
 
 

Lūdzu, vispirms izlasiet šo lietošanas rokasgrāmatu! 
Cienījamais pircēj! 
Ceram, ka jūsu produkts, kas ražots modernās rūpnīcās un pārbaudīts ļoti pedantiskas 
kvalitātes kontroles procedūras laikā, nodrošinās efektīvu darbību. 
Tādēļ pirms šīs iekārtas izmantošanas rūpīgi izlasiet visu lietošanas rokasgrāmatu un 
saglabājiet to lietošanai arī nākotnē. Ja atdosiet šo iekārtu kādam citam, pievienojiet tai 
arī šo lietošanas rokasgrāmatu. 

Lietošanas rokasgrāmata palīdzēs jums ātri un droši izmantot šo iekārtu. 
• Izlasiet šo rokasgrāmatu pirms produkta uzstādīšanas un izmantošanas. 

• Noteikti izlasiet drošības noteikumus. 
• Turiet šo rokasgrāmatu viegli pieejamā vietā, jo jums tā var būt nepieciešama vēlāk. 
• Izlasiet citus kopā ar iekārtu saņemtos dokumentus. 

Atcerieties, ka šī lietošanas rokasgrāmata var attiekties arī uz vairākiem citiem modeļiem. 
Šajā rokasgrāmatā būs norādītas atšķirības starp modeļiem. 

Simbolu paskaidrojums 

Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir izmantoti tālāk norādītie simboli. 

Svarīga informācija vai noderīgi padomi. 

 Brīdinājums par dzīvībai un īpašumam bīstamiem apstākļiem. 

 Brīdinājums par elektrisko spriegumu. 

UZMANĪBU! 
 

Lai garantētu jūsu sasaldēšanas iekārtas (kura izmanto viedei nekaitīgu dzesēšanas 
vielu R600a – uzliesmojošs tikai pie noteiktiem apstākļiem), ir nepieciešams ievērot 
sekojošo: 
 Netrauciet gaisa cirkulācijai ap iekārtu. 
 Neizmantojiet nekādas mehāniskās iekārtas atkausēšanas paātrināšanai. 
 Nesabojājiet dzesēšanas ķēdi. 
 Nodalījumā pārtikas produktu glabāšanai neizmantojiet nekādas mehāniskās 
iekārtas, ja ražotājs to neiesaka. 
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Jūsu ledusskapis 1 

 1.  Vadības panelis 
 2.  Iekšējais apgaismojums 
 3.  Svaigās pārtikas nodalījuma 

ventilators 
 4.    Regulējami korpusa plaukti  
 5.    Vīna pudeļu balsts 
 6.    00 Zone 
 7.    Atvikltnu vacini 
 8.    Atvilktnes 
 9.  Ledus paplāte 
  

 10.  Ātrās sasaldēšanas nodalījums  
 11.  Saldētās pārtikas nodalījums  
 12.  Regulējamas priekšējās kājas 
 13.  Plaukts 
 14.  Plaukts pudelēm 

 15.  Saldētavas ventilators 

Attēli šajā instrukciju rokasgrāmatā ir shematiski un var precīzi neatbilst jūsu 
iekārtai. Ja attiecīgās daļas nav iekļautas jūsu iegādātās iekārtas 
komplektācijā, tad tās attiecas uz citiem modeļiem. 
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Svarīgi brīdinājumi par drošību 2 

   Lūdzu, iepazīstieties ar šo informāciju. 
Šīs informācijas neievērošana var kļūt 
par cēloni traumām vai materiālajiem 
bojājumiem. Tā rezultātā visas garantijas 
un saistības par iekārtas drošību zaudēs 
spēku. 

Oriģinālās rezerves daļas tiks 
nodrošinātas 10 gadus, sākot ar produkta 
iegādes datumu. 

Paredzētā lietošana 

• Šī iekārta ir paredzēta lietošanai 
iekštelpās un norobežotās vietās, 
piemēram, mājās, 

• slēgtā darba vidē, piemēram, veikalos 
un birojos; 

• norobežotās apmešanās vietās, 
piemēram, fermās, viesnīcās un 
pansijās. 

•  To nevajadzētu izmantot ārpus 
telpām. 

Vispārējā drošība 

• Ja vēlaties atbrīvoties no šī 
izstrādājuma vai to pārstrādāt, mēs 
iesakām konsultēties ar pilnvarotu 
apkalpošanas centru, lai uzzinātu 
nepieciešamo informāciju un atrastu 
pilnvarotas organizācijas. 

• Sazinieties ar pilnvarotu apkalpošanas 
centru saistībā ar visiem jautājumiem 
un problēmām attiecībā uz ledusskapi. 
Neveiciet ledusskapja remontu vai 
pārveidošanu un neļaujiet to darīt 
citiem, neinformējot pilnvarotus 
pakalpojuma sniedzējus. 

• Piezīme par iekārtām ar saldēšanas 
kameru: neēdiet saldējumu un ledus 
gabaliņus tūlīt pēc izņemšanas no 
saldēšanas kameras! (Tas var izraisīt 
mutes apsaldēšanu.) 

 

• Piezīme par iekārtām ar saldēšanas 
kameru: neievietojiet šķidrus, pudelēs 
vai skārdenēs esošus dzērienus 
saldēšanās kamerā. Tie var saplīst. 

• Nepieskarieties sasaldētam ēdienam 
ar rokām, jo tas var pie tām pielipt. 

• Pirms atlaidināšanas vai tīrīšanas 
atvienojiet ledusskapi no 
barošanas avota. 

• Ledusskapja tīrīšanas un 
atlaidināšanas laikā nevajadzētu 
izmantot tvaiku un izgarojošus 
tīrīšanas līdzekļus. Šādos gadījumos 
garaiņi var piekļūt elektriskajām daļām 
un radīt īssavienojumu vai elektriskās 
strāvas triecienu. 

• Nekad neizmantojiet ledusskapja 
daļas, piemēram, durvis, kā 
atbalstu vai pakāpienu. 

• Neizmantojiet elektriskās iekārtas 
ledusskapja iekšpusē. 

• Neurbiet un nezāģējiet daļas, kurās 
cirkulē dzesēšanas šķidrums. 
Dzesēšanas šķidrums, kas var izplūst, 
kad iztvaices aparāta gāzes kanāli, 
cauruļvadu pagarinājumi vai virsmas 
apvalki tiek pārplēsti, izraisa ādas 
iekaisumus un acu traumas. 

• Ar nekādiem materiāliem neaizklājiet 
un nenobloķējiet ledusskapja 
ventilācijas atveres. 

• Elektroiekārtu remontu drīkst veikt tikai 
pilnvarotas personas. Labošana, ko 
veikušas nekompetentas personas, 
rada risku lietotājam. 
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 • Bojājuma gadījumā vai apkopes un 
labošanas darbu laikā atvienojiet 
ledusskapja strāvas padevi, atslēdzot 
attiecīgo drošinātāju vai atvienojot 
spraudkontaktu no elektrotīkla 
kontaktrozetes. 

• Atvienojot spraudkontaktu, to nevelciet 
aiz vada. 

• Stipros alkoholiskos dzērienus turiet 
cieši noslēgtus un vertikāli. 

• Nekādā gadījumā neglabājiet 
ledusskapī aerosolus, kuru sastāvā ir 
viegli  uzliesmojošas un 
sprādzienbīstamas vielas. 

• Neizmantojiet mehāniskas ierīces vai 
citus līdzekļus, lai paātrinātu 
atlaidināšanas procesu, ja vien tos nav 
ieteicis ražotājs. 

• Šī iekārtu nevar lietot personas ar 
ierobežotām fiziskajām, garīgajām un 
uztveres spējām vai cilvēki bez 
pieredzes un zināšanām (tostarp 
bērni), ja vien viņus neuzrauga 
persona, kas ir atbildīga par viņu 
drošību vai sniedz norādījumus par 
iekārtas izmantošanu. 

• Neizmantojiet bojātu ledusskapi. Ja 
jums rodas kaut kādas bažas, 
sazinieties ar apkalpošanas pārstāvi. 

• Ledusskapja elektrodrošība var tikt 
garantēta tikai tad, ja iezemējuma 
sistēma jūsu mājā atbilst standartiem. 

• Iekārtas pakļaušana lietus, sniega, 
saules un vēja iedarbībai apdraud 
elektrodrošību. 

• Ja spēka kabelis ir bojāts, lai izvairītos 
no briesmām, sazinieties ar pilnvarotu 
apkalpošanas centru. 

• Uzstādīšanas laikā nekādā gadījumā 
neievietojiet spraudkontaktu sienas 
kontaktligzdā. Pretējā gadījumā var 
rasties nāves draudu vai nopietnas 
traumas risks. 

• Šis ledusskapis ir paredzēts tikai 

pārtikas uzglabāšanai. To nevajadzētu 

izmantot nekādam citam mērķim. 

• Uzlīme ar izstrādājuma tehniskajiem 

datiem atrodas ledusskapja iekšpusē 

pa kreisi. 

• Nekādā gadījumā nepievienojiet 

ledusskapi pie elektrības taupīšanas 

sistēmas, jo tas var sabojāt ledusskapi. 

• Ja ledusskapim ir zils gaismas 

indikators, neskatieties uz to caur 

optiskām ierīcēm. 

• Ja ledusskapji ir manuāli vadāmi, tad 

pirms to pārstartēšanas pēc 

elektropadeves traucējumiem ir 

jāpagaida vismaz 5 minūtes. 

• Ja ledusskapis tiek atdots kādam 

citam, arī šī lietošanas rokasgrāmata ir 

jāatdod jaunajam īpašniekam. 

• Ledusskapja transportēšanas laikā 

izvairieties no spēka kabeļa 

bojājumiem. Kabeļa saliekšana var 

izraisīt ugunsgrēku. Nekādā gadījumā 

nelieciet uz spēka kabeļa smagus 

priekšmetus. 

• Pievienojot iekārtu barošanas avotam, 

nepieskarieties spraudkontaktam ar 

slapjām rokām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nepievienojiet ledusskapi vaļīgai 

sienas kontaktligzdai. 

• Drošības apsvērumu dēļ izvairieties no 

iekārtas iekšējo un ārējo daļu 

apšļakstīšanas ar ūdeni. 
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• Lai izvairītos no ugunsgrēka un 
sprādziena riska, ledusskapja tuvumā 
neizsmidziniet vielas, kuru sastāvā ir 
viegli uzliesmojušas gāzes, piemēram, 
propāna gāze. 

• Nekādā gadījumā nelieciet uz 
ledusskapja virsmas traukus ar ūdeni, 
jo tas var izšļakstīties un izraisīt 
elektriskās strāvas triecienu vai 
ugunsgrēku. 

• Nepārslogojiet ledusskapi ar pārāk lielu 
pārtikas daudzumu. Ja ledusskapis ir 
pārāk pilns, tad, atverot durvis, pārtika 
var izkrist no ledusskapja, radot 
kaitējumu jums vai iekārtai. 

• Nekādā gadījumā nelieciet priekšmetus 
uz ledusskapja virsmas, jo ledusskapja 
durvju atvēršanas vai aizvēršanas laikā 
tie var nokrist. 

• Ledusskapī nedrīkst turēt vakcīnas, 
temperatūras jutīgus medikamentus un 
zinātniskiem pētījumiem paredzētus 
materiālus, jo tiem ir nepieciešama 
noteikta uzglabāšanas temperatūra. 

• Ja ledusskapis netiks ilgstoši 
izmantots, tas jāatvieno no barošanas 
avota. Spēka kabeļa bojājuma 
gadījumā var sākties ugunsgrēks. 

• Spraudņa gals ir regulāri jātīra ar sausu 
drāniņu. Ja to nedarīsiet, tas var kļūt 
par ugunsgrēka cēloni. 

• Ja regulējamās kājiņas nav pareizi 
nostiprinātas uz grīdas, tad ledusskapis 
var kustēties. Regulējamo kājiņu 
pareiza nostiprināšana uz grīdas var 
novērst ledusskapja kustēšanos. 

• Nesot ledusskapi, neturiet to aiz durvju 
roktura. Pretējā gadījumā tas var 
nolūzt. 

• Novietojot iekārtu līdzās citam 
ledusskapim vai saldētavai, starp šīm 
iekārtām ir jābūt vismaz 8 cm 
attālumam. Pretējā gadījumā uz līdzās 
esošajām sienām var kondensēties 
mitrums. 

 

Informācija par iekārtām ar 
ūdens automātu 

Ūdensvada minimālais spiediens drīkst 
būt 1 bārs. Ūdensvada maksimālais 
spiediens drīkst būt 8 bāri. 

• Izmantojiet tikai dzeramo ūdeni. 

Bērnu drošība 

• Ja durvis ir slēdzamas, tad atslēga 
jāglabā bērniem nepieejamā vietā. 

• Jāuzrauga, lai bērni nespēlētos ar 
iekārtu. 

Atbilstība WEEE regulai un 
atbrīvošanās no atkritumiem 

 Simbols uz iekārtas vai tās 

iepakojuma norāda, ka nedrīkst no tās 

atbrīvoties kā no mājsaimniecības 

atkritumiem. Šis produkts jānogādā 

attiecīgajā savākšanas punktā, kurā tiek 

pieņemtas elektriskās un elektroniskās 

iekārtas otrreizējai izejvielu pārstrādei. 

Pareizi atbrīvojoties no šī produkta, jūs 

palīdzēsit novērst tā potenciālo negatīvo 

ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kas 

var rasties tad, ja neatbrīvosities no šī 

produkta pareizā veidā. Lai saņemtu 

sīkāku informāciju par šī produkta 

otrreizējo pārstrādāšanu, lūdzu, 

sazinieties ar savu vietējo pilsētas biroju, 

savu mājsaimniecības atkritumu 

savākšanas dienestu vai veikalu, kurā jūs 

šo produktu iegādājāties. 
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Informācija par iepakojumu 

Iekārtas iepakojums ir izgatavots no 
otrreizēji pārstrādājamiem materiāliem 
atbilstoši mūsu valsts vides aizsardzības 
noteikumiem. Neizmetiet iepakojuma 
materiālus kopā ar mājsaimniecības vai 
citiem atkritumiem. Nogādājiet tos vietējo 
pašvaldību norādītajās iepakojuma 
materiālu savākšanas vietās. 
Neaizmirstiet... 

