
LEDUKŲ GAMINIMO APARATAS ZYLE 
ZY1203IM

NAUDOTOJO VADOVAS

Gerbiamas pirkėjau,
Dėkojame, kad pasirinkote ZYLE prietaisą. Aukš  ZYLE kokybės standartai, technologija ir dizainas už krina ilgą ir kokybišką produkto
naudojimą.

1.   Sudedamosios dalys  
1. Galinis dangtelis.
2. Viršu nis dangtelis.
3. Vandens padėklas.
4. Garintuvas.
5. Ledo semtuvėlis.
6. „Ledo dėžutė pilna“ ju klis.
7. Permatomas dangtelis.
8. Ledo krepšelis.
9. Vandens talpykla.
10. Filtras.
11. Vandens nutekėjimo kamš s.
12. Kompresorius.
13. Mai nimo laidas.
14. Valdymo skydelis.

2.   Saugumo taisyklės  
A džiai perskaitykite šias taisykles, prieš naudodami prietaisą. Išsaugokite šias instrukcijas, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuo .
Nesilaikydami instrukcijų nurodymų, galite sukel  nelaimingą atsi kimą.

 Nuimkite visas pakuotės medžiagas, įsi kinkite, kad prietaisas ir jo mai nimo laidas ir kištukas nėra pažeis .
SVARBU: prieš pirmąjį naudojimą leiskite prietaisui 2 val. pastovė  ramiai vietoje ir palaikykite permatomą dangtelį atvirą
mažiausiai 2 val.
DĖMESIO: naudokite k geriamąjį vandenį. Rekomenduojama naudo  mineralinį vandenį.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistas jo laidas ar kištukas. Kreipkitės į servisą.
ATSARGIAI:  normalu,  jei  kompresorius  ir  kondensatoriaus  paviršius  naudojimo  metu  įkaista  70–90°C  temperatūra.
Saugokitės, kad nenusidegintumėte.

 Prieš jungdami prietaisą, įsi kinkite, kad Jūsų namuose naudojamos elektros įtampa sutampa su įtampa, nurodyta ant
prietaiso e ketės.

 Nekelkite, neapverskite, nejudinkite ir nesukite prietaiso naudojimo metu.
 Nesušlapinkite  mai nimo laido,  kištuko,  nekiškite  prietaiso  į  vandenį  ar  kitus  skysčius,  kad  išvengtumėte elektrošoko

pavojaus.
 Išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš el. nklo lizdo po kiekvieno naudojimo.
 Nemodifikuokite kištuko. Nenaudokite kištukinių adapterių ir jokių kitų gamintojų priedų.
 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.

 Neleiskite suaugusiųjų neprižiūrimiems vaikams valy  ir prižiūrė  prietaiso.
 Prietaisas – ne žaislas. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
 Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 Laikykite prietaisą ir jo laidą vaikams iki 8 m. nepasiekiamoje vietoje.

PASTABA:  dėl  greito  sušalimo ledo kubeliai  gali  atrody  „padūmavę“,  taip  yra dėl vandenyje  buvusio  oro.  Tai niekaip
nenulemia ledukų kokybės ar skonio.
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DĖMESIO:  nespaudinėkite  įjungimo  mygtuko  i n  dažnai  (mažiausias  intervalas  –  5  min.),  kad  nepažeistumėte
kompresoriaus.

 Nemėginkite patys taisy , modifikuo  prietaiso, pagrei n  šalimo proceso.
 Laikykite ven liacijos angas atviras.
 Nekiškite į prietaisą metalinių daiktų, kad nesugadintumėte prietaiso ir nesukeltumėte trumpojo sujungimo.
 Nevalykite prietaiso su šveičiamosiomis, abrazyvinėmis priemonėmis ar ėdžiais valikliais.
 Nenaudokite prietaiso lauke.
 Nelaikykite prietaiso viduje sprogių medžiagų kaip aerozolinės skardinės su degiomis medžiagomis.
 Prietaisas skirtas naudo  namuose. Taip pat gali bū  naudojamas mažuose biuruose, parduotuvėse, viešbučiuose, vietose,

kur pateikiami pusryčiai ir kt.
ĮSPĖJIMAS: a tarnavusio prietaiso neišmeskite kartu su įprastomis bui nėmis atliekomis. Pristatykite į el. atliekų surinkimo
punktą. Nedeginkite prietaiso.

3. Prietaiso funkcionalumas:
 Gaminkite iki 12 kg ledukų per 24 val.
 Elegan škas, kompak škas dizainas.
 Išimamas ledukų krepšelis.
 Didelis, permatomas langelis, per kurį galite sek  visą ledukų gaminimo procesą.
 Lengvo naudojimo prietaisas.
 Pasirenkamas ledukų dydis: mažas/didelis.
 Pilnos talpyklos ir vandens trūkumo indikatoriai.
 Automa nio išsivalymo funkcija.
 An bakterinė danga.

4. Valdymo skydelis

 SELECT –  šiuo mygtuku pasirinksite ledukų dydį. Pradinė nustatyta reikšmė yra dideli ledukai. Norėdami pasirink  mažą
dydį, paspauskite mygtuką. Pasirinkus norimą dydį, švies a nkamas indikatorius S (Small – mažas) / L (Large – didelis).

 SELECT – spauskite ir palaikykite mygtuką 3 s., kad aktyvuotumėte prietaiso vidinės sistemos išsivalymo funkciją. Jos metu
30 s. bus pumpuojamas vanduo ir išleidžiamas vidine sistema. Valymo procesas truks 5 min. Tuo metu mirksės „S“ ir „L“
indikatoriai.  Po valymo funkcijos pabaigos prietaisas įeis į  budėjimo režimą. Išimkite plas kinį kamš , kad išleistumėte
vandenį ir užbaigtumėte valymo procesą.

 ADD WATER –  raudonai šviečiant šio mygtuko indikatoriui, tai reiškia, kad vandens talpykloje trūksta vandens. Pripilkite
vandens ir paspauskite POWER (įjungimo) mytuką.

 ICE FULL –  įsijungęs šio mygtuko indikatorius reiškia, kad pasiekta maksimalus ledukų laikymo kiekis. Prietaisas nustos
veik . Išimkite ledukus ir prietaisas vėl pradės veik  automa škai.
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5. Naudojimas
DĖMESIO: prieš naudojimą vandens talpykla ir vidinė sistema turi bū  išvalyta.

1. Išvalykite vandens talpyklą ir ištraukite plas kinį kamš , kad išleistumėte vandenį.
2. Vėl įkiškite kamš  ir pripilkite švaraus vandens. Įjunkite mai nimo kištuką į el. nklo lizdą ir įjunkite prietaisą. Paspauskite

ir  palaikykite  „SELECT“  mygtuką  3  s.,  kad  įjungtumėte  vidinės  sistemos  išsivalymo  funkciją.  Automa niam  valymui
pasibaigus, išpilkite vandenį ištraukdami plas kinį kamš .

3. Nuimkite dangtelį ir ištraukite ledukų krepšelį. Pripilkite reikiamą kiekį vandens į talpyklą. Uždenkite dangtelį.
DĖMESIO: neviršykite MAX lygmens.

4. Pasirinkite norimą ledukų dydį „SELECT“ mygtuku.
PASTABOS:

 Jei aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 15°C, rinkitės S (mažą) dydį. Esant aukštesnei nei 30°C aplinkos temperatūrai,
rinkitės L (didelį) dydį. Apskritai rekomenduojama rink s L (didelį) dydį.

 Pirmuosius tris gamybos ciklus ledukai gali bū  maži ir netolygaus dydžio.
 Kai ledukų padėklas prisipildo, iškart ledukus išimkite. Neleiskite padėklui persipildy .

6. Valymas ir priežiūra:
 Reguliariai valykite vidinę sistemą, ledukų padėklą, vandens talpyklą, ledo semtuvėlį ir garintuvą.

 Norėdami valy  prietaisą ar jo detales, pirmiausia išjunkite prietaiso kištuką iš el. nklo lizdo ir išimkite ledu kubelius.

 Valykite prietaisą drėgna šluoste su vandeniu ir muilu.

 Nenaudokite jokių ėdžių, abrazyvinių, cheminių valiklių, baliklių, rūgščių, benzino ir kt.

 Po valymo visiškai išdžiovinkite prietaisą prieš naudojimą.

 Laikykite ven liacines angas atviras, už krinkite, kad jos nėra užsikimšusios.

 Nenaudokite jokių metalinių įrankių ar mechaninių prietaisų atšilimo procesui pagrei n .

 Po ilgo nenaudojimo vėl naudojant prietaisą gali švies  „ADD WATER“ indikatorius dėl siurblyje esančio oro. Paspauskite
„POWER“ dar kartą, kad prietaisas pradėtų veik  normaliai, jei vandens užtenka.

 Norėdami už krin  ledo švarumą, keiskite vandenį talpykloje bent kartą per dieną. Ruošian s nenaudo  prietaiso ilgesnį
laiką, išleiskite vandenį iš talpyklos.

 Jeigu kompresorius turėjo persikrau  dėl vandens trūkumo, per didelio vandens kiekio ar el. energijos ekimo sutrikimo,
tai užtruks 3 min.

7. Specifikacijos:
 Ledukų gaminimo išeiga: 12 kg/24 val.
 Ledukų dydis: mažas/didelis.
 Ledukų talpykla: 600 g.
 Šaltnešis: R600a (21 g).
 Matmenys: 248 (P) x 372 (I) x 315 (A).
 Vandens talpykla: 2,1 l.
 Įtampa: AC 220–240 V.
 Dažnis: 50 Hz.
 Galia: 120 W.

8. Galimų trikdžių sprendimas
 Jeigu veikimo metu įvyko el. energijos ekimo sutrikimas arba prietaisui veikiant buvo paspaustas „POWER“ mygtukas, dėl

susidariusių ledo atplaišų automa nis semtuvėlis gali užstrig . Tokiu atveju pirmiausia išjunkite prietaiso kištuką iš el.
nklo lizdo, tuomet švelniai pastumkite semtuvėlį link galinės dalies ir pašalinkite ledo atplaišas.

 Įsi kinkite, kad vandens talpykla stovi esiai, jeigu ledo semtuvėlis negali pašalin  ledo į krepšelį. Tokiu atveju, švelniai
pastumkite semtuvėlį pirštu ir paspauskite „POWER“ mygtuką.
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Problema Galima priežas s Sprendimas
Kompresorius veikia 
skleisdamas neįprastą garsą.

 Naudojama el. įtampa yra žemesnė nei 
rekomenduojama.

 Išjunkite prietaisą ir naudokite jį k su 
reikiamos įtampos el. šal niu.

Šviečia vandens trūkumo 
indikatorius.

 Trūksta vandens.
 Siurblyje yra oro.

 Įpilkite vandens iki MAX žymos.
 Paspauskite „POWER“, kad perkrautumėte.

Šviečia indikatorių lemputės.  Sugedęs saugiklis.
 Prietaisas neįjungtas.

 Kreipkitės į servisą.
 Įjunkite prietaisą.

Pagamin  ledukai yra per dideli
ir sulipę.

 Per žema vandens temperatūra.
 Vandens padėkle yra likusio ledo iš 

ankstesnio naudojimo.

 Pasirinkite mažesnį ledukų dydį.
 Išimkite ledukus budėjimo režime.

Visi indikatoriai mirksi kartu.  Vandens padėklas yra užblokuotas ledo 
kubelių.

 Ištraukite kištuką iš el. nklo lizdo ir 
išimkite blokuojančius ledukus. Vėl įkiškite 
kištuką ir paspauskite „POWER“. Prietaisas 
įsijungs po 3 min.

9. A tarnavusių elektrinių prietaisų išme mas 

 Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama a tarnavusius elektrinius
prietaisus  išmes  kartu  su  bui nėmis  atliekomis.  Atskirai  juos  perdirbkite,  kad  būtų  pakarto nai  panaudojamos  prietaisus
sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala. 
Ant prietaiso esan s perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie nkamą prietaiso perdirbimą. 
Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir nkamai jas išmeskite.
Norėdami sužino  daugiau apie nkamą a tarnavusių prietaisų/ senų baterijų išme mą, kreipkitės į vie nes valdžios ins tucijas.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas

Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt

Importuotojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000
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