
LEDUKŲ GAMINIMO APARATAS ZYLE
ZY1588IM

NAUDOTOJO VADOVAS

A džiai perskaitykite naudojimo instrukcijas, prieš naudodami prietaisą, ir jas išsaugokite.

Svarbi saugumo informacija
Kai naudojate elektrinius prietaisus,  visuomet laikykitės visų pagrindinių saugumo taisyklių,  kad sumažintumėte gaisro, elektros
šoko ir/ar sužeidimų grėsmę.

1. Perskaitykite visas instrukcijas, prieš naudodami prietaisą.
2. Nuimkite  visus  pakuotės  elementus.  A džiai  apžiūrėkite  prietaisą,  kad įsi kintumėte,  jog  jis  yra  geros  būklės  ir  kad

prietaisas, jo laidas ir kištukas nebuvo pažeis .
3. Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, padėkite jį į vietą ir palikite bent 2 valandas, neuždengę permatomo dangčio.
4. Rekomenduojame naudo  šal nio vandenį. Nenaudokite dis liuoto vandens.
5. Įsi kinkite, kad prietaiso įtampa, nurodyta e ketėje, sutampa su patalpoje ekiamos elektros srovės įtampa. Įsi kinkite,

kad rozetė yra geros būklės ir nkamai įžeminta.
6. Jeigu  prietaiso  laidas  yra  pažeistas,  leiskite  jį  pakeis  gamintojui,  įgaliotam  gamintojo  atstovui  ar  kitam  įgaliotam

specialistui, kad išvengtumėte grėsmės sveikatai.
7. Neapverskite prietaiso ir nepalenkite jo 45°C kampu.
8. Norėdami apsisaugo  nuo elektros šoko grėsmės,  nepilkite vandens ant prietaiso laido,  kištuko ir ven liacinės angos.

Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.
9. Baigę naudo  prietaisą ir prieš jį valydami, ištraukite kištuką iš rozetės.
10. Laikykite prietaisą 15 cm atstumu nuo kitų daiktų, kad už krintumėte nkamą šilumos apykaitą.
11. Naudokite k gamintojo rekomenduojamus priedus.
12. Vaikai  (ne mažesni  kaip 8 metų), sutrikusių ju minių,  fizinių ir  pro nių gebėjimų asmenys,  taip pat  žmonės,  kuriems

trūksta reikiamos pa r es ar žinių, gali naudo  prietaisą, k prižiūrimi už juos atsakingų asmenų arba apmoky  nkamai
ir saugiai naudo  prietaisą. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Neleiskite jiems valy  ir tvarky  prietaiso.

13. Nenaudokite prietaiso greta atviros liepsnos, įkaitusių kaitviečių ar orkaitės.
14. Dažnai nejunkite įjungimo mygtuko – darykite bent 5 min. pertraukas. Taip išvengsite kompresoriaus gedimų.
15. Nedėkite į prietaisą metalinių ir elektrinių daiktų, kad išvengtumėte gaisro ir trumpojo jungimo pavojaus.
16. Nenaudokite prietaiso atvirame ore.
17. Niekada nevalykite prietaiso šveičiamaisiais milteliais ar kietais įrankiais.
18. Išsaugokite naudojimo instrukcijas.
19. Dėmesio: nelaikykite prietaise sprogių ir degių medžiagų, tokių kaip aerozoliai.
20. Šis prietaisas yra skirtas naudo  namuose ir kitose panašiose vietose, pavyzdžiui:

 Darbuotojams skirtose virtuvėlėse, esančiose parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo vietose;
 Ūkiuose, taip pat viešbučių, motelių ir panašių apgyvendinimo vietų svečiams aptarnau ;
 „Bed and breakfast“ po apgyvendinimo vietose;
 Viešojo mai nimo ir panašiose situacijose.

21. Šaldymo medžiaga ir  izoliacinės  dujos yra degios,  taigi  išmeskite prietaisą  k įgaliotuose atliekų tvarkymo centruose.
Saugokite prietaisą nuo liepsnos.

