
LEDUKŲ GAMINIMO APARATAS TAURUS ALPATEC MG12LEGEND
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Iliustracijos

Gerbiamas pirkėjau,

Dėkojame, kad pasirinkote TAURUS prietaisą. Aukščiausios kokybės standartus a nkan  technologija, dizainas ir veikimo principai už krina 

ilgą ir pa kimą prietaiso tarnavimą.

 A džiai  perskaitykite  naudojimo instrukcijas,  prieš  įjungdami prietaisą.  Išsaugokite  jas,  kad galėtumėte vėliau pasikonsultuo .

Nesilaikydami instrukcijų nurodymų, rizikuojate susižeis .

 Prieš naudodami prietaisą, išvalykite visas su maistu besiliečiančias dalis taip, kaip aprašyta skiltyje „Valymas“.

Saugumo patarimai ir perspėjimai
 Vaikai (ne jaunesni nei 8 metų), sutrikusių pro nių, ju minių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentė  dėl savo

neprityrimo ar reikiamų žinių stokos, prietaisu naudo s gali k prieš tai nkamai apmoky , gerai suprasdami grėsmes, galinčias kil

prietaisą naudojant, ir/ar prižiūrimi už juos atsakingo asmens.

 Prietaisas – ne žaislas. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. 

 Vaikai neturėtų valy  ir prižiūrė  prietaiso, nebent jie yra prižiūrimi suaugusiųjų.

 Nelaikykite prietaise sprogių medžiagų, pvz. aerozolio skardinių su suslėgtomis dujomis.

 Prietaisas skirtas naudo  k namuose. Jis nepritaikytas profesionalam ar komerciniam naudojimui. Prietaisas nepritaikytas naudo

„Bed  and  Breakfast“,  viešbučių,  motelių  ir  kitų  apgyvendinimo  paslaugas  teikiančių  įstaigų  svečiams  aptarnau .  Taip  pat

nenaudokite prietaiso ūkiniuose pastatuose bei parduotuvėse ir biuruose įrengtose darbuotojų virtuvėlėse. 

 Jei prietaiso laidas yra pažeistas, reikia pakeis  jį nauju. Nuneškite prietaisą į ar miausią įgaliotą techninio aptarnavimo centrą.

Nemėginkite savarankiškai išrink  ar taisy  prietaiso, nes galite susižeis .

 DĖMESIO: pilkite į prietaisą k geriamąjį vandenį.

 DĖMESIO: neleiskite, kad prietaiso ven liacinės angos būtų užsikimšusios.

 DĖMESIO: naudokite k gamintojo rekomenduojamus mechaninius įrankius ar priemones a rpinimo procesui pagrei n .

 DĖMESIO: nepažeiskite šaldymo skysčio grandinės elementų. 
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 Prieš  jungdami prietaisą į  elektros  lizdą,  įsi kinkite,  kad prietaiso e ketėje nurodyta srovės įtampa sutampa su Jūsų namuose

ekiamos elektros srovės įtampa.

 Junkite prietaisą k į įžemintą elektros lizdą (bent 16 A).

 Turėtumėte galė  lengvai įstaty  kištuką į lizdą. Nemodifikuokite kištuko ir nenaudokite kištukinių adapterių.

 Smarkiai netraukite prietaiso laido. Nenaudokite laido prietaisui kel , perneš  ar išjung  iš rozetės.

 Nevyniokite laido aplink prietaisą.

 Neužstatykite ir nesupainiokite prietaiso laido.

 Saugokite prietaiso laidą nuo įkaistančių prietaiso paviršių. 

 Reguliariai krinkite, ar nepažeistas mai nimo laidas. Susivyniojęs ar pažeistas laidas gali padidin  elektros šoko riziką.

 Nelieskite kištuko šlapiomis rankomis.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu yra pažeistas jo laidas ar kištukas.

 Įskilus prietaiso korpuso apdailai, ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, kad išvengtumėte elektros šoko pavojaus.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu jis buvo nukritęs, yra pastebimai pažeistas arba jeigu iš jo bėga vanduo.

