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DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Noteikti jāizlasa un jāievēro
Pirms ierīces lietošanas rūpīgi 
izlasiet šos drošības norādījumus. 
Saglabājiet šos norādījumus 
turpmākām uzziņām.
Šī rokasgrāmata un pati ierīce 
sniedz svarīgus drošības 
brīdinājumus, kas ir jāizlasa 
un vienmēr jāievēro. Ražotājs 
neuzņemas atbildību par 
bojājumiem, kas radušies 
nepiemērotas lietošanas vai 
nepareizu vadības elementu 
iestatīšanas dēļ.

 Ļoti maziem bērniem (0-3 
gadi) jāatrodas drošā attālumā no 
ierīces. Maziem bērniem (3-8 gadi) 
jāatrodas drošā attālumā no ierīces, 
ja vien tie netiek nepārtraukti 
uzraudzīti. Bērni no 8 gadu vecuma 
un personas ar fiziskiem, jušanas 
vai garīgiem traucējumiem vai bez 
pieredzes un zināšanām var lietot 
šo ierīci, ja tās tiek uzraudzītas 
vai instruētas par ierīces drošu 
lietošanu un izprot ar to saistītos 
riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar 
ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi 
nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo 
uzraudzības.
Bērniem no 3 līdz 8 gadiem ir 
atļauts ievietot un izņemt produktus 
no saldēšanas ierīcēm.
ATĻAUTĀ LIETOŠANA

 UZMANĪBU! Ierīci nav paredzēts 
darbināt ar ārēju slēdža ierīci, kā 
taimeri vai atsevišķu tālvadības 
sistēmu.

 Šo ierīci ir paredzēts izmantot 
sadzīvē un tamlīdzīgi, piemēram: 
personāla virtuves zonā veikalos, 

birojos un citās darba vidēs; 
zemnieku saimniecībās; klientu 
istabās viesnīcās, moteļos un citās 
līdzīga tipa apmešanās vietās.

 Šī ierīce nav paredzēta 
profesionāliem nolūkiem.
Neizmantojiet ierīci ārpus telpām.

 Ierīcē uzstādītā spuldzīte ir 
speciāli paredzēta sadzīves tehnikai 
un nav piemērota izmantošanai kā 
gaismeklis telpu izgaismošanai (EK 
Regula 244/2009).

 Ierīce ir piemērota izmantošanai 
vietās, kur istabas temperatūra 
ir turpmāk norādītajā amplitūdā 
atbilstoši klimata klasei, kas 
norādīta uz datu plāksnītes. 
Ierīce var darboties nepareizi, ja 
tā ir ilgstoši atstāta vidē, kuras 
temperatūra ir ārpus norādītās 
amplitūdas.
Klimatiskā klase, vides 
temperatūras:
SN: No 10 līdz 32 °C
ST: No 16 līdz 38 °C;
N: No 16 līdz 32 °C
T: No 16 līdz 43 °C
 Šī ierīce nesatur CFC. 

Dzesētāja kontūrā ir R600a 
(ogļūdeņradis). Ierīces 
ar izobutānu (R600a): 
izobutāns ir dabīga gāze, kas 
neietekmē apkārtējo vidi, bet ir 
uzliesmojoša. 
Tāpēc pārliecinieties, vai 
dzesētāja kontūra caurules 
nav bojātas, it īpaši 
pirms dzesētāja kontūra 
iztukšošanas.
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 BRĪDINĀJUMS! Nesabojājiet 
ierīces dzesēšanas kontūra 
caurules.

 BRĪDINĀJUMS! Pārliecinieties, 
lai ventilācijas lūkas ierīces korpusā 
vai iebūvētajā struktūrā nebūtu 
nosprostotas.

 BRĪDINĀJUMS! Lai paātrinātu 
atkausēšanu, neizmantojiet 
mehāniskus, elektriskus vai 
ķīmiskus līdzekļus, izņemot ražotāja 
ieteiktos.

 BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet un 
nenovietojiet elektroierīces šīs 
ierīces nodalījumos, ja tās nav tieši 
atļāvis ražotājs.

 BRĪDINĀJUMS! Ledus gatavotāji 
un/vai ūdens dozatori, kas nav 
tieši savienoti ar ūdensapgādi, ir 
jāuzpilda tikai ar dzeramo ūdeni.

 BRĪDINĀJUMS! Automātiskajiem 
ledus gatavotājiem un/vai ūdens 
dozatoriem jābūt savienotiem ar 
ūdens padevi, kas piegādā tikai 
dzeramo ūdeni ar spiedienu no 0,17 
līdz 0,81 MPa (1,7 un 8,1 bāri).

 Neuzglabājiet ierīcē sprāgstošas 
vielas, piemēram, aerosola 
baloniņus, un nenovietojiet benzīnu 
vai citus uzliesmojošus materiālus 
tuvu tai.

 Nenorijiet ledus paku saturu (nav 
toksisks; dažos modeļos). Neēdiet 
ledus kubiņus vai ledu uz kociņiem 
tūlīt pēc izņemšanas no saldētavas, 
jo tādējādi var gūt apsaldējumus.

 Izstrādājumos, kuros ir paredzēts 
izmantot gaisa filtru, kas pieejams 
ventilatora pārsega iekšpusē, 
filtram vienmēr jāatrodas vietā, kad 
darbojas ledusskapis.

 Saldētavas nodalījumā 
neglabājiet stikla konteinerus ar 
šķidrumiem, jo tie var saplīst.
Nenosprostojiet ventilatoru (ja 
iekļauts) ar pārtikas precēm.
Pēc pārtikas novietošanas 
pārbaudiet, vai nodalījumu, it 
īpaši saldētavas, durtiņas aizveras 
pareizi.

 Bojāts grozs pēc iespējas drīzāk 
jānomaina.

 Ledusskapja nodalījumu 
izmantojiet tikai svaigas pārtikas 
uzglabāšanai, bet saldētavas 
nodalījumu — tikai saldētas 
pārtikas uzglabāšanai, svaigas 
pārtikas saldēšanai un ledus kubiņu 
gatavošanai.

 Izvairieties no neiesaiņotas 
pārtikas uzglabāšanas tiešā saskarē 
ar ledusskapja vai saldētavas 
iekšējām virsmām.
Ierīcēm var būt speciālie nodalījumi 
(svaigo produktu nodalījums, nulles 
grādu kārba...).
Ja vien konkrētā izstrādājuma 
bukletā nav norādīts citādi, tos 
var izņemt, saglabājot līdzvērtīgu 
sniegumu.
 C-pentānu izmanto kā 

pūšanas vielu izolācijas putās, 
un tā ir uzliesmojoša gāze.

Zemāk ir norādīti piemērotākie 
ierīces nodalījumi, kuros jāuzglabā 
konkrētu veidu pārtikas produkti, 
ņemot vērā dažādo ierīces 
nodalījumu atšķirīgo temperatūru.
1) Ledusskapja nodalījuma 
augšdaļa un & durvis — 
temperatūras zona: Paredzēta 
tropisko augļu, konservu, dzērienu, 
olu, mērču, marinētu dārzeņu, 
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sviesta, ievārījuma uzglabāšanai
2) Ledusskapja nodalījuma 
vidusdaļa — atdzesēšanas zona: 
Paredzēta siera, piena, piena 
produktu, delikatešu, jogurta 
uzglabāšanai
3) Ledusskapja nodalījuma 
apakšdaļa — zemākās 
temperatūras zona: Paredzēta 
auksto uzkožamo, saldo ēdienu, 
gaļas un zivju, siera kūkas, svaigu 
makaronu ēdienu, skāba krējuma, 
pesto/salsas mērces, mājās 
gatavotu ēdienu, smalkmaizīšu 
krēma, pudiņu un krēmsiera 
uzglabāšanai
4) Augļu & un dārzeņu atvilktne 
ledusskapja nodalījuma apakšā: 
Paredzēta dārzeņu un augļu 
uzglabāšanai (izņemot tropiskos 
augļus)
5) Atdzesēšanas nodalījums: 
Zemākās temperatūras atvilktnē 
uzglabājiet tikai gaļu un zivis
Lai izvairītos no piesārņojuma, 
lūdzu, ievērojiet turpmāk norādīto.
 - Durvju ilgstoša atstāšana vaļā var 
būtiski paaugstināt temperatūru 
ierīces nodalījumos.
 - Regulāri notīriet virsmas, 
kas var saskarties ar pārtiku 
un sasniedzamām drenāžas 
sistēmām.
 - Iztīriet ūdens tvertnes, ja tās nav 
lietotas 48 stundu laikā; izskalojiet 
ūdens apgādes sistēmai pieslēgto 
ierīces ūdens sistēmu, ja ūdens 
nav pievadīts 5 dienas.
 - Uzglabājiet ledusskapī jēlu gaļu 
un zivis piemērotos traukos, lai 
neļautu tiem saskarties ar citu 
pārtiku.
 - Divu zvaigznīšu saldētas pārtikas 

nodalījumi ir piemēroti iepriekš 
sasaldētas pārtikas uzglabāšanai, 
saldējuma uzglabāšanai vai 
pagatavošanai un ledus gabaliņu 
pagatavošanai.
 - Nesasaldējiet svaigu pārtiku 
vienas, divu vai trīs zvaigznīšu 
nodalījumos.
 - Ja saldēšanas ierīce ilgstoši 
ir atstāta tukša, izslēdziet to, 
atkausējiet, iztīriet, nosusiniet un 
atstājiet ierīces durvis atvērtas, lai 
nepieļautu pelējuma veidošanos 
ierīcē.

MONTĀŽA
 Ierīces pārvietošana un 

uzstādīšana jāveic vismaz diviem 
cilvēkiem - pastāv savainojumu 
risks.
Izmantojiet aizsargcimdus visos 
izsaiņošanas un uzstādīšanas 
darbos - pastāv risks sagriezties.

 Uzstādīšanu, tostarp ūdens 
pievada pieslēgšanu (ja tāds ir), kā 
arī elektrisko savienojumu izveidi un 
remontu drīkst veikt tikai kvalificēts 
tehniķis.
Nelabojiet un nemainiet ierīces 
detaļas, ja vien tas nav tieši 
norādīts lietotāja rokasgrāmatā. 
Neļaujiet bērniem būt tuvumā 
ierīces montāžas vietā. Pēc ierīces 
izsaiņošanas pārliecinieties, vai 
pārvadāšanas laikā tā nav bojāta. 
Problēmu gadījumā sazinieties ar 
izplatītāju vai tuvāko pēcpārdošanas 
apkopes dienestu. Pēc ierīces 
montāžas novietojiet iepakojuma 
materiālus (plastmasas un polistirola 
daļas u.c.) bērniem nepieejamā 
vietā - pastāv nosmakšanas risks. 
Pirms ierīces uzstādīšanas tai 
jābūt atvienotai no elektrotīkla - 
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pastāv elektriskā trieciena risks. 
Uzstādīšanas laikā sekojiet, lai 
ierīce nesabojātu barošanas kabeli 
- pastāv aizdegšanās un strāvas 
trieciena risks. Ieslēdziet ierīci tikai 
tad, kad montāža ir pabeigta.

 Uzmanieties, lai ierīces 
pārvietošanas laikā nesabojātu 
grīdu (piemēram, parketu). 
Uzstādiet un nolīmeņojiet ierīci 
uz grīdas, kas spēj izturēt ierīces 
svaru, vietā, kas ir piemērota 
iekārtas izmēram un lietošanas 
veidam. Pārliecinieties, vai tā 
neatrodas tuvumā siltuma avotam 
un vai visas četras kājiņas ir 
stabilas un saskaras ar grīdu, 
nepieciešamības gadījumā 
pieregulējiet tās un ar līmeņrādi 
pārbaudiet ierīces līmeņojumu. 
Pirms ierīces ieslēgšanas 
pagaidiet vismaz divas stundas, 
lai pārliecinātos, vai dzesēšanas 
kontūrs darbojas efektīvi.
Ierīces izmēri un uzstādīšanai 
nepieciešamais vietas daudzums 
norādīts Montāžas instrukcijā.

 BRĪDINĀJUMS! Novietojot 
ledusskapi, sekojiet, lai netiktu 
saspiests vai bojāts tā barošanas 
kabelis.

 BRĪDINĀJUMS! Lai izvairītos 
no nestabilitātes riska, ierīces 
novietošana vai nostiprināšana 
ir jāveic saskaņā ar ražotāja 
norādījumiem.
Ir izliegts novietot ledusskapi tā, 
ka gāzes plīts metāla šļūtene, 
metāla gāzes vai ūdens caurules 
vai arī elektrības kabeļi saskaras 
ar ledusskapja aizmugurējo sienu 
(kondensatora spoli).

ELEKTRISKIE BRĪDINĀJUMI
 IJānodrošina iespēja atvienot 

ierīci no strāvas padeves, to 
vienkārši atslēdzot, ja pieejama 
kontaktdakša, vai ar divpolu slēdzi, 
kas uzstādīts pirms kontaktligzdas 
pēc elektroinstalācijas noteikumiem, 
un ierīcei jābūt zemētai atbilstoši 
valsts elektrības drošības 
standartiem.

 Neizmantojiet pagarinātājus 
vai vairākspraudņu kontaktligzdas 
vai adapterus. Pēc ierīces 
uzstādīšanas tās elektriskās 
sistēmas daļas nedrīkst būt 
pieejamas.
Neizmantojiet ierīci ar mitrām rokām 
vai basām kājām.
Nelietojiet šo ierīci, ja bojāts tās 
strāvas kabelis vai kontaktdakša, ja 
tā nedarbojas pareizi vai tā ir bojāta 
vai tikusi nomesta.

 Ja padeves kabelis ir bojāts, tas 
jāaizvieto ar identisku, nomaiņa 
jāveic ražotājam, tā apkalpošanas 
dienesta aģentam vai līdzīgas 
kvalifikācijas personai, lai izvairītos 
no bīstamības – strāvas trieciena 
riska.

 BRĪDINĀJUMS! Nenovietojiet 
ledusskapja aizmugurē pagarinātāju 
ar sadalītāju vai pārvietojamu 
barošanas avotu.
TĪRĪŠANA UN APKOPE

 BRĪDINĀJUMS! Pārliecinieties, 
ka pirms apkopes darbību 
veikšanas ierīce ir izslēgta un 
atvienota no strāvas padeves – 
pastāv strāvas trieciena risks; nekad 
nelietojiet tvaika tīrīšanas iekārtu - 
strāvas trieciena risks.
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 Neizmantojiet abrazīvus vai 
raupjus tīrīšanas līdzekļus, 
piemēram, stikla tīrīšanas līdzekļus, 
uzliesmojošus šķidrumus, tīrāmos 
vaskus, koncentrētus mazgāšanas 
līdzekļus, balinātājus vai tīrāmos 
līdzekļus, kuru sastāvā ir naftas 
produkti, plastmasas daļu, ierīces 
iekšpuses un starpliku tīrīšanai. 
Neizmantojiet papīra dvieļus, 
tīrāmos sūkļus vai citus raupjus 
tīrīšanas līdzekļus.
IEPAKOJUMA MATERIĀLU 
UTILIZĀCIJA
Iepakojuma materiāls ir 100 % pārstrādājams un 
tiek apzīmēts ar otrreizējās pārstrādes simbolu 

.
Tādēļ dažādas iepakojuma daļas jāutilizē 
atbildīgi un saskaņā ar vietējiem atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumiem.

MĀJSAIMNIECĪBAS IERĪČU 
UTILIZĀCIJA
Šī ierīce ir izgatavota no pārstrādājamiem un 
atkārtoti izmantojamiem materiāliem.
Utilizējiet to saskaņā ar vietējiem atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumiem.
Plašāku informāciju par lietotu mājsaimniecības 
ierīču apstrādi, atjaunošanu un pārstrādi varat 
iegūt vietējās varas iestādes, pie atkritumu 
savākšanas pakalpojumu sniedzējiem vai veikalā, 
kur ierīci iegādājāties.
Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Direktīvu 
2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu 
atkritumiem (EEIA).
Nodrošinot šīs ierīces pareizu utilizāciju, jūs varat 
novērst iespējamo negatīvo vides un cilvēka 
veselības apdraudējumu.

Simbols  uz izstrādājuma vai komplektācijā 
iekļautajiem dokumentiem norāda, ka šo ierīci 
nevar izmest sadzīves atkritumos, bet tā ir 
jānodod pārstrādei elektrisko un elektronisko 
ierīču savākšanas centrā.

IETEIKUMI ENERĢIJAS 
TAUPĪŠANAI
Lai nodrošinātu atbilstošu vēdināšanu, izpildiet 
uzstādīšanas norādījumus.
Nepietiekama ventilācija izstrādājuma aizmugurē 
palielina enerģijas patēriņu un samazina 
dzesēšanas efektivitāti.
Bieža durvju atvēršana var palielināt enerģijas 
patēriņu.
Ierīces iekšējo temperatūru un enerģijas patēriņu 
var ietekmēt arī istabas temperatūra, kā arī 
ierīces novietojums. Iestatot temperatūru, jāņem 
vērā šie faktori. Samaziniet durvju atvēršanu līdz 
minimumam.
Atkausējot sasaldētu pārtiku, ievietojiet 
to ledusskapī. Sasaldēto produktu zemā 
temperatūra atdzesē pārtiku ledusskapī.
Siltiem ēdieniem un dzērieniem pirms 
ievietošanas ierīcē ļaujiet atdzist.
Plauktu novietojums ledusskapī neietekmē 
energoefektivitāti. Produkti jānovieto plauktos tā, 
lai nodrošinātu pareizu gaisa cirkulāciju (pārtika 
nedrīkst savstarpēji saskarties, turklāt jāsaglabā 
atstatums starp pārtiku un aizmugurējo sienu).
Saldētas pārtikas uzglabāšanas vietu var 
palielināt izņemot grozus un sarmas apturēšanas 
plauktu (ja tāds ir).
Kompresors, darbojoties, rada troksni; tā ir 
parasta parādība, un par to nav jāraizējas.
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• Pēc ierīces uzstādīšanas nogaidiet vismaz divas stundas, pirms pievienojat ierīci strāvas padevei. 
Pieslēdziet ierīci elektrotīklam un pagrieziet termostata slēdzi, lai ieslēgtu ierīci.  Pēc ierīces 
ieslēgšanas pagaidiet 4-6 stundas, lai tiktu sasniegta normāli uzpildītai ierīcei nepieciešamā 
uzglabāšanas temperatūra.

• Kad ledusskapis tiek darbināts pirmo reizi, tajā var būt noteikts aromāts. Tā ir parasta parādība, un 
aromāts izgaist, kad ledusskapis sāk dzesēšanu.

PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

Termostata iestatīšana
• Dzesētājiem nav saldētavas nodalījuma, bet tie var dzesēt līdz 5°C.
• Termostats automātiski regulē ledusskapja nodalījuma iekšējo temperatūru. 

Pagriežot pogu no 1. līdz 5. pozīcijai, var iegūt zemāku 
temperatūru.

• « • » pozīcija norāda, ka termostats ir aizvērts, un dzesēšana 
nav pieejama.

• Īslaicīgai pārtikas uzglabāšanai saldētavas/ledusskapja 
nodalījumā pogu var iestatīt starp minimālo un vidējo pozīciju.
(1-3)

• Ilgstošai pārtikas glabāšānai, pogu var iestatīt vidējā stāvoklī. (3-4)

Temperatūras iestatījumi, brīdinājumi
• Dzesētājiem nav saldētavas nodalījuma, bet tie var dzesēt līdz 4- 6 °C.
• Apkārtējās vides temperatūra, tikko ievietoto pārtikas produktu temperatūra un tas, cik bieži durvis 

tiek atvērtas, ietekmē temperatūru ledusskapī. Ja nepieciešams, mainiet temperatūras iestatījumu
• Lai saglabātu efektivitāti, nav ieteicams lietot ledusskapi vidē, kur temperatūra ir zemāka par 10 °C.
• Iestatot termostatu, jāņem vērā, cik bieži ierīces durvis tiek atvērtas un aizvērtas, cik daudz ēdiena 

tiek glabāts ledusskapī, kā arī vide, kurā atrodas ledusskapis.
• Kad ierīce pirmo reizi ir ieslēgta, ļaujiet tai darboties 24 stundas, lai sasniegtu darba temperatūru, 

kas piemērota lielam pārtika sproduktu daudzumam. Šajā laikā neatveriet durvis un neievietojiet 
lielu daudzumu pārtikas produktu.

• Atvienojiet ierīci no elektrotīkla strāvas padeves pārtraukuma laikā, lai novērstu kompresora 
bojājumus. Kad strāvas padeve ir atjaunota, 5 –10 minūtes novilciniet ierīces pieslēgšanu. Tas 
palīdzēs novērst ierīces sastāvdaļu bojājumus.

• Jūsu ierīce ir veidota tā, lai tā darbotos saskaņā ar standartos noteiktajiem apkārtējās vides 
temperatūras intervāliem atbilstoši klimata klasei, kas norādīta informatīvajā marķējumā. 
Ledusskapi nav ieteicams darbināt tādā vidē, kas atrodas ārpus noteiktajiem temperatūras 
diapazoniem. Tas samazinās ierīces dzesēšanas efektivitāti.

• Šī ierīce ir paredzēta lietošanai apkārtējās vides 
temperatūrā no 10 °C līdz 43 °C.

INFORMĀCIJA PAR LIETOŠANU

Klimata klase Vides t. (°C)
SN: No 10 līdz 32 °C
ST: No 16 līdz 38 °C;
N: No 16 līdz 32 °C
T: No 16 līdz 43 °C



LV - 98

Ēdiena ievietošana aukstākajā ledusskapja vietā
Jūsu pārtikas produkti tiks labāk uzglabāti, ja novietosiet tos vispiemērotākajā 
dzesēšanas zonā. Visaukstākā zona atrodas tieši virs augļu un dārzeņu atvilktnes.
Lai nodrošinātu, ka šajā zonā ir zema temperatūra, gādājiet lai plaukts atrodas šī 
simbola līmenī, kā parādīts attēlā.

Temperatūras indikators (Atsevišķos modeļos)
Lai palīdzētu labāk noregulēt ledusskapi, tas ir aprīkots ar temperatūras indikatoru, kas 
atrodas aukstākajā zonā.
Jūs varat viegli pārbaudīt, vai visaukstākās zonas temperatūra ir atbilstoša: ja indikators 
rāda “OK” (Labi), tas norāda, ka termostats ir pienācīgi noregulēts, un iekšējā temperatūra ir 
pareiza.
Tā kā “OK” parādās melnā krāsā, šo norādi būs grūti saskatīt, ja temperatūras indikators nav 
labi apgaismots. Lai šo norādi varētu redzēt, jābūt pietiekami labam apgaismojumam.
Ja simbols „OK” neparādās, temperatūra ir pārāk augsta: jums ir jāmaina termostata iestatījums un 
jānogaida 12 stundas, lai atkal vizuāli pārbaudītu temperatūru.
PIEZĪME. Pēc atkārtotas durvju atvēršanas (vai ilgstošas turēšanas atvērtā stāvoklī) vai pēc svaigas 
pārtikas ievietošanas ierīcē ir normāli, ka norāde “OK” temperatūras iestatīšanas indikatorā neparādās. 
Ja uz ledusskapja nodalījuma iztvaicētāja (pārslogota ierīce, augsta telpas temperatūra, bieža durvju 
atvēršana) veidojas normai neatbilstošas ledus kristālu nogulsnes (ierīces apakšējā siena), pārvietojiet 
temperatūras iestatīšanas ierīci zemākā stāvoklī, līdz atkal tiek sasniegti kompresora izslēgšanās 
periodi.
Visaukstākās zonas augšējo robežu norāda uzlīmes apakšējā mala (bultas 
galviņa). Visaukstākajai zonai augšējā plauktā jābūt vienādā līmenī ar bultas 
galviņu. Visaukstākā zona ir zem šī līmeņa.
Tā kā šie plaukti ir izņemami, pārliecinieties, vai tie vienmēr ir vienā līmenī ar 
uzlīmēs norādītajiem zonu ierobežojumiem, lai garantētu temperatūru šajā 
zonā.
Katram pārtikas veidam ir sava ideālā konservācijas temperatūra un attiecīgi 
noteikta vieta, kas jāievēro.

Novietojums Produkti
Augšējie plaukti Termiski apstrādāti pārtikas produkti, deserti un visa pārtika drīzai 

lietošanai
Visaukstākā zona Gaļa, mājputnu gaļa, medījumi un jēlas zivis, maksimālais 

saglabāšanas laiks: 1 līdz 2 dienas. Svaigi augļi, termiski apstrādāta 
cūkgaļa.

Augļu un dārzeņu atvilktne Svaigi dārzeņi un augļi
Durvju ieliktņi Durvju kastēs ir paredzēta vieta pudelēm (apakšējā daļā), bet augstāk 

novietojami neliela tilpuma un pašlaik izmantojami produkti kā jogurts, 
svaigs krējums utt.
Sviestu, svaigo sieru un olas jāievieto atbilstošajos turētājos.

OK

OK
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• Lai samazinātu mitrumu un līdz ar to sarmas veidošanos, nekad neievietojiet ledusskapī šķidrumus 
nenoslēgtos traukos. Apledojumam ir tendence koncentrēties visaukstākajās iztvaikojošā šķidruma 
daļās, tādēļ jūsu ierīcei ar laiku būs nepieciešama biežāka atkausēšana.

• Nekad nelieciet ledusskapī siltu ēdienu. Siltam ēdienam jāļauj atdzist līdz istabas temperatūrai, un 
tas ir jāizvieto tā, lai nodrošinātu pienācīgu gaisa cirkulāciju ledusskapja nodalījumā.

• Raugiet, lai neviens priekšmets nav tiešā saskarē ar ierīces aizmugurējo sienu, jo izveidosies 
sarma, un iepakojums pielsals pie tās. Neatveriet ledusskapja durvis bieži.

• Ieteicams gaļu un tīras zivis vaļīgi ietīt un uzglabāt uz stikla plaukta tieši virs dārzeņu kastes, kur 
gaiss ir vēsāks, jo šādi tiek nodrošināti vislabākie uzglabāšanas apstākļi.

• Glabājiet augļu un dārzeņus bez iesaiņojuma augļu un dārzeņu konteineros.
• Nelieciet ledusskapī slapjus dārzeņus.
• Visu pārtikas produktu uzglabāšanas laiks ir atkarīgs no pārtikas sākotnējās kvalitātes un 

nepārtraukta dzesēšanas cikla pirms uzglabāšanas ledusskapī.
• Nepieļaujiet savstarpējo kontamināciju, neglabājiet gaļas produktus kopā ar augļiem nu dārzeņiem. 

Ūdens, kas sūcas no gaļas, var bojāt citus ledusskapī ievietotos produktus. Iepakojiet gaļas 
produktus un notīrīt noplūdušo šķidrumu no plauktiem.

• Nenovietojiet ēdienu gaisa kanāla priekšā.
• Patērējiet ēdienu iepakojumos pirms norādītā derīguma termiņa beigām.

PĀRTIKAS UZGLABĀŠANA

TĪRĪŠANA UN APKOPE
• Pirms tīrīšanas atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
• Nemazgājiet ierīci, lejot tajā ūdeni
• Gādājiet, lai ūdens neiekļūtu lampas korpusā un citos elektriskajos komponentos.
• Ledusskapja nodalījums periodiski jāiztīra, izmantojot nātrija bikarbonāta un remdena ūdens 

šķīdumu.
• Notīriet piederumus atsevišķi ar ziepēm un ūdeni. Nemazgājiet tos trauku mazgājamajā mašīnā.
• Neizmantojiet abrazīvus produktus, tīrīšanas līdzekļus vai ziepes. Pēc 

mazgāšanas noskalojiet ar tīru ūdeni un rūpīgi noslaukiet. Kad tīrīšana ir pabeigta, 
atkārtoti pievienojiet ierīci elektrotīklam ar sausām rokām

• Vismaz divas reizes gadā iztīriet kondensatoru ar slotu. Tas palīdzēs ietaupīt 
enerģijas izmaksas un palielināt produktivitāti.

Atkausēšana
• Ledusskapja nodalījumā atkausēšana darbības laikā notiek automātiski; 

atkausēšanas ūdens tiek savākts uz iztvaikošanas paplātes un 
iztvaiko automātiski.

• Iztvaikošanas paplāte un atkausēšanas ūdens noteces atvere 
periodiski jātīra, izmantojot atkausēšanas noteces aizbāzni, 
lai novērstu ūdens uzkrāšanos ledusskapja apakšdaļā, un 
nodrošinātu izplūšanu.

• Jūs varat arī ieliet 1/2 glāzi ūdens, lai noteces atverē, lai iztīrītu iekšpusi.

Apgaismojuma spuldzes maiņa
Nomainot ledusskapja nodalījuma apgaismojumu;
1. Atvienojiet ierīci no strāvas padeves,
2. Izmantojot skrūvgriezi, atbrīvojiet kārbas vāka fiksatorus.
3. Nomainiet ar spuldzi, kas nepārsniedz 15 vatus.
4. Uzlieciet vāciņu.
5. Pagaidiet 5 minūtes, pirms atkārtotas pievienošanas elektrotīklam, 

un pagrieziet termostatu sākotnējā stāvoklī.
LED apgaismojuma nomaiņa
Ja jūsu ledusskapis ir aprīkots ar LED apgaismojumu, sazinieties ar palīdzības dienestu, jo to nomainīt 
var tikai pilnvarots personāls.
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• Ja nepieciešams, var saglabāt oriģinālos iepakojumus un putu polistirolu (PS).
• Transportēšanas laikā ierīce jānostiprina ar platu siksnu vai stipru virvi. Transportēšanas laikā 

jāievēro uz gofrētās kastes rakstītās instrukcijas.
• Iztvaikošanas paplāte un atkausēšanas ūdens noteces atvere periodiski jātīra ar atkausēšanas 

noteces aizbāzni, lai novērstu ūdens uzkrāšanos ledusskapja apakšdaļā un nodrošinātu izplūšanu.
Pārvietojot ledusskapi, vienmēr turiet to vertikāli.

Durvju pārvietošana
• Nav iespējams mainīt ledusskapja durvju atvēršanas virzienu, ja pie durvju priekšējās virsmas ir 

piestiprināti ledusskapja durvju rokturi.
• Ir iespējams mainīt durvju atvēršanas virzienu modeļiem bez rokturiem.
• Ja ledusskapja durvju atvēršanas virzienu var mainīt, sazinieties ar tuvāko autorizētu servisu, lai to 

mainītu.

TRANSPORTĒŠANA UN UZSTĀDĪŠANAS 
VIETAS MAIŅA

Ja ledusskapis nedarbojas, kā vajadzētu, pirms sazināšanās ar elektriķi vai pēcpārdošanas servisu 
izmēģiniet tālāk minētos risinājumus.

Kā rīkoties, ja ledusskapis nedarbojas:
Pārbaudiet, vai:

• ledusskapis ir pievienots elektroapgādes tīklam un ir ieslēgts,
• drošinātājs nav izdedzis un nav elektroapgādes pārrāvuma,
• termostats ir iestatīts pozīcijā « • »,
• kontaktligzda darbojas. Lai to pārbaudītu, pievienojiet ierīci kontaktligzdai par kuru esat 

pārliecināts, ka tā darbojas.

Kā rīkoties, ja ledusskapis darbojas slikti:
Pārbaudiet, vai:

• ledusskapis nav pārāk pilns,
• durvis ir aizvērtas līdz galam,
• kondensatorā nav putekļu,
• ierīces aizmugurē un sānos ir pietiekami daudz vietas gaisa cirkulācijai.

Ja ledusskapis darbojas pārāk skaļi
Normāli trokšņi

• Plaisāšanas (ledus plaisāšanas) troksnis: (Ierīcēm bez sarmas veidošanās)
• Automātiskās atkausēšanas laikā. Kad ierīce tiek dzesēta vai uzsildīta (ierīces materiāla 

izplešanās dēļ).
• Īslaicīga krakšķēšana: Dzirdama, kad termostats ieslēdz/izslēdz kompresoru.-

Kompresora troksnis
• Normāls motora darbības troksnis: Šis troksnis nozīmē, ka kompresors darbojas atbilstoši normai
• Kompresors neilgu laiku var radīt lielāku troksni, kad tiek ieslēgts pirmo reizi.

