Naudojimo ir montavimo instrukcija
Šaldiklis

Būtinai perskaitykite šią naudojimo ir montavimo instrukciją prieš
statydami, instaliuodami ir naudodami prietaisą.
Tokiu būdu apsisaugosite patys ir nesugadinsite prietaiso.
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
Šis šaldymo prietaisas atitinka nurodytas saugos nuostatas. Netinkamai naudojant galima žala asmenims ir materialinė žala.
Prieš pradėdami eksploatuoti šaldymo prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo ir montavimo instrukciją. Instrukcijoje pateikiami
montavimo, saugos, naudojimo ir techninės priežiūros nurodymai.
Jie padės apsisaugoti patiems ir nesugadinti prietaiso.
"Miele" negali būti patraukta atsakomybėn už žalą, atsiradusią dėl
šių nurodymų nepaisymo.
Naudojimo ir montavimo instrukciją išsaugokite ir perduokite kitam
galimam savininkui.

Tinkamas naudojimas
 Šis šaldymo prietaisas gali būti naudojamas tik buityje ir statomas
panašioje aplinkoje.
Jis neskirtas naudoti lauke.

 Šaldymo prietaisą naudokite tik buityje laikyti maisto produktus,
taip pat šviežiems maisto produktams užšaldyti ir ledukams paruošti.
Visos kitos naudojimo paskirtys yra draudžiamos.

 Šaldymo prietaisas netinkamas medikamentams, kraujo plazmai,
laboratoriniams preparatams arba kitiems medicinos produktams laikyti ir šaldyti. Netinkamai naudojant šaldymo prietaisą galima pažeisti arba sugadinti laikomus produktus. Šaldymo prietaisas taip pat nėra skirtas galimos sprogios aplinkos zonose eksploatuoti.
"Miele" neatsako už žalą, atsiradusią dėl naudojimo ne pagal paskirtį
arba netinkamo valdymo.
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
 Asmenys, kurie dėl fizinių, jutiminių, protinių gebėjimų, nepakankamos patirties arba nežinojimo negali saugiai valdyti šaldymo prietaiso, juo gali naudotis tik prižiūrimi arba instruktuojami atsakingo
asmens.
Šie asmenys šaldymo prietaisą valdyti neprižiūrimi gali tik tuomet, kai
jiems paaiškinama, kaip tai reikia daryti saugiai, ir suprato apie galimus pavojus.

Vaikai namų ūkyje
 Aštuonerių metų neturintys vaikai negali naudotis šaldymo prietaisu, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.

 Aštuonerių metų ir vyresni vaikai be priežiūros gali valdyti šaldymo
prietaisą tik tada, kai apie šaldymo prietaisą jiems paaiškinta tiek,
kad galėtų jį valdyti saugiai. Vaikai turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.

 Vaikai negali šaldymo prietaiso valyti arba prižiūrėti neprižiūrimi.
 Prižiūrėkite vaikus, esančius netoli šaldymo prietaiso. Jiems niekada neleiskite žaisti su šaldymo prietaisu.

 Pavojus uždusti! Vaikai žaisdami gali įsivynioti į pakavimo medžiagą (pavyzdžiui, plėvelę) arba ją užsimauti ant galvos ir uždusti. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Techninė sauga
 Patikrintas aušinimo priemonės ciklo sandarumas. Šaldymo prietaisas atitinka privalomas saugos nuostatas ir atitinkamas EB direktyvas.
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
 Šiame šaldymo prietaise yra izobutano (R 600a), aplinkai nekenkiančių gamtinių dujų. Jos nepažeidžia ozono sluoksnio ir nedidina
šiltnamio efekto.
Naudojant šią aplinkai nekenkiančią šaldomąją medžiagą, šiek tiek
padidėja veikimo garsas. Jos nekenkia ozono sluoksniui ir nedidina
šiltnamio efekto. Šio efekto išvengti neįmanoma, bet jis neturi įtakos
prietaiso galiai.
Transportuodami ir montuodami ar pastatydami prietaisą saugokite,
kad nepažeistumėte šaldymo kontūro dalių. Ištryškus šaldomajai medžiagai gali būti sužalotos akys!
Jei yra pažeidimų:
– venkite atviros ugnies arba degimo šaltinių;
– ištraukite šaldymo prietaiso šakutę;
– kelias minutes vėdinkite patalpą, kurioje stovi šaldymo prietaisas;
– informuokite klientų aptarnavimo skyrių.

 Kuo daugiau šaldomosios medžiagos yra šaldymo prietaise, tuo
didesnė turi būti patalpa, kurioje jis statomas. Įvykus nuotėkiui mažose patalpose gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys. 8 g šaldomosios medžiagos turi būti numatyta mažiausiai 1 m3 patalpai. Šaldomosios medžiagos kiekis nurodytas specifikacijų lentelėje šaldymo
prietaiso viduje.

 Prietaiso specifikacijų lentelėje pateikti prijungimo duomenys (saugikliai, dažnis, įtampa) turi atitikti elektros tinklo duomenis, kad šaldymo prietaisas nesugestų. Prieš jungdami juos palyginkite.
Jeigu abejojate, pasikonsultuokite su elektriku.

 Šaldymo prietaiso elektros saugumas užtikrinamas tik tada, kai jis
prijungiamas prie įžeminimo sistemos, įrengtos pagal reikalavimus.
Tai pagrindinė saugos sąlyga ir jos laikytis privaloma. Jeigu abejojate, elektros instaliaciją patikėkite patikrinti elektrikui.

 Patikimas ir saugus šaldymo prietaiso naudojimas užtikrinamas tik
tuomet, jeigu jis buvo prijungtas prie bendrojo maitinimo tinklo.
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
 Jei pažeistas jungiamasis laidas, jį turi pakeisti "Miele" įgaliotas
specialistas, kad būtų išvengta pavojaus naudotojui.

 Kelių kištukų lizdai arba ilginamieji laidai neužtikrina reikiamos
saugos (gaisro pavojus). Jų nenaudokite šaldymo prietaisą jungdami
prie elektros tinklo.

 Jei prie įtampingųjų dalių ar jungiamojo laido patenka drėgmės,
gali įvykti trumpasis jungimas. Todėl neeksploatuokite prietaiso ten,
kur drėgna arba gali užtikšti vandens (pavyzdžiui, garaže, skalbykloje
ir t. t.).

 Šio šaldymo prietaiso negalima naudoti nestacionariose vietose
(pavyzdžiui, laivuose).

 Šaldymo prietaiso pažeidimai gali turėti įtakos jūsų saugai. Ieškokite atpažįstamų pažeidimų. Niekada neeksploatuokite pažeisto šaldymo prietaiso.

 Prieš įrengiant, atliekant techninės priežiūros ir remonto darbus,
šaldymo prietaisą reikia atjungti nuo elektros tinklo. Šaldymo prietaisas laikomas atjungtu nuo elektros tinklo, jeigu:
– išjungti elektros instaliacijos saugikliai arba
– visiškai išsukti elektros instaliacijos įsukamieji saugikliai arba
– jungiamasis laidas yra atskirtas nuo elektros tinklo. Norėdami ištraukti elektros laidą su kištuku, netraukite už elektros laido, bet
imkite už kištuko.

 Dėl netinkamai atliktų įrengimo ir techninės priežiūros arba remonto darbų gali kilti didelių pavojų naudotojui.
Įrengimo ir techninės priežiūros arba remonto darbus gali atlikti tik
"Miele" įgaliotieji specialistai.

 Jei šaldymo prietaisą remontuos ne "Miele" įgaliotasis techninės
priežiūros specialistas, neteksite teisės į garantiją.
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
 "Miele" patikina, kad tik originalios atsarginės dalys atitinka saugos reikalavimus. Sugedusias dalis galima keisti tik originaliomis atsarginėmis dalimis.

Tinkamas naudojimas
 Šaldymo prietaisas skirtas tam tikrai klimato klasei (kambario temperatūros diapazonas), kurios ribų turi būti laikomasi. Klimato klasė
nurodyta specifikacijų lentelėje, kuri yra šaldymo prietaiso viduje. Jei
patalpos temperatūra yra žemesnė, ilgiau neveikia kompresorius ir
šaldymo prietaisas negali palaikyti reikiamos temperatūros.

 Ventiliacijos angos negali būti uždengiamos arba užstatomos.
Tuomet neužtikrinama nepriekaištinga ventiliacija. Taip pat didėja
energijos sąnaudos ir gali sugesti prietaiso dalys.

 Jei šaldymo prietaiso viduje arba jo duryse laikote maisto produktus, kurių sudėtyje yra riebalų arba aliejaus, atkreipkite dėmesį, kad
ištekėję riebalai arba aliejus nepatektų ant plastikinių šaldymo prietaiso dalių. Dėl vidinės įtampos plastikinės dalys gali įtrūkti ir sulūžti
arba suplyšti.

 Šaldymo prietaise nelaikykite sprogių medžiagų ir produktų su
darbinėmis dujomis (pavyzdžiui, aerozolių balionėlių). Degūs dujų mišiniai dėl elektros dalių gali užsidegti.
Kyla gaisro ir sprogimo pavojus!

 Šaldymo prietaise neeksploatuokite kitų elektrinių prietaisų (pavyzdžiui, prietaiso minkštiems valgomiesiems ledams gaminti). Gali
susidaryti kibirkščių.
Sprogimo pavojus!

 Nedėkite į šaldiklį skardinių ir butelių su gėrimais, kurių sudėtyje
yra angliarūgštės, arba skysčių, kurie gali užšalti. Skardinės arba buteliai gali sprogti. Pavojus susižeisti ir pažeisti prietaisą!

 Butelius, kuriuos norėdami greitai atvėsinti, įdedate į šaldiklį, išimkite ne vėliau kaip po valandos. Buteliai gali sprogti. Pavojus susižeisti ir pažeisti prietaisą!
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
 Nelieskite užšaldytų produktų ir metalinių dalių šlapiomis rankomis. Rankos gali prišalti. Pavojus susižeisti!

 Niekada nekiškite iš karto į burną ką tik iš šaldiklio išimtų ledukų ir
ledų ant pagaliukų, ypač vandeninių ledų. Dėl labai žemos užšaldytų
produktų temperatūros gali prišalti lūpos arba liežuvis. Pavojus susižeisti!

 Neužšaldykite pakartotinai aptirpusių arba atitirpusių maisto produktų. Kuo greičiau juos suvartokite, nes maisto produktai netenka
savo maistinės vertės ir sugenda. Keptus arba virtus maisto produktus galite pakartotinai užšaldyti.

 Valgant per ilgai laikytus maisto produktus galima apsinuodyti.
Laikymo trukmė priklauso nuo daugelio veiksnių, pavyzdžiui, šviežumo, maisto produkto kokybės ir laikymo temperatūros. Atkreipkite
dėmesį į laikymo datą ir maisto produkto gamintojo laikymo nurodymus!

 Naudokite tik originalius "Miele" priedus. Jei pritvirtinamos arba
įrengiamos kitos dalys, panaikinama teisė į garantiją, laidavimas ir
(arba) atsakomybė už produktą.

Valymas ir priežiūra
 Netepkite durų tarpiklio aliejumi arba riebalais.
Dėl jų durų tarpiklis ilgainiui tampa porėtas.

 Valymo garais prietaiso garų gali patekti ant įtampingųjų dalių ir
sukelti trumpąjį jungimą.
Šaldymo prietaiso niekada nevalykite valymo garais prietaisu.

 Aštriabriauniai arba smailūs daiktai gali pažeisti refrižeratorių ir sugadinti šaldymo prietaisą. Nenaudokite smailių arba aštriabriaunių
daiktų norėdami:
– pašalinti šerkšną ir ledą;
– atlupti prišalusius ledo indelius ir maisto produktus.
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
 Norėdami atitirpinti, niekada nedėkite į šaldymo prietaisą elektrinių
šildytuvų arba žvakių. Plastiko pažeidimo pavojus.

 Nenaudokite atitirpinimo purškiklių arba priemonių nuo apledėjimo. Jie gali sudaryti sprogias dujas, juose gali būti tirpiklių arba degalų, jie gali būti kenksmingi sveikatai.

Transportavimas
 Šaldymo prietaisą visada transportuokite statmeną, transportavimo pakuotėje, kad jis nebūtų pažeistas.

 Kadangi šaldymo prietaisas yra sunkus, jį transportuodami visada
pasitelkite kitą asmenį. Pavojus susižeisti ir pažeisti prietaisą!

Seno prietaiso išmetimas
 Prieš išmesdami seną šaldymo prietaisą, sugadinkite durų spyną.
Taip apsaugosite žaidžiančius vaikus, kad jie neužsidarytų ir nekiltų
pavojus gyvybei.

 Ištryškus šaldomajai medžiagai gali būti sužalotos akys! Nepažeiskite šaldymo kontūro dalių, pavyzdžiui:
– užkimšdami garintuvo šaldomosios medžiagos kanalus;
– užlenkdami vamzdelius;
– nugrandydami paviršinius sluoksnius.
Simbolis ant kompresorius (atsižvelgiant į modelį)
Šis ženklas svarbus tik perdirbimui. Prietaisas yra visiškai saugus!

 Prarijus ar patekus į kvėpavimo takus, kompresoriaus aliejus gali
būti mirties priežastis.
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Aplinkos apsauga
Transportavimo pakuočių utilizavimas
Pakuotė apsaugo šaldymo prietaisą nuo
pažeidimų transportuojant. Pakuotei parinktos aplinkai nekenkiančios, perdirbti
tinkamos medžiagos, todėl ji gali būti
perdirbama.
Grąžinant pakuotę, taupomos žaliavos ir
mažinamas susidarančių atliekų kiekis.
Jums prietaisą pardavęs prekybininkas
pakuotę priims atgal.

Senos įrangos išmetimas
Elektros ir elektroninėje įrangoje dar yra
vertingų, bet ir kenksmingų medžiagių,
kurios būtinos veikimui ir apsaugai užtikrinti. Jei pakuotė bus išmetama kartu
su buitinėmis atliekomis arba netinkamai naudojama, gali būti padaryta žala
žmogaus sveikatai ir aplinkai. Todėl senos įrangos jokiu būdu nemeskite kartu
su buitinėmis atliekomis.

Atiduokite seną įrangą į artimiausią senos elektros ir elektroninės įrangos surinkimo skyrių.
Saugokite, kad jūsų šaldytuvo vamzdynai nebūtų pažeisti, kol išvešite ekologiškai utilizuoti.
Taip užtikrinama, kad šaldomoji medžiaga iš šaldymo kontūro ir alyva iš kompresoriaus nepatektų į aplinką.
Privalote pasirūpinti, kad išvežti skirta
sena įranga būtų laikoma vaikams nepasiekiamoje vietoje. Informacijos apie
tai rasite šios naudojimo instrukcijos
skyriuje "Saugos nurodymai ir įspėjimai".
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Kaip sutaupyti energijos?
Įprastas energijos suvarto- Padidėjęs energijos suvarjimas
tojimas
Pastatymas ir
techninė priežiūra

Vėdinamose patalpose.

Uždarose nevėdinamose patalpose.

Apsaugotas nuo tiesioginių
saulės spindulių.

Neapsaugotas nuo tiesioginių saulės spindulių.

Ne prie šilumos šaltinių (radi- Prie šilumos šaltinių (radiatoatorių, viryklės).
rių, viryklės).
Idealioje, apie 20 °C kambario temperatūroje.

Aukštoje kambario temperatūroje.

Neuždenkite ventiliacijos an- Vėdinimo angos uždengtos
gų ir reguliariai valykite dularba pilnos dulkių.
kes.
Nuo kompresoriaus ir metali- Jei apdulkėjęs kompresorius
nių grotelių (šilumokaičio),
ir metalinės grotelės (šilumoesančių galinėje prietaiso
kaitis).
pusėje, bent kartą per metus
nuvalykite dulkes.
Temperatūros
nustatymas
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Šaldiklio zona -18 °C.

Nustačius žemą temperatūrą: kuo žemesnė šaldiklio zonos temperatūra, tuo didesnis energijos suvartojimas!

Kaip sutaupyti energijos?
Įprastas energijos suvarto- Padidėjęs energijos suvarjimas
tojimas
Naudojimas

Stalčių ir lentynų išdėstymas
toks pat, kaip išsiunčiant iš
gamyklos.
Prietaiso dureles atidarykite
tik tada, kai reikia, ir tik
trumpam. Maisto produktus
teisingai paskirstykite.

Dažnai atidarant dureles ir
laikant jas atviras, prarandamas šaltis, o į vidų patenka
šilto oro iš aplinkos. Šaldymo prietaisas šaldo intensyviau, todėl pailgėja kompresoriaus veikimo laikas.

Eidami apsipirkti pasiimkite
šaltkrepšį, iš karto išimkite
maisto produktus ir sudėkite
į šaldymo prietaisą.
Šiltus patiekalus ir gėrimus
pirmiausia atvėsinkite.

Šilti patiekalai ir iki kambario
temperatūros sušilę maisto
produktai į šaldymo prietaisą
perduoda šilumą. Šaldymo
prietaisas šaldo intensyviau,
todėl pailgėja kompresoriaus
veikimo laikas.

Maisto produktus dėkite supakuotus.

Dėl skysčių garavimo ir kondensato susidarymo šaldiklio
zonoje prarandamas šaldymo našumas.

Neperpildykite lentynų, kad
galėtų cirkuliuoti oras.

Dėl pablogėjusios oro cirkuliacijos prarandamas šaltis.
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Prietaiso aprašas
Valdymo skydelis

a Įjungimo / išjungimo mygtukas

g Temperatūros indikatorius

b "SuperFrost" mygtukas

h Temperatūros nustatymo mygtukas

c Ekranas
Jei prietaisas nenaudojamas ilgesnį
laiką, ekrano ryškumas automatiškai
persijungia į nustatytą. Palietus bet
kurį mygtuką, ekranas švies aukščiausiu ryškumo lygiu.

i Garsinio signalo išjungimo mygtukas

d Užrakto simbolis
e Meniu simbolis
(Nustatymų režimas:
Kito ryškumo lygio pasirinkimas, užrakto įjungimas ir išjungimas)
f Įspėjamasis simbolis
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j "SuperFrost" simbolis
k Ekrano ryškumo simbolis

Prietaiso aprašas
a Valdymo skydelis su ekranu
b "NoFrost" modulis
c Viršutinis šaldiklio stalčius naudojamas kaip šaldymo padėklas
d Šaldiklio stalčiai
(skaičius priklauso nuo modelio)

Kad būtų lengviau pastatyti šaldymo
prietaisą, prietaiso gale, viršuje yra
įmontuotos transportavimo rankenos, o
apačioje – transportavimo ratukai.

Šiame paveikslėlyje parodytas pavyzdinis
prietaiso modelis.
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Priedai
Kartu tiekiami priedai

Pasirenkamieji priedai

Ledo kubelių indelis

"Miele" asortimente yra įvairiausių pagalbinių priedų ir valymo bei priežiūros
priemonių, pritaikytų šaldymo prietaisui.
Pasirenkamuosius priedus galite užsisakyti "Miele" internetinėje parduotuvėje. Šiuos gaminius galite įsigyti
"Miele" klientų aptarnavimo tarnyboje
(žr. šios naudojimo instrukcijos pabaigą) arba "Miele" specializuotas prekybininkas.
Izoliacinė plokštė
Nenaudojamus šaldiklio stalčius galite
"išjungti", t. y. juos izoliuoti ir tokiu būdu
sutaupyti elektros energijos. Jei naudojate ne visus šaldiklio stalčius, nenaudojamą plotą galite atskirti izoliacine
plokšte.
Daugiafunkcė mikropluošto šluostė
Mikropluošto šluoste nuvalomi pirštų atspaudai ir maži nešvarumai nuo nerūdijančiojo plieno priekinės dalies, prietaiso skydų, langų, baldų, automobilių
stiklų ir t. t.
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Pirmasis paleidimas naudoti
Prieš naudojant pirmą kartą
Pakavimo medžiagos
 Iš vidinio skyriaus pašalinkite visą
įpakavimo medžiagą.
Apsauginė plėvelė
Prietaisas apsaugotas apsaugine plėvele, kuri apsaugo transportavimo metu.
 Apsauginę plėvelę nuimkite tik prietaisą pastatę jo nuolatinėje stovėjimo
vietoje.
Valymas ir priežiūra
Laikykitės skyriuje "Valymas ir priežiūra" pateiktų nurodymų.
 Išvalykite spintos vidų ir priedus.
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Šaldymo prietaiso įjungimas ir išjungimas
Šaldymo prietaiso įjungimas
Kad temperatūra būtų pakankamai žema, prieš pirmą kartą sudėdami maisto produktus, šaldymo prietaisą maždaug 2 valandoms palikite veikti tuščią.
Maisto produktus dėkite į šaldiklį tik
tuomet, kai temperatūra yra pakankamai žema (bent –18 °C).
 Spustelėkite mygtuką .
Šaldymo prietaisas pradeda šaldyti, o
temperatūros indikatoriuje rodoma nustatyta temperatūra. Kol pasiekiama pageidaujama temperatūra, vienu metu
mirksi temperatūros indikatorius ir įspėjamojo signalo simbolis .