Ikviens pārstrādātais materiāls ir 
nepieciešams dabai un mūsu 
nacionālajiem resursiem. 

Ja vēlaties dot savu ieguldījumu 
iepakojuma materiālu atkārtotā 
novērtēšanā, varat konsultēties ar vides 
aizsardzības organizācijām vai vietējām 
varas iestādēm savā dzīvesvietā. 

Brīdinājums par HCA 

Ja iekārtas dzesēšanas sistēma 
satur R600a 

Šī gāze ir viegli uzliesmojoša, Tādēļ 
pievērsiet uzmanību tam, lai 
izmantošanas un transportēšanas laikā 
dzesēšanas sistēma un cauruļvadi netiktu 
bojāti. Bojājuma gadījumā neturiet iekārtu 
potenciālu uguns avotu tuvumā, jo tas var 
izraisīt iekārtas aizdegšanos, un vēdiniet 
telpu, kurā novietota iekārta. 

Iekārtā izmantotais gāzes tips ir 
norādīts uz uzlīmes ar specifikācijas 
datiem ledusskapja iekšpuses kreisajā 
pusē. 

Nekādā gadījumā neatbrīvojieties no 
iekārtas, to sadedzinot. 
 

Kas jādara, lai taupītu enerģiju 

• Neturiet ledusskapja durvis 
ilgstoši atvērtas. 

Neievietojiet ledusskapī karstu pārtiku 
vai dzērienus. 

• Nepārpildiet ledusskapi, lai netiktu 
traucēta gaisa cirkulācija tā iekšpusē. 

• Nenovietojiet ledusskapi tiešā saules 
gaismā vai karstumu izstarojošu 
iekārtu, piemēram, krāsns, trauku 
mazgājamās iekārtas vai radiatoru, 
tuvumā. Turiet ledusskapi vismaz 30 
cm attālumā no karstuma avotiem un 
vismaz 5 cm attālumā no elektriskajām 
cepeškrāsnīm. 

• Pievērsiet uzmanību tam, lai pārtika 
atrastos aizvērtos traukos. 

• Piezīme par iekārtām ar saldēšanas 
kameru. Saldēšanas kamerā varat 
saglabāt maksimālo ēdiena daudzumu, 
izņemot no tās plauktu vai atvilktni. 
Norādītā saldēšanas kameras 
enerģijas patēriņa vērtība ir noteikta 
iekārtai ar izņemtu plauktu vai atviktni 
un maksimālo noslodzi. Nepastāv 
nekāds risks, izmantojot plauktu vai 
atvilktni atbilstoši sasaldējamās 
pārtikas formai un izmēram. 

• Sasaldētās pārtikas atlaidināšana 
ledusskapja nodalījumā gan ietaupīs 
elektroenerģiju, gan saglabās pārtikas 
kvalitāti. 

 

  Ja informācija ir norādītie lietošanas 

pamācībā nav jāņem vērā ražotājs 

par to neuzņemties nekādu atbildību. 

 Šajā lietošanas rokasgrāmatā sniegto 

norādījumu neievērošanas gadījumā 

ražotājs neuzņemas nekādu atbildību. 
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Uzstādīšana 3 

Lietas, kurām jāpievērš uzmanība 
ledusskapja pārvietošanas laikā 

1. Ledusskapja kontaktspraudnim ir jābūt 
atvienotam no elektrotīkla 
kontaktrozetes. Ledusskapim pirms 
transportēšanas ir jābūt iztukšotam un 
iztīrītam. 

2. Ledusskapja plauktiem, piederumiem, 
dzesēšanas nodalījumam utt. pirms 
atkārtotas iepakošanas ir jābūt cieši 
nostiprinātiem ar līmlenti, lai tos 
nodrošinātu pret jebkādiem triecieniem 
Iepakojums ir jānostiprina ar biezu lenti 
vai izturīgiem striķiem, un stingri 
jāievēro visi transportēšanas 
noteikumi. 

3. Oriģinālo iepakojumu un putuplastu 
vajadzētu saglabāt iekārtas 
transportēšanai vai pārvietošanai 
nākotnē. 

Pirms ledusskapja 
ieslēgšanas 

Pirms ledusskapja ieslēgšanas 
pārbaudiet tālāk norādītās lietas. 

1. Iztīriet ledusskapja iekšpusi, kā ieteikts 

sadaļā “Apkope un tīrīšana”. 

2. Ievietojiet ledusskapja spraudkontaktu 

sienas kontaktligzdā. Kad ledusskapja 

durvis tiek atvērtas, iedegas 

ledusskapja iekšējā apgaismojuma 

lampiņa. 

3. Kad sāk darboties kompresors, 

dzirdama skaņa. Pat tad, ja 

kompresors nedarbojas, troksni var 

radīt arī šķidrums un gāzes, kas 

atrodas dzesēšanas sistēmā, un tas ir 

normāli. 

4. Ledusskapja priekšējās malas var būt 

siltas. Tas ir normāli. Šīm vietām ir 

jābūt siltām, lai izvairītos no 

kondensācijas. 

 

Pievienošana elektrotīklam 

Pievienojiet iekārtu iezemētai 
kontaktligzdai, kas aizsargāta ar 
atbilstošas jaudas drošinātāju. Svarīgi! 

Savienojumam jāatbilst nacionālajiem 
noteikumiem. 
• Pēc uzstādīšanas 

spraudkontaktam jābūt viegli 
pieejamam. 

• Ledusskapja elektrodrošība var tikt 
garantēta tikai tad, ja iezemējuma 
sistēma jūsu mājā atbilst standartiem. 

• Spriegumam, kas norādīts uz 
uzlīmes iekārtas iekšpuses 
kreisajā pusē, ir jāatbilst tīklam 
spriegumam. 

• Savienošanai nedrīkst izmantot 
pagarinātājus un sadalītājus. 

 Bojātu strāvas kabeli drīkst mainīt 
tikai kvalificēts elektriķis. 

 Iekārtu nedrīkst izmantot, kamēr tā 
nav salabota! Pastāv elektriskās 
strāvas trieciena risks! 

Atbrīvošanās no iepakojuma 

Iepakojuma materiāli var būt bīstami 
bērniem. Glabājiet iepakojuma materiālus 
bērniem nepieejamā vietā vai 
atbrīvojieties no tiem atbilstoši vietējo 
varas iestāžu noteikumiem par 
atbrīvošanos no atkritumiem. Nemetiet 
tos prom kopā ar parastajiem 
mājsaimniecības atkritumiem, bet 
nogādājiet tos vietējo varas iestāžu 
norādītajās iepakojuma savākšanas 
vietās. 

Ledusskapja iepakojums ir izgatavots 
no otrreizēji pārstrādājamiem 
materiāliem. 
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Atbrīvošanās no vecā 
ledusskapja 

Atbrīvojieties no vecās iekārtas tā, lai 
netiktu nodarīts kaitējums videi. 
• Par atbrīvošanos no ledusskapja varat 
konsultēties ar pilnvarotu izplatītāju vai 
vietējās pašvaldības atkritumu 
savākšanas centru. 

Pirms atbrīvošanās no ledusskapja, 
nogrieziet spraudkontaktu un, ja uz 
durvīm ir slēdzenes, padariet tās 
neizmantojamas, lai pasargātu bērnus no 
jebkādām briesmām. 

Novietošana un uzstādīšana 

 Ja telpas, kurā ledusskapis tiks 
uzstādīts, durvis ir par šauru, lai 
ledusskapi ievietotu, sazinieties ar 
autorizētu pakalpojuma sniedzēju, lai tiktu 
izņemtas ledusskapja durvis un 
ledusskapi ievietotu pa durvīm sāniski. 
1. Uzstādiet ledusskapi vietā, kurā to 

iespējams viegli izmantot. 
2. Neturiet ledusskapi karstuma avotu 

tuvumā, mitrās vietās un tiešā saules 
gaismā. 

3. Lai nodrošinātu efektīvu darbību, 
apkārt ledusskapim ir jābūt pietiekamai 
ventilācijai. Ja ledusskapis ir jāievieto 
sienas nišā, jābūt vismaz 5 cm 
attālumam no griestiem un 5 cm 
attālumam no sienas. Nenovietojiet 
iekārtu uz tādiem materiāliem kā 
tepiķis vai paklājs. 

4. Novietojiet ledusskapi uz līdzenas 
grīdas virsmas, lai izvairītos no 
vibrācijas. 

 

Apgaismojuma lampas 
nomaiņa 

Lai nomainītu ledusskapja 
apgaismojuma lampu/LED, sazinieties ar 
pilnvarotu pakalpojuma sniedzēju. 
 Prietaise naudojamos lemputės nėra 

skirtos kambarių apšvietimui namų 
sąlygomis. Šios lemputės yra skirtos 
pagelbėti naudotojui saugiai ir patogiai 
sudėti maisto produktus į šaldytuvą ar 
šaldiklį. 
 Šiame prietaise naudojamos lempos turi 

atlaikyti ekstremalias sąlygas, pavyzdžiui, 
žemesnę nei –20°C temperatūrą. 
 

Durvju atvēršanas virziena maiņa 

Ledusskapja durvju atvēršanas 
virziens var tikt mainīts atbilstoši tā 
izmantošanas vietai. Ja nepieciešams, 
lūdzu, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto 
pakalpojumu sniedzēju. 
 

Kājiņu noregulēšana 

Ja ledusskapis nav stabils, 
Varat ledusskapi novietot stabili, 

pagriežot priekšējās kājiņas, kā parādīts 
attēlā. Stūris, kurā atrodas kāja, tiek 
nolaists uz leju, ja tiek pagriezts melnās 
bultiņas virzienā, un pacelts uz augšu, ja 
tiek pagriezts pretējā virzienā. Otras 
personas palīdzība, mazliet paceļot 
ledusskapi, atvieglos šo procesu. 
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Sagatavošana 4 

• Ledusskapis ir uzstādāms vismaz 30 
cm attālumā no tādiem karstuma 
avotiem kā plīts virsmas, krāsnis, 
centrālās apkures radiatori un plītis un 
vismaz 5 cm attālumā no elektriskajām 
krāsnīm, un to nedrīkst novietot tiešā 
saules gaismā. 

• Telpā, kurā tiks uzstādīts ledusskapis, 
temperatūrai ir jābūt vismaz 10° C. 
Ledusskapja darbināšana vēsākos 
apstākļos nav ieteicama, jo 
samazināsies tā efektivitāte. 

• Lūdzu, pārliecinieties, vai ledusskapja 
iekšpuse ir rūpīgi iztīrīta. 

• Ja ir jāuzstāda divi blakus esoši 
ledusskapji, starp tiem jānodrošina 
vismaz 2 cm atstarpe. 

•  Kad ledusskapis tiek ieslēgts pirmo 
reizi, lūdzu, ievērojiet šos norādījumus 
pirmo sešu darbības stundu laikā. 

• Durvis nevajadzētu atvērt pārāk 
bieži. 

• Ledusskapi nevajadzētu ieslēgt tukšu, 
bez ievietotas pārtikas. 

• Neatvienojiet ledusskapja 
spraudkontaktu no barošanas avota. 
Elektroapgādes traucējumu gadījumā, 
lūdzu, skatiet brīdinājumus nodaļā 
“Ieteicamie problēmu risinājumi”. 

• Oriģinālo iepakojumu un putuplastu 
vajadzētu saglabāt iekārtas 
transportēšanai vai pārvietošanai 
nākotnē. 

 



 
Ledusskapja lietošana 
 

5 
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*Izvēles iespēja: Attēli šajā lietotāja rokasgrāmatā ir uzmetumi un var neatbilst jūsu 
produktam pilnībā. Ja jūsu produktā nav atbilstošo daļu, tad informācija attiecas uz citiem 
modeļiem. 
 

Indikatoru panelis 
 

Uz indikatora paneļa ir iespējams iestatīt 
temperatūru un kontrolēt citas ierīces 
funkcijas, neatverot ierīces durvis. 
Vienkārši nospiediet pogu ar atbilstošās 
funkcijas attēlu. 
1. Elektrības padeves 
traucējumu/Augstas 
temperatūras/kļūdas brīdinājuma 
indikators 

Šis indikators (!) tiek iedegts strāvas 

padeves traucējumu, augstas 
temperatūras kļūmju un kļūdu brīdinājumu 
laikā. 
Ilgstošu strāvas padeves traucējumu laikā 
augstākā temperatūra, kas saldētavas 
nodalījumā tiek sasniegta, mirgos 
digitālajā displejā. Pēc tam, kad esat 
pārbaudījuši saldētavā ievietoto pārtiku 
( ), nospiediet brīdinājuma izslēgšanas 
taustiņu, lai izslēgtu paziņojumu par 
brīdinājumu. 
Lūdzu, apskatiet sadaļu “problēmu 
risinājumi” lietošanas instrukcijā, ja redzat, 
ka šis indikators ir iedegts. 
 

2. Enerģijas taupīšanas funkcija 
(displejs izslēgts):  
Ja tur produkts durvis aizvērtas uz ilgu 
laiku enerģijas taupīšanas funkcija tiek 
aktivizēta automātiski, kad tiek 
izgaismots 1 minūte un enerģijas 
taupīšanu simbols. (  ) Pēc enerģijas 
taupīšanas funkcijas aktivizēšanas tiek 
izslēgti visi displeja simboli, izņemot 
enerģijas taupīšanas simbolu. Ja tiek 
nospiesta kāda cita poga vai atvērtas 
durvis, kamēr enerģijas taupīšanas 
funkcija ir aktivizēta, tad šī funkcija tiks 
atcelta un displejā atkal parādīsies visi 
parastie simboli.  

Enerģijas taupīšanas funkcija tiek 
aktivizēta, kad izstrādājums tiek 
piegādāts no rūpnīcas, un to nevar 
atcelt. 
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3. Funkcija “Quick fridge” 
Nospiežot šo pogu, lai aktivizētu vai 

deaktivizētu ātro pavārs funkciju ( ) 

 Izmantojiet ātrās atdzesēšanas funkciju, 
ja vēlaties ātri atdzesēt pārtiku pirms 
ievietošanas ledusskapja nodalījumā. Ja 
vēlaties atdzesēt lielu svaigas pārtikas 
apjomu, izmantojiet šo funkciju pirms 
pārtikas ievietošanas ledusskapī. 

