grįžta į neseniai nustatytą vertę (rankenėlės
).
padėtis išlieka ties
• NEUŽŠĄLANČIŲ šaldiklių modeliuose užšaldyti galima
visuose stalčiuose, bet ne daugiau kaip 7 kg bet kokiame
stalčiuje, ir 4 kg apatiniame stalčiuje.
• Siekiant panaudokite visą šaldiklio talpą, išimkite stalčius ir
kraukite maisto paketus tiesiai ant lentynos.
Šaldiklis gali būti naudojamas tik maisto produktams,
tinkamiems šaldymui. Maisto produktai turi būti švieži
ir kokybiški.
Pasirinkite pakuotę tinkamą šaldymui ir supakuokite
maisto produktus.
Pakuotė turi būti nepralaidi vandeniui ir orui, kad
maisto produktai neprarastų drėgmės.
Ant pakuotės užrašykite šaldymo datą, kiekį ir maisto
produktą.
Labai svarbu, kad maisto produktai būtų sušaldyti
kaip įmanoma greičiau; dėl to maisto produktus
suskirstykite į mažesnius kiekius. Prieš šaldymą
maistas turėtų būti pagamintas.

338209

Patarimai kaip šaldyti
maisto produktus
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Šaldytų maisto produktų
laikymas

• Laikykitės gamintojų nurodymų vartodami ir laikydami šaldytus
maisto produktus. Laikymo temperatūra ir galiojimo datos
nurodomos ant pakuočių.
• Rinkitės produktus nepažeistomis pakuotėmis.
• Perveždami šaldytą maistą, apsaugokite jį nuo atitirpimo /
atšilimo. Aukštesnė temperatūra turės įtakos produkto gedimui
ir trumpesniam galiojimo laikui.

Šaldytų produktų
laikymas

Rekomenduojami maisto produktų laikymo šaldiklyje
terminai
Maisto produktas
vaisiai, jautiena
daržovės, veršiena, paukštiena
elniena
kiauliena
kapota, smulkinta, malta mėsa
duona, kepiniai, pagaminti patiekalai,
liesa žuvis
žarnos
rūkytos dešros, riebi žuvis

Laikas
10 iki 12 mėnesių
8 iki 10 mėnesių
6 iki 8 mėnesių
4 iki 6 mėnesių
4 mėnesių
3 mėnesiai
2 mėnesiai
1 mėnesį

Šaldyto maisto
atšildymas

Mikroorganizmai šaldytuose maisto produktuose nežūva. Po
atšildymo, jie suaktyvėja, todėl maisto produkta ima greičiau
gesti. Todėl maisto produktus paruoškite kaip galima greičiau.
Dalinis atšildymas sumažina maisto produktų maistines
sąvybes, ypač vaisių, daržovių, ir paruoštų valgymui produktų.

Ledo gaminimo įtaiso
funkcija

Nuimkite dangtelį nuo ledo dėtuvių (tik kai kuriuose modeliuose)
ir pripilkite šalto vandens arba kitų skysčių, kurie tinka
užšaldymui iki ženklo. Uždarykite ir padėkite ant šaldytuvo
lentynos su dangtelio puse žemyn.
Ledo dėtuvėje galima pagaminti aštuonis kubelius ledo.
Rekomenduojame pasidaryti ledo kubelių atsargų. Išimkite
kubelius iš dėtuvės, perpilkite šaltu vandeniu, papurtykite,
atidarykite dangtelį, ir iškratykite kubelius.

338209
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Nutrūkus elektros tiekimui, šalčio accumulatoriai sulėtina
temperatūros didėjimą. Jie yra efektyviausi, kai dedami tiesiai
virš šaldyto maisto, viršutinėje šaldymo kameroje.
Nenaudojant šalčio baterijų, gali būti suvartojama daugiau galios,
o prietaisą gali reikėti dažniau atšildyti.

338209

Šalčio akumuliatorius (tik
kai kuriuose modeliuose)
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Prietaiso atitirpinimas
Automatinis prietaiso
atitirpinimas

• Šaldiklį reikia atšildyti 2–3 kartus per metus arba dažniau,
jei prietaiso durelės darinėjamos dažniau. Dedant šalčio
akumuliatorius (tik kai kuriuose modeliuose) tiesiai ant šaldyto
maisto šaldiklio viršuje galima sumažinti šaldiklio atšildymų
skaičių.
• 24 valandas iki atitirpinimo įjunkite šaldiklio galios padidinimą
papildomai atšaldyti maistui (žr. skyrių “Šaldymo procesas“).
Po 24 valandų, išimkite maisto produktus iš prietaiso ir laikykite
kad neatitirptų.
• Atjunkite prietaisą – nustatykite termostato rankenėlę A į
ir ištraukite prietaiso elektros laidą iš rozetės.
poziciją
• Ištraukite nubėgimo latako kištuką prietaiso apačioje ir po juo
padėkite indą vandeniui.
• Nenaudokite jokių elektrinių prietaisų atitirpinimo procese
(plaukų džiovintuvų ir pan.);
• Atitirpinimui nenaudokite jokių ledo tirpiklių ar kitų priemonių,
nes jos gali pakenkti prietaiso sienelių dangai ir pakenkti jūsų
sveikatai.
• Išvalykite prietaiso vidų ir nusausinkite (žiūrėkite prietaiso
valymą).
• Prieš sudėdami maisto produktus į šaldiklį, įjunkite prietaisą į
elektros tinklą ir nustatykite A rankenėlę norimoj padėty.

Neapšerkšnijančio
šaldiklio atitirpinimas

338209
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• Neapšerkšnijančio šaldiklio atitirpinimas vyksta automatiškai.
Periodinis ledo sluoksnis ilgainiui dingsta automatiškai.

Prietaiso valymas
Prieš valymą, ištjunkite prietaisą – pasukite rankenėlę A į
ir atjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
poziciją
• Naudokite švelnią pašluostę paviršių valymui. Nenaudokite
valiklių su aštriomis dalelėmis, rūgštimi, ar tirpikliais, nes jie
pažeis paviršių.
Valykite prietaiso išorę vandeniu ar lengvai muilu suvilgyta
šluoste.
Lakuotus ar aliuminio paviršius galima valyti drėgna šluoste su
šiek tiek valiklio. Valikliai su nedideliu kiekiu alkoholio taip pat
tinkami (pvz.: valikliai stiklams).
Valikliai su alkoholiu netinkami plastikiniams paviršiams valyti.
Išvalykite prietaiso vidų šluoste, suvilgyta vandeniu, arba
vandeniu su šiek tiek acto.
• Po šaldymo sistema esantis latakas ir anga ištirpusiam
vandeniui subėgti, niekada neturi būti užsikimšusi, todėl
nuolatos juos tikrinkite ir jei reikia išvalykite (galite naudoti
plastikinį šiaudelį)

338209

• Kondensavimosi indas, esantis preitaiso prie galinės
sienelėje, visada turi būti švarus, nedulkėtas. Naudokite
nemetalinį, švelnų šepetį arba siurblį periodiniam dulkių
valymui.
• Po valymo, įjunkite prietaisą ir sudėkite maisto produktus.
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Problemų sprendimas
Problema:
Po pajungimo į elektros tinklą
preitaisas neveikia:
Šaldymo sistema
nepertraukiamai šaldo:

Ledo kaupimasis šaldiklyje
vyksta dėl:

Signalinė lemputė D dega/
mirksi:

Durys lengvai neatsidaro:

Lemputės pakeitimas (tik kai
kuriuose modeliuose):