Šaldymo prietaiso išjungimas
 Nuspauskite mygtuką , kol ekranas
užges.
Jeigu taip nenutinka, vadinasi, yra
įjungtas užraktas (žr. "Kitų nustatymų
pasirinkimas. Užrakto išjungimas").
Šaldymas išjungtas.
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Išvykstant ilgesniam laikotarpiui
 Jei šaldymo prietaisas išjungiamas išvykstant ilgesniam laikotarpiui,
tačiau neišvalomas ir paliekamos uždarytos durys, gali susidaryti pelėsis.
Būtinai išvalykite šaldymo prietaisą.
Jei ilgesnį laikotarpį šaldymo prietaiso
nenaudosite,
 šaldymo prietaisą išjunkite;
 ištraukite kištuką iš tinklo arba išjunkite namo saugiklį;
 šaldymo prietaisą išvalykite ir
 palikite šaldymo prietaiso duris atidarytas, kad jis būtų vėdinamas ir nesusidarytų kvapas.

Tinkama temperatūra
Tinkamai nustatyti temperatūrą labai
svarbu laikant maisto produktus. Mikroorganizmai greitai sugadina maisto produktus; to galima išvengti teisingai nustačius laikymo temperatūrą. Temperatūra turi įtakos mikroorganizmų dauginimosi greičiui. Sumažėjus temperatūrai,
šie procesai sulėtėja.
Kad galėtumėte užšaldyti šviežius maisto produktus ir kuo ilgiau juos laikyti,
būtina temperatūra –18 °C. Tokioje temperatūroje stabdomas mikroorganizmų
dauginimasis. Jeigu temperatūra pakyla
aukščiau –10 °C, prasideda mikroorganizmų sukeltas maisto produktų irimas,
maisto produktus būtina laikyti trumpiau. Dėl šios priežasties aptirpusius arba ištirpusius produktus galima vėl užšaldyti tik juos apdirbus (išvirtus arba iškeptus). Nustačius aukštą temperatūrą,
mikroorganizmai žūsta.
Šaldymo prietaise temperatūra pakyla
greičiau, jei
– kuo dažniau atidarome jo duris ir kuo
ilgiau jas laikome atidarytas,
– kuo daugiau maisto produktų laikoma
prietaise,

Temperatūros nustatymas
 Temperatūros nustatymo mygtuką
spauskite tol, kol temperatūros indikatoriuje bus rodoma pasirinkta temperatūra.
Pirmą kartą paspaudus, rodoma mirksinti paskutinį kartą nustatyta temperatūra.
Paskui temperatūros vertė keičiasi; pasiekus –32 °C temperatūrą, vėl pradedama nuo –15 °C nustatymo.
Rodomose temperatūros srityse (pvz.,
nuo –15 iki –18 °C) galima nustatyti
šiek tiek žemesnę temperatūrą:
 Temperatūros nustatymo mygtuką
spauskite tol, kol temperatūros indikatoriuje bus rodoma –15 °C temperatūra.
 Maždaug 5 sekundėm nuspauskite
temperatūros nustatymo mygtuką.
Patvirtintas šalčiausios žemos temperatūros srities temperatūros nustatymas,
tačiau tai nerodoma temperatūros indikatoriuje.

– kuo šiltesni yra šviežiai įdėti maisto
produktai,
– kuo aukštesnė šaldymo prietaiso
aplinkos temperatūra. Šaldymo prietaisas skirtas tam tikrai klimato klasei
(kambario temperatūros diapazonas),
kurios ribų turi būti laikomasi.
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Tinkama temperatūra
Temperatūros indikatorius
Valdymo skydelyje esantis temperatūros indikatorius visada rodo nustatytą
temperatūrą.
Galima nustatyti nuo –15 °C iki –32 °C
temperatūrą.
Mirksi temperatūros indikatorius.
– Temperatūra neatitinka galimo temperatūros indikatoriaus diapazono ribų, pvz., iš karto įjungus prietaisą.
– Nustatoma kita temperatūra.
– Keliais laipsniais padidėjo prietaiso
temperatūra, tai reiškia, kad prarandamas šaltis.
Šis trumpalaikis šalčio praradimas yra
nepavojingas, jei tai vyksta dėl to, kad
– prietaiso durelės buvo atidarytos ilgiau, pvz., išimant arba įdedant didesnius kiekius šaldomų produktų;
– šaldote šviežius maisto produktus.
Kai tik temperatūra nukrinta maždaug
iki –10 °C, vėl nuolat šviečia temperatūros indikatorius.

 Jei temperatūra ilgesnį laiką buvo pakilusi aukščiau –18 °C, patikrinkite, ar neaptirpo arba neatitirpo užšaldyti produktai.
Tokiu atveju stenkitės maisto produktus kuo greičiau suvartoti, kol jie pakartotinai nesušalo arba juos apdorokite (virkite arba kepkite).
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Funkcijos "Greitas užšaldymas" naudojimas
Galite papildomai įjungti "SuperFrost"
 funkciją.

"SuperFrost"  funkcija
Norėdami tinkamai užšaldyti šviežius
maisto produktus, prieš tai turite įjungti
"SuperFrost" funkciją. Taip maisto produktai užšaldomi labai greitai, kartu išsaugoma jų maistinė vertė, vitaminai, išvaizda ir skonis.
Išimtys:
– jei dedate jau sušalusius maisto produktus;
– jei per dieną įdedate ne daugiau nei
2 kg maisto produktų.

"SuperFrost" funkcijos įjungimas
 Spustelėkite "SuperFrost"  mygtuką.
Užsidega "SuperFrost" simbolis .
Temperatūra prietaise sumažėja, nes jis
veikia visu šaldymo našumu.
"SuperFrost" funkcijos išjungimas
 Spustelėkite "SuperFrost"  mygtuką.
Užgęsta "SuperFrost"  simbolis.
Prietaisas vėl veikia įprastu šaldymo našumu.

"SuperFrost" funkcija turi būti įjungta
prieš 6 val., prieš sudedant maisto produktus šaldymui.
Norint maksimaliai išnaudoti didžiausią šaldymo pajėgumą, prieš 24 val.
turi būti įjungta "SuperFrost" funkcija!
Vos įjungus "SuperFrost" funkciją, šaldymo prietaisas šaldo visu šaldymo našumu, o temperatūra krenta.
"SuperFrost" funkcija automatiškai išsijungia maždaug po 65 valandų. Trukmė
iki šios funkcijos išjungimo priklauso
nuo šviežiai įdėtų maisto produktų kiekio.
Patarimas: Norėdami taupyti energiją,
galite patys išjungti "SuperFrost" funkciją, kai tik pasiekiama pastovi, bent
–18 °C šaldiklio zonos temperatūra. Tikrinkite šaldiklio zonos temperatūrą.
Išjungus "SuperFrost" funkciją, šaldymo
prietaisas vėl dirba įprastu šaldymo našumu.
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Temperatūros ir durų įspėjamieji signalai
Šaldymo prietaise yra įmontuota įspėjimo sistema, kad šaldiklyje nepastebimai nepakiltų temperatūra ir nebūtų
prarasta energija palikus atviras prietaiso dureles.

Įspėjamasis temperatūros signalas
Jeigu šaldiklio temperatūra pasiekė per
aukštą temperatūros zoną, mirksi temperatūros indikatorius ir įspėjamasis
simbolis . Papildomai pasigirsta įspėjamasis garsinis signalas.
Nuo nustatytos temperatūros priklauso,
kada šaldymo prietaisas atpažįsta per
aukštą temperatūrą.

 Jei temperatūra ilgesnį laiką buvo pakilusi aukščiau –18 °C, patikrinkite, ar neaptirpo arba neatitirpo užšaldyti produktai.
Tokiu atveju stenkitės maisto produktus kuo greičiau suvartoti, kol jie pakartotinai nesušalo arba juos apdorokite (virkite arba kepkite).

Durų aliarmas
Jei prietaiso durelės paliekamos neuždarytos ilgiau nei 60 sekundžių, pasigirsta įspėjamasis signalas.
Įspėjamasis signalas nutyla uždarius
prietaiso dureles.

Seka garsinis ir vaizdinis signalai, kai,
pavyzdžiui:

Įspėjamojo signalo priešlaikinis išjungimas

– jei, įjungus šaldymo prietaisą, esama
temperatūra per daug skiriasi nuo
nustatytos,

Jei jums trukdo įspėjamasis signalas, jį
galite išjungti anksčiau.

– rūšiuojant ir išimant užšaldytus produktus patenka per daug šilto oro,
– kai šaldomas didesnis maisto produktų kiekis,
– kai šaldomi šilti, švieži maisto produktai,
– jei buvo dingusi elektra,
– kai šaldymo prietaisas yra sugedęs.
Pavojui praėjus, nutyla įspėjamasis signalas, o įspėjamasis mygtukas  užgęsta.
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 Paspauskite garsinio signalizatoriaus
išjungimo mygtuką .
Nutyla įspėjamasis signalas.
Kilus temperatūros pavojui, užsidega
įspėjamojo signalo simbolis  ir šviečia, kol pavojaus būsena praeina.

Kitų nuostatų parinkimas
Nustatymų režimas
Tam tikrus šaldymo prietaiso nustatymus galima atlikti nustatymų režime:
pakeisti ekrano ryškumą;



įjungti ir išjungti užrakto funkciją.



Nustatymų režimas ekrane rodomas
meniu simboliu .

Kuo daugiau šviečia temperatūros indikatoriaus laukelių, tuo ryškesnis ekranas.
 Trumpai spustelėkite mygtuką
"SuperFrost"  ir savo pasirinkimą
patvirtinkite.
Mirksi ekrano ryškumo simbolis . Pasirinktas nustatymas išsaugotas.
Jei norite išeiti iš nustatymų režimo:

Toliau nurodyta, kaip patekti į nustatymų režimą ir kai kuriuos nustatymus pakeisti.

 Spustelėkite įjungimo / išjungimo
mygtuką .

Ekrano ryškumo  keitimas

 palaukite 5 minutes.

Ekrano ryškumą galite priderinti prie patalpos apšvietimo.

Meniu simbolis  ir ekrano simbolis 
užgęsta. Temperatūros indikatoriuje rodoma nustatyta temperatūra.

5 ekrano ryškumo keitimo lygiai. Gamykliniuose nustatymuose pasirinktas 1 lygis.

arba

 Maždaug 5 sekundėms nuspauskite
"SuperFrost" mygtuką .
Užsidega meniu simbolis . Įjungtas
nustatymų režimas. Mirksi užrakto simbolis .
 Norėdami iškviesti ekrano ryškumo
nustatymo funkciją, spustelėkite temperatūros nustatymo mygtuką .
Užrakto simbolis užgęsta , mirksi
ekrano ryškumo simbolis .
 Trumpai spustelėkite mygtuką
"SuperFrost"  ir savo pasirinkimą
patvirtinkite.
Dega ekrano ryškumo simbolis .
 Temperatūros nustatymo mygtuką 
spauskite tol, kol bus rodoma pasirinkta temperatūra.
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Kitų nuostatų parinkimas
Užrakto  įjungimas ir išjungimas

– Užrakto išjungimas

Užraktu galite savo šaldymo prietaisą
apsaugoti nuo netyčinio įjungimo.

 Maždaug 5 sekundėms nuspauskite
"SuperFrost" mygtuką .

– Užrakto įjungimas

Užsidega meniu simbolis . Įjungtas
nustatymų režimas. Mirksi užrakto simbolis .

 Maždaug 5 sekundėms nuspauskite
"SuperFrost" mygtuką .
Užsidega meniu simbolis . Įjungtas
nustatymų režimas. Mirksi užrakto simbolis .
 Norėdami iškviesti užrakto funkciją,
trumpai spustelėkite "SuperFrost"
mygtuką .
Užsidega užrakto simbolis . Šviečia
temperatūros indikatoriaus laukeliai –
15 °C ir –21 °C.
 Norėdami įjungti užrakto funkciją,
trumpai spustelėkite "SuperFrost"
mygtuką .
Mirksi užrakto simbolis . Užgęsta
temperatūros indikatoriaus laukeliai –
15 °C ir –21 °C. Toliau šviečia užrakto
simbolis .
 Jei norite išeiti iš nustatymų režimo,
spustelėkite įjungimo / išjungimo
mygtuką .
arba
 palaukite 5 minutes.
Užgęsta meniu simbolis, o temperatūros indikatoriuje rodoma nustatyta temperatūra. Toliau šviečia užrakto simbolis
.
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 Norėdami iškviesti užrakto funkciją,
trumpai spustelėkite "SuperFrost"
mygtuką .
Užsidega užrakto simbolis , o temperatūros indikatoriaus laukelyje rodoma –
18 °C.
 Norėdami išjungti užrakto funkciją,
trumpai spustelėkite "SuperFrost"
mygtuką .
Mirksi užrakto simbolis . Užrakto laukelis –18 °C užgęsta.
 Jei norite išeiti iš nustatymų režimo,
spustelėkite įjungimo / išjungimo
mygtuką .
arba
 palaukite 5 minutes.
Užgęsta meniu simbolis , o temperatūros indikatoriuje rodoma nustatyta
temperatūra. Nustoja šviesti užrakto
simbolis .

Užšaldymas ir laikymas
Didžiausias užšaldymo pajėgumas

Jau užšaldytų produktų laikymas

Kad maisto produktai kuo greičiau sušaltų iki pat vidaus šerdies, negalima
viršyti didžiausio užšaldymo našumo.
Informaciją apie didžiausią užšaldymo
našumą per 24 val. rasite specifikacijų
lentelėje "Užšaldymo našumas ...kg/24
val."

Jei norite laikyti jau užšaldytus produktus, dar pirkdami parduotuvėje patikrinkite,

Specifikacijų lentelėje nurodytas didžiausias užšaldymo našumas buvo nustatytas pagal DIN EN ISO 15502.

Kas atsitinka užšaldant šviežius maisto produktus?
Švieži maisto produktai turi būti užšaldyti kuo greičiau, kad būtų išsaugota
maistinė vertė, vitaminai, išvaizda ir
skonis.
Kuo lėčiau užšaldomi maisto produktai,
tuo daugiau patenka skysčių iš atskirų
ląstelių į tarpines ertmes. Ląstelės susitraukia. Atitirpstant tik dalis ankščiau ištekėjusių skysčių grįžta į ląsteles. Praktiškai tai reiškia, kad maisto produktai
praranda didžiąją dalį sulčių. Tai pastebėsite, kai atitirpinant apie maisto produktą susidaro didelis vandens plotas.

– ar nepažeista pakuotė,
– tinkamumo vartoti datą ir
– parduotuvės šaldytuvo temperatūrą.
Jei šaldymo zonos temperatūra yra
aukštesnė nei –18 °C, sutrumpėja užšaldytų produktų tinkamumo vartoti
trukmė.
 Šaldytus maisto produktus parduotuvėje imkite baigdami apsipirkti ir vežkite įvynioję į laikraštinį popierių arba
šaltkrepšyje.
 Namuose šaldytus maisto produktus
tuoj pat sudėkite į šaldymo prietaisą.

 Aptirpusių arba atitirpusių prekių
pakartotinai neužšaldykite. Tik apdoroję maisto produktus (išvirę arba iškepę) galite juos užšaldyti pakartotinai!

Jeigu maisto produktai buvo greičiau
užšaldyti, liko mažiau laiko skysčiui iš
ląstelių iškeliauti į tarpines ertmes. Ląstelės susitraukia gerokai mažiau. Atitirpstant tik nedidelis skysčio, kuris buvo patekęs į tarpines ertmes, kiekis gali
grįžti į ląsteles, kad būtų netenkama labai mažai sulčių. Susidaro tik mažas
vandens plotas!
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Užšaldymas ir laikymas
Maisto produktų šaldymas namuose
Šaldykite tik šviežius ir nepriekaištingos kokybės maisto produktus!

– Šiltus patiekalus arba gėrimus vėsinkite ne šaldymo prietaise, kad neatitirptų jau užšaldyti maisto produktai ir
nepadidėtų energijos sąnaudos.
Įpakavimas

Prieš užšaldydami atkreipkite dėmesį

 Šaldykite dalimis.

– Užšaldomi gali būti:
šviežia mėsa, paukštiena, žvėriena,
žuvis, daržovės, prieskoninės žolelės,
švieži vaisiai, pieno produktai, kepiniai, maisto produktai, kiaušinių tryniai, baltymai ir daugelis paruoštų patiekalų.

Tinkama pakuotė

– Užšaldymui netinkami:
vynuogės, lapinės salotos, ridikėliai,
ridikai, grietinė, majonezas, kiaušiniai
su lukštu, svogūnai, švieži obuoliai ir
kriaušės.

Netinkama pakuotė

– Kad išsaugotumėte spalvą, skonį,
kvapą ir C vitaminą, daržoves prieš
užšaldant reikia apvirti. Daržoves porcijomis 2–3 minutes palaikykite verdančiame vandenyje. Paskui jas išimkite ir greitai atvėsinkite šaltame vandenyje. Daržoves palikite nulašėti.

– Plastiko folija
– Žarnų folija iš polietileno
– Aliuminio folija
– Šaldymui skirtos skardinės

– Pakavimo popierius
– Pergamento popierius
– Celofanas
– Šiukšlių maišas
– Naudotas pirkinių maišas
 Išleiskite orą iš pakuotės.
 Pakuotę sandariai uždarykite
– guminiais žiedais,

– Liesa mėsa labiau tinkama užšaldymui, nei riebi, jos laikymo laikas yra ilgesnis.

– plastikiniais spaustukais,

– Tarp karbonadų, kepsnių, pjausnių ir
t. t. klokite plėveles. Taip išvengsite
sušalimo į vieną bloką.

– šalčiui atspariomis lipniomis juostomis.

– Prieš užšaldydami šviežius maisto
produktus ir apvirtas daržoves, nebarstykite jų prieskoniais ir druska, į
patiekalus prieskonių ir druskos berkite nedaug. Dėl kai kurių prieskonių
gali pakisti užšaldytų produktų skonis.
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– raišteliais arba

Patarimas: Polietileninės plėvelės
maišelius galite užlydyti plėvelėms skirtu lydymo aparatu.
 Ant pakuotės užrašykite, kas joje sudėta, ir užšaldymo datą.

Užšaldymas ir laikymas
Prieš prikraunant
 Jei dedate daugiau nei 2 kg šviežių
maisto produktų, prieš sudėdami įjunkite greitojo užšaldymo funkciją (žr.
skyrių "Greitojo užšaldymo funkcijos
naudojimas").
Jau sudėti šaldomi produktai galės toliau šalti – nenukris temperatūra.
Įdėjimas

 Būtina paisyti šio didžiausio pakrovimo lygio:
– viršutinis šaldiklio stalčius talpina =
15 kg
– bet kuris kitas šaldiklio stalčius =
25 kg
– stiklo plokštė = 35 kg
Šaldomi maisto produktai neturi liestis su jau užšaldytais maisto produktais, kad šie neaptirptų.

– didžiausias šaldomų produktų kiekis (žr. specifikacijų lentelę)
Neuždenkite šaldiklio skyriaus galinėje sienelėje esančių vėdinimo angų.
Uždengus vėdinimo angas, sumažėja
šaldymo našumas ir padidėja energijos suvartojamas.
Šaldomus produktus ant stiklo plokštės sudėkite taip, kad neuždengtumėte vėdinimo angų.
Jei išimate šaldiklio stalčius, atkreipkite dėmesį: apatinis šaldiklio stalčius visada turi likti šaldymo prietaise!
 Išimkite apatinius, gilesnius šaldiklio
stalčius.
 Šaldomus produktus kuo plačiau sudėkite ant stiklo plokščių, kad šie kuo
greičiau sušaltų.

 Dėkite tik sausas pakuotes, kad jos
nesuliptų ir neprišaltų.

Pasibaigus užšaldymo procesui:

– nedidelis šaldomų produktų kiekis

 užšaldytus produktus sudėkite į šaldiklio stalčių ir jį uždarykite.

Maisto produktus šaldykite apatiniame
šaldiklio stalčiuje.
 Šaldomus produktus sudėkite kuo
plačiau ant šaldiklio stalčiaus dugno,
kad produktai kuo greičiau sušaltų.
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Užšaldymas ir laikymas
Užšaldytų produktų atitirpinimas

Greitas gėrimų atšaldymas

Užšaldytus produktus galite atitirpinti

Butelius, kuriuos norėdami greitai atšaldyti įdedate į šaldiklį, nepamirškite išimti
ne vėliau kaip po valandos. Buteliai
gali sprogti.

– mikrobangų krosnelėje,
– orkaitėje, nustatę karšto oro
"Heißluft" arba atitirpinimo "Auftauen" režimą,
– kambario temperatūroje,

Priedų naudojimas
Ledo kubelių paruošimas

– šaldytuvo zonoje (išsiskiriantis šaltis
panaudojamas maisto produktų šaldymui),
– garinėje orkaitėje.
Aptirpusius plokščius mėsos ir žuvies
gabalėlius galima dėti į įkaitintą keptuvę.
Mėsos ir žuvies gabalėlius (pvz., maltą
mėsą, vištieną, žuvies filė) atitirpinkite
sudėję taip, kad jie nesiliestų prie kitų
maisto produktų. Atitirpstant atsiradusį
vandenį surinkite ir kruopščiai išpilkite.
Vaisius atitirpinkite kambario temperatūroje, pakuotėje arba uždengtame dubenyje.
Daržoves paprastai galima supilti neatitirpintas į verdantį vandenį arba įkaitintus riebalus. Apdorojimo laikas dėl pasikeitusios ląstelių struktūros yra šiek tiek
trumpesnis nei šviežių daržovių.

