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SAUGOS NURODYMAI 

BOTINA PERSKAITYTI IR LAIKYTIS 

Pries naudodami prietaisq, perskaitykite sias 
saugos instrukcijas. lssaugokite jas ateiciai ir 
laikykite netoliese. Siose instrukcijose ir ant 
prietaiso pateikta svarbi4 saugos pranesim4, 
kuri4 butina visada raikytis. GamintoJas 
neprisiima atsakomybes, jei nesilaikoma si4 
saugos instrukcij4, prietaisas naudojamas 
netinkamai arba neteisingai nustatomi valdymo
taisai.
&Labai mazi vaikai (0-3 met4) turi buti 
neprileidziami prie prietaiso. Vyresni vaikai (3-8 
met4) turi buti neprileidziami prie prietaiso, jei 
negalima uztikrinti nuolatines suaugusi�4 
prieziuros. 8 met4 ir vyresni vaikai bei asmenys, 
kuri4 fiziniai, jutiminiai ir psichiniai �ebejimai 
nusilp� arba kurie neturi patirties ar zini4, gali 
naudoti s! prietaisq, jei jie priziurimi arba jiems 
suteiktos instrukcijos, kaip saugiai naudoti 
prietaisq, ir jei jie supranta galimus pavojus. 
Vaikams draudziama zaisti su prietaisu. Vaikai be 
suaugusil.u4 prieziuros negali valyti prietaiso ir 
atlikti jo technines prieziuros darb4.
3-8 met4 vaikams draudziama pakrauti ar iskrauti

saldymo prietaisus.
LEISTINAS NAUDOJIMAS
& PERSPEJIMAS. Prietaisas nera pritaikytas valdyti
naudojant isorin! perjungimo Irengini, pvz.,
laikmati, arba atskirq nuotolinio valdymo sist�mq.
& Sis prietaisas skirtas naudoti nam4 0kiuose ir
panasiose vietose, pavyzdziui: parduotuvi4, biur4
ar kit4 darbo viet4 personalo virtuvese; sodybose;
viesbuciuose, moteliuose ir kitoje gyvenamojo tipo
aplinkoje, kur prietaisu galet4 naudotis klientai.
& Sis prietaisas neskirtas profesionaliam
naupojimui. Nenaudokite sio prietaiso lauke. & Sio
prietaiso viduje esanti lempute skirta naudoti tik
buitiniuose prietaisuose; ji netinka patalp4
apsvietimui
namuose (EB reglamentas 244/2009).
& Prietaisas gali buti naudojamas vietose, kuriose
aplinkos temperaturos diapazonas atitinka
prietaiso informacineje lenteleje nurodytq klimato
klas�. Jei prietaisq ilgq laikq veikia temperatura,
kuri virsija nurodytq diapazonq, jo veikimas gali
sutrikti.
Klimato klase, aplinkos temp. (°C) 
SN: 10-32 °C; N: 16-32 °C 
ST:16-38 °(; T:16-43 °( 
& Siame prietaise nera CFC. Saltnesio konture 
naudojamo saldymo skyscio sudetyje yra R600a 
(HC). Prietaisai su izobutanu (R600a): izobutanas 
yra gamtines dujos, kurios nekenkia aplinkai, bet 
yra degios. Todel uztikrinkite, kad saltnesio 
konturo vamzdziai nebut4 pazeisti, ypac is�ustinant 
saltnesio konturq. 
& !SPEJIMAS. Nepazeiskite prietaiso saltnesio 
konturo vamzdzi4. 

& !SPEJIMAS. Neuzdenkite prietaiso vedinimo ang4, 
esanci4 prietaiso korpuse ar vidineje 
konstru�cijoje. 
& !SPEJIMAS. Naudokite tik gamintojo 
rekomenduojamas mechanines, elektrines ar 
chemi,:1es priemones atitirpinimui paspartinti. 
& !SPEJIMAS. Prietaiso skyriuose nenaudokite ir 
nedekite elektrini4 prietais4, nebent juos 
rekom.enduot4 gamintojas. 
& !SPEJIMAS. Ledo ir (arba) vandens dozatoriai, 
tiesiogiai nesujungti su vandentiekio sistema, turet4 
quti pripildyti tik geriamo vandens. 
& JSPEJIMAS. Automatiniai ledo ir (arba) 
vandens dozatoriai turi buti prijungti prie 
vandentiekio sistemos, per kuriq tiekiamas tik 
geriamasis vanduo, o vandens slegis yra nuo 0,14 
iki 1 MPa (nuo 1, 4 iki 10 bar). 
& JSPEJIMAS. Naudokite naujus žarnų komplektus, 
tiekiamus kartu su prietaisu, ir senų žarnų rinkinių 
nereikėtų naudoti pakartotinai.
& Nelaikykite siame prietaise sprogi�4 
medziag4, pvz., aerozolini4 balioneli4 su 
degiaisiais propelentais. 
& Nenurykite ledo pakuoci4 (yra kai kuriuose 
modeliuose) turinio (nenuodingas). Nevalglkite ledo 
kubeli4 ar saldyt4 vaisvandeni4 iskart isem� is 
saldiklio, nes jie gali sukelti salcio nudegimus. 
& Jei saldytuve naudojamas oro filtras, 
Istatomas po ventiliatoriaus gaubtu, veikiant 
prietaisui jis visada turi buti savo vietoje. 
& Saldiklyje nelaikykite stiklini4 ind4 su 
skysciais, nes jie gali skilti. Neuzstatykite 
ventiliatoriaus (jei yra) maisto produktais. 
dej� maistq patikrinkite, ar tinkamai uzdarete skyriaus 
duris, ypac saldiklio.
& Pazeistus tarpiklius butina kuo greiciau pak�isti.
& Saldytuvq naudokite tik svieziam maistui laikyti, o 
saldiklis skirtas tik saldytam maistui laikyti, svieziam 
maistui saldyti ir ledo kubeliams gaminti.
& Nedekite nesuvynioto maistotiesiai antvidini4 
saldytuvo ar saldiklio pavirsi4. Prietaisuose gali buti 
speciali4 skyri4 (sviezio maisto skyrius, nulines 
temperaturos deze ir pan.) Jei kitaip nenurodyta 
specialiame prietaiso lankstinuke, juos galima isimti ir 
tai netures Itakos veikimui.
& Venkite tiesioginio sąlyčio tarp šviežio ir jau 
užšaldyto maisto. Norėdami optimizuoti užšalimo 
greitį, stalčius galima išimti, o maistą galima dėti tiesiai 
ant skyriaus dugno arba viršaus.
Lt !spejimas. Gaisro pavojus / degiosios 
medziagos Toliau nurodyta, kuriuose skyriuose, 
atsizvelgiant temperaturos pasiskirstymq, 
geriausia laikyti tam tikrus maisto produktus: - 
Saldytuvo skyrius: atogrqz4 vaisiams, 
konservams, gerimams, kiausiniams, padazams, 
marinuotiems produktams, sviestui, uogienei, 
suriui, pienui, pieno produktams, jogurtui 
laikyti. Taip pat galima laikyti saltuosius mesos 
uzkandzius, desertus, mesq ir zuvi, surio pyragus, 
sviezius makaronus, grietin�, pudingus ir kremini 