 Šis perspėjamasis simbolis perspėja apie gaisro pavojų. 
22. DĖMESIO:  prietaisas  naudoja  degias  šaldomąsias  medžiagas.  Naudodami,  transportuodami  ir  perkeldami  prietaisą,

pasistenkite neapgadin  šaldomųjų medžiagų vamzdelių, nes kitaip galite padidin  nuotėkio riziką. 
23. Montuokite prietaisą pagal ASHRAE 15 saugumo standartą.
24. Nejunkite ir nenaudokite prietaiso pastatų koridoriuose ir ves biuliuose. 
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Techniniai parametrai
 Pagaminamo ledo kiekis: 15 kg / 24 val. 
 Ledukų dydžiai: maži / dideli
 Ledo saugojimo talpa: 600 g 
 Šaldomoji medžiaga: R600a (30 g)
 Bendras svoris: 11,5 kg
 Vandens talpyklos talpa (viršu nė riba): 2,5 L 
 Vandens talpyklos talpa (apa nė riba): 1 L 
 Elektros įtampa ir dažnis: 220-240 V / 50 Hz (kintamoji srovė)
 Suvartojama energija: 150 W

Sudedamosios dalys

1. Galinis dang s
2. Kondensatorius
3. Viršu nis dang s
4. Vandens ištekėjimo sistema
5. Garintuvas
6. Permatoma vandens talpykla
7. Ledukų padėklas
8. Ledukų krepšelis
9. Plūdinis jungiklis
10. Vandens temperatūros ju klis
11. Pagrindas
12. Kompresorius
13. Mai nimo laidas
14. Permatomos  vandens  talpyklos

dangtelis
15. Valdymo panelė

Prietaiso savybės
 Greitas reguliarios formos ledukų gaminimas.
 Lengvai naudojamas dizainas. Dviejų ledukų dydžių pasirinkimas.
 Prisipildžiusios ledukų talpyklos ir vandens trūkumo indikatoriai.
 Permatomi deimanto formos ledukai.
 Greito (21 min.) ir įpras nio (23 min.) ledukų gaminimo funkcijos.
 Pirmą kartą ruošiant ledukus 25° temperatūroje, didelių ledukų paruošimas užtruks 30 min., o mažų – 27 min. Antrą kartą

gaminant ledukus, didelių ledukų paruošimas užtruks 23 min., o mažų – 20 min.

Perspėjimai
Laikykite prietaisą  stačią ant  plokščio horizontalaus  paviršiaus.  Norint  už krin  pakankamą vėdinimą,  tarp prietaiso  nugarėlės,
viršaus, šonų ir aplinkinių daiktų turėtų bū  bent 15 cm tarpai. Laikykite prietaisą toliau nuo orkaitės, radiatoriaus ir kitų šilumos
šal nių.
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Valdymo pulto naudojimas

Įjungus prietaisą į rozetę, žybsės POWER (įjungimo) mygtukas. Paspauskite įjungimo mygtuką. Prietaisas pereis į
pareng es  režimą,  ir  pradės  deg  a nkama  lemputė.  Jeigu,  prietaisui  veikiant,  paspausite  šį  mygtuką,
prietaisas grįš į pareng es režimą.
Pauzė ir darbo tęsimas. Pasirinkę reikiamą meniu režimą, paspauskite šį mygtuką, kad tęstumėte darbą.

Šis mygtukas leidžia pasirink  ledukų dydį. Pasirinkus dydį, įsižiebs a nkama SPEEDY (greito) arba REGULAR
(įprasto) ledukų gaminimo režimo lemputė.
Įsižiebus raudonai šio mygtuko lemputės šviesai, tai reikš, kad vandens talpykloje yra nepakankamai vandens.
Įpilkite daugiau vandens ir paspauskite įjungimo mygtuką, kad iš naujo įjungtumėte prietaisą.
Pasiekus gaminamo ledo saugojimo ribą,  įsižiebs  ši  indikatoriaus  lemputė.  Prietaisas  nustos  veikęs.  Išimkite
pagamintus ledukus. Jeigu ledukų bus žemiau ledo plokštės, prietaisas pats automa škai tęs darbą.

