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Pirms	apgaismojuma	spuldzes	nomaiņas	vienmēr	atslēdziet	ierīci	no	elektrības	padeves.	Pēc	tam	
izpildiet	norādījumus,	pamatojoties	uz	sava	produkta	apgaismojuma	spuldzes	veidu.
Nomaiņai	izmantojiet	gaismas	spuldzi	ar	tādām	pašām	īpašībām.	Tā	ir	pieejama	no	tehniskās	
palīdzības	dienesta	un	pilnvarotiem	pārdevējiem.

Gaismas veids 1)
Lai	gaismas	spuldzi	noņemtu,	atskrūvējiet	to,	griežot	pretēji	
pulksteņrādītāja	virzienam,	kā	redzams	attēlā.	Pirms	atkārtoti	
pievienot	ierīci,	pagaidiet	5	minūtes.

-	parastā	gaismas	spuldze	(maks.	25	W)

vai

-	Gaismas	diožu	apgaismojuma	spuldze	(ar	tādām	pašām	
īpašībām)	pieejama	tikai	no	tehniskās	palīdzības	dienesta

Gaismas veids 2)
Ja	izstrādājumam	ir	gaismas	diožu	gaismas,	kā	parādīts	nākamajos	attēlos,	nomaiņas	
nepieciešamības	gadījumā	sazinieties	ar	tehniskās	palīdzības	dienestu.

Gaismas	diodes	ir	ilgnoturīgākas	nekā	parastās	gaismas	spuldzes,	uzlabo	iekšējo	redzamību	un	ir	
draudzīgas	videi.
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Ierīci	laiku	pa	laikam	notīriet	ar	drāniņu	un	silta	ūdens	un	neitrālu	
tīrīšanas	līdzekļu	šķīdumu,	kas	ir	paredzēts	tieši	ledusskapja	
iekšpuses	tīrīšanai.	Neizmantojiet	abrazīvus	tīrīšanas	līdzekļus.	
Lai	nodrošinātu	konstantu	un	pareizu	atkausēšanas	ūdens	
plūsmu,	regulāri	iztīriet	drenu,	kas	atrodas	ledusskapja	nodalījuma	
aizmugures	sienā	blakus	augļu	un	dārzeņu	atvilktnei,	izmantojot	
komplektā	iekļauto	piederumu	(skatiet	attēlu).
Pirms	ierīces	apkopes	vai	tīrīšanas	atvienojiet	to	no	rozetes	vai	
elektrības	padeves.

Pievienojiet	ierīci	elektrotīklam.
Modeļiem	ar	elektroniku	var	būt	dzirdams	skaņas	signāls;	tas	nozīmē,	ka	ir	aktivizēta	temperatūras	
trauksme:	nospiediet	trauksmes	skaņas	signāla	izslēgšanas	pogu.	Novietojiet	antibakteriālo	
aromāta	novēršanas	filtru	(ja	ir)	ventilatorā,	kā	parādīts	filtra	iepakojumā.
Piezīme:	Pēc	ierīces	ieslēgšanas	pagaidiet	4–5	stundas,	lai	tiktu	sasniegta	normāli	uzpildītai	
ierīcei	nepieciešamā	uzglabāšanas	temperatūra.

PIRMĀ LIETOŠANA

APKOPE UN TĪRĪŠANA  — IERĪCE

APGAISMOJUMA SPULDZES VAI GAISMAS 
DIODES NOMAIŅA 
(atkarībā no modeļa)

Gaismas spuldze

Gaismas diožu 
gaismas spuldze

LED- strip
Dragon

et2
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Atvienojiet	ierīci	no	elektroapgādes,	iztukšojiet,	atkausējiet	(ja	nepieciešams)	un	iztīriet.	Atstājiet	
durvis	pavērtas,	lai	nodalījumos	cirkulētu	gaiss.	Tādējādi	var	izvairīties	no	pelējuma	un	sliktu	
aromātu	veidošanās.

JA IERĪCE NETIEK LIETOTA

Atstājiet	durvis	aizvērtas,	lai	produkti	pēc	iespējas	ilgāk	paliktu	auksti.	Atkārtoti	nesaldējiet	
daļēji	atkusušus	produktus.	Ilgstoša	elektroapgādes	pārtraukuma	gadījumā	var	aktivizēties	arī	
elektroapgādes	pārtraukuma	trauksme	(produktiem	ar	elektroniku).

RĪCĪBA ELEKTROAPGĀDES 
PĀRTRAUKUMA GADĪJUMĀ

Ledusskapja	nodalījumā	var	uzglabāt	svaigu	pārtiku	un	dzērienus.
Ledusskapja nodalījums tiek atkausēts pilnīgi automātiski.
Ja	uz	nodalījuma	iekšējās	aizmugures	sienas	reizēm	redzami	ūdens	pilieni,	tā	ir	automātiskās	
atkausēšanas	posma	pazīme.	Atkausēšanas	ūdens	tiek	aizvadīts	uz	drenu	un	pēc	tam	savākts	
konteinerā,	kur	tas	iztvaiko.
Atkarībā	no	modeļa	izstrādājumam	var	būt	uzstādīts	īpašs	„nulles	grādu”	nodalījums,	kas	ir	ideāli	
piemērots	svaigas	gaļas	un	zivju	uzglabāšanai.
Brīdinājums:	ledusskapja	piederumus	nemazgājiet	trauku	mazgājamā	mašīnā.

Piezīme:	vides	temperatūra,	durvju	atvēršanas	biežums	un	ierīces	novietojums
var	ietekmēt	iekšējo	temperatūru	abos	nodalījumos.	Iestatiet	temperatūru	atbilstoši	šiem	faktoriem.

Piezīme:	ļoti	mitros	apstākļos	ledusskapja	nodalījumā	var	veidoties	kondensāts,	it	īpaši	uz	stikla	
plauktiem.	Šādā	gadījumā	ieteicams	aizvērt	konteinerus	ar	šķidrumiem	(piemēram,	buljona	katlu)	
ietīt	pārtiku	ar	augstu	ūdens	saturu	(piemēram,	dārzeņus)	un	ieslēgt	ventilatoru	(ja	ir).

Augļu un dārzeņu atvilktnes izņemšana (atkarībā no modeļa)
Izvelciet	atvilktni,	cik	iespējams,	paceliet	un	izņemiet.
Lai	atvieglotu	augļu	un	dārzeņu	atvilktnes	izņemšanu,	iespējams,	jāiztukšo	(un	varbūt	jāizņem)	abi	
apakšējie	durvju	plaukti	un	pēc	tam	jāturpina	atvilktnes	izņemšana.

Ventilators un antibakteriālais aromāta novēršanas filtrs (atkarībā no modeļa)
Ventilators	ļauj	nodalījumos	vienmērīgi	sadalīt	temperatūru	un	līdz	ar	to	labāk	saglabāt	pārtiku	un	
samazināt	lieko	mitrumu.	Nenobloķējiet	ventilācijas	zonu.	Ventilatoru	var	ieslēgt/izslēgt	manuāli	
(skatiet	īso	pamācību);	ja	tas	ir	ieslēgts,	tad	darbojas	automātiski	pēc	nepieciešamības.

LEDUSSKAPJA NODALĪJUMS
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Modelis ar atsevišķu saldētavas nodalījumu

Saldētavas	nodalījumā	 	var	uzglabāt	saldētu	pārtiku	(uz	iepakojuma	norādītajā	periodā)	un	
sasaldēt	svaigu	pārtiku.	Svaigās	pārtikas	daudzums,	ko	var	sasaldēt	24	stundu	laikā,	ir	norādīts	uz	
nominālu	plāksnītes.	Svaigo	pārtiku	sakārtojiet	saldēšanas	zonā	saldētavas	nodalījumā	(skatiet	īso	
pamācību),	atstājot	pietiekami	daudz	vietas	ap	produktu	iepakojumiem,	lai	gaiss	varētu	brīvi	cirkulēt.	
Ieteicams	atkārtoti	nesaldēt	daļēji	atkusušus	produktus.	Ir	svarīgi	pārtiku	ietīt	tā,	lai	novērstu	ūdens,	
mitruma	vai	kondensāta	iekļūšanu.	
Ledus kubiņu veidošanu
Uzpildiet	2/3	no	ledus	paplātes	(ja	pieejama)	ar	ūdeni	un	ievietojiet	to	atpakaļ	saldētavās	
nodalījumā.	Nekādā	gadījumā	ledus	izņemšanai	nelietojiet	asus	vai	smailus	priekšmetus.
Atvilktņu izņemšana (atkarībā no modeļa)
Izvelciet	atvilktnes,	cik	iespējams,	paceliet	un	izņemiet.	Lai	būtu	vairāk	vietas,	saldētavas	
nodalījumu	var	izmantot	bez	atvilktnēm.

Pēc	produktu	novietošanas	atpakaļ	uz	režģiem/plauktiem,	pārliecinieties,	vai	durvis	ir	kārtīgi	
aizvērtas.

Modeļiem,	kuros	neveidojas	sarma,	atkausēšanas	procedūras	nav	jāveic.
Citiem modeļiem sarmas uzkrāšanās ir normāla parādība. 
Sarmas	uzkrāšanās	daudzums	un	ātrums	ir	atšķirīgs	atkarībā	no	vides	apstākļiem	un	durvju	
atvēršanas	biežuma.	Ieteicams	iestatīt	zemāku	temperatūru	vai,	ja	pieejams,	ieslēgt	ātrās	
saldēšanas	funkciju	(skatiet	ātro	pamācību)	četras	stundas	pirms	pārtikas	izņemšanas	no	
saldētavas	nodalījuma,	lai	paildzinātu	produktu	saglabāšanu	atkausēšanas	posma	laikā.	Pirms	
atkausēšanas	izslēdziet	ierīci	un	izņemiet	atvilktnes.	Sasalušo	pārtiku	nolieciet	vēsā	vietā.	Atstājiet	
durvis	atvērtas,	lai	izkustu	sarma.	Lai	atkausēšanas	laikā	nerastos	ūdens	noplūde,	ieteicams	
saldētavas	nodalījuma	apakšā	noklāt	absorbējošu	drānu	un	to	regulāri	izgriezt.
Iztīriet	un	rūpīgi	nosusiniet	saldētavas	nodalījuma	iekšpusi.
Atkal	ieslēdziet	ierīci	un	ievietojiet	produktus.

ATKAUSĒŠANA SALDĒTAVAS 
NODALĪJUMS (atkarībā no modeļa)

SALDĒTAVAS NODALĪJUMS

Saldētavas nodalījumā  var arī sasaldēt svaigu pārtiku. 
Svaigās pārtikas daudzums, ko var sasaldēt 24 stundu laikā, ir 
norādīts uz nominālu plāksnītes.

Kā sasaldēt svaigu pārtiku:
•		sakārtojiet	pārtiku	uz	režģa,	ja	tāds	ir	(1.	attēls),	vai	tieši	nodalījuma	
apakšā	(2.	attēls);
•		novietojiet	pārtiku	 	nodalījuma	vidū	tā,	lai	tā	nesaskartos	
ar	jau	sasaldēto	pārtiku,	proti,	apmēram,	20	mm	atstatumā	(1.	un	
2.	attēls).

Modeļi ar iekšējo produktu nodalījumu

14m_4s

12m_4s
1.	attēls

2.	attēls
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SARMAS APTURĒŠANAS SISTĒMA  
(atkarībā no modeļa)

SARMAS	APTURĒŠANAS	SISTĒMA	(pieejama	atkarībā	no	modeļa)	atvieglo	saldētavas	
nodalījuma	atkausēšanas	procedūru.	SARMAS	APTURĒŠANAS	piederums	(1.	attēls)	ir	paredzēts	
saldētavas	nodalījumā	radušās	sarmas	daļējai	savākšanai,	un	tas	ir	viegli	noņemams	un	notīrāms,	
tādējādi	samazinot	laiku,	kas	nepieciešams	atkausēšanai	saldētavas	nodalījumā.	

Lai	noņemtu	sarmu	no	SARMAS	APTURĒŠANAS	piederuma,	veiciet	tālāk	parādīto	tīrīšanas	
procedūru.	

SARMAS APTURĒŠANAS PIEDERUMA 
TĪRĪŠANAS PROCEDŪRA 
-		Atveriet	saldētavas	nodalījuma	durtiņas	un	
izņemiet	augšējo	atvilktni	(2.	attēls).
-		Atbrīvojiet	SARMAS	APTURĒŠANAS	
piederumu	(3.	attēls)	un	izņemiet	to	(4.	attēls),	
cenšoties	to	nenomest	uz	stikla	plaukta,	kas	
atrodas	zem	tā.	Piezīme:	ja	piederums	ir	
iesprūdis	vai	grūti	izņemams,	neturpiniet	tā	
izņemšanu,	bet	pilnībā	atkausējiet	saldētavas	
nodalījumu.	
-	Aizveriet	durvis	uz	saldētavas	nodalījumu.
-		Noņemiet	sarmu	no	piederuma,	to	noskalojot	
zem	tekoša	(ne	karsta)	ūdens	(5.	attēls).
-		Ļaujiet	piederumam	notecēt	un	noslaukiet	
plastmasas	daļas	ar	mīkstu	drānu.
-		Ielieciet	piederumu	atpakaļ,	aizmugurējo	
daļu	novietojot	uz	attēlā	7-A	redzamajiem	
izvirzījumiem,	pēc	tam	piederuma	rokturi	
nostipriniet	pie	augšējām	skavām	(attēls	7-B).
-		Ievietojiet	augšējo	atvilktni	un	aizveriet	
saldētavas	nodalījuma	durtiņas.	

SARMAS	APTURĒŠANAS	piederumu	var	
notīrīt	atsevišķi,	neveicot	pilnīgu	saldētavas	
nodalījuma	atkausēšanu.	Regulāri	tīrot	
SARMAS	APTURĒŠANAS	piederumu,	var	
samazināt	saldētavas	pilnīgas	atkausēšanas	
nepieciešamību.	

Piezīme: Izstrādājuma	specifikācijas,	tostarp	
tilpums	un	enerģija,	ir	aprēķinātas	bez	
SARMAS	APTURĒŠANAS	piederuma.

Click!!

Click!!

A 

B

1

2

5

7

6

3 4
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„NULLES GRĀDU” NODALĪJUMS  
(atkarībā no modeļa)

„Nulles grādu”	nodalījuma	specifiskais	izstrādes	nolūks	
ir	zemas	temperatūras	un	pareiza	mitruma	uzturēšana,	lai	
produktus	ilgāk	uzturētu	svaigus	(piemēram,	gaļu,	zivis,	
augļus	un	ziemas	dārzeņus).

Mitruma	kontroles	tehnoloģija	kopā	ar	Activ0°,	nodrošina	
vislabāko	ēdiena	uzglabāšanu,	kad	tas	nav	pilnībā	
iepakots.

Nodalījuma ieslēgšana un izslēgšana
Kad	nodalījums	ir	ieslēgts,	tā	iekšējā	temperatūra	ir	apmēram	0°.

Lai	nodalījumu	ieslēgtu,	nospiediet	attēlā	
redzamo	pogu	vairāk	nekā	uz	sekundi,	līdz	
iedegas	simbols.	

Ja	simbols	ir	izgaismots,	nodalījums	
darbojas.	Lai	nodalījumu	izslēgtu,	atkal	
nospiediet	pogu	uz	vairāk	nekā	vienu	
sekundi.	Lai	nodalījumu	izslēgtu	pilnībā,	
jāizņem	atvilktne.	

„Nulles grādu”	nodalījuma	pareizai	darbībai	nepieciešamie	apstākļi:
-	ieslēgts	ledusskapja	nodalījums;
-	temperatūra	ir	starp	+2 °C un +6 °C;
-	lai	„Nulles	grādu”	nodalījumu	ieslēgtu,	jābūt	ievietotai	atvilktnei;
-		nav	atlasīta	viena	no	šīm	speciālajām	funkcijām:	dīkstāve,	dzesēšana	izslēgta,	atvaļinājums	
(ja	ir);	šādā	gadījumā	izņemiet	ievietoto	pārtiku.	

Piezīme:
-	ja,	ieslēdzot	nodalījumu,	simbols	neizgaismojas,	pārbaudiet,	vai	atvilktne	ir	pareizi	ievietota;	ja	
problēma	saglabājas,	sazinieties	ar	pilnvarotu	tehniskās	palīdzības	dienestu;
-	ja	nodalījums	ir	ieslēgts	un	atvilktne	atvērta,	simbols	vadības	panelī	var	automātiski	izslēgties.	
Pēc	atvilktnes	ievietošanas	simbols	atkal	iedegas

-	neraugoties	uz	nodalījuma	stāvokli,	var	būt	dzirdams	neliels	troksnis,	kas	ir	normāla	parādība;
-	ja	nodalījums	nedarbojas,	temperatūra	tā	iekšpusē	ir	atkarīga	no	ledusskapja	nodalījuma	
vispārējās	temperatūras.	Šādā	gadījumā	ieteicams	tajā	neuzglabāt	pret	aukstumu	jutīgus	augļus	
un	dārzeņus	(piemēram,	ogas,	ābolus,	aprikozes,	burkānus,	spinātus,	salātus).

Svarīgi:	ja	nodalījums	ir	ieslēgts	un	tajā	ir	produkti	ar	augstu	ūdens	saturu,	uz	plauktiem	var	
veidoties	kondensāts.	Šādā	gadījumā	īslaicīgi	izslēdziet	funkciju.
„Nulles	grādu”	nodalījuma	augšējā	plauktā	novietojot	mazus	produktus	un	konteinerus,	rīkojieties	
uzmanīgi,	lai	tie	nejauši	neiekristu	starp	ledusskapja	nodalījuma	plauktu	un	aizmugurējo	sienu.	
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Pirms sazināties ar tehniskās palīdzības 
dienestu:
Restartējiet	ierīci,	lai	pārbaudītu,	vai	problēma	
ir	novērsta.	Ja	nē,	atkal	atvienojiet	ierīci	un	
atkārtojiet	procedūru	pēc	vienas	stundas.
Ja	pēc	tam,	kad	esat	veicis	pamācībā	
norādītās	pārbaudes	un	restartējis	ierīci,	tā	
turpina	darboties	nepareizi,	sazinieties	ar	
tehniskās	palīdzības	dienestu,	skaidri	aprakstot	
problēmu	un	norādot:
•	 disfunkcijas	veidu;
•	 modeli;

•	 ierīces	veidu	un	sērijas	numuru	(uzrakstīts	
uz	nominālu	plāksnītes);

•	 servisa	numurs	(ja	pieejams)	(numurs	pēc	
vārda	SERVISS	uz	datu	plāksnītes	ierīces	
iekšpusē). 
 
 
 
 

Piezīme:
Ja ierīces durvju reversēšanu veic 
tehniskās palīdzības dienests, tā nav 
uzskatāma par garantijas prasību.

TEHNISKĀS PALĪDZĪBAS DIENESTS

„Nulles grādu” nodalījuma izņemšana
Veiciet	šādas	darbības:
-		lai	atvieglotu	nodalījuma	izņemšanu,	ieteicams	iztukšot	(un,	iespējams,	izņemt)	apakšējos	durvju	
plauktus;
-	izslēdziet	nodalījumu;
-	izņemiet	nodalījumu,	to	pagriežot	augšup;	
-	izņemiet	balto	plastmasas	plauktu	zem	nodalījuma.

Piezīme:	augšējo	plauktu	un	sānu	balstus	nevar	izņemt.

Lai	atkal	izņemtu	„Nulles grādu”	nodalījumu,	uzmanīgi	pārvietojiet	balto	plastmasas	plauktu	zem	
nodalījuma	pirms	atvilktnes	ievietošanas	un	atkārtotas	funkcijas	ieslēgšanas.	
Lai	palielinātu	ledusskapja	ietilpību	un	samazinātu	enerģijas	patēriņu,	ieteicams	izslēgt	„Nulles 
grādu”	nodalījumu	un	noņemt	nodalījumu.
Nodalījumu	un	tā	komponentus	laiku	pa	laikam	notīriet	ar	drāniņu	un	silta	ūdens	un	neitrālu	
tīrīšanas	līdzekļu	šķīdumu,	kas	ir	paredzēts	tieši	ledusskapja	iekšpuses	tīrīšanai	(centieties	balto	
plastmasas	plauktu	neiegremdēt	zem	atvilktnes).	Neizmantojiet	abrazīvus	tīrīšanas	līdzekļus.

Pirms nodalījuma tīrīšanas (arī ārēji) atvilktne jāizņem, lai nodalījumam atvienotu 
elektropadevi.