 Ja neizslēgsit šo funkciju, tā izslēgsies 
automātiski pēc 1 stundām vai brīdī, kad 
ledusskapja nodalījuma temperatūra 
sasniegs vēlamo līmeni. 

 Šī funkcija netiek atcelta, ja pēc strāvas 
padeves traucējumiem tiek atjaunota strāvas 
padeve. 
4. Ledusskapja nodalījuma temperatūras 
iestatīšanas poga 
Nospiediet šo pogu, lai ledusskapja 
nodalījumā iestatītu 8, 7,6, 5,4,3, 2, 1, 8... 
grādu temperatūru. Nospiediet šo pogu, lai 
iestatītu vēlamo ledusskapja nodalījuma 

temperatūru. ( ) 
5. Atvaļinājuma funkcija 
Lai pārslēgtu ledusskapja darbības režīmu 
uz atvaļinājuma režīmu, nospiediet šo pogu ( 

) un turiet 3 sekundes līdz brīdim, kad 
ieslēgsies atvaļinājuma režīma indikators 

( ). 
Kad ledusskapis darbojas atvaļinājuma 
režīmā, ledusskapja nodalījuma 
temperatūras indikatorā redzami simboli “- -
”, un ledusskapja nodalījumā nenotiek 
aktīva atdzesēšana. 
Kad ledusskapis darbojas atvaļinājuma 
režīmā, ledusskapja galvenais nodalījums 
nav piemērots pārtikas uzglabāšanai. Citos 
ledusskapja nodalījumos tiks saglabāta 
iepriekš iestatītā temperatūra.  

Lai izslēgtu šo funkciju, atkārtoti nospiediet 
pogu Atvaļinājuma funkcija.  

6. Brīdinājuma izslēgšana:  
Strāvas padeves traucējumu/augstas 
temperatūras signāla gadījumā pēc 
saldētavas nodalījumā esošās pārtikas 
pārbaudes nospiediet signāla izslēgšanas 

pogu ( ), lai nodzēstu šo brīdinājumu.  

 

7. Taustiņu bloķēšana  
Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu 

bloķēšanas pogu ( 3”) 3 sekundes. Tiks 

iedegts taustiņu bloķēšanas simbols ( ), un 
taustiņu bloķēšanas režīms tiks aktivizēts. 
Pogas nedarbosies tad, kad ir ieslēgts pogu 
bloķēšanas režīms. Atkārtoti nospiediet un 
turiet pogu bloķēšanas pogu 3 sekundes. 
Pogu bloķēšanas simbols izslēgsies un pogu 
bloķēšanas režīms tiks izslēgts.  

Nospiediet pogu Taustiņu bloķēšana, ja 
vēlaties, lai netiktu mainīti ledusskapja 

temperatūras iestatījumi ( 3’’).  

8. “Eco fuzzy” funkcija  
Lai ieslēgtu "Eco fuzzy" funkciju, nospiediet 
un turiet "Eco fuzzy" pogu 1 sekundi. Ne 
vēlāk kā pēc 6 stundām ledusskapis sāks 
darboties visekonomiskākajā režīmā. Kad šī 
funkcija tiks aktivizēta, tiks iedegts 

ekonomiskas lietošanas indikators ( ). Lai 
izslēgtu "Eco fuzzy" funkciju, nospiediet un 
turiet "Eco fuzzy" pogu 3 sekundes.  

Šis indikators iedegas pēc 6 stundām no 
"Eco fuzzy" ieslēgšanas brīža. 

9. Saldētāja nodalījuma temperatūras 
iestatīšanas poga  
Nospiediet šo pogu, lai ledusskapja 
saldētāja nodalījumā iestatītu -18,-19, -
20,-21, -22 ,-24 ,-18... grādu 
temperatūru. Nospiediet šo pogu, lai 
iestatītu vēlamo saldētāja nodalījuma 

temperatūru.( )  
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10. “Icematic” izslēgšanas indikators 
(tikai par produktiem ar icematic 
mašīna) 

Norāda, vai funkcija “icematic” darbojas vai 
nedarbojas. (0/03’’) Ja ieslēgts, tad funkcija 
“icematic” nedarbojas. Lai funkcija 
“icematic” atkal darbotos, nospiediet un 
turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas 
pogu 3 sekundes.  

 Pēc šīs funkcijas atlasīšanas tiks 
pārtraukta ūdens plūsma no ūdens 
tvertnes. Tomēr jūs varat izņemt iepriekš 
sagatavoto ledu no “icematic” nodalījuma.  

11. Ātrās sasaldēšanas poga/ “Icematic” 
ieslēgšanas un izslēgšanas poga  
Nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu 
ātrās sasaldēšanas funkciju. Pēc šīs 
funkcijas aktivizēšanas saldētāja 
nodalījums tiks atdzesēts līdz temperatūrai, 
kas ir zemāka par iestatīto temperatūras 

vērtību. ( )  

 Lai ieslēgtu un izslēgtu “icematic” 
funkciju, nospiediet un turiet nospiestu 
pogu 3 sekundes (tikai par produktiem ar 
icematic mašīna). Izmantojiet ātrās 
sasaldēšanas funkciju, ja vēlaties ātri 
sasaldēt pārtiku, kas ir ievietota ledusskapī. 
Ja vēlaties sasaldēt lielu svaigas pārtikas 
apjomu, izmantojiet šo funkciju pirms 
pārtikas ievietošanas galvenajā 
ledusskapja nodalījumā.  

Ja neizslēgsit ātrās sasaldēšanas 
funkciju, tā izslēgsies automātiski pēc 
25 stundām vai pēc tam, kad ledusskapja 
nodalījuma temperatūra sasniegs vēlamo 
līmeni.  

 Šī funkcija netiek atcelta, ja pēc strāvas 
padeves traucējumiem tiek atjaunota 
strāvas padeve.  
 

Duāla dzesēšanas sistēma 
 

 Ledusskapis ir aprīkots ar divām 

atsevišķām dzesēšanas sistēmām, kas 

atdzesē svaigās pārtikas nodalījumu un 

saldētāja nodalījumu. Tādejādi, svaigās 

pārtikas nodalījuma un saldēšanas 

kameras nodaļas gaiss nesajaucas. 

Šo divu atsevišķo dzesēšanas sistēmu 

dēļ dzesēšanas ātrums ir daudz lielāks 

nekā citos ledusskapjos. Nodalījumos 

esošā smaka nesajaucas. Atlaidināšana 

notiek atsevišķi, tādēļ nodrošināta arī 

elektroenerģijas papildu ietaupīšana. 
 

Harvest Fresh  
 

Ar HarvestFresh tehnoloģiju izgaismotos 
nodalījumos uzglabāti augļi un dārzeņi 
ilgāk saturā saglabā vitamīnus (A un C 
vitamīnu), pateicoties zilas, zaļas, 
sarkanas gaismas un tumsas cikliem, 
kas simulē diennakts ciklu. 
 

Ja HarvestFresh tehnoloģijas darbības 
tumšā perioda laikā atvērsiet durvis, 
ledusskapis to automātiski noteiks un 
ieslēgs zilo, zaļo vai sarkano gaismu, lai 
jūsu ērtībām izgaismotu nodalījumu. Pēc 
ledusskapja durvju aizvēršanas tumšais 
periods turpināsies, diennakts ciklā 
atveidojot nakti. 
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1. Nesasaldējiet pārāk lielu pārtikas 
daudzumu vienā reizē. Pārtikas kvalitāte 
vislabāk saglabāsies tad, ja tā tiks pēc 
iespējas ātrāk pilnīgi sasaldēta. 

2. Uzmanieties, un nenovietojiet 
vienkopus jau sasaldētu pārtiku un 
svaigu pārtiku. 

3. Parūpējieties par to, lai ledusskapī 
esošie neapstrādātie produkti 
nesaskartos ar gatavo pārtiku. 

4. Maksimālo saldētās pārtikas 
uzglabāšanas vietas tilpumu var panākt 
saldēšanas kameru izmantojot bez 
atvilktnēm. Iekārtas elektroenerģijas 
patēriņš norādīts pilnai saldēšanas 
kamerai, pārtikas uzglabāšanai 
izmantojot plauktus un neizmantojot 
atvilktnes.  

5. Saldēšanas kameras sākotnējā 
saldēšanas procesa laikā ieteicams 
novietot pārtikas produktus uz augšējā 
plaukta. 
 

Nodalījums ātrbojīgas pārtikas 

uzglabāšanai (zema temperatūra\ 

-20C–+30C) 

Šis nodalījums ir paredzēts (pēc 
nepieciešamības) lēni atlaidināmas 
saldētas pārtikas (gaļas, zivju, vistas utt.) 
uzglabāšanai. Zemas temperatūras 
nodalījums ir visaukstākā vieta 
ledusskapī, kur ideālos apstākļos var tikt 
uzglabāti piena produkti (siers, sviests), 
gaļa, zivis vai mājputnu gaļa. 
Šajā nodalījumā nevajadzētu glabāt 
dārzeņus un/vai augļus. 
 

Svaigas pārtikas sasaldēšana 

• Ietiniet vai nosedziet pārtiku pirms 
ievietošanas ledusskapī. 

• Pirms ievietošanas ledusskapī karsta 
pārtika ir jāatdzesē līdz istabas 
temperatūrai. 

• Pārtikai, ko vēlaties sasaldēt, ir jābūt 
svaigai un labas kvalitātes. 

• Pārtika ir jāsadala porcijās saskaņā ar 
ģimenes ikdienas vai ēdienreižu patēriņa 
vajadzībām. 

• Pārtika ir jāiepako gaisu necaurlaidīga 
veidā, lai izvairītos no tās izžūšanas, pat 
ja tā ir jāuzglabā īsu laiku. 

• Materiāliem, kurus izmantosit kā 
iepakojumu, ir jābūt noturīgiem pret 
aukstumu un mitrumu, kā arī 
hermētiskiem. Pārtikas iepakojuma 
materiāliem ir jābūt pietiekami bieziem 
un izturīgiem. Pretējā gadījumā pārtikas 
produkti, sasalstot sacietējot, var pārdurt 
iepakojumu. Pārtikas drošai 
uzglabāšanai ir svarīgi, lai iepakojums 
būtu cieši aizvērts. 

• Saldēto pārtiku jāizmanto uzreiz pēc 
atlaidināšanas un nekādā gadījumā 
nedrīkst atkārtoti sasaldēt. 

• Siltas pārtikas ievietošana saldēšanas 
kamerā liek dzesēšanas sistēmai 
nepārtraukti darboties, līdz pārtika ir 
sasaldēta. 

• Lai nodrošinātu vislabākos rezultātus, 
lūdzu, ievērojiet tālāk sniegtos 
norādījumus. 
 



 

Saldēšanas kameras 
iestatīšana 

Ledusskapja 
nodalījuma 
iestatīšana 

Paskaidrojumi 

-18°C 4 °C Tas ir parasti ieteicamais iestatījums. 

-20,-22 vai-24° C 4 °C Šie iestatījumi ir ieteicami, kad apkārtējā 
temperatūra pārsniedz 30°C. 

Funkcija “Quick 
Freeze” 

4 °C Izmantojiet, kad vēlaties sasaldēt pārtiku 
īsā laikā. To ieteicams izmantot gaļas un 
zivju izstrādājumu kvalitātes saglabāšanai. 

-18°C vai aukstāks 2°C Ja jums šķiet, ka ledusskapja nodalījums 
nav pietiekoši auksts karstuma vai biežas 
durvju virināšanas dēļ. 

-18°C vai aukstāks Funkcija “Quick 
Fridge” 

Jūs varat to izmantot, ja ledusskapja 
nodalījums ir pārpildīts vai ja vēlaties 
strauji atdzesēt pārtiku. Ieteicams aktivizēt 
funkciju “Quick Fridge” 4-8 stundas pirms 
pārtikas ievietošanas ledusskapī. 

 
 

Pārtikas ievietošana 

Saldēšanas 
kameras 
plaukti 

Dažāda saldēta pārtika, 
teiksim, gaļa, zivis, 

saldējums, dārzeņi utt. 

Olu turētājs Olas 

Ledusskapis 

nodalījums 

plaukti 

Ēdiens katlos/pannās, 
pārsegtos šķīvjos un 

noslēgtos traukos 

Ledusskapja 
nodalījuma 
durvju plaukti 

Nelieli un iepakoti 
produkti vai dzērieni 

(teiksim, piens, augļu sula 
un alus) 

Augļu 
nodalījums 

Augļi un dārzeņi 

Svaigo 
produktu 
nodalījums 

Delikateses (siers, 
sviests, salami utt.) 

 

Ieteikumi par sasaldētas 
pārtikas uzglabāšanu 

• Iepakota, komerciāli sasaldēta pārtika 
ir jāuzglabā saskaņā ar ražotāja 
norādījumiem par saldētas pārtikas 
uzglabāšanas nodalījuma izmantošanu. 

• Lai saldētas pārtikas ražotāja un 
pārdevēja nodrošinātā kvalitāte tiktu 
saglabāta, jāņem vērā tālākie norādījumi. 
 

1. Pēc iespējas ātrāk pēc 
iepakojumu iegādes tos ievietojiet 
saldētavā. 

2. Pārliecinieties, vai iepakojuma 
saturs ir marķēts un datēts. 

3. Nepārsniedziet uz datuma 
norādītos „Izlietot līdz” vai „Derīguma 
termiņš” datumus. 

Atlaidināšana 
 

Ledusskapja nodalījuma atlaidināšana 

notiek automātiski. 
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Ieteikumi par svaigās pārtikas 

nodalījuma izmantošanu 

*izvēles iespēja 

• Nepieļaujiet pārtikas saskari ar 
temperatūras sensoru svaigās pārtikas 
uzglabāšanas nodalījumā. Lai svaigās 
pārtikas uzglabāšanas nodalījumā tiktu 
saglabāta ideālā uzglabāšanas 
temperatūra, sensora darbību nedrīkst 
traucēt pārtika. 
• Neievietojiet iekārtā karstu ēdienu. 
 

Informācija par dziļo saldēšanu 

Lai saglabātu pārtikas labo kvalitāti, tā 
pēc ievietošanas saldēšanas kamerā ir 
pēc iespējas ātrāk jāsasaldē. 

TSE normatīvs pieprasa (atbilstoši 
zināmiem mērījumu noteikumiem), lai 
ledusskapis 24 stundu laikā uz katriem 
100 litriem saldēšanas kameras tilpuma 
32 °C ārējās vides temperatūrā sasaldētu 
vismaz 4,5 kg pārtikas līdz -18 °C vai 
zemākai temperatūrai. 

Pārtikas ilgstoša glabāšana ir 
iespējama tikai -18° C vai zemākā 
temperatūrā. 

Jūs varat saglabāt pārtiku svaigu 
daudzus mēnešus (-18 °C vai zemākā 
dziļās saldēšanas temperatūrā). 

UZMANĪBU!  

• Pārtika ir jāsadala porcijās saskaņā ar 
ģimenes ikdienas vai ēdienreižu patēriņa 
vajadzībām. 
• Pārtika ir jāiepako gaisu necaurlaidīga 
veidā, lai izvairītos no tās izžūšanas, pat 
ja tā ir jāuzglabā īsu laiku. 

Iepakošanai nepieciešamie materiāli: 
• Aukstumu izturīga līmlenta 
• Pašlīmējoša uzlīme 
• Gumijas gredzeni 
• Pildspalva 

Iepakošanai izmantotajiem materiāliem 
ir jābūt neplīstošiem, aukstumu, mitrumu, 
smaku, eļļu un skābju necaurlaidīgiem. 

Sasaldējamā pārtika nedrīkst nonākt 
saskarē ar iepriekš sasaldētiem 
produktiem, lai novērstu to daļēju 
atkušanu. Izkususī pārtika ir jāizlieto, un 
to nedrīkst atkārtoti sasaldēt. 
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Apkope un tīrīšana 6 

 Iekārtas ārējo virsmu un hromēto 
daļu tīrīšanai nekad neizmantojiet 
tīrīšanas līdzekļus vai ūdeni, kura 
sastāvā ir hlors. Hlors rada šādu 
metāla virsmu koroziju. 

Plastmasas virsmu 
aizsargāšana 

 Nelieciet ledusskapī šķidras eļļas vai 
eļļā gatavotus ēdienus nenoslēgtos 
traukos, jo tie bojā ledusskapja 
plastmasas virsmas. Ja uz 
plastmasas virsmām izlīst vai 
izsmērējas eļļa, uzreiz notīriet un 
noskalojiet attiecīgo vietu ar siltu 
ūdeni. 
 

 Nekādā gadījumā tīrīšanai 
neizmantojiet benzīnu, benzolu 
vai līdzīgas vielas. 

 Pirms tīrīšanas ieteicams atvienot 
iekārtu no strāvas avota. 

Nekad tīrīšanai neizmantojiet asus 
abrazīvus instrumentus, ziepes, 
mājsaimniecības tīrīšanas līdzekļus, 
mazgāšanas līdzekļus un pulējamo 
vasku. 

 Notīriet ledusskapja korpusu ar 
remdenu ūdeni un nosusiniet. 

 Izmantojiet mīkstu drāniņu, kas 
samitrināta 0,57 l ūdens un 1 tk. 
sodas šķīdumā un izgriezta, lai iztīrītu 
iekārtas iekšpusi; pēc tam iekārtu 
nosusiniet. 

 Ūdens nedrīkst iekļūt lampas 
korpusā un citās elektriskās iekārtās. 

 Ja ledusskapis netiek izmantots 
ilgāku laiku, atvienojiet strāvas kabeli, 
izņemiet visu pārtiku, iztīriet 
ledusskapi un atstājiet durvis 
pusvirus. 

 Regulāri pārbaudiet durvju blīves, lai 
pārliecinātos, ka tās ir tīras un tajās 
nav sakrājušās pārtikas daļiņas. 

 Lai izņemtu durvju plauktus, izņemiet 
visu ledusskapja saturu un pēc tam 
paceliet plauktus no apakšas uz 
augšu. 

 



 

18    LV 

Problēmu novēršana 7 

Ledusskapis nedarbojas. 

• Spraudkontakts nav pareizi ievietots kontaktligzdā. >>>Rūpīgi ievietojiet 
spraudkontaktu kontaktligzdā. 
• Iespējams, ir izdedzis drošinātājs kontaktligzdai, kurai pievienots ledusskapis, 
vai arī izsists galvenais drošinātājs. >>>Pārbaudiet drošinātāju. 

Kondensācija uz ledusskapja nodalījuma sānu sienas (MULTIZONE, COOL 
CONTROL un FLEXI ZONE). 

• Apkārtējā vide ir ļoti auksta. >>>Neuzstādiet ledusskapi vietās, kur 
temperatūra var kļūt zemāka par 10° C. 
• Durvis tiek bieži atvērtas. >>>Izvairieties no biežas ledusskapja durvju 
atvēršanas un aizvēršanas. 
• Apkārtējā vide ir ļoti mitra. >>>Neuzstādiet ledusskapi vietās ar augstu gaisa 
mitruma līmeni. 
• Šķidrumu saturoša pārtika tiek uzglabāta atvērtos traukos. >>>Neturiet 
šķidrumu saturošu pārtiku atvērtos traukos. 
• Ledusskapja durvis ir atstātas pusvirus. >>>Aizveriet ledusskapja durvis. 
• Termostatā ir iestatīta ļoti zema temperatūra. >>>Iestatiet piemērotu temperatūru 
termostatā. 

Kompresors nedarbojas 

• Kompresora termiskā aizsardzība atslēdzas pēkšņu elektroapgādes traucējumu 
gadījumā vai arī pieslēgšanas un atslēgšanas laikā, jo dzesēšanas šķidrums 
ledusskapja dzesēšanas sistēmā nav sabalansēts. Ledusskapis sāks darboties 
pēc aptuveni 6 minūtēm. Lūdzu, sazinieties ar apkopes centru, ja ledusskapis 
nesāk darboties pēc šī laika perioda paiešanas. 
• Ledusskapis izpilda atlaidināšanas ciklu. >>>Tas ir normāli ledusskapim, kas 
veic pilnīgi automātisku atlaidināšanu. Atlaidināšanas cikls periodiski atkārtojas. 
• Ledusskapis nav pievienots kontaktligzdai. >>>Pārbaudiet, vai spraudkontakts ir 
pilnībā ievietots kontaktligzdā. 
• Temperatūras iestatījumi nav pareizi. >>>Izvēlieties atbilstošu temperatūras 
vērtību. 
• Noticis strāvas padeves pārtraukums. >>>Pēc elektropadeves atjaunošanas 
atsāksies normāla ledusskapja darbība. 

Darbības troksnis palielinās, kad ledusskapis darbojas. 

• Ledusskapja veiktspēja var mainīties atkarībā no ārējās temperatūras izmaiņām. 
Tas ir normāli un nav defekts. 

 

Lūdzu, pārskatiet šo sarakstu pirms sazināšanās ar apkopes centru. Tas ietaupīs jūsu 

laiku un naudu. Šajā sarakstā iekļautas bieži sastopamas problēmas, kas nav saistītas 

ar defektīvu ražojumu vai defektīva materiāla izmantošanu. Jūsu iekārtai var nebūt 

visas šeit aprakstītās funkcijas. 
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Ledusskapis darbojas bieži vai ilgu laiku. 

• Iespējams, ka jaunais ledusskapis ir platāks par iepriekšējo. Lieli ledusskapji 
darbojas ilgāku laika periodu. 
• Iespējams, ka telpā ir augsta temperatūra. >>>Ja apkārtējās vides temperatūra 
ir augsta, iekārta darbojas ilgāk. 
• Ledusskapis ir nesen pievienots kontaktligzdai vai piepildīts ar pārtiku. >>>Ja 
ledusskapis ir nesen pievienots kontaktligzdai vai piepildīts ar pārtiku, tad 
iestatītās temperatūras sasniegšanai ir nepieciešams vairāk laika. Tas ir normāli. 
• Iespējams, ka nesen ledusskapī ievietots liels daudzums karsta ēdiena. 
>>>Nelieciet ledusskapī karstu ēdienu. 
• Iespējams, ka durvis tiek bieži atvērtas vai ilgstoši atstātas pusvirus. >>>Siltais 
gaiss, kas iekļūst ledusskapī, liek tam darboties ilgāku laiku. Neatveriet durvis 
bieži. 
• Iespējams, ka saldētavas vai ledusskapja nodalījuma durvis atstātas pusvirus. 
>>>Pārbaudiet, vai durvis ir pilnīgi aizvērtas. 
• Iestatīta ļoti zema ledusskapja temperatūra. >>>Iestatiet augstāku ledusskapja 
temperatūru un gaidiet, līdz šī temperatūra tiek sasniegta. 
• Ledusskapja vai saldēšanas kameras durvju blīves var būt netīras, nodilušas, 
ieplīsušas vai nepareizi uzstādītas. >>>Notīriet vai nomainiet blīves. 
Bojāts/ieplīsis blīvējums liek ledusskapim darboties ilgāku laiku, lai saglabātu 
esošo temperatūru. 

Saldēšanas kameras temperatūra ir ļoti zema, bet ledusskapja temperatūra ir 
apmierinoša. 

• Iestatīta ļoti zema saldētavas temperatūra. >>>Iestatiet augstāku saldētavas 
temperatūru un pārbaudiet. 

Ledusskapja temperatūra ir ļoti zema, bet saldēšanas kameras temperatūra ir 
apmierinoša. 

• Iestatīta ļoti zema ledusskapja temperatūra. >>>Iestatiet augstāku 
ledusskapja temperatūru un pārbaudiet. 

Pārtika, kas atrodas ledusskapja nodalījuma atvilktnēs, sasalst. 

• Iestatīta ļoti augsta ledusskapja temperatūra. >>>Iestatiet zemāku 
ledusskapja temperatūru un pārbaudiet. 

Ledusskapja vai saldēšanas kameras temperatūra ir ļoti augsta. 

• Iestatīta ļoti augsta ledusskapja temperatūra. >>>Ledusskapja nodalījuma 
temperatūra ietekmē saldētavas temperatūru. Mainiet ledusskapja vai saldētavas 
temperatūru un pagaidiet, līdz attiecīgie nodalījumi sasniedz atbilstošo 
temperatūru. 
• Durvis tiek bieži atvērtas vai ilgstoši atstātas pusvirus. >>>Izvairieties no biežas 
durvju atvēršanas. 
• Durvis ir pusvirus. >>>Pilnībā aizveriet durvis. 
• Ledusskapis ir nesen pievienots kontaktligzdai vai piepildīts ar pārtiku. >>>Tas ir 
normāli. Ja ledusskapis ir nesen pievienots elektrotīkla kontaktrozetei vai piepildīts 
ar pārtiku, tad iestatītās temperatūras sasniegšanai nepieciešamais laiks ir ilgāks. 
• Iespējams, ka nesen ledusskapī ievietots liels daudzums karsta ēdiena. 
>>>Nelieciet ledusskapī karstu ēdienu. 
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Vibrācija vai trokšņi. 

• Grīda nav līdzena vai pietiekami izturīga. >>> Ja ledusskapis šūpojas, kad tiek 
viegli pabīdīts, novietojiet to stabili, noregulējot kājiņas. Pārliecinieties arī par to, 
vai grīda ir līdzena un pietiekami izturīga, lai spētu noturēt ledusskapi. 
• Uz ledusskapja novietoti priekšmeti var radīt troksni. >>>Noņemiet šos 
priekšmetus no ledusskapja. 

No ledusskapja atskan trokšņi, kas izklausās pēc šķidruma plūšanas, 
izsmidzināšanas utt. 

• Atbilstoši ledusskapja darbības principiem tajā plūst šķidrums un gāze. Tas ir 
normāli un nav defekts. 

No ledusskapja atskan svilpšanai līdzīga skaņa. 

• Ledusskapja dzesēšanai tiek izmantoti ventilatori. Tas ir normāli un nav defekts. 

Kondensācija uz ledusskapja iekšējām sienām. 

• Karsti un mitri laika apstākļi palielina ledus un kondensāta veidošanos. Tas ir 
normāli un nav defekts. 
• Durvis tiek bieži atvērtas vai ilgstoši atstātas pusvirus. >>>Izvairieties no biežas 
durvju atvēršanas. Ja durvis ir atvērtas, tad aizveriet. 
• Durvis ir pusvirus. >>>Pilnībā aizveriet durvis. 

Ledusskapja ārpusē vai starp durvīm rodas mitrums. 

• Iespējams, ka ir augsts gaisa mitrums. Slapjos laika apstākļos tas ir normāli. 
Kad mitrums būs mazāks, kondensāts izzudīs. 

Slikta smaka ledusskapī. 

• Netiek veikta regulāra tīrīšana. >>>Regulāri tīriet ledusskapja iekšpusi ar sūkli un 
siltu ūdeni vai ūdenī izšķīdinātu karbonātu. 
• Iespējams, ka smaku rada pārtikas uzglabāšanas trauki vai iepakojuma materiāli. 
>>>Pārtikas uzglabāšanai izmantojiet citus traukus vai citas markas iepakojuma 
materiālu. 
• Pārtika ir ievietota ledusskapī nenoslēgtos traukos. >>>Turiet pārtiku slēgtos 
traukos. Nepatīkamu smaku var radīt mikroorganismi, kuri sāk izplatīties no 
nenosegtajiem traukiem. 
• Izņemiet no ledusskapja pārtiku, kuras derīguma termiņš ir beidzies vai kura ir 
sabojājusies. 

Durvis nevar aizvērt. 

• Pārtikas iepakojumi traucē aizvērt durvis. >>>Pārvietojiet iepakojumus, kuri 
traucē aizvērt durvis. 
• Ledusskapis nav novietots taisnā stāvoklī uz grīdas. >>>Noregulējiet 
ledusskapja kājiņas, lai tas atrastos taisnā stāvoklī. 
• Grīda ir nelīdzena vai nav pietiekami izturīga. >>>Pārliecinieties, vai grīda ir 
līdzena un spēj noturēt ledusskapja svaru. 

Augļu nodalījuma atvilktnes ir iesprūdušas. 

• Pārtika pieskaras atvilktnes griestiem. >>>Pārkārtojiet atvilktnē esošo pārtiku. 

 