Burbuļojošs troksnis un šļaksti:
• Šo troksni rada aukstumaģenta plūsma sistēmas caurulēs.

Ja ledusskapis darbojas pārāk skaļi
• Lai uzturētu iestatīto dzesēšanas līmeni, laiku pa laikam var tikt aktivizēts kompresors. Trokšņi 

no jūsu ledusskapja šajā laikā ir normāli un rodas tā darbības dēļ. Kad ir sasniegts vajadzīgais 
atdzesēšanas līmenis, trokšņi automātiski samazināsies.

PIRMS SAZINĀŠANĀS AR SERVISU
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Ja trokšņi saglabājas;
• Ja ledusskapis ilgāku laiku netiks izmantots (piemēram, vasaras atvaļinājumu laikā), pagrieziet 

termostatu pozīcijā “•”. Vai ierīce ir novietota stabili? Vai kājas ir noregulētas?
• Vai aiz ledusskapja neatrodas kāds priekšmets?
• Vai plaukti un trauki plauktos vibrē? Pārvietojiet plauktus un/vai traukus

Šādā gadījumā.
• Vai uz ledusskapja novietotie priekšmeti vibrē?
Ja dzirdamas citas skaņas, pārbaudiet, vai:
• ierīce ir nolīmeņota,
• nekas nepieskaras ierīces aizmugurei,
• uz ierīces novietotie priekšmeti vibrē.
Ūdens tecēšanas troksnis: (Ierīcēm bez sarmas veidošanās) Parastie ūdens plūsmas trokšņi, kad tas 
tek uz iztvaikošanas tvertni atkausēšanas laikā. Šis troksnis ir dzirdams atkausēšanas laikā.
Gaisa pūšanas skaņa: Ja ierīcei ir ventilators saldētavas/dzesēšanas/ apakšējā skapja nodalījumos.
• Šo troksni var dzirdēt normālas ledusskapja darbības laikā, jo to izraisa gaisa cirkulācija sistēmā.
Ja ierīce trokšņo:
Dzesēšanas gāze, kas cirkulē ledusskapja kontūrā, var radīt nelielu troksni (burbuļojošu skaņu), pat tad 
kad kompresors nedarbojas. Tas ir normāli. Ja šīs skaņas ir citādas, pārbaudiet vai:
• ierīce ir nolīmeņota,
• nekas nepieskaras ierīces aizmugurei,
• priekšmeti ierīcē vai uz tās vibrē.

Ja ledusskapja apakšējā daļā ir ūdens:
Pārbaudiet, vai:
• Atkausēšanas ūdens iztecināšanas atvere nav aizsērējusi (izmantojiet atkausēšanas noteces aiz-

bāzni, lai iztīrītu atveri).
Ja ledusskapis pietiekami nedzesē
• Ledusskapis ir paredzēts darbam noteiktos vides temperatūras diapazonos atbilstoši klimata klasei, 

kas norādīta uz informatīvās uzlīmes. Nav ieteicams darbināt ledusskapi ārpus norādītajiem tem-
peratūras ierobežojumiem.

Ieteikumi
• Ja ierīce ir izslēgta vai atvienota, pagaidiet vismaz 5 minūtes pirms ierīces pievienošanas elektro-

tīklam vai atkārtotas iedarbināšanas, lai nesabojātu kompresoru.
• Ja ledusskapis ilgāku laiku netiks izmantots (piemēram, vasaras atvaļinājumu laikā), izslēdziet to. 

Iztīriet ledusskapi atbilstoši sadaļai par tīrīšanu un atstājiet durvis vaļā, lai novērstu mitrumu un 
nepatīkamu aromātu.

• Ja pēc visu iepriekš minēto norādījumu izpildes problēma joprojām pastāv, lūdzu, sazinieties ar 
tuvāko autorizēto servisa centru.

• Jūsu iegādātā ierīce ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībā. Tā nav paredzēta komerciālai vai sa-
biedriskai lietošanai. Ja patērētājs izmanto ierīci tādā veidā, kas neatbilst šīm instrukcijām, ražotājs 
un tirgotājs nav atbildīgi par remontu vai traucējumu novēršanu garantijas periodā.
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IERĪCES DAĻAS UN NODALĪJUMI

1. Ledusskapja plaukts
2. Augļu un dārzeņu atvilktnes pārsegs
3. Augļu un dārzeņu atvilktne
4. Līmeņošanas kājiņas

5. Durvju plaukts
6. Olu turētājs
7. Ledusskapja apgaismojums un termostats

Šī prezentācija ir paredzēta tikai informācijai par ierīces daļām.
Daļas var atšķirties atkarībā no ierīces modeļa.


