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SAUGOS INSTRUKCIJOS
Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite šią saugos
instrukciją. Išsaugokite ją ateičiai.
Šiame vadove ir ant prietaiso pateikti svarbūs saugos
perspėjimai, kuriuos būtina perskaityti ir visada
laikytis. Gamintojas neprisiima atsakomybės, jei
nesilaikoma šioje saugos instrukcijoje pateiktų
nurodymų, prietaisas naudojamas netinkamai arba
neteisingai nustatomi valdymo įtaisai.
Labai maži vaikai (0–3 metų) turi būti saugiu
atstumu nuo prietaiso. Vyresni vaikai (3–8 metų) turi
būti saugiu atstumu nuo prietaiso, nebent visą laiką
yra prižiūrimi. Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8
metų ir vyresni bei asmenys, turintys psichinį,
jutiminį ar protinį neįgalumą arba tie, kuriems trūksta
patirties arba žinių, jeigu jie yra prižiūrimi ir
instruktuojami apie saugų prietaiso naudojimą ir
supranta su tuo susijusius pavojus. Neleiskite
vaikams žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai
neturėtų valyti ir prižiūrėti prietaiso.
LEISTINAS NAUDOJIMAS

DĖMESIO. Prietaisas nėra pritaikytas valdyti
naudojant išorinį perjungimo įtaisą, pvz., laikmatį,
arba atskirą nuotolinio valdymo sistemą.
Šis prietaisas skirtas naudoti namų ūkyje ir
panašiose patalpose, pavyzdžiui: parduotuvių, biurų
ir kitų įstaigų darbuotojų virtuvėse; gyvenamuosiuose
namuose-ūkiuose;
viešbučiuose,
moteliuose,
nakvynės vietose, kur patiekiami pusryčiai (angl.
„Bed and Breakfast“), bei kitose apgyvendinimo
įstaigose.
Šis prietaisas nėra skirtas profesionaliam
naudojimui. Nenaudokite prietaiso lauke.
Šio prietaiso viduje esanti lemputė skirta naudoti
tik buitiniuose prietaisuose; ji netinka patalpų
apšvietimui namuose (EB reglamentas 244/2009).
Prietaisas gali būti naudojamas vietose, kuriose
aplinkos temperatūros diapazonas atitinka prietaiso
informacinėje lentelėje nurodytą klimato klasę. Jei
prietaisą ilgą laiką veikia temperatūra už nurodyto
diapazono ribų, jo veikimas gali sutrikti.
Klimato klasė, aplinkos temp. (°C)
SN: 10–32 °C;
N: 16–32 °C
ST: 16–38 °C;
T: 16–43 °C
Šiame prietaise nėra CFC. Šaltnešio kontūre
naudojamo šaldymo skysčio sudėtyje yra R600a
(HC). Prietaisai su izobutanu (R600a): izobutanas yra
gamtinės dujos, nekenkiančios aplinkai, bet yra
degios. Todėl užtikrinkite, kad šaltnešio kontūro
vamzdžiai nebūtų pažeisti, ypač ištuštinant šaltnešio
kontūrą.
ĮSPĖJIMAS: nepažeiskite prietaiso šaltnešio
kontūro vamzdžių.
ĮSPĖJIMAS: neuždenkite prietaiso vėdinimo angų.
ĮSPĖJIMAS:
naudokite
tik
gamintojo
rekomenduojamas mechanines, elektrines ar
chemines priemones atitirpinimui paspartinti.

PERSKAITYKITE IR LAIKYKITĖS
ĮSPĖJIMAS: prietaiso skyriuose nenaudokite ir
nedėkite elektrinių prietaisų, nebent juos
rekomenduotų gamintojas.
ĮSPĖJIMAS: ledo ir (arba) vandens automatai,
tiesiogiai nesujungti su vandens tiekimu, turėtų būti
pripildyti tik geriamo vandens.
ĮSPĖJIMAS: ledo ir (arba) vandens automatai turi
būti prijungti prie vandens linijos, per kurią tiekiamas
tik geriamasis vanduo, o vandens slėgis yra nuo 0,17
iki 0,81 MPa (1,7 ir 8,1 bar).
Šiame prietaise nelaikykite sprogstamųjų
medžiagų, pavyzdžiui, aerozolių su degiomis
varomosiomis dujomis.
Nenurykite ledo pakuočių (yra kai kuriuose
modeliuose) turinio (nenuodingas). Nevalgykite
ledų kubelių ar kitų ledų formų iškart išėmę jas iš
šaldymo kameros, nes jie gali sukelti šalčio
nudegimus.
Gaminiuose, kuriuose turi būti naudojamas oro
filtras, esantis po ventiliatoriaus gaubtu, veikiant
šaldytuvui šis filtras visada turi būti vietoje.
Šaldymo kameroje nelaikykite stiklinių indų su
skysčiais, nes jie gali skilti.
Neužstatykite ventiliatoriaus (jei yra) maisto
produktais. Įdėję maistą patikrinkite, ar tinkamai
uždarėte skyriaus duris, ypač šaldymo kameros.
Pažeistus tarpiklius būtina kuo greičiau pakeisti.
Šaldytuvą naudokite tik šviežiam maistui laikyti,
o šaldymo kamera skirta tik šaldytam maistui laikyti,
šviežiam maistui šaldyti ir ledo kubeliams daryti.
Nedėkite nesuvynioto maisto tiesiai ant vidinių
šaldytuvo ar šaldymo kameros paviršių.
Prietaisuose gali būti specialių skyrių (šviežio maisto
skyrių, nulio laipsnių dėžę ir pan.). Jei kitaip
nenurodyta specialiame prietaiso lankstinuke, juos
galima išimti ir tai neturės įtakos veikimui.
C pentanas naudojamas kaip porodaris
izoliacinėse putose; tai yra degios dujos.
ĮRENGIMAS

Prietaisą perkelti ir įrengti turi du ar daugiau
žmonių. Priešingu atveju galite susižeisti. Mūvėkite
apsaugines pirštines, kai išpakuojate ir montuojate
prietaisą. Priešingu atveju galite įsipjauti.
Įrengimą, taip pat prijungimo prie vandentiekio
bei elektros tinklo darbus bei remontą turi atlikti
kvalifikuotas technikas. Prietaisą remontuoti ar jo
dalis keisti galima tik tuo atveju, jei tai nurodyta
naudotojo vadove. Pasirūpinkite, kad montavimo
vietoje nebūtų vaikų. Išpakavę prietaisą, patikrinkite,
ar jis nebuvo pažeistas transportuojant. Jei kyla
problemų, kreipkitės į prekybos atstovą arba
artimiausią techninės priežiūros po pardavimo
tarnybą. Įrengus prietaisą, pakuotės medžiagas
(plastiką, polistireno dalis ir pan.) laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje, kad nekiltų uždusimo
pavojus. Prieš vykdant bet kokius įrengimo darbus,

prietaisą būtina išjungti iš elektros tinklo, kad nekiltų
elektros smūgio pavojus. Pasirūpinkite, kad
montuojant, prietaisas nepažeistų maitinimo laido.
Priešingu atveju gali kilti gaisro ar elektros smūgio
pavojus. Prietaisą įjungti galima tik baigus įrengimo
darbus.
Perkeldami prietaisą būkite atsargūs, kad
nepažeistumėte grindų (pvz., parketo). Įrengtas
prietaisas turi stovėti lygiai ant grindų, kurios turi
būti pakankamai tvirtos, kad išlaikytų prietaiso svorį.
Įrengimo vieta turi būti pakankamai erdvi ir tikti
prietaiso paskirčiai. Nestatykite prietaiso arti šilumos
šaltinių, o keturios jo kojelės turi tvirtai remtis į
grindis. Naudodami gulsčiuką sureguliuokite kojeles,
kad prietaisas stovėtų lygiai. Prieš įjungdami
prietaisą, palaukite dvi valandas – taip užtikrinsite,
kad šaltnešio grandinė bus optimalios būklės.
Siekiant užtikrinti tinkamą vėdinimą, prietaiso
šonuose ir viršuje reikia palikti tarpą. Atstumas nuo
galinės prietaiso sienelės iki sienos turi būti 50 mm,
kad neįkaistų paviršiai. Jei šis atstumas bus mažesnis,
padidės prietaiso energijos sąnaudos.
ĮSPĖJIMAS: kad išvengtumėte pavojaus dėl
nestabilumo, pastatyti ar įtvirtinti prietaisą
turėtumėte
vadovaudamiesi
gamintojo
instrukcijomis. Negalima statyti šaldytuvo taip, kad
dujinės viryklės metalinė žarnelė, vandens arba dujų
vamzdyno metalinės žarnelės, ar elektros laidai
liestų galinę šaldytuvo sienelę (kondensatoriaus
spiralę).
ĮSPĖJIMAI DĖL ELEKTROS

Prietaisą reikia sumontuoti taip, kad jį būtų galima
išjungti iš elektros tinklo ištraukus maitinimo laido
kištuką arba iki elektros lizdo pagal sujungimų
taisykles sumontuotu daugiapoliu jungikliu ir
prietaisas turi būti įžemintas pagal nacionalinius
elektros saugos standartus.
Nenaudokite ilginamųjų laidų, tinklo lizdo
skirstytuvų ir adapterių. Prietaisą įrengus, jo elektros
komponentai turi būti nepasiekiami naudotojui.
Prietaiso nenaudokite, jei jūsų kūnas yra drėgnas
arba esate basi. Šio prietaiso nenaudokite, jei
pažeistas jo maitinimo laidas arba kištukas, jei
prietaisas veikia netinkamai arba jei jis yra pažeistas
ar buvo numestas.
Jei maitinimo laidas pažeistas, jį tokiu pačiu turi
pakeisti gamintojas, jo įgaliotas techninės priežiūros
darbuotojas ar kitas kvalifikuotas asmuo – taip
išvengsite elektros smūgio pavojaus.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

ĮSPĖJIMAS: prieš atlikdami bet kokius techninės
priežiūros darbus, prietaisą išjunkite ir atjunkite
nuo elektros tinklo, kad nekiltų elektros smūgio
pavojus; jokiu būdu nenaudokite valymo garais
įrenginių – kyla elektros smūgio pavojus.
Plastikinių dalių, vidinių ir durelių tarpiklių
valymui nenaudokite abrazyvių ar grubių valymo
priemonių, pvz., langų valiklių, šveičiamųjų valymo
priemonių, degių skysčių, valymo vaško,
koncentruotų valiklių, baliklių ir valiklių, kurių
sudėtyje yra naftos. Nenaudokite popierinių
rankšluosčių, šveistukų ar kitų šiurkščių valymo
priemonių.
PAKAVIMO MEDŽIAGŲ IŠMETIMAS

Pakavimo medžiagos yra 100 % perdirbamos ir pažymėtos
perdirbimo simboliu.
Todėl įvairias pakuotės medžiagas reikia išmesti labai atsakingai ir
griežtai laikantis vietos institucijų taisyklių, reglamentuojančių atliekų
tvarkymą.

BUITINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS

Šis prietaisas pagamintas naudojant perdirbamas arba pakartotinai
naudojamas medžiagas. Prietaisą išmeskite paisydami vietos atliekų
išmetimo reglamentų. Dėl išsamesnės informacijos apie buitinių
elektrinių prietaisų apdorojimą, utilizavimą ir perdirbimą kreipkitės
į įgaliotą vietos instituciją, buitinių atliekų surinkimo įmonę arba
parduotuvę, kurioje pirkote prietaisą. Šis prietaisas paženklintas pagal
Europos direktyvos 2012/19/EB dėl elektros ir elektronikos įrangos
atliekų (EEĮA) reikalavimus. Tinkamai utilizuodami šį gaminį apsaugosite
aplinką ir sveikatą nuo galimo neigiamo poveikio.
nurodo,
Ant prietaiso arba pridedamų dokumentų esantis simbolis
kad su šiuo prietaisu negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį
reikia atiduoti į atitinkamą surinkimo skyrių, kad elektros ir elektronikos
įranga būtų perdirbta.

ENERGIJOS TAUPYMO PATARIMAI

Prietaisą įrenkite sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje toli nuo bet
kokio šilumos šaltinio (pvz., radiatoriaus, viryklės ir t. t.), taip pat tokioje
vietoje, kur nepatenka tiesioginiai saulės spinduliai. Jei reikia, naudokite
izoliacinę plokštę.
Kad būtų garantuota pakankama ventiliacija, vadovaukitės įrengimo
instrukcijomis. Nepakankama ventiliacija prietaiso galinėje dalyje
padidina energijos sąnaudas ir sumažina šaldymo efektyvumą.
Dažnas durelių darinėjimas gali padidinti energijos sąnaudas.
Vidinė prietaiso temperatūra ir energijos sąnaudos priklauso nuo
aplinkos temperatūros ir paties prietaiso vietos. Nustatinėdami
temperatūrą turėtumėte atsižvelgti į šiuos faktorius.
Kuo rečiau atidarinėkite dureles.
Atitirpindami šaldytą maistą, laikykite jį šaldytuve. Žema šaldytų
produktų temperatūra atšaldo šaldytuve esantį maistą. Prieš dėdami į
šaldytuvą šiltus gėrimus ar maistą, leiskite jiems atvėsti.
Šaldytuvo lentynėlių išdėstymas neturi jokios įtakos efektyviam
energijos suvartojimui. Maistas ant lentynėlių turėtų būti dedamas taip,
kad būtų užtikrinta tinkama oro cirkuliacija (maistas neturėtų liestis, tarp
maisto produktų ir galinės sienos turi būti išlaikytas atstumas).
Daugiau vietos šaldytiems produktams galite padaryti išimdami stalčius
ir „Stop Frost“ lentyną (jei yra).
Nesijaudinkite dėl iš kompresoriaus sklindančių garsų, kurie šiame
trumpajame vadove aprašomi kaip įprasti.
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