 Aptirpusių arba atitirpusių prekių
pakartotinai neužšaldykite. Tik apdoroję maisto produktus (išvirę arba iškepę) galite juos užšaldyti pakartotinai!
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 Į ledukų indelį iki trijų ketvirtadalių įpilkite vandens ir pastatykite ant šaldiklio stalčiaus dugno.
 Prišalusiam ledukų indeliui atlaisvinti
naudokite buką daiktą, pvz., šaukšto
kotą.
Patarimas: Ledukus lengvai išimsite iš
indelio, jei jį trumpai palaikysite po iš
čiaupo tekančiu vandeniu.

Užšaldymas ir laikymas
Šaldymo padėklo naudojimas
Viršutinis šaldiklio stalčius gali būti naudojamas kaip šaldymo padėklas.

– Kuo mažiau šaldymo stalčių naudosite, tuo mažesnės bus ir elektros energijos sąnaudos. Naudodami izoliacinę
plokštę, sutaupysite elektros energijos!

Šaldymo padėklas tinka švelniam uogų,
žolelių, daržovių ir kitų mažų maisto
produktų šaldymui.

Pavyzdys:

Šaldyti produktai išlaiko savo formą,
atskiri gabaliukai neprišąla vienas prie
kito.

Šaldomų maisto produktų laikymui
Jums užtenka 3 šaldymo stalčių ir šaldymo padėklo.

 Šaldomus produktus plačiai išdėliokite ant šaldymo padėklo.

 Šaldomus maisto produktus sudėkite
į 3 viršutinius stalčius. Likusius šaldymo stalčius palikite tuščius.

Palikite 10–12 valandų. Tik tada maisto
produktus galite išdalinti į šaldymo
maišelius ir sudėti į šaldymo stalčių.

 Išimkite ketvirtąjį stalčių ir padėkite jį
kitoje vietoje.

Izoliacinės plokštės naudojimas
(atsižvelgiant į modelį, įsigyjama kaip
papildomas priedas)
Su izoliacine plokšte galite nenaudojamus šaldiklio stalčius "išjungti", t. y.
juos izoliuoti ir tokiu būdu sutaupyti elektros energijos. Izoliacinę plokštę
naudokite tik tuo atveju, jei šaldymo
prietaise nelaikote daug produktų.

 "Išjungtuose" stalčiuose nelaikykite maisto produktų, nes dėl atsiradusio nekontroliuojamo temperatūrų
svyravimo, jie gali sugesti.

 Izoliacinę plokštelę įdėkite po trečiuoju stalčiumi. Likę apatiniai stalčiai lieka "išjungti" (izoliuoti).

– Dažniausiai šaldymui pakanka 3 šaldymo stalčių ir šaldymo padėklo. Kitus stalčius galite "išjungti" (izoliuoti),
tačiau ne daugiau, negu 2 apatinius.
– Maisto produktai visada turi būti šaldomi viršutiniuose stalčiuose.
– Izoliacinę plokštę reikia įdėti po paskutiniu šaldomu stalčiumi.
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Užšaldymas ir laikymas
Vidaus skyriaus planavimas
Stalčiaus ir stiklinės plokštelės išėmimas iš šaldiklio zonos.
Stalčius galima išimti pakrovimui ir iškrovimui arba valymui.
Šaldiklio zoną taip pat galima lanksčiai
padidinti. Jei norite įdėti šaldymui didesnį produktą, pvz., kalakutą arba žvėrienos, galite išimti tarp šaldiklio stalčių
įdėtas stiklo lentynas.

 Ištraukite stalčius iki atramos ir pakelkite į viršų.
 Lengvai kilstelėkite stiklo plokštelę į
viršų ir truktelėkite ją į priekį.
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Atitirpinimas
Šaldymo prietaisas yra su bešerkšnio
šaldymo sistema "NoFrost", todėl jis atitirpinamas savaime.
Susidaranti drėgmė patenka į garintuvą,
periodiškai automatiškai vyksta atitirpinimas ir garinimas.
Dėl savaiminio atitirpinimo funkcijos šaldiklyje nesusidaro ledas. Maisto produktai dėl šios ypatingos sistemos neatitirpsta!
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Valymas ir priežiūra
 Stebėkite, kad į elektroninę ir apšvietimo sistemą nepatektų vandens.

 Garinio valymo prietaiso garai
gali patekti ant įtampingųjų šaldymo
prietaiso dalių ir sukelti trumpąjį jungimą.
Valymui nenaudokite valymo garais
prietaiso.
Pro atitirpusio vandens nutekėjimo
angą negali tekėti valymo vanduo.
Negalima pašalinti specifikacijų lentelės, esančios šaldymo prietaiso viduje.
Jos gali prireikti įvykus triktims!

Valymo priemonės pasirinkimas
Šaldymo prietaiso viduje naudokite
tik maisto produktams nekenksmingas valymo ir priežiūros priemones.
Kad nepažeistumėte paviršių, valydami
nenaudokite
– valiklių, kurių sudėtyje yra sodos,
amoniako, rūgščių arba chloridų;
– kalkių šalinimo priemonių;
– šveitimo priemonių (pavyzdžiui, šveitimo miltelių, šveitimo pienelio, šveitimo akmens);
– valiklių, kurių sudėtyje yra tirpiklių;
– nerūdijančiojo plieno paviršiams skirtų valiklių,
– indaplovių valiklių,
– aerozolinių orkaičių purškiklių;
– stiklo valiklių,
– braižančių kietų kempinių ir šepečių,
pavyzdžiui, puodams valyti skirtų
kempinių;
– purvo trintukų,
– aštrių metalinių grandiklių.
Rekomenduojame valyti švaria kempine, šiltu vandeniu su šiek tiek indų ploviklio.
Svarbius valymo nurodymus rasite kituose puslapiuose.
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Valymas ir priežiūra
Šaldymo prietaiso paruošimas
valymui
 Šaldymo prietaisą išjunkite.
Ekrane užgęsta temperatūros indikatorius, šaldymas yra išjungtas.
 Ištraukite kištuką arba išjunkite namo
instaliacijos saugiklį.
 Išimkite iš šaldymo prietaiso maisto
produktus ir padėkite į vėsią vietą.
 Norėdami išvalyti šaldymo stalčius ir
stiklo plokštes, juos išimkite.
 Išimkite visas dalis, kurios išsiima, ir
išvalykite.

Prietaiso vidaus ir priedų valymas
Šaldymo prietaisą reguliariai valykite,
neleiskite pridžiūti nešvarumams, juos
iš karto pašalinkite.
 Prietaiso vidų valykite švaria šluoste,
šiltu vandeniu, su šiek tiek plovimo
priemonės.

Šių dalių negalima plauti indaplovėje:
– visų stalčių ir stalčių dangtelių (atitinkamai pagal modelį);
– Izoliacinė plokštė (atsižvelgiant į modelį, įsigyjama kaip papildomas priedas);
 Šiuos priedus valykite rankomis.
Šias dalis galima plauti indaplovėje:

 Parinktos indaplovės programos
temperatūra negali būti didesnė kaip
55 °C!
Jei plastikinės dalys liečiasi su natūraliais dažikliais, pvz., morkomis, pomidorais ir pomidorų padažu, gali nusidažyti indaplovės plastikinės dalys.
Šis spalvos pakitimas neturi įtakos
dalių stabilumui.
– lentynos (be juostelių);
– ledo kubelių indelis.

 Išvalę nuskalaukite švariu vandeniu ir
nusausinkite šluoste.
 Trumpam palikite šaldymo prietaiso
duris atidarytas, kad jis būtų ventiliuojamas ir nesusidarytų kvapas.
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Valymas ir priežiūra
Prietaiso priekio ir šoninių sienelių valymas
Jei nešvarumai nevalomi ilgiau, kai
kurių gali nepavykti pašalinti.
Paviršiai gali nusidažyti arba pasikeisti.
Todėl geriausia iš karto pašalinti ant
prietaiso durelių ir šoninių sienelių
susikaupusius nešvarumus.
Visi paviršiai yra jautrūs įbrėžimams ir
gali nusidažyti arba pakeisti spalvą,
jei bus valomi netinkamomis priemonėmis.
Perskaitykite skyriaus "Valymo priemonių patarimai" pradžioje nurodytus patarimus.

 Reguliariai valykite durelių tarpiklį
švariu vandeniu, kruopščiai nusausinkite šluoste.

Kompresoriaus ir galinėje pusėje esančių metalinių grotelių
valymas
 Valydami kompresorių ir metalines groteles atkreipkite dėmesį, kad
nenutrauktumėte, nesulenktumėte
arba nepažeistumėte laidų ir kitų
konstrukcinių dalių.
Nuo kompresoriaus ir metalinių grotelių
(šilumokaičio), esančių galinėje prietaiso
pusėje, bent kartą per metus nuvalykite
dulkes. Dėl dulkių sluoksnio padidėja
energijos sąnaudos.

 Paviršius valykite švaria kempine,
plovikliu ir šiltu vandeniu. Galite naudoti švarią, drėgną mikropluošto
šluostę, nenaudokite valiklių.

Išvalę šaldymo prietaisą, jį
įjunkite

 Išvalę, papildomai nuskalaukite švariu
vandeniu ir viską nusausinkite švaria
šluoste.

 Šaldymo prietaisą vėl prijunkite ir jį
įjunkite.

Valykite vėdinimo ir ventiliacijos angas

 Sudėkite lentynas.

 Kad šaldiklyje būtų greitai pasiekta
žema temperatūra, trumpam įjunkite
"SuperFrost" funkciją.

Dėl dulkių sluoksnio padidėja energijos sąnaudos.

 Šaldikliui pasiekus pakankamai žemą
temperatūrą, stalčius sudėkite atgal ir
uždarykite prietaiso dureles.

 Reguliariai valykite vėdinimo groteles
teptuku arba dulkių siurbliu (galite
naudoti "Miele" dulkių siurbliui skirtą
siurbimo antgalį).

 Pasiekus pastovią šaldiklio temperatūra, t. y. bent –18 °C, išjunkite
"SuperFrost" funkciją.

Durelių tarpiklio valymas
Netepkite durų tarpiklio aliejumi arba
riebalais. Jis gali išporėti.
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Ką daryti, jei...
Didžiąją dalį trikčių ir klaidų, galinčių atsirasti kasdien naudojant, galite pašalinti
patys. Toliau pateikta apžvalga Jums turėtų padėti tai atlikti.
Jei negalite rasti arba pašalinti trikties priežasties, informuokite klientų aptarnavimo
skyrių.
Kol nepašalintas gedimas, neatidarykite šaldymo prietaiso durų, kad būtų prarasta
kuo mažiau šalčio.

 Dėl netinkamai atliktų įrengimo ir techninės priežiūros arba remonto darbų
gali kilti didelių pavojų naudotojui.
Įrengimo ir techninės priežiūros arba remonto darbus gali atlikti tik "Miele" įgaliotieji specialistai.
Problema

Priežastis ir šalinimas

Šaldymo prietaisas nešaldo.

Šaldymo prietaisas neįjungtas.
 Įjunkite šaldymo prietaisą.
Neteisingai į lizdą įkištas tinklo arba prietaiso kištukas.
 Įkiškite į lizdą tinklo kištuką, o prietaiso kištuką į
prietaiso lizdą.
Suveikė namo instaliacijos saugiklis. Šaldymo prietaisas, namo įtampos tiekimo sistema arba kitas prietaisas gali būti sugedę.
 Susisiekite su įgaliotu elektriku arba klientų aptarnavimo skyriumi.

Nuolat veikia kompresorius.

Klaidos nėra! Siekiant taupyti energiją, kompresorius,
esant mažesniam šalčio poreikiui, persijungia į mažesnio apsisukimų skaičiaus režimą. Taip pailgėja
kompresoriaus veikimo laikas.

Vis dažniau įsijungia ir
ilgiau veikia kompresorius, per žema šaldymo
prietaiso temperatūra.

Uždengtos arba pridulkėjusios prietaiso gale esančios
vėdinimo angos, kompresorius ir metalinės grotelės
(šilumokaitis).
 Neuždenkite vėdinimo angų.
 Iš prietaiso vėdinimo angų, kompresoriaus ir šilumokaičio reguliariai valykite dulkes.
Prietaiso durelės buvo per dažnai varstomos arba neseniai buvo užšaldyti dideli maisto produktų kiekiai.
 Prietaiso dureles atidarykite tik tada, jei reikia, ir tik
trumpam.
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Ką daryti, jei...
Problema

Priežastis ir šalinimas

Vis dažniau įsijungia ir
ilgiau veikia kompresorius, per žema šaldymo
prietaiso temperatūra.

Po kurio laiko automatiškai atsistato reikalinga temperatūra.
Nevisiškai uždarytos prietaiso durelės. Šaldiklio zonoje galimai susidarė storesnis ledo sluoksnis.
 Uždarykite prietaiso dureles.
Po kurio laiko automatiškai atsistato reikalinga temperatūra.
Jeigu susidarė storesnis ledo sluoksnis, sumažėja šaldymo galia, dėl to padidėja energijos sąnaudos.
 Atitirpinkite šaldymo prietaisą ir jį išvalykite.
Per aukšta patalpos temperatūra. Kuo aukštesnė patalpos temperatūra, tuo ilgiau veikia kompresorius.
 Vadovaukitės skyriuje "Pastatymo nurodymai. Pastatymo vieta" pateiktais nurodymais.
Šaldymo prietaise nustatyta per žema temperatūra.
 Pakoreguokite temperatūrą.
Vienu metu buvo užšaldytas didelis maisto produktų
kiekis.
 Vadovaukitės skyriuje "Užšaldymas ir laikymas"
pateiktais nurodymais.
Vis dar įjungta "SuperFrost" funkcija.
 Taupydami energiją, galite patys anksčiau išjungti
"SuperFrost" funkciją.

Ant "NoFrost" modulio
skydelio formuojasi ledo sluoksnis.

Tai jokia triktis. Susikaupė ir užšalo kondensatas.
Taip galėjo nutikti dėl kelių priežasčių, pvz.:
– buvo dažnai varstomos prietaiso durelės arba jos
buvo paliktos praviros;
– neseniai buvo užšaldytas didelis maisto produktų
kiekis;
– padidėjusi patalpos oro drėgmė.
 Stenkitės nevarstyti prietaiso durelių, o "NoFrost"
sistema per kelias dienas automatiškai ištirpdys ledo sluoksnį.
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Ką daryti, jei...
Problema

Priežastis ir šalinimas

Prietaiso gale prie kompresoriaus mirksi LED
kontrolinė lemputė (atsižvelgiant į modelį).

Klaidos nėra! Mirksėjimas yra įprasta. Kompresoriaus
elektronikoje yra režimo rodinys ir klaidų diagnostikos
LED kontrolinė lemputė (atsižvelgiant į modelį). Ji
mirksi kas 15 sek.
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Ką daryti, jei...
Pranešimai ekrane
Pranešimas

Priežastis ir šalinimas

Jei šaldymo prietaisas
nešaldo, bet veikia jo
valdymas ir vidaus apšvietimas, ekrane užsidega simbolis .

Įjungtas parodomasis režimas. Todėl specializuoti
pardavėjai gali parodyti prietaiso veikimą, nejungiant
šaldymo. Naudojant namuose, šio nustatymo neprireiks.
 Klientų aptarnavimo skyrius suteiks informacijos,
kaip savo šaldytuve galėtumėte išjungti parodomąjį režimą.

Ekrane šviečia , šaldymo režimas neveikia.

Užraktas įjungtas.
 Trumpam šaldymo prietaisą atrakinkite arba visiškai išjunkite užraktą (žr. "Kitų nustatymų pasirinkimas – užrakto įjungimas / išjungimas").

Pasigirsta garsinis signalas, o ekrane kartu su
temperatūros indikatoriumi mirksi .

Įjungtas temperatūros įspėjamasis signalas (taip
pat žr. "Temperatūros ir durelių įspėjamasis signalas"):
šaldymo prietaiso temperatūra yra per aukšta arba
per žema.
Galimos priežastys:
– buvo dažnai varstomos prietaiso durelės arba jos
buvo paliktos praviros;
– buvo užšaldytas didelis maisto produktų kiekis
neįjungus "SuperFrost" funkcijos;
– ilgam buvo dingusi elektra.
 Išjunkite pavojaus būseną.  užgęsta.
Atsižvelgę į prietaiso temperatūrą, patikrinkite, ar
maisto produktai neaptirpo arba neatitirpo. Jei
taip, prieš pakartotinai užšaldydami maisto produktus, juos apdorokite (išvirkite arba iškepkite).

Pasigirsta įspėjamasis
signalas.

Įjungtas durelių įspėjamasis signalas.
 Uždarykite prietaiso dureles. Įspėjamasis signalas
nutyla.

Ekrane kartu su temperatūros indikatoriumi
mirksi .

Rodomas prietaiso veikimo sutrikimas: yra triktis.
 Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.
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Ką daryti, jei...
Bendrosios problemos dėl šaldymo prietaiso
Problema

Priežastis ir šalinimas

Keletą kartą paeiliui ne- Klaidos nėra! Dėl prisiurbimo prietaiso dureles galėsipavyksta atidaryti šaldi- te nesunkiai atidaryti maždaug po 1 minutės.
klio durų.
Šaldomi produktai virto
ledu.

Maisto produktų pakuotė įdedant nebuvo sausa.
 Šaldomą produktą atlaisvinkite buku daiktu, pavyzdžiui, šaukšto kotu.

Šaldymo prietaiso išorinės sienelės yra šiltos.

Klaidos nėra! Gaminant šaltį susidaranti šiluma naudojama siekiant išvengti atitirpinimo.
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Garso priežastys
Įprasti
garsai

Kodėl jie atsiranda?

Brrrrr...

Burzgimas kyla iš variklio (kompresoriaus). Varikliui įsijungus, jis
gali trumpam sustiprėti.

Bul, bul...

Burzgimas arba gurgėjimas atsiranda dėl per vamzdžius tekančios šaldomosios medžiagos.

Spragt...

Spragtelėjimas visada girdimas, kai termostatas įjungia arba išjungia variklį.

Sssrrrrr...

Dėl oro cirkuliavimo prietaiso viduje gali atsirasti tylus ošimas.

Trakšt...

Kai šaldymo prietaise plečiasi medžiagos, visada girdisi traškėjimas.

Atminkite, kad variklio ir cirkuliacijos garsai šaldymo kontūre neišvengiami!
Garsai

Priežastis ir šalinimas

Bildėjimas,
trinksėjimas,
barškėjimas

Šaldymo prietaisas stovi ant nelygaus paviršiaus. Išlygiuokite jį
gulsčiuku. Naudokite po šaldymo prietaisu esančias reguliuojamas kojeles arba ką nors padėkite po apačia.
Šaldymo prietaisas liečiasi su kitais baldais arba prietaisais. Patraukite jį.
Stalčiai arba lentynos virpa arba stringa. Patikrinkite išimamas
dalis ir, jei reikia, dar kartą pabandykite jas įdėti.
Buteliai arba indai liečiasi. Šiek tiek pastumkite juos vienus nuo
kitų.
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Klientų aptarnavimo skyrius ir garantija
Klientų aptarnavimo skyrius
Atsiradus triktims, kurių patys negalite
pašalinti, kreipkitės į
– savo "Miele" pardavėją arba į
– "Miele" gamyklos klientų aptarnavimo
tarnybą.
Gamyklos klientų aptarnavimo skyriaus telefoną rasite mūsų bendrovės
tinklalapyje, kurio adresas nurodytas
paskutiniame šios instrukcijos puslapyje.

Garantijos sąlygos ir garantinis
laikotarpis
Garantinis laikotarpis yra 2 metai.
Išsamesnės informacijos apie garantijos
sąlygas savo šalyje galite gauti paskambinę nurodytu telefono numeriu.
Telefono numeris pateikiamas šios
naudojimo ir montavimo instrukcijos
gale.

Klientų aptarnavimo skyriui reikia nurodyti modelio pavadinimą ir gaminio numerį.
Ši informacija nurodyta specifikacijų
lentelėje, kuri yra šaldymo prietaiso viduje.
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Garantijos sąlygos
"Miele" Lietuva pirkėjui suteikia – papildomai prie pardavėjo pagal įstatymus suteikiamos garantijos ir
jos neapribojant – teisę į garantiją naujiems prietaisams pagal toliau pateiktus garantinius įsipareigojimus:
I

Garantijos trukmė ir pradžia

1. Garantija suteikiama šiam laikotarpiui:
a) 24 mėnesiai buitiniams prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį;
b) 12 mėnesių profesionaliems prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį.
2. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo datos, nurodytos ant prietaiso pirkimo
sąskaitos.
Dėl suteiktų garantinių paslaugų ir pristatytų atsarginių dalių garantijos galiojimo terminas nepratęsiamas.
II Garantijos suteikimo sąlygos
1. Prietaisas buvo įsigytas specializuotoje parduotuvėje arba tiesiogiai iš "Miele" ES šalyje, Šveicarijoje
arba Norvegijoje ir ten buvo naudojamas.
2. Klientų aptarnavimo tarnybos technikui pareikalavus, pateikiamas garantijos patvirtinimas (pirkimo
sąskaita arba užpildyta garantijos kortelė).
III Garantijos turinys ir suteikiamos paslaugos
1. Prietaiso trūkumai pašalinami per numatytą terminą jį pataisant arba pakeičiant atitinkamą dalį. Susijusias išlaidas, pavyzdžiui, už transportavimą, naudojimąsi keliais, darbą ir atsargines dalis, padengia "Miele" Lietuva. Pakeistos dalys arba prietaisai tampa "Miele" Lietuva nuosavybe.
2. Remiantis šia garantija, bendrovei "Miele" Lietuva negalima pateikti pretenzijų dėl žalos atlyginimo,
nebent "Miele" Lietuva paskirtos ir įgaliotos klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai žalos padarė
tyčia arba dėl šiurkštaus aplaidumo.
3. Neteikiamos eksploatacinių medžiagų ir priedų pristatymo paslaugos.
IV Garantijos suteikimo apribojimai
Garantija netaikoma trūkumams arba triktims, kurių priežastys yra šios:
1. Netinkamas pastatymas arba įrengimas, pvz., galiojančių saugos potvarkių arba raštiškų naudojimo, įrengimo ir montavimo instrukcijų nepaisymas.
2. Naudojimas ne pagal paskirtį, netinkamas valdymas arba netinkamų medžiagų naudojimas, pvz.,
netinkamų skalbimo priemonių, ploviklių arba chemikalų naudojimas.
3. Kitoje ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje įsigytas prietaisas dėl ypatingų techninių specifikacijų
negali būti naudojamas arba naudojamas taikant tam tikrus apribojimus.
4. Išoriniai veiksniai, pvz., transportuojant padaryta žala, pažeidimas dėl smūgio arba sutrenkimo, žala
dėl nepalankių oro sąlygų arba kitų gamtos veiksnių.
5. Remonto darbai ir pakeitimai, kuriuos atliko "Miele" nemokyti ir neįgalioti klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai.
6. Ne "Miele" originalių atsarginių dalių ir ne "Miele" patvirtintų priedų naudojimas.
7. Sudužęs stiklas ir perdegusios kaitinamosios lemputės.
8. Elektros srovės ir įtampos svyravimai, kai nepasiekiamos arba viršijamos gamintojo nurodytos paklaidos ribos.
9. Neatliekami naudojimo instrukcijoje nurodyti priežiūros ir valymo darbai.
V Duomenų apsauga
Asmeniniai duomenys naudojami tik vykdant užsakymą ir suteikiant garantiją, jei prireiks, atsižvelgiant į
pagrindines duomenų apsaugos sąlygas.
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Jungtis prie elektros tinklo
Šaldymo prietaisas pristatomas paruoštas jungti prie 50 Hz, 220–240 V kintamosios srovės.
Saugiklis turi būti bent 10 A.
Galima jungti tik prie tvarkingai įrengto
kištukinio lizdo su apsauginiu kontaktu.
Elektros instaliacija turi būti įrengta pagal VDE0100.
Kad esant avarinei situacijai šaldymo
prietaisą būtų galima greitai atjungti nuo
tinklo, kištukinis lizdas turi būti ne užpakalinėje prietaiso pusėje ir lengvai prieinamas.
Jei sumontavus kištukinis lizdas yra nepasiekiamas, turi būti įrengtas skiriamasis įtaisas kiekvienam poliui. Skiriamuoju įtaisu laikomi jungikliai, kurių kontaktų
tarpelis yra bent 3 mm. Jiems priskiriami jungtuvai, saugikliai ir kontaktoriai
(EN 60335).

Jungti su ilginamuoju laidu negalima,
nes jis neužtikrina reikiamos šaldymo
prietaiso saugos (pavyzdžiui, galimas
perkaitimas).
Šaldymo prietaiso negalima jungti prie
izoliuotų inverterių, kurie naudojami
esant autonominiam elektros tiekimui,
pavyzdžiui, saulės energijos maitinimo srove.
Įjungus šaldymo prietaisą dėl ypač
aukštos įtampos galimas išjungimas
saugos sumetimais. Gali būti pažeista
elektronika! Taip pat šaldymo prietaiso
negalima eksploatuoti kartu su vadinamaisiais energiją taupančiais kištukais, nes sumažėja į šaldymo prietaisą
tiekiama energija ir jis pernelyg įkaista.
Jei reikia pakeisti jungiamąjį laidą, tai
gali atlikti tik kvalifikuotas elektrikas.

Kištukai ir šaldymo prietaiso laidas negali liestis su šio prietaiso užpakaline
puse, nes juos gali pažeisti šaldymo
prietaiso vibracija. Tai gali sukelti trumpąjį jungimą.
Prie kištukinių lizdų, esančių šio šaldymo prietaiso užpakalinėje pusėje, neturėtų būti jungiami kiti prietaisai.
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Pastatymo nurodymai
 Gaisro ir pažeidimų pavojus! Ši-

 Esant didelei oro drėgmei ant

lumą išskiriantys prietaisai, pvz., mini
orkaitės, dvigubi degikliai arba skrudintuvas, gali užsidegti.
Nedėkite jų ant šaldymo prietaiso.

šaldymo prietaiso išorės gali pradėti
kauptis kondensatas.
Kondensatas gali sukelti prietaiso išorinių sienelių koroziją.
Siekiant to išvengti, rekomenduojama šaldymo prietaisą statyti pakankamai vėdinamoje ir sausoje patalpoje.
Įmontavę prietaisą įsitikinkite, ar teisingai užsidaro prietaiso durelės, ar
atsižvelgta į nurodytus oro tiekimo ir
ištraukimo skerspjūvius ir ar šaldytuvas pastatytas, kaip nurodyta.

Šio šaldymo prietaiso nerekomenduojama statyti greta kito modelio ("sideby-side")! Kadangi prietaiso šoninės
sienelės nėra šildomos, prietaisą pastačius "side-by-side", gali susidaryti
kondensatas! Apie tai pasiteiraukite
savo pardavėjo.

Pastatymo vieta
Prietaiso nestatykite prie pat viryklės,
radiatoriaus arba lango su tiesioginiais
saulės spinduliais. Kuo aukštesnė patalpos temperatūra, tuo ilgiau veikia kompresorius ir tuo didesnės yra energijos
sąnaudos. Tinka sausa, vėdinama patalpa.
Be to, statydami šaldymo prietaisą atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus:
– Kištuko lizdas turi būti įrengtas ne už
prietaiso, kad avarinėje situacijoje būtų lengvai prieinamas.
– Kištukai ir kabeliai negali liesti šio šaldymo prietaiso galo, nes juos gali pažeisti šaldymo prietaiso vibracija.
– Prie kištukinių lizdų, esančių šio šaldymo prietaiso gale, neturėtų būti
jungiami kiti prietaisai.
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Pastatymo nurodymai
Klimato klasė
Šaldymo prietaisas skirtas tam tikrai klimato klasei (kambario temperatūros diapazonas), kurios ribų turi būti laikomasi.
Jei patalpos temperatūra žemesnė,
kompresorius veiks trumpiau. Dėl to gali
padidėti prietaiso temperatūra ir atsirasti triktis.
Klimato klasė nurodyta specifikacijų
lentelėje, kuri yra šaldymo prietaiso viduje.
Klimato klasė

Patalpos temperatūra

SN

+10 iki +32 °C

N

+16 iki +32 °C

ST

+16 iki +38 °C

T

+16 iki +43 °C

Komplekte esančių atstumo iki
sienos laikiklių montavimas
Tam, kad būtų pasiektas nurodytas
energijos suvartojimas, o taip pat būtų
išvengta kondensacinio skysčio susidarymo esant aukštesnei aplinkos
temperatūrai, naudokite atstumo iki
sienos laikiklius. Įmontavus atstumo iki
sienos laikiklį, maždaug apie 35 mm
padidėja šaldymo prietaiso ilgis. Jei
sienų tarpiklis nenaudojamas, tai neturi jokios įtakos šaldymo prietaiso funkcionalumui. Bet kuriuo atveju, esant
mažesniam atstumui iki sienos, energijos suvartojimas padidėja tik nelabai.

Jeigu SN klimato klasės šaldiklis eksploatuojamas žemesnės temperatūros
patalpoje (iki +5 °C), užtikrinamas režimas be trikčių.

Vėdinimas
Oras šaldymo prietaiso galinėje sienelėje sušyla.

 Atstumo iki sienos laikiklį montuokite
ant galinės šaldymo prietaiso sienelės, kairėje ir dešinėje pusėje, viršuje.

 Neuždenkite arba neužstatykite
ventiliacijos angų, kad būtų užtikrintas nepriekaištingas vėdinimas. Be
to, būtina reguliariai nuvalyti dulkes.
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Pastatymo nurodymai
Šaldymo prietaiso pastatymas

Šaldymo prietaiso išlygiavimas

 Šaldymo prietaisą montuokite
padedami kito asmens.

 Šaldymo prietaisas statant turi
būti tuščias.

 Atsargiai stumkite šaldymo prietaisą jautriu pagrindu, kad išvengtumėte grindų pažeidimų.
Šaldymo prietaiso pastatymo palengvinimui, šaldymo prietaiso galinėje
pusėje, viršuje pritvirtintos transportavimo rankenėlės, o apačioje – transportavimo ratukai.
 Šaldymo prietaisą pastatykite kuo arčiau numatytos pastatymo vietos.
 Nuo prietaiso galinės pusės nuimkite
maitinimo laidą.
 Nuimkite laido laikiklį nuo užpakalinės
prietaiso pusės.
 Patikrinkite, ar visos dalys prie užpakalinės prietaiso pusės gali laisvai
siūbuoti. Atsargiai palenkite į šalį prigludusias dalis.
 Prietaisą atsargiai stumkite į numatytą
pastatymo vietą.
 Prietaisą statykite su atstumo iki sienos laikikliais (jei yra) arba pristumkite
prietaiso nugarėlę prie sienos.
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 Komplekte esančiu veržliarakčiu stabiliai ir lygiai nustatydami reguliuojamąsias kojeles išlygiuokite šaldymo
prietaisą.

Pastatymo nurodymai
Šaldymo prietaiso įmontavimas Šaldymo prietaisas gali būti įmontuotas
į bet kuriuos virtuvės baldus ir pastatyvirtuvės balduose
 Jei nesilaikoma nurodytų vėdinimo skerspjūvių, kompresorius įsijungs dažniau ir veiks ilgiau.
Bus suvartojama daugiau energijos,
pakils kompresoriaus naudojimo
temperatūra, o dėl šių priežasčių
kompresorius gali sugesti.
Būtinai laikykitės nurodytų vėdinimo
skerspjūvių.

tas greta virtuvės spintelės. Prietaiso
priekis šonuose turi siekti mažiausia
34 mm, o viduryje bent 55 pratekti pro
virtuvės spintelės priekį. Taip bus lengviau varstyti prietaiso dureles. Norint
šaldymo prietaisą sulyginti su virtuvės
spintelėmis, ant šaldymo prietaiso gali
būti statoma atitinkama spintelė .

Statant šaldymo prietaisą prie sienos , lankstų pusėje, tarp sienos  ir
šaldymo prietaiso  būtina palikti bent
55 mm atstumą. Tai atitinka rankenos
išsikišimą, atidarius prietaiso dureles.
Kuo platesnis vėdinimo skerspjūvis,
tuo taupiau veikia kompresorius.
– Prietaiso vėdinimui ant galinės šaldymo prietaiso sienelės turi būti numatytas bent 50 mm gylio, viršutinės dėžės pločio oro išleidimo kanalas.
– Kad šiltas oras galėtų būti nekliudomai ištrauktas, po patalpos lubomis
2
būtina palikti bent 300 cm vėdinimo
skerspjūvį.

a Viršutinė dėžė
b Šaldymo prietaisas
c Virtuvės spintelė
d Siena
* Šaldymo prietaisai su įmontuotu atstumo iki sienos laikikliu pailgėja
apie 35 mm.
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Pastatymo nurodymai
Prietaiso matmenys

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

FN 22062 ws

1 250

600

630*

FN 24062 ws

1 450

600

630*

FN 26062 ws

1 650

600

630*

FN 28062 ws

1 850

600

630*

* Matmenys be įmontuoto atstumo iki sienos laikiklio. Jei naudojamas komplekte esantis
atstumo iki sienos laikiklis, prietaisas pailgėja apie 35 mm.
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Durų stabdiklio keitimas
Šaldymo prietaisas pristatomas su į dešinę pusę atsidarančiomis durelėmis.
Jei norite, kad prietaiso durelės atsidarytų į kairę pusę, perkelkite jų vyrius.

Durelių rankenos nuėmimas
 Atidarykite prietaiso dureles.

 Durų atidarymo kryptį keiskite
padedami kito asmens.

 Jei durelių sandariklis pažeistas,
durelės užsidarys ne iki galo, todėl
sumažės šaldymo galia.
Prietaiso viduje formuojasi kondensatas, kuris gali užšalti.
Stenkitės nepažeisti durelių sandariklio.
Pasiruošimas
Durelių atidarymo krypties keitimui reikalingi įrankiai:

 Patraukite už durelių rankenos . Šoninė rankenos dalis  pasislinks atgal.
 Stipriai patraukite ją  atgal ir išimkite iš kreipiklio.
 Tvirtinimo plokštelėje atlaisvinkite keturis varžtus (TX15) ir nuimkite rankeną.

– kartu su prietaisu pristatomas veržliaraktis.

 Atsukite kitoje pusėje esančias plokšteles ir įstatykite jas į laisvas kiaurymes.

 Kad keičiant atidarymo kryptį nebūtų
pažeistos prietaiso durelės ir jų apačia, ant grindų, prieš šaldymo prietaisą paklokite tinkamą pagrindą.
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Durų stabdiklio keitimas
Prietaiso durelių nuėmimas
 Pavojus susižeisti nuimant viršutines prietaiso dureles!
Kai tik nuimsite atraminį laikiklį, viršutinės prietaiso durelės nebebus užfiksuotos!
Jas turėtų laikyti kitas asmuo.

 Jei atraminės dalys (atraminis laikiklis ir atraminis kaištis) nepakankamai tvirtai prisuktos, prietaiso durelės
gali iškristi arba netaisyklingai užsidaryti. Sumažės šaldymo našumas,
prietaiso viduje kaupsis kondenstas,
susiformuos ledo sluoksnis.
Priveržkite atraminį laikiklį ir atraminį
kaištį.
Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia,
juos priveržkite.

Apatinio atraminio laikiklio perdėjimas

 Padedami kito asmens, šaldymo prietaisą atsargiai atverskite atgal ir iš dešinio apatinio atraminio laikiklio išsukite  fiksavimo varžtą .
 Atidarykite prietaiso dureles.
 Suimkite dureles rankenos pusėje ir
už apačios ir atsargiai jas iškelkite.
Atraminis kaištis  kartu su poveržle  atsilaisvina iš atraminio laikiklio
.
Jei jis neatsilaisvintų:
 Atraminį kaištį kartu  su poveržle 
spustelėkite iš apačios iš atraminio
laikiklio.

 Atsukite varžtus  ir nuimkite atraminį laikiklį .
 Šiek tiek atlaisvinkite atraminės dalies
varžtą  ant atraminio laikiklio . Jį
įsukite kitoje pusėje, į specialiai atraminiam laikikliui skirtą angą  ir vėl
tvirtai priveržkite varžtą.
 Išimkite kaištį  ir įstatykite jį į kitoje
pusėje esančio atraminio laikiklio angą.
 Nuimkite dangtelį .
 Išsukite varžtą  ir įsukite kitoje pusėje į labiausiai nutolusią angą.
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Durų stabdiklio keitimas
 Apsukite dangtelį  180° ir uždėkite
ant kitoje pusėje esančių angų.

Viršutinio atraminio laikiklio
perdėjimas

 Atraminį laikiklį  kitoje pusėje prisukite varžtais, pasinaudokite abiem išorinėmis pailgomis kiaurymėmis. Per
vidurį esančio varžto prisukti nereikia,
tik taip vėliau galėsite išlygiuoti prietaiso dureles išorinėse kiaurymėse!

 Pasinaudokite komplekte esančiu
veržliarakčiu ir išsukite viršutinį atraminį kaištį .
 Plokščiuoju atsuktuvu atlaisvinkite
priekyje esančius dangtelius .
 Pasinaudokite komplekte esančiu
veržliarakčiu ir viršutinį atraminį kaištį
 pritvirtinkite kitoje pusėje.
 Atitinkamai kitoje pusėje iš apačios
vėl uždėkite dangtelius , kad šie
priekyje užsifiksuotų.
 Atitinkamai išimkite kaištį  iš prietaiso durelių atraminės įvorės ir įstatykite jį kitoje pusėje.
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Durų stabdiklio keitimas
Spyruoklinio gnybto ir atraminio kaiščio keitimas

 Plokščiuoju atsuktuvu atlaisvinkite
prietaiso durelių apačioje esantį spyruoklinį gnybtą  ir įstatykite jį kitoje
pusėje.
 Atraminį kaištį  su poveržle  išimkite iš atraminio laikiklio.
Svarbu! Poveržlės išpjova  turi būti
uždėta ant atraminio kaiščio snapelio , kad poveržlė  užeitų ant atraminio kaiščio  poveržlės.
 Atraminį kaištį  su poveržle  vėl
įstatykite į kitoje pusėje esančią durelių atraminę įvorę. Svarbu! Snapelis
turi būti nukreiptas į durelių vidinę pusę, o išpjova – į išorinę.
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Prietaiso durelių montavimas
 Paimkite prietaiso dureles, o durelių
viršutinę atraminę įvorę įstatykite į
atraminį kaištį prietaiso durelių viršuje.

 Prietaiso dureles pasukite, o atraminį
kaištį  įstatykite į atraminį laikiklį .
Svarbu! Gali reikėti atraminį kaištį pasukti, kad snapelis būtų nukreiptas į
durelių vidinę pusę, o išpjova – į išorinę. Tada atraminis kaištis užsifiksuos!
 Padedami kito asmens, šaldymo prietaisą atsargiai atverskite atgal ir įsukite fiksavimo varžtą . Jį tvirtai prisukite komplekte esančiu veržliarakčiu.
 Jei reikia, prietaiso dureles dar kartą
priderinkite prie korpuso pagal apatiniame atraminiame laikiklyje esančias
pailgas angas. Tada tvirtai priveržkite
varžtus.

Durų stabdiklio keitimas
Durelių rankenėlės montavimas
Pavojus pažeisti prietaisą!
Blogai sumontavę durelių rankeną,
pažeisite durelių sandariklį.
Tvirtindami rankeną, būtinai atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus.

Durelių sandariklis ilgainiui gali būti
pažeistas!
Būtinai atkreipkite dėmesį, ar, atidarant prietaiso dureles, šoninė rankenos dalis  neliečia durų sandariklio.
Jei taip atsitiktų:
 dar kartą išlygiuokite tvirtinimo plokštelę  per srieginius kaiščius , kol
tvirtinimo plokštė ir šoninė rankenos
dalis  bus nustatyta atitinkamu
kampu ir, atidarant dureles, nebus liečiamas sandariklis.

 Iš pradžių abiem priekiniais varžtais
 kitoje pusėje lengvai prisukite durelių rankeną.
Tvirtinimo plokštelė  turi priglusti prie
durelių korpuso, kad, uždarius prietaiso
dureles, ji sutaptų su išorine prietaiso
siena.
Jei taip nėra:
 abu įstatytus srieginius kaiščius 
sukite šešiabriauniu raktu tol, kol tvirtinimo plokštė  bus nustatyta atitinkamu kampu.
 Priveržkite visus 4 varžtus .
 Šoninę rankenos dalį  stumkite tolyn nuo prietaiso pusės į tvirtinimo
plokštelės kreipiklį, kol išgirsite, kad ji
užsifiksavo.
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Prietaiso durelių išlygiavimas
Prietaiso dureles galima papildomai išlygiuoti pagal prietaiso korpusą.
Kitame paveikslėlyje pavaizduotos atidarytos prietaiso durelės, kad būtų suprantamesnė jų atidarymo krypties
keitimo eiga.
Prietaiso dureles išlygiuokite pagal pailgas išorines angas apatiniame atraminiame laikiklyje:

 Išsukite vidurinį atraminio laikiklio 
varžtą.
 Šiek tiek atlaisvinkite abu išorinius
varžtus .
 Išlygiuokite prietaiso dureles, nureguliavę atraminį laikiklį į kairę arba dešinę.
 Tada vėl tvirtai priveržkite varžtus ,
varžto  papildomai prisukti nereikia.

54

Vokietija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

FN 22062 ws, FN 24062 ws, FN 26062 ws, FN 28062 ws



lt-LT

M.-Nr. 10 418 980 / 00