Naudojimas
1 žingsnis.  Atverkite dangtelį ir įpilkite vandens į talpyklą. Dėmesio: ant talpyklos rasite MAX (maksimalaus vandens lygio) žymę.
Nepilkite vandens virš jos. Jeigu vandens yra virš MAX ribos,  reikės a dary  apa nį kištuką,  išleis  perteklinį  vandenį,  nkamai
įstaty  talpyklą ir uždeng  dangtelį.
2 žingsnis. Įjunkite kištuką į rozetę ir paspauskite įjungimo mygtuką. Įsijungs prietaiso pareng es režimas. 
3 žingsnis. Pasirinkite reikiamą ledukų dydį. Automa škai parenkamas didelių ledukų gaminimas. 

4 žingsnis. Paspauskite , kad pradėtumėte darbą.
Atkreipkite dėmesį:

 Pilkite vandenį į talpyklą k žemiau MAX ribos. Vandeniui esant virš MAX ribos, atverkite apa nį vandens nutekėjimo
kištuką, kad pašalintumėte perteklinį vandenį, ir tuomet užverkite permatomą dangtelį.

 Jeigu patalpos temperatūra yra mažesnė kaip 15°C, rinkitės mažus kubelius. Jeigu patalpos temperatūra yra aukštesnė
kaip 25°C, rinkitės didelius kubelius.

 Prisipildžius ledukų krepšeliui, išimkite ledukus. Neleiskite krepšeliui persipildy .
 Prieš gamindami ledukus, nepamirškite įstaty  ledukų krepšelio į prietaisą.

Valymas ir naudojimo patarimai
1. Reguliariai valykite vidinius paviršius, ledukų padėklą, vandens talpyklą, ledukų samtelį ir garintuvą. Valydami prietaisą,

išjunkite jį iš rozetės ir išimkite ledo kubelius. Valydami vidinius ir išorinius prietaiso paviršius, naudokite vandens ir acto
mišinį.  Valymui nenaudokite purškiamų cheminių medžiagų ar rūgščių ar benzino. Prieš pradėdami  naudojimą, švariai
perplaukite.

2. Už krinkite, kad prietaiso ven liacinės angos būtų neužsikimšusios. Nenaudokite mechaninių prietaisų ar kitų būdų ledo
a rpimo procesui pagrei n . Darykite tai k taip, kaip rekomenduoja gamintojas.

3. Norėdami už krin  puikų ledukų skonį, keiskite vandenį talpykloje bent kartą per dieną. Jeigu ke nate ilgai nenaudo
prietaiso, išpilkite vandenį ir išvalykite prietaisą.

4. Jeigu prietaisas įjungiamas, papildžius vandens talpyklą, pasibaigus vandeniui arba sutrikus elektros ekimui, įjungimas
gali pailgė  3 min.

5. Pirmą kartą naudodami prietaisą arba ilgai jo nenaudoję, už krinkite, kad į prietaisą yra įpilta švaraus vandens.

Trikdžių šalinimas
Jeigu sutrinka elektros ekimas, ištraukus prietaiso laidą iš rozetės arba ledukų gaminimo ciklo metu paspaudus išjungimo mygtuką,

gali susidary  nedideli ledo pleištai, kurie gali užkimš  automa nį semtuvėlį. Tokiu atveju paspauskite ir 2 s palaikykite  mygtuką.
Ledo gabaliukams iškritus, iš naujo įjunkite prietaisą.

Problema Galima priežas s Sprendimas
Kompresorius veikia labai garsiai. Elektros  įtampa  yra  mažesnė  nei

rekomenduojama. 
Išjunkite  prietaisą  ir  neįjunkite  tol,  kol
įtampa netaps normali.

Dega vandens trūkumo lemputė. 1. Talpykloje nėra pakankamai vandens.
2. Prisipildė  ledukų  krepšelis  ir  sugedo

plūdinis jungiklis.
3. Ne nkamai  įmontuotas  plūdinis

1. Įpilkite  pakankamai  vandens  į
talpyklą.

2. Išimkite ledukus.
3. Iš  naujo  įmontuokite  plūdinį
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jungiklis.
4. Sugedo plūdinis jungiklis.

jungiklį. 
4. Pakeiskite jungiklį nauju.

Nedega indikatoriaus lemputės. Perdegė saugiklis. / Ne ekiama elektra. Pakeiskite  saugiklį.  /  Įjunkite  elektros
ekimą.

Suformuojami  gabalėliai  yra  per
dideli ir sulimpa.

1. Per žema vandens temperatūra.
2. Prietaise  yra  iš  ankstesnių  ciklų

likusių ledukų.

1. Pasirinkite mažesnį ledukų dydį.
2. Įjunkite  pareng es  režimą  ir

išimkite ledukus.
Ledo  gaminimo  procesas  vyko

nkamai, bet ledukai nesusidarė.
1. Baigėsi šaldymo medžiaga.
2. Apgadintas kompresorius.
3. Sugedo variklis.

Kreipkitės  į  įgaliotą  klientų  aptarnavimo
centrą.

Vienu  metu  žybsi  visos
indikatoriaus lemputės.

1. Ledas nepasiekia ledo plokštės.
2. Sugedo mobilus ledo plokštės ju klis.

Ištraukite  prietaiso  kištuką  iš  rozetės.  Iš
naujo įjunkite.  

Prietaisas  veikia,  bet  vanduo
šyla.

Sugedo elektromagne nis vožtuvas. Pakeiskite elektromagne nį vožtuvą.

Prisipildžius  ledukų  padėklui,
neįsižiebia ICE FULL lemputė.

1. Sugedo pilno ledukų padėklo ju klis.
2. Sugedo lemputė.

1. Pakeiskite ju klį nauju.
2. Kreipkitės  į  įgaliotą  klientų

aptarnavimo centrą.

DĖMESIO:
 Jeigu yra pažeistas prietaiso laidas, leiskite jį pakeis  nauju gamintojui, įgaliotam klientų aptarnavimo centrui ar kitam

įgaliotam specialistui, kad išvengtumėte pavojaus sveikatai.
 Pilkite į prietaisą k geriamąjį vandenį.
 Normalu, kad prietaisui veikiant, kompresoriaus ir kondensatoriaus paviršiai bei greta jų esančios zonos įkaista tarp 70°C

ir 90°C.
 Kadangi kubeliai greitai užšąla, jie gali  atrody  drumzlini.  Šią tekstūrą lemia vandenyje sušalęs oras. Jis neturės įtakos

kubelių skoniui ar kokybei.
 Vaikai, sutrikusių ju minių, fizinių ir pro nių gebėjimų asmenys, taip pat žmonės, kuriems trūksta reikiamos pa r es ar

žinių,  neturėtų  naudo  prietaiso,  nebent jie yra prižiūrimi už juos atsakingų asmenų arba buvo apmoky  nkamai ir
saugiai naudo  prietaisą. 

 Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
 Nemerkite prietaiso į vandenį.
 Neužkimškite ir neužstatykite prietaiso ven liacijos angų.
 Nemėginkite  pagrei n  ledo  a rpimo  proceso  mechaninėmis  ar  kitomis  priemonėmis,  nerekomenduojamomis

gamintojo.
 Nepažeiskite šaldomųjų medžiagų vamzdyno. 

Tinkamas prietaiso išme mas

 Šis simbolis reiškia, kad Europos Sąjungos šalyse draudžiama išmes  prietaisą su bui nėmis atliekomis. Norėdami sumažin
galimą ne nkamo atliekų išme mo daromą žalą aplinkai ir žmonių sveikatai, už krinkite nkamą prietaiso perdirbimą.
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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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