 Nelaikykite prietaiso ant įkaitusių paviršių, pvz. dujinių ir elektrinių viryklių, orkaičių ar pan.

 Laikykite prietaisą toliau nuo esioginių saulės spindulių.

 Laikykite prietaisą ant horizontalaus, plokščio ir tvirto paviršiaus toliau nuo šilumos šal nių ir vandens. 

 Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso atvirame ore. 

 Nepalikite prietaiso lietuje ar ten, kur daug drėgmės. Vandeniui patekus į prietaisą, padidės elektros šoko rizika. 

Naudojimo ir priežiūros taisyklės
 Kaskart prieš pradėdami naudo  prietaisą, visiškai išvyniokite jo laidą.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu nėra nkamai pritvir n  jo priedai. 

 Nejunkite prietaiso, į jį neįpylę vandens.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu neveikia ON/OFF mygtukas.

 Nejudinkite veikiančio prietaiso.

 Nepalenkite naudojamo prietaiso ir jo neapverskite, kai jis yra įjungtas į rozetę.

 Atsižvelkite į MAX lygio žymą.

 Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, baigę naudo  prietaisą ir prieš jį valydami.

 Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, prieš pildydami vandens talpyklą.

 Prietaisas skirtas naudo  k namuose. Jis nepritaikytas profesionaliam ar industriniam naudojimui.

 Laikykite prietaisą vaikams, sutrikusių fizinių,  ju minių ar pro nių gebėjimų asmenims ir  žmonėms, kuriems trūksta reikiamos

pa r es ar žinių, nepasiekiamoje vietoje.

 Naudokite prietaisą ir jo priedus laikydamiesi instrukcijų nurodymų ir atsižvelgdami į darbo sąlygas bei atliekamų užduočių pą.

Naudojant prietaisą ne pagal nurodytą paskir , jis gali pradė  kel  grėsmę Jūsų sveikatai. 

 Į prietaisą pilkite k vandenį.

 Rekomenduojame naudo  žmonių vartojimui nkamą mineralinį vandenį.

 Nepalikite nenaudojamo prietaiso įjungto į rozetę. Taip sutaupysite elektros energijos, be to, prietaisas tarnaus ilgiau.

 Prietaisui užsidegus, tuoj pat ištraukite jo kištuką iš rozetės. Įsi kinkite, kad nėra vėjo, galinčio ska n  gaisro pli mą, ir užgesinkite 

liepsną dangčiu ar kitu nedegiu daiktu. NIEKADA nenaudokite vandens užsiliepsnojusiam prietaisui gesin .

Priežiūra
 Prietaisą taisy  turėtų k įgalio  specialistai. Keiskite sugedusias prietaiso detales k originaliomis atsarginėmis dalimis ir priedais.

 Nesilaikant instrukcijų nurodymų ir ne nkamai naudojant prietaisą, gamintojo garan ja negalioja. 

Sudedamosios dalys
A. Silikoninis kamštelis

B. Vandens talpykla

C. Kompresorius

D. Kištukas ir mai nimo laidas

E. Dangtelis

F. Stebėjimo langelis

G. Ledukų kibirėlis

H. Valdymo panelė

1. ON/OFF mygtukas

2. ON/OFF indikatoriaus lemputė

3. Pilno padėklo indikatoriaus lemputė

4. Tuščio padėklo indikatoriaus lemputė
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Surinkimas
 Įsi kinkite,  kad  nuėmėte  visus  pakuotės  elementus.  Nepalikite  plas kinių  maišelių,  polis rolo  ir  laidų  vaikams  pasiekiamose

vietose, kad išvengtumėte nelaimingų atsi kimų.

 Transportuojant prietaisą, jo palinkimo kampas turėtų bū  ne didesnis nei 45°. Nelaikykite prietaiso apversto aukštyn kojomis, nes

galite pažeis  kompresorių.

 Nenuimkite prietaiso kojelių.

 Padėkite prietaisą ant plokščio ir tvirto paviršiaus toliau nuo šilumos šal nių. 

 Neužstatykite prietaiso durelių pašaliniais daiktais.

 Rozetė, į kurią jungiate prietaisą, turėtų bū  visuomet lengvai pasiekiama, kad galėtumėte lengvai išjung  prietaisą nelaimingo

atsi kimo atveju.

Prieš pradedant naudo
 Įsi kinkite, kad nuėmėte visus pakuotės elementus.

 Prieš pirmą kartą naudojant prietaisą, išvalykite visas jo su maistu besiliečiančias detales, kaip aprašyta skiltyje „Valymas“.

 Surinkę prietaisą, palaukite bent 2 valandas, prieš pirmą kartą jį naudodami. Palikite priekinį dangtelį a darytą. 

Vandens talpyklos pripildymas
 Prieš įjungdami prietaisą, turite pripildy  vandens talpyklą. 

 Atverkite prietaiso dangtelį.

 Atskirkite talpyklą nuo prietaiso (G).

 Įpilkite į talpyklą šalto vandens.

 Pildydami talpyklą, atsižvelkite į pažymėtą MAX ribą.

 Įstatykite talpyklą atgal į korpusą ir įsi kinkite, kad ji gerai užsifiksavo.

 Užverkite dangtelį.

Naudojimas
 Prieš įjungdami kištuką į rozetę, visiškai išvyniokite laidą.

 Įstatykite prietaiso kištuką į elektros lizdą.

 Įjunkite prietaisą, paspausdami ON/OFF mygtuką (1).

 Prietaiso darbo trukmė – maždaug 7-12 minučių. Ji priklauso nuo vandens temperatūros ir kambario temperatūros.  DĖMESIO:

pirmus 3 kartus naudojant prietaisą, pagamin  ledo kubeliai gali bū  maži ir netaisyklingos formos.

 DĖMESIO: į prietaisą patekus oro, susidarę ledo kubeliai gali bū  ne visiškai permatomi. Tai nepakenks kubelių kokybei.

 Ištuštėjus vandens talpyklai, įsižiebs raudona „Talpykla tuščia“ lemputė (4). Prietaisas keletą sekundžių supypsės.

 Tokiu atveju išjunkite prietaisą.

 Įpilkite vandens į talpyklą, atsižvelgdami į maksimalaus vandens lygio žymą.

 Prieš tęsdami darbą, palaukite 3 minutes. 

 Prisipildžius ledukų talpyklai, įsižiebs „Padėklas pilnas“ lemputė (3). Pasigirs keletas pyptelėjimų.

 Ištuš nkite ledukų padėklą, naudodami kartu su prietaisu parduodamą šaukštą.

 Prietaisui veikiant, niekada nepalikite ledukų padėklo pilno.

 Norėdami ištuš n  vandens talpyklą, išimkite kamštelį (A), esan  talpyklos viduje. Prieš tai padėkite po talpykla indelį, į kurį galėtų

ištekė  vanduo. Ištuš nę talpyklą, įstatykite kamštelį (A) atgal į talpyklą.

Baigus naudo  prietaisą
 Baigę naudo  prietaisą, jį išjunkite, paspausdami ON/OFF mygtuką.

 Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.

 Pašalinkite vandenį iš prietaiso vidinių detalių.

 Jei ke nate ilgai nenaudo  prietaiso, išpilkite vandenį iš vandens talpyklos ir ją nusausinkite, prieš padėdami prietaisą saugo .

 Išvalykite prietaisą.

Apsauga nuo perkai mo
Prietaisas turi apsauginį mechanizmą, neleidžian  jam perkais . Jei prietaisas automa škai išsijungia ir nebeįsijungia, ištraukite jo kištuką iš 

rozetės ir palaukite maždaug 15 minučių, prieš vėl jį įjungdami. Jei prietaisas vis ek neįsijungia, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo 

centrą.

Valymas
 Prieš pradėdami valy , ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir leiskite prietaisui atvės .
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 Valykite prietaisą sudrėkintu skudurėliu. Galite naudo  ir keletą lašų indų ploviklio. Gerai išdžiovinkite valytas vietas.

 Nenaudokite rpiklių, rūgš nių ar bazinių valymo priemonių, baliklių ar ėsdinančių valiklių prietaisui valy .

 Neleiskite  į  prietaiso  ven liacines  angas  patek  vandeniui  ar  ki ems  skysčiams,  kad  jie  nepakenktų  vidiniams  prietaiso

mechanizmams.

 Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nedėkite jo po tekančio vandens srove. 

 Nemerkite prietaiso laido į vandenį ar kitus skysčius. Nedėkite jo po tekančio vandens srove.

 Prieš surinkdami prietaisą ir padėdami jį saugo , gerai išdžiovinkite valytas detales.

 Geriausius rezultatus gausite, pakeisdami vandenį kas 24 valandas.

Gedimai ir trikdžių šalinimas  

Įvykus gedimui, nuneškite prietaisą į ar miausią įgaliotą techninio aptarnavimo centrą. Nemėginkite savarankiškai išrink  ar taisy  prietaiso,

nes tai gali bū  pavojinga Jūsų sveikatai.

Jei įvyko gedimas, pirmiausia pamėginkite jį pašalinti, vadovaudamiesi lentelės nurodymais.

PROBLEMA GALIMA PRIEŽASTIS SPRENDIMAS

Blogai  veikia  kompresorius.  Jis

skleidžia duslius dūzgimą primenančius

garsus. 

Žemesnė  nei  rekomenduojama

įtampa.

Nejunkite  prietaiso  į  rozetę,  jei

e ketėje  nurodyta  prietaiso  įtampa

nesutampa su Jūsų namuose ekiamos

elektros srovės įtampa.

Įsižiebia „Talpykla tuščia“ indikatoriaus

lemputė.

 Ištuštėjo vandens talpykla.

 Vandens  siurblyje  yra

vandens.

 Išjunkite  prietaisą,

pripildykite  talpyklą  ir

palaukite 3 minutes, prieš iš

naujo įjungdami prietaisą.

 Išimkite  silikoninį  kamš  ir

pašalinkite vandenį.

Viena  ar  keletas  indikatoriaus

lempučių neįsižiebia.

Perdegė LED lemputės. Kreipkitės  į  pardavėją  ar  įgaliotą

klientų  aptarnavimo  centrą,  kad

pakeistumėte lemputes.

Nors  laikotės  visų  instrukcijų

nurodymų, ledo kubeliai nesusidaro.

Trūksta  šaldomojo  skysčio.  Galėjo

suges  ven liatoriaus variklis.

Kreipkitės  į  pardavėją  ar  įgaliotą

klientų aptarnavimo centrą.

Vienu metu dega ir „Talpykla tuščia“, ir

„Padėklas  pilnas“  indikatoriaus

lemputės.

Jei laikotės instrukcijų nurodymų, gali

bū , kad užsiblokavo kubelių išme mo

mechanizmas.

Išjunkite  prietaisą  ir  ištraukite  jo

kištuką iš rozetės, kad išimtumėte ledo

kubelius. Vėl įjunkite prietaisą.

Aplinką tausojan s prietaiso išme mas ir perdirbimas

Prietaiso  pakuotę  sudarantys  elementai  yra  pakarto nai  perdirbami.  Išrūšiuokite  ir  išmeskite  kiekvienos  rūšies  medžiagas  į  nkamas

šiukšliadėžes.

Prietaise nėra aplinkai pavojingų medžiagų kiekių.

 Šis simbolis reiškia, kad a tarnavęs prietaisas turėtų bū  išmetamas specialiame elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimo punkte.

 Šis simbolis reiškia, kad naudojamo prietaiso paviršiai gali įkais .

Prietaisas a nka 2014/35/EU (žemos įtampos), 2014/30/EU (elektromagne nio suderinamumo), 2011/65/EC (riboto pavojingų medžiagų

naudojimo elektriniuose ir elektroniniuose prietaisuose) ir 2009/125/EC (ekologiško energiją naudojančių prietaisų dizaino) direktyvas.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt


