
LEDUKŲ GAMINIMO APARATAS GUZZANTI GZ 123 

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA 

 

SAUGAUS NAUDOJIMOSI  INSTRUKCIJOS 

 Prieš naudojantis ledukų gaminimo aparatu, perskaitykite visas instrukcijas. 

 Išsaugokite visas instrukcijas ateičiai. 

 Gavus ledukų gaminimo aparatą - patikrinkite ar nėra pažeista įpakavimo dėžė. Jei pastebėjote trūkumų - kreipkitės į 

specializuotą aptarnavimo servisą. 

 Siekdami apsisaugoti nuo elektros keliamų pavojų, neįmerkite laido, kištuko ar korpuso į vandenį ar kitokį skystį. 

 Reikia būti itin atsargiems naudojant prietaisą greta vaikų arba kai jį naudoja vaikai. 

 Kai prietaiso nenaudojate arba ketinate jį valyti, išjunkite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo. 

 Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo maitinimo laidas ar kištukas, jei prietaisas netinkamai veikia ar buvo kaip nors 

pažeistas. Tokiais atvejais kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą,kuriame prietaisas būtų apžiūrėtas, patikrintas ir 

sutaisytas, jei reikia. 

 Naudojant gamintojo nerekomenduojamus priedus kyla didelis pavojus naudotojui. 

 Nenaudokite prietaiso lauke. 

 Nenaudokite kitų skysčių, išskyrus vandenį, norėdami pagaminti ledukus. 

 Nelaikykite prietaiso greta dujinės arba elektrinės viryklės ar įkaitusioje orkaitėje. 

 Prietaisą naudokite tik pagal nurodytą paskirtį. 

 Maitinimo laidas neturi kyboti ant stalo kampo ar liestis su karštais paviršiais. 

 Nevalykite prietaiso šiurkščiomis valymo priemonėmis. 

PASTABA: Ledukų gaminimo aparatas turi būti įžemintas (220-240 v. 50 Hz).  

 

SUDEDAMOSIOS DALYS 

 



1) Dangtis 

2) Ledo samtelis 

3) Ledo kastuvėlis 

4) Valdymo panelė 

A. LCD displėjaus langelis 

1.Laikrodis 

2. Vandens indikatorius, mirksėdamas praneša, kada pasibaigia vanduo. 

3. Ledo indikatorius, pranešantis, kada prietaisas yra pilnas ledukų. 

4.Įjungimas/išