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Paldies par Jūsu izrādīto uzticību. 

Apsveicam Jūs ar šī cigāru uzglabāšanas skapja iegādi.  Iegādājoties šo produktu, kas izceļas 

ar savu perfekto draudzīgumu lietotājam, nevainojamo uzticamību un augsto kvalitāti, Jūs esat 

izvēlējušies augstākās klases ierīci. Novēlam Jums daudz prieka, lietojot savu jauno cigāru 

uzglabāšanas skapi - un daudz baudas mirkļu no Jūsu ekskluzīvajiem cigāriem. 

 

Būtiskākais ir optimāls mitrums un temperatūra. 

Vislabākās cigāru kastes ļauj glabāt cigārus klimatā ar vienmērīgu un pastāvīgu relatīvo mitrumu. 

Eksperti ir noteikuši, ka ideālais līmenis pie telpas temperatūras starp 16 un 20 °C ir 68-75%. Šie 

klimatiskie apstākļi ļauj atvērties raksturīgajām cigāru garšām, cigārs degs vienmērīgi, un Jūs 

gūsiet lielāku prieku un varēsiet to pilnībā izgaršot. Liebherr cigāru uzglabāšanas skapis 

nodrošina pastāvīgu mitrumu un nemainīgu temperatūru - un ļauj kontrolēt katru no tām atsevišķi.  

 

Īstais spāņu ciedrs. 

LIEBHERR cigāru uzglabāšanas skapja iekšējā apdare ir izgatavota no spāņu ciedra. Šis 

augstvērtīgais koks ir izmantots plauktu un prezentācijas kastu izgatavošanā. Spāņu ciedru 

izmanto tāpēc, ka tas nodrošina vienmērīgu klimatu ierīces iekšpusē, tas palīdz cigāriem nobriest 

un tā aromāts uzlabo ekskluzīvo cigāru unikālo garšu.  
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Iekārtas un aprīkojuma apraksts 

 

Piezīme 

Modeļa plāksne atrodas iekārtas 

aizmugurē. 

 

Izvelkami plaukti cigāru uzglabāšanai 

cigāru kastēs 

 Prezentācijas kastes cigāru atsevišķai 

uzglabāšanai 

  

  

Vadības un kontroles elementi 

Ūdens tvertne aiz priekšējā vāka 

 

 

Kājiņas ar regulējamu augstumu 
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 Izvairieties novietot iekārtu tiešā saules gaismā vai tuvu plītij, radiatoriem vai līdzīgiem 

karstuma avotiem. 

 Grīdai, uz kuras stāv iekārta, ir jābūt horizontālai un 

līdzenai. Grīdas nelīdzenumus var kompensēt, 

pieregulējot kājiņu augstumus. 

 Nodrošiniet, lai iekārta kārtīgi ventilējas. Ventilācijas 

spraugas nedrīkst aizsegt! 

 

 EN 378 standarts nosaka, ka telpai, kurā tiek uzstādīta 

Jūsu iekārta, ir jābūt tik lielai, lai uz katriem iekārtā lietotajiem 8g dzesēšanas vielas R600a 

būtu 1m3 telpas apjoma. Tādējādi gadījumā, ja dzesēšanas vielas shēmā radīsies sūce, 

telpā, kurā atrodas iekārta, tiks novērsta viegli uzliesmojošu gāzes/gaisa maisījumu 

veidošanās. Dzesēšanas vielas daudzums, kas tiek izmantots iekārtā, ir uzrādīts modeļa 

plāksnē iekārtas iekšpusē. 

 Jūsu iekārtu paredzēts izmantot noteiktās apkārtējās vides temperatūras robežās atbilstoši 

tās klimata klasei. Šīs temperatūras robežas nedrīkst pārsniegt. 

Iekārtai ir sekojoša klimata klase: N = +16°C to +32°C. 

 Ja Jūs liekat divas iekārtas vienu otrai blakus, vienmēr jāatstāj 50mm sprauga, lai novērstu 

kondensāta veidošanos starp iekārtām.  

Lai nodrošinātu iekārtas darbību bez traucējumiem, telpas mitrums, kurā atrodas iekārta, nedrīkst 

pārsniegt 80%. Ja mitruma līmenis ir augstāks, tas var izraisīt elektroniskās kontroles sistēmas 

kļūdu ziņojumu parādīšanos.  

 

Iekārta ir paredzēta tikai cigāru uzglabāšanai. 

Iekārta nav piemērota medikamentu, asins 

plazmas, laboratorijas preparātu vai līdzīgu 

vielu un produktu uzglabāšanai, uz kuriem 

attiecas Medicīnas iekārtu direktīva 

2007/47/EC.  

Jebkāda nepareiza iekārtas lietošana var 

izraisīt uzglabāto preču sabojāšanos.  

Turklāt, iekārta nav paredzēta lietošanai 

sprādzienbīstamās zonās. 
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Barošanas spriegumam (AC) un frekvencei lietošanas vietā ir jāatbilst datiem, kas doti uz 

modeļu plāksnes. Modeļa plāksne atrodas iekārtas aizmugurē. Ligzdai ir jābūt sazemētai ar 10 

A vai lielāku drošinātāju. Ligzda nedrīkst atrasties aiz iekārtas, un tai ir jānodrošina viegla 

piekļuve. 

Elektroniskās vadības panelis ir izveidots ar jauno "skārienjūtīgo tehnoloģiju". Jebkuru funkciju 

var aktivizēt, pieskaroties atbilstošajai ikonai. 

Precīzais kontaktpunkts ir starp simbolu un tā aprakstu. 

 

 

Vadības elementi 

 (1) Iekārtas On/Off (iesl./izsl.) poga 

(2) Temperatūras uzstādīšanas pogas (iekšējās temperatūras uzstādīšanai) 

(3) Mitruma uzstādīšanas pogas (iekšējā mitruma līmeņa uzstādīšanai) 

(4) Iekšējā apgaismojuma On/Off (iesl./izsl.) poga  

(5) Skaņas brīdinājuma izslēgšanas poga  

 

Kontroles elementi 

 (6) Simbols – iekšējā apgaismojuma LED ieslēgts 

(7) Temperatūras rādījums 

(8) Trauksmes LED (mirgo norādot uz traucējumu) 

(9) Aizsardzības pret bērniem LED 

(10) Mitruma līmeņa rādījums 

(11) Ūdens trauka uzpildīšana 
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Pirms iekārtas ieslēgšanas, ūdens traukā ielejiet 1 litru 

destilēta ūdens.   

Vienmēr lietojiet tikai destilētu ūdeni! 

Pilnībā atlokiet priekšējo vāku un, ja nepieciešams, ieslidiniet 

to iekārtā līdz galam. Viegli paceliet ūdens trauku, izņemiet un 

piepildiet ar ūdeni. 

Atlieciet ūdens trauku, ieslidiniet to līdz galam iekšā. Pilnībā 

izvelciet priekšējo vāku un paceliet 90º leņķī uz augšu. 

Iekārtas ieslēgšana 

Piespiediet On/Off pogu, līdz ekrāns sāk mirgot. 

Iekārtai nepieciešamas 24 stundas, lai sasniegtu pareizo 

līmeni cigāru uzglabāšanai (temperatūru, mitruma līmeni). 

Rūpnīcas uzstādījumi ir: +18°C un 70% mitrums. 

Iekārtas izslēgšana:  

3 sekundes paturiet piespiestu On/Off pogu, līdz nodziest ekrāns. 

 

Temperatūras pazemināšana 

Spiediet Down (uz leju) pogu. 

Temperatūras paaugstināšana 

Spiediet Up (uz augšu) pogu. 

- Kad kādu no pogām nospiež pirmo reizi, 

ekrānā sāks mirgot uzstādītā temperatūra. 

- Pēc tam, kad no pēdējās pogas piespiešanas paiet 5 sekundes, elektroniskā kontroles 

sistēma automātiski izslēdzas un parādās šī brīža temperatūras rādījums. 

Temperatūru var uzstādīt robežās no +16°C līdz +20°C. 
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Lai samazinātu mitruma līmeni 

Spiediet Down (uz leju) pogu. 

Temperatūras paaugstināšana 

Spiediet Up (uz augšu) pogu. 

- Kamēr Jūs uzstādāt mitruma līmeni, ekrāns 

mirgos. 

- Pēc tam, kad no pēdējās pogas piespiešanas paiet 5 sekundes, ekrānā parādās šī brīža 

mitruma rādījums. 

Mitruma līmeni var pielāgot robežās no 68% līdz 75%. 

Īpaši precīzus mitruma mērījumus var veikt tikai ar kompleksu sensoru sistēmu, kāda ir 

iestrādāta Jūsu iekārtā. Atsevišķi mērījumi ar higrometru var uzrādīt vērtību, kas atšķiras no 

rādījuma ekrānā. Tā iemesls var būt nepareizas mērīšanas tehnoloģijas piemērošana vai 

sensora nepareiza novietošana iekārtā. 

Durvju atvēršana un svaigu cigāru ielikšana iekārtā var ietekmēt iekšējo mitruma līmeni. Tas arī 

var radīt no uzstādītās vērtības atšķirīgu mitruma rādījumu, un tas nenozīmē, ka iekārtā ir kāda 

kļūme.  

 

Iekšējais apgaismojums atrodas durvju rāmī un 

to var ieslēgt un izslēgt, spiežot Light 

(apgaismojums) pogu.  

Kad apgaismojums tiek ieslēgts, iedegas LED 

. 

 

Turklāt iespējams mainīt arī apgaismojuma 

spilgtumu.  

 Turiet nospiestu Light (apgaismojums) pogu 

un vienlaicīgi spiediet mitruma uzstādīšanas 

pogas, lai paaugstinātu vai pazeminātu 

spilgtuma līmeni.  

Down (uz leju) = tumšāks 

Up (uz augšu) = gaišāks 
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Skaņas brīdinājuma signāls skan, ja iekārtā 

rodas kāds traucējums. 

Tas skan, kad durtiņas ir palikušas vaļā 

ilgāk kā 60 sekundes. 

Tas skan, ja temperatūra iekārtas iekšpusē 

kļūst pārāk silta vai pārāk auksta vai ja 

mitruma līmenis ir pārāk augsts vai zems.  

Vienlaicīgi mirgo attiecīgais rādījums. Iedegas LED .  

Nospiežot Alarm (trauksme) pogu, Jūs varat izslēgt skaņas brīdinājuma signālu.  

 

LED spīd, kad darbojas iekšējais apgaismojums.  

LED spīd, kad ir ieslēgta aizsardzība pret bērniem. 

LED mirgo, kad temperatūra vai mitrums iekārtā ir pārāk 

augsts vai zems. 

 LED spīd, kad nepieciešams uzpildīt ūdens tvertni. 

Svarīgi! 

Šī trauksme ieslēdzas, kad ūdens līmenis nokrītas uz 400 ml (tas ir pietiekams līmenis, lai 

iekārta varētu kārtīgi strādāt vēl 6 nedēļas). Kad Jūs uzpildāt ūdeni, vienmēr iztīriet visus 

piemaisījumus, tādus kā piem. cigāru daļiņas. 

Ja ūdens tvertne ir ļoti netīra, iztīriet to un piepildiet ar svaigu ūdeni. 
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Uzstādīšanas režīmā var ieslēgt sekojošas funkcijas: 

= Aizsardzība pret bērniem 

= Ekrāna spilgtums 

Aizsardzība pret bērniem ir paredzēta tam, lai aizsargātu iekārtu no nejaušas tās izslēgšanas.  

Aizsardzības pret bērniem ieslēgšana 

Ieslēdziet uzstādīšanas režīmu, uz 5 sek. nospiežot . 

 

- Ekrāns rāda =  

 

Nospiediet pogu . 

 

- Ekrāns rāda =  

 

Vēlreiz nospiediet pogu . 

- Iedegsies simbols   , kas norāda, ka aizsardzība pret bērniem ir ieslēgta. 

Aizsardzības pret bērniem izslēgšana 

Ieslēdziet uzstādīšanas režīmu, uz 5 sek. nospiežot . 

 

- Ekrāns rāda =  

 

Nospiediet pogu . 

 

- Ekrāns rāda =  

 

Vēlreiz nospiediet pogu . 

- Simbols   nodzisīs, norādot, ka aizsardzība pret bērniem ir izslēgta. 

• Izejiet no uzstādīšanas režīma, nospiežot pogu        .   . 
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Ekrāna spilgtuma regulēšana 

• Ieslēdziet uzstādīšanas režīmu, uz 5 sek. nospiežot . 

 

• Nospiediet         pogu, kamēr ekrānā parādās . 

Nospiediet pogu . 

 

- Ekrānā rāda 

 

• Spiediet pogas , lai izvēlētos spilgtumu starp 

h0 = minimālu un 

h5 = maksimālu spilgtumu. 

• Kad aizejat līdz vēlamajam līmenim, nospiediet pogu .  

• No uzstādīšanas režīma varat iziet, nospiežot pogu . 

 

• Aizveriet durvis. Jaunais uzstādījums aktivizēsies apmēram pēc 1 minūtes.
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Gaisa apmaiņa caur aktīvētās ogles filtru 

Lai garantētu optimālu gaisa caurplūdi, iekārta ir aprīkota ar 

aktivētās ogles filtru, kas atrodas aizmugurējās sienas 

augšpusē. 

Mēs iesakām mainīt attēloto filtru reizi gadā. Filtrus var 

iegādāties pie Jūsu dīlera. 

Filtra nomaiņa:  

Filtru var izņemt, ar mazu skrūvgriezi nospiežot 

padziļinājumus labajā un kreisajā pusē.  

 

 

Plaukti no spāņu ciedra 

Prezentācijas kastes ir paredzētas cigāru glabāšanai 

atsevišķi. 

Pārējie plaukti ir paredzēti cigāru glabāšanai dažādos 

konteineros vai kastēs. 

Visi plaukti ir aprīkoti ar izvilkšanas atdurēm, un tos var izvilkt 

100 mm. 

Lai pilnībā izņemtu plauktu, izvelciet to uz āru, cik tālu tas iet, 

nedaudz no priekšpuses piepaceliet un noņemiet. Durvīm 

jābūt atvērtām vismaz 90° leņķī 

Piezīme: Lai nodrošinātu optimālu darbību, ierīces iekšpusē 

vienmēr ir jābūt vismaz diviem ciedru plauktiem vai kastēm, 

no kuriem vienam vienmēr ir jābūt tieši virs vadības paneļa. 
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Zemāk ir attēloti dažādi plauktu izkārtojumi optimālai cigāru uzglabāšanai. 

 

 

 

 

Alternatīva 1 

(kā piegādes brīdī) 

Šo izkārtojumu varat izmantot, lai prezentācijas 

kastēs uzglabātu lielu daudzumu cigāru 

atsevišķi un mazas cigāru kastes uz plauktiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatīva 2 

(ar izņemtu augšējo plauktu) 

Šāds izkārtojums ir piemērots, lai uzglabātu 

lielas cigāru kastes. 
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Alternatīva 3 

(ar izņemtām abām prezentācijas kastēm) 

Šis izkārtojums ir piemērots, lai uzglabātu tikai 

lielas cigāru kastes (skat. attēlu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svarīgi! 

1. Lai nodrošinātu vienmērīgu mitrumu, iekārtā vienmēr jābūt vismaz diviem izvelkamiem 

plauktiem vai prezentācijas kastēm. 

2. Lai nodrošinātu adekvātu gaisa cirkulāciju, vienu plauktu vai prezentācijas kasti ir jātur 

uzreiz virs kontroles paneļa. 

3. Izvelkamos plauktus drīkst izmantot tikai cigāru kastu glabāšanai. Nelieciet uz tiem cigārus 

bez kastēm! 
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Vienmēr izslēdziet iekārtu, pirms sākat to tīrīt. Izvelciet barošanas spraudni vai 

atslēdziet/atskrūvējiet drošinātāju. 

• No iekārtas izņemiet visus cigārus un nolieciet piemērotā vietā. 

• Izņemiet visus plauktus un prezentācijas kastes. 

• Tīriet iekārtas iekšpusi, durvju blīvējumu un stikla iekšpusi ar tīru, mitru drānu. 

Svarīgi: Nekad neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus vai citas vielas, kam ir smarža. 

• Kad tīrāt iekārtas ārpusi, vienmēr turiet durvis ciet. Pārliecinieties, ka iekārtā neiekļūst 

mazgāšanas līdzekļa smarža. 

• Sānu paneļus un durvju virsmu tīriet ar tīru un mīkstu drānu. Ja nepieciešams, izmantojiet 

mitru drānu (ūdens + tīrīšanas līdzeklis). Kā alternatīvu varat izmantot mikrošķiedras drānu. 

 

• Atveriet priekšējo vāku, mazliet paceliet ūdens trauku 

un izņemiet to, kā attēlots. 

Šo trauku varat mazgāt ar ūdeni un mazgāšanas 

līdzekli vai nu ar rokām, vai trauku mazgājamajā 

mašīnā. Pēc tīrīšanas, pirms likšanas iekārtā vienmēr 

pārliecinieties, ka trauks ir pilnībā noskalots ar tīru 

ūdeni. 

• Iekārtas iekšpusi un ūdens trauku pilnībā noslaukiet 

sausu ar tīru drānu un atlieciet ūdens trauku iekārtā. 

• Ieslēdziet iekārtu un ielieciet atpakaļ cigārus. 

• Nesabojājiet un neņemiet nost modeļa plāksni, kas 

atrodas iekārtas aizmugurē. Tā ir ļoti svarīga, lai varētu 

pareizi veikt apkopi. 
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Ja iekārtas darbībā rodas kādi traucējumi, pārbaudiet vai tam par iemeslu nav vadības kļūda. 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka pat garantijas remonta laikā, izdevumi, kas radīsies, lai novērstu šādus 

traucējumus, būs jāsedz īpašniekam. 

 

Sekojošos traucējumus Jūs varat izlabot paši, nosakot un novēršot to iespējamos 

iemeslus: 

 Iekārta nedarbojas: 

- Vai iekārta ir kārtīgi pievienota barošanai? 

- Vai drošinātājs nav bojāts? 

 Skaļš troksnis iekārtai darbojoties: 

- Vai iekārta stingri stāv uz grīdas? Ņemiet vērā, ka nav iespējams novērst to troksni, kuru rada 

dzesējošās vielas shēma un ventilators. Ventilators iekārtā darbojas visu laiku. 

 Temperatūra iekārtā ir pārāk silta:  

- Vai temperatūra ir uzstādīta pareizi (skat. nodaļu Temperatūras uzstādīšana)? 

- Vai kārtīgi strādā ventilācijas sistēma? 

- Vai iekārta neatrodas pārāk tuvu kādam karstuma avotam? 

 Mitruma līmenis iekārtā ir pārāk zems: 

- Vai ūdens traukā ir pietiekami daudz ūdens? 

 Mitruma līmenis iekārtā ir pārāk augsts: 

- Vai ūdens trauks ir ielikts iekārtā kārtīgi, līdz galam? 

- Vai blīvējums pareizi atduras pret ūdens trauku? To var pārbaudīt vizuāli, skatoties no iekārtas 

priekšpuses. Ja blīvējums nestāv savā vietā, izņemiet ūdens tvertni un iebīdiet to vēlreiz 

atpakaļ ierīcē. 

- Ja mitrums ir pārāk augsts, tas varētu norādīt uz tehnisku kļūmi. Sazinieties ar klientu 

apkalpošanas daļu un, kā pagaidu pasākumu, atstājiet iekārtas durtiņas atvērtas, līdz ekrānā 

atgriežas normālā vērtība. 

 

 Neskatoties uz to, ka ūdens tvertne ir pilna, ekrānā 

parādās ūdens līmeņa trauksmes lampiņa: 

- Vai peldošais mērītājs ūdens tvertnē nav iesprūdis? 

Pakustiniet to ar norādīto objektu.  

 

Ja uz konkrēto traucējumu neattiecas neviens no  

augstākminētajiem iemesliem un Jūs nevarat novērst 

traucējumu pats, sazinieties ar tuvāko klientu apkalpošanas 

punktu, nosaucot iekārtas veidu , indeksu  un iekārtas 

numuru , kas norādīti uz modeļa plāksnes.  
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 Lai novērstu traumas vai iekārtas bojājumus, iekārta ir jāizpako un jāuzstāda diviem cilvēkiem. 

 Gadījumā, ja transportēšanas laikā iekārta ir bojāta, pirms pievienojat to pie barošanas, 

nekavējoties sazinieties ar piegādātāju. 

 Lai garantētu drošu darbību, pārliecinieties, ka iekārta ir uzstādīta un pievienota, kā aprakstīts 

šajā lietošanas instrukcijā.  

 Ja parādās kāda kļūme, atvienojiet iekārtu no barošanas. Izvelciet kontaktdakšu, izslēdziet 

vai izņemiet drošinātāju. 

 Atvienojot iekārtu, velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.  

 Jebkuru remontu un darbu ar ierīci var veikt tikai klientu apkalpošanas nodaļa, jo 

neautorizēta darbība lietotājam var izrādīties ļoti bīstama. Tas pats attiecas uz 

barošanas kabeļa nomaiņu. 

 Nekāpiet uz cokola, atvilktnēm vai durvīm, un neizmantojiet tos kā atbalstu kaut kam citam.  

 Šo iekārtu drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar pavājinātām fiziskām, 

uztveres vai mentālām spējām vai kuriem nav pieredzes vai zināšanu, ja vien tos uzrauga, vai 

arī tiem ir veikta instruktāža par drošu iekārtas lietošanu un iespējamiem riskiem. Bērniem 

nedrīkst ļaut spēlēties ar iekārtu. Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un lietotāja apkopi bez 

uzraudzības.  

 Ja Jums ir aizslēdzama iekārta, neglabājiet atslēgas iekārtas tuvumā vai bērniem 

sasniedzamā vietā. 

 Nelietojiet elektriskas ierīces iekārtas iekšpusē. 

 Nesabojājiet dzesēšanas shēmas caurulītes. 

 Nepieļaujiet, ka iekārtā nonāk atklāta uguns vai uzliesmošanas avoti. Iekārtu transportējot un 

tīrot pārliecinieties, ka dzesējošās vielas shēma nav bojāta. Bojājuma gadījumā nodrošiniet, 

lai tuvumā nebūtu uzliesmošanas avotu un bieži vēdiniet telpas. 

 

Iekārta atbilst saistošajiem drošības noteikumiem un ES direktīvām 2004/108/EC un 

2006/95/EC. 

Visi iekārtu veidi un modeļi tiek nepārtraukti uzlaboti, un tāpēc ražotājs patur tiesības veikt 

formas, aprīkojuma un tehnoloģiju izmaiņas. 
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 Iepakojuma materiālus glabājiet bērniem nepieejamā vietā – polietilēna loksnes un 

maisiņi var izraisīt nosmakšanu.  

 Lūdzu, nododiet iepakojamo materiālu oficiālos nodošanas punktos. 

Jūsu vecā iekārta: Tā satur dažus atkārtoti izmantojamus materiālus, tādēļ no tās 

jāatbrīvojas pienācīgā veidā - to nedrīkst izmest nešķirotajos saimnieciskajos 

atkritumos. 

 Nolietotās iekārtas padariet lietošanai nederīgas: Noņemiet spraudni un 

nogrieziet savienotājkabeli. Sabojājiet slēgmehānismu, lai bērni nejauši netiktu 

iesprostoti iekšā. 

 Pirms nevajadzīgā iekārta tiek nodota, pārliecinieties, ka iekārtas dzesējošās vielas shēma 

nav bojāta. 

 Datus par dzesējošo vielu var atrast uz modeļa plāksnes.  

 No iekārtām, kuras vairs nav vajadzīgas, ir jāatbrīvojas profesionālā un pienācīgā veidā 

saskaņā ar spēkā esošajiem vietējiem noteikumiem un likumiem. 

 

 

 

Iekārtu var uzstādīt pie sienas. Iekārtas aizmugurē ir divi 

montāžas caurumi 1.  

Lūdzu, pārliecinieties, ka siena un stiprinājumi izturēs 

pilnas iekārtas svaru. Tukša iekārta sver 31 kg. 

 

Svarīgi! 

Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju caur ventilācijas 

atvērumiem, neatkarīgi no tā, vai iekārta tiek likta pie 

sienas vai uz grīdas, vienmēr vajag uzlikt 4 sienas 

atdures 2. 

Ielieciet atdures tām paredzētajos caurumos. 

 

 

 

Ja uz kādu laiku Jūsu iekārta ir jāizslēdz, izslēdziet to un atvienojiet spraudni vai atslēdziet vai 

noskrūvējiet drošinātāju. Iekārtu iztīriet un atstājiet tās durtiņas vaļā, lai novērstu nepatīkamu 

smaku veidošanos. 

 