s0ri.
Vaisi4 ir darzovi4 stalcius saldytuvo skyriaus 
apacioje: darzovems ir vaisiams (isskyrus 
atogrqz4 vaisius) laikyti.
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Vesinimo skyrius: zemiausios temperatures 
stalcius skirtas tik mesai ir zuviai laikyti 
- Saldiklio skyrius:
skirtas kambario temperatures maisto preduktams
uzsaldyti ir saldytam maistui laikyti. Visame skyriuje
temperatura pasiskirsciusi tolygiai. Ant pirktini4
saldyt4 maisto predukt4 pakuoci4 bona nuredytas
laikymo terminas. Jis nustatomas atsizvelgiant i
maisto predukt4 tipq, todel jo reiket4 laikytis. Svieziai
uzsaldyt4 maisto predukt4 laikymoterminai: 1-3
menesiai: suris, jur4 9.erybes, ledai, kumpis / desra,
pienas, svieziai paruosti skysciai; 4 menesiai: pjaustyta
arba smulkinta mesa (jautiena, eriena, kiauliena); 6
menesiai: sviestas arba margarinas, paukstiena
(vistiena, kalakutiena); 8-12 menesi4: vaisiai (isskyrus
citrusinius), kepinta mesa (jautiena, eriena, kiauliena),
darzoves. Turi buti laikomasi galiojimo termin4,
nuredyt4 ant maisto predukt4 pakuoci4. Laikykite
maisto produktus pagal aukščiau pateiktus punktus,
kad juos būtų galima konservuoti ilgiausiai, kad būtų
išvengta maisto švaistymo. Kad uztikrintumete maisto
predukt4 higienq, vadovaukites siais nuredymais:
- Nepali kite ilgam laikui atvir4 saldytuvo
dureli4, nes del to temperatura prietaiso skyriuose
gerekai pakyla.
- Reguliariai valykite pavirsius, kurie kontaktuoja
su maistu, ir pasiekiamas vandens nuvedimo
sistemas.
- lsvalykite vandens talpyklas, jei jos nebuvo
naudotos 48 valandas; atlikite vandens sistemos,
prijungtos prie vandentiekio, praplovimq, jei vanduo
nebuvo isleistas 5 dienas.
- Zaliq mesq ir zuvi laikykite specialiai skirtuose
saldytuvo skyriuose, kad nebut4 sqlycio su kitais
maisto preduktais arba nenulaset4 skysciai.
Skyriuje ,,Flexi Freeze" turi buti laikoma:
+ 1 O °C temperatureje: vynas
+4 °C temperatureje: darzoves ir vaisiai (isskyrus
atogrq24 vaisius)
O °C temperatureje: tik mesa ir zuvis
Visose zonose, kuriose temperatura yra zemiau
nulio: laikykite saldytus maisto preduktus kaip
saldiklyje
- Dviej4 zvaigzduci4 saldyto maisto skyriai
skirti is anksto uzsaldytiems maisto preduktams
laikyti arba ledams ar ledo kubeliams gaminti.
- Nesaldykite sviezio maisto vieno, dviej4 ar
trij4 zvaigzduci4 skyriuose.
- Jei ketinama saldymo prietaisq ilgq laikq
palikti tusciq, isjunkite ji, atitirpinkite, isvalykite,
nusausinkite ir palikite dureles praviras, kad
viduje nesusidaryt4 pelesis.
!RENGIMAS
& Prietaisq perkelti ir i rengti turi du ar daugiau 
zmoni4. Priesingu atveju galite susizeisti. 
Muvekite apsaugines pirstines, kai ispakuojate 
ir montuojate prietaisq. Priesingu atveju galite 
i sipjauti. 

& !rengimq, fskaitant prijungimo prie 
vandentiekio sistemos (jei reikia) bei elektres 
tinklo darbus ir remontq turi atlikti kvalifikuotas 
technikas. Prietaisq remontuoti ar jo dalis keisti 
galima tik tuo atveju, jei tai nuredyta naudotojo 
vadove. Pasirupinkite, kad montavimo vietoje 
nebut4 vaik4. 
lspakav� prietaisq, patikrinkite, ar jis nebuvo 
pazeistas transportuojant. Jei kyla preblem4, 
kreipkites i prekybos atstovq arba artimiausiq 
paslaug4 po pardavimo skyri4.!rengus prietaisq, 
pakuotes medziagas (plastikq, polistireno 
dalis ir pan.) laikykite vaikams nepasiekiamoje 
vietoje, kad nekilt4 uzdusimo pavojus. Pries 
vykdant bet kokius i rengimo darbus, prietaisq 
butina isjungti is elektres tinklo, kad nekilt4 
elektres smugio pavojus. Pasirupinkite, kad 
montuojant prietaisas nepazeist4 maitinimo 
laido. Priesingu atveju gali kilti gaisre ar elektres 
smugio pavojus. Prietaisq uungti galima tik 
baigus frengimo darbus. 
& Perkeldami prietaisq bukite atsargus, kad 
nepazeistumete grind4 dangos (pvz ., parketo). 
Prietaisas turi stoveti ant grind4 ar pagrindo, 
kuris yra pakankamai tvirtas, kad islaikyt4 
prietaiso svorf. !rengimo vieta turi atitikti 
prietaiso matmenis ir naudojimo paskirti. 
Nestatykite prietaiso arti silumos saltini4, o 
keturios jo kojeles turi tvirtai remtis i grindis. 
Naudodami gulsciukq sureguliuokite kojeles, 
kad prietaisas stovet4 lygiai. Pries LJungdami 
prietaisq palaukite maziausiai dvi valandas -
taip uztikrinsite, kad saltnesio grandine bus 
optim�lios bukles. 
& JSPEJIMAS. !rengdami prietaisq uztikrinkite, 
kad nei strigt4 ar nebut4 pazeistas maitinimo 
laidas. 
& !SPEJIMAS. Kad isvengtumete pavojaus del 
nestabilumo, pastatyti ar ftvirtinti prietaisq 
butina vadovaujantis gamintojo nurodymais. 
Negalima statyti saldytuvo taip, kad dujines 
virykles metahne zarnele, vandens arba duj4 
vamzdyno metalines zarneles, ar elektros laidai 
liest4 gal in� saldytuvo sienel� (kondensatoriaus 
spiral�). 
& Siekiant uztikrinti tinkamq vedinimq, abiejose 
prietaiso pusese ir virsuje reikia palikti tarpq. 
Atstumas nuo galines prietaiso sieneles iki 
sienos turi buti 50 mm, kad nefkaist4 pavirsiai. 
Jei sis atstumas bus mazesnis, padides prietaiso 
energijos sqnaudos. 
& Prireikus pakeisti dureles, kreipkites i 
techninio aptarnavimo centrq. 
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JSPEJIMAI DEL ELEKTROS 
& Prietaisq reikia sumontuoti taip, kad ji but4 
galima isjungti is elektros tinklo istraukus 
maitinimo laido kistukq arba iki elektros 
lizdo pagal sujungim4 taisykles sumontuotu 
daugiapoliu jungikliu, ir prietaisas turi buti 
izemintas pagal nacionalinius elektros saugos 
standartus. 
& Nenaudokite ilginam�4 laid4, tinklo lizdo 
skirstytuv4 ir adapteri4. Prietaisq irengus, jo 
elektriniai komponentai turi buti nepasiekiami 
naudotojui. Nenaudokite prietaiso, jei jus4 
kunas dregnas arba esate basi. Nenaudokite 
prietaiso, jei pazeistas jo maitinimo laidas arba 
kistukas, jei prietaisas veikia netinkamai arba jei 
jis yra pazeistas ar buvo nukrit�s. 
& Jei maitinimo laidas pazeistas, ji tokiu paciu turi 
pakeisti gamintojas, jo igaliotas technines prieziuros 
darbuotojas ar kitas kvalifikuotas asmuo - taip 
isvengsite elektros smug10 pavojal:Js. 
& !SPEJIMAS. Uz galines prietaiso sieneles 
nenaudokite nesiojam�4 sudetini4 kistukini4 lizd4 ar 
nesiojamyjy maitinimo saltini4. 
VALYMAS IR PRIEZIURA 
& !SPEJIMAS. Pries atlikdami bet kokius 
technines prieziuros darbus isitikinkite, kad 
prietaisas isjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo, 
kad nekilt4 elektros smugio pavojus; niekada 
nenaudokite valymo garais irengini4 -kyla elektros 
smugio pavojus. 
& Plastikinems dalims, vidaus ir dureli4 
tarpikliams valyti nenaudokite abrazyvini4 ar 
agresyvi4 valymo priemoni4, pvz ., lang4 valikli4, 
sveiciam�4, valymo priemoni4, degi4 skysci4, valymo 
vasko, koncentruot4 valikli4, balikli4 ir valikli4, 
kuri4 sudetyje yra naftos. Nenaudokite popierini4 
ranksluosci4, sveistuk4 ar kit4 siurksci4 valymo 
priemoni4. 
PAKAVIMO MEDZIAGV ISMETIMAS 
Pakavimo medziagos yra 100 % perdirbamos ir 
pazymetos perdirbimo simboliu tl. 
Todel ivairias pakuotes dalis reikia ismesti atsakingai ir grieztai 
laikantis vietini4 atliek4 salinimo reglament4. 

BUITINIV PRIETAISV SALINIMAS 
Sis prietaisas pagamintas naudojant perdirbamas arba pakartotinai 
naudojamas medziagas. Prietaisq ismeskite laikydamiesi vietini4 
atliek4 salinimo reglament4. Del issamesnes informacijos apie 
buitini4 elektrini4 prietais4 apdorojimq, utilizavimq ir perdirbimq 
kreipkites i igaliotq vietos institucijq, buitini4 atliek4 surinkimo imon� 
arba parduotuv�, kurioje pirkote prietaisq. Sis prietaisas pazenklintas 
pagal Europos direktyvos 2012/19/EB del elektros ir elektronikos 
irangos atliek4 (EE!A) reikalavimus. Tinkamai utilizuodami si gamini 
apsaugosite aplinkq ir sveikatq nuo galimo neigiamo poveikio. 

Ant gaminio ar pridedam4 dokument4 esantis simbolis ! reiskia,

kad gaminio negalima ismesti kaip buitini4 atliek4 ir kad ji reikia 

nugabenti i atitinkamq surinkimo centrq, kuriame perdirbama 

elektros ir elektronine iranga. 

ENERGIJOS TAUPYMO PATARIMAI 
Prietaisq irenkite sausoje, gerai vedinamoje patalpoje, kur nepatenka 
tiesioginiai saules spinduliai, ir atokiai nuo bet kokio silumos saltinio 
(pvz., radiatoriaus, virykles ir t. t.). Jei reikia, naudokite izoliacin� 
plokst�. 

Vadovaukites irengimo instrukcijomis, kad uztikrintumete tinkamq 

ventiliacijq. Nepakankama ventiliacija prietaiso galineje dalyje 
padidina energijos sc1naudas ir sumazina saldymo efektyvumq. 

Daznas dureli4 darinejimas gali padidinti energijos sc1naudas. Vidine 

prietaiso temperatura ir energijos sqnaudos priklauso nuo aplinkos 
temperaturos ir paties prietaiso vietos. Nustatydami temperaturq 

turetumete atsizvelgti i siuos faktorius 
Kuo reciau atidarinekite dureles. 

Atitirpindami saldytq maistq, laikykite ji saldytuve. Zema saldyt4 
produkt4 temperatura atsaldo saldytuve esanti maistq. Pries dedami 

i saldytuvq siltus gerimus ar maistq, leiskite jiems atvesti. 

Saldytuvo lentyneli4 isdestymas neturi jokios itakos energijos 

naudojimo efektyvumui. Maistas ant lentyneli4 turet4 buti dedamas 
taip, kad but4 uztikrinta tinkama oro cirkuliacija (maisto produktai 

nesiliest4, tarp maisto produkt4 ir galines sienos turi buti islaikytas 
atstumas). 

Daugiau vietos saldytiems produktams galite padaryti isimdami 
stalcius ir,,Stop Frost" lentynel� Uei yra). 

Nesijaudinkite del gars4, sklindanci4 is kompresoriaus, kurie siame 

trumpajame vadove aprasomi kaip iprasti. 

PASTABA: kabrioleto skyrius Prašome žiЭrόti galiojanωias instrukcijas 
„ŠALDYTAS SUDŉTIS“ ir „ŠALDYMAS“. Ši lentelė tinkama tik Europos 
Sąjungos šalims.
Informacija apie modelВ gali bЭti gaunama naudojant QR kodφ, 
nurodytφ energijos etiketόje. Etiketόje taip pat yra modelio 
identifikatorius, kurВ galima naudoti ieškant registro portalo adresu 
https: //eprel.ec.europa.eu.

ŠALDYTAS KOMPONENTAS

Produktas

Laikymo 
laikotarpis 
(-12 ° C) / mėn

Rekomenduojamas 
laikymo laikotarpis 
(-18 ° C) / mėn

Laikymo 
laikotarpis 
(-22 ° C) / mėn

Sviestas arba margarinas 1  6   9

Žuvis 1  1-3 6

Vaisiai (išskyrus 
citrusinius) ir daržovės 1  8-12 12 

Mėsa - kumpio dešra
Kepsniai (jautienos-
kiaulienos-ėrienos)

Kepsniai arba kotletai 
(jautiena-ėriena-

kiauliena)
1  

2  
8-12 

4 12  

Pienas, šviežias skystis, 
sūris, ledai ar šerbetas 1  1-3 5 

Paukštiena (vištiena-kalakutiena) 1  5-7 9

NEŠALDYTAS KOMPONENTAS

Produktas

Laikymo 
laikotarpis
 0-3 ° C

Rekomenduojamas 
laikymo laikotarpis 
(3–6 ° C)

Laikymo 
laikotarpis 
6-8 ° C

skardinės, gėrimai, kiaušiniai, 
padažai, marinuoti agurkai, 
sviestas, uogienė 3-4 savaites 3-4 savaites 3-4 savaites

Atogrąžų vaisiai Nerekomenduojama 2-4 savaites 3-4 savaites

sūris, pienas, pieno maistas, 
delikatesas, jogurtas 2-5 dienos 2-5 dienos 2-5 dienos

Šalti gabalai, desertai, mėsa ir 

žuvis bei namuose paruoštas 

maistas 3-5 dienos 1-2 dienos Nerekomenduojama

Laikykite daržoves ir vaisius 
(išskyrus tropinius vaisius ir 
citrusinius vaisius) 15 dienos 10-12 dienos 4-7 dienos
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Tinkamas	šaldytuvo	utilizavimas
PAVOJUS.	Vaikams	kyla	pavojus	įstrigti.	Prieš	išmesdami	
senąjį	šaldytuvą	ar	šaldiklį:

■ Nuimkite dureles.

■ Lentynas palikite viduje, kad vaikams nebūtų lengva įlipti į
vidų.

SVARBU. Galimybė, kad vaikas įstrigs prietaise ir uždus, neliko 
praeityje. Išmesti ar apleisti šaldytuvai vis dar pavojingi, net jei jie 
palikti „tik keletui dienų“. Jei norite atsikratyti senojo šaldytuvo, 
vadovaukitės šiomis instrukcijomis, kad išvengtumėte nelaimių.

 ĮSPĖJIMAS
Pavojus uždusti

Išimkite seno šaldytuvo duris.

To nepaisant galima mirti arba gali būti pažeistos 
smegenys.

Svarbi informacija, kurią reikia žinoti apie šaltnešio 
šalinimą:
šaldytuvą išmeskite paisydami vietos atliekų šalinimo 
reglamentų. Šaltnešius turi šalinti įgaliotasis šaldytuvų 
technikas, vadovaudamasis nustatytomis procedūromis.
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PASTABA:
Stalčiai, krepšiai ir lentynos turi likti tokioje padėtyje, kaip pavaizduota aukščiau. Tai 
yra geriausia energijos suvartojimo sąlyga. Šis šaldymo prietaisas nėra skirtas 
naudoti kaip įmontuotas prietaisas.
Kai pirmą kartą įdėsite šaldytuvą, įsitikinkite, kad valdikliai vis dar yra nustatyti iki 
rekomenduojamų nustatytų taškų. Gamykloje rekomenduojama nustatyti 3 ° C 
temperatūrą šaldytuvui ir -18 ° C šaldikliui. Visi šio gaminio LED žibintai priklauso G 
energijos vartojimo efektyvumo klasei. Apkrovos ribas nustato krepšiai, atvartai, 
stalčiai, lentynos ir kt. Įsitikinkite, kad po pakrovimo šie komponentai vis tiek gali 
lengvai užsidaryti.
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Įjungus greitą vėsinimą, šaldytuvo temperatūra atvės greičiau nei 
įprasta.

Išeikite iš demonstracinio režimo, vienu metu 3 sekundes 
laikydami nuspaudę garso mygtuką ir užrakto mygtuką.

Įjungus greitąjį šaldiklį, užšalimo temperatūra atvės greičiau nei 
įprastai.

469

Ši funkcija netaikoma šaldiklio ir kintamos temperatūros kameroms.



Ledo kubelis užpildo 2/3 ledo dėklo vandeniu ir grąžina jį į 
šaldymo kamerą. Jokiu būdu nenaudokite aštrių ar smailių 
daiktų ledui pašalinti.
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