Priežastis ir galimas sprendimas:
• Įsitikinkite, kad prietaisas pajungtas į elektros tinklą, ir rozetė į
kurią jungiate taip pat veikia.
• Per aukšta aplinkos temperatūra.
• Per dažnai darinėjamos prietaiso durelės.
• Netinkamai uždarytos durys (gali būti nešvarumų ant durelių
gumos, pakrypusios durelės, tikrinkite durų tarpinę ir pan.).
• Vienu kartu įdėta per daug maisto produktų.
• Neefektyvus kompresoriaus ir kondensatoriaus veikimas.
Patikrinkite oro cirkuliaciją ir išvalykite kondensatorių.
• Prasto durelių uždarymo. Jei plomba sutepta ar sugadinta,
nuvalykite ar pakeiskite ją.
• Durelės atidaromos pernelyg dažnai arba paliekamos atviros
per ilgai.
• Į šaldiklį dedami šilti maisto produktai.
• Durelės atidaromos pernelyg paliekamos atviros per ilgai.
• Nesandariai uždarytos durelės (jos gali sukrypti, įlenktos
durelės, sugadintos tarpinės, ir t.t.).
• Pernelyg ilgai dingusi elektra.
• Pernelyg didelis kiekis šviežių maisto produktų įdėtas vienu
metu.
• Jei bandote atidaryti šaldytuvą ar šaldiklį iškart po jo
uždarymo, tai gali pasirodyti nelabai paprasta. Kai šaldiklio
durys atidarytos, iš šaldiklio išeina šalto oro kurį pakeičia
šiltas oras. Uždarius dureles, kai šis oras atvėsta, jis
besitraukdamas, sukelia durų atidarymo pasipriešinimą.
Po kelių minučių oras prietaiso viduje normalizuojasi ir vėl
lengvai galima atidaryti dureles.
• Prieš keisdami lemputę, prietaisą atjunkite nuo elektros
energijos tinklo. Nuimkite plastikinį dangtelį, pakeiskite
lemputę nauja (E 14, maks. įtampa kaip ir atitinkamos
fabrikinės lemputės) ir uždėkite dangtelį.
• Prašome išmesti pagal taisykles.
• Šviesos lemputė yra išeikvojama ir jai netaikoma garantija.
• Šiame prietaise naudojamos lemputės specialiai skirtos
tik buitiniams prietaisams. Jų negalima naudoti patalpos
apšvietimui

Signalinė lemputė B mirksi.
Ūžesys uždarius dureles:
Rodomas klaidos kodas (tik kai
kuriuose modeliuose):

• Jei signalinė lemputė B mirksi, skambinkite servisui.
• Uždarius dureles gali atsirasti ūžesys. Šis reiškinys yra
normalus ir jis vyksta dėl slėgio išlyginimo.
• Jei ant skaitmeninio ekrano atsiranda simbolis E (tik kai
kuriuose modeliuose),skambinkite servisui.
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Jei nei vienas atvejis neatitinka jūsų problemos, prašome susisiekti su prietaisą aptarnaujančiu
serviso centru ir praneškite apie problemą, nurodykite prietaiso modelį, serijinį numerį, esantį
prietaiso techninių duomenų lentelėje ( ją rasite ant prietaiso išorinės sienelės).
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Informacija apie prietaiso triukšmus
Šaldiklio-šaldytuvo šaldymas vyksta veikiant kompresoriui (kai
kuriuose modeliuose dar ventuliatorius), kuris skleidžia tam tikrus
garsus. Triukšmingumo lygis priklauso nuo instaliavimo, tinkamo
naudojimo, ir prietaiso naudojimo laikotarpio.
• Po prietaiso pirmojo įjungimo, kompresorius gali garsiau
veikti (skysčių cirkluliacijos triušmai, šaldymo agento judėjimo
sistemoje). Tai nėra blogo veikimo ar sugedimo ženklai ir tai
neįtakos prietaiso efektyvaus veikimo. Palaipsniui šie triukšmai
sumažės.
• Retkarčiais gali pasigirsti staigus ar garsesnis triukšmas
veikiant prietiasui; jie dažniausiai yra netinkamo instaliavimo
pasekmė:
- Preitaisas turi stovėti stabiliai ir vertikaliai ant tvirto
paviršiaus.
- Prietaisas neturi liestis su siena ar nestabiliai stovinčiais
objektais.
- įsitikinkite, kad šaldytuvo ir šaldiklio viduje lentynėlės
sudėtos tinkamai ir triukšmas kyla ne dėl tarpuavyje
besiliečiančių skardinių, butelių, ar kitų indų vibracijos.

MES TURIME TEISĘ Į PAKEITIMUS, NEĮTAKOJANČIUS
PRIETAISO FUNKCIONALUMO.
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Prietaiso naudojimo instrukcijas taip pat galite rasti mūsų
tinklalapyje www.gorenje.com / < http://www.gorenje.com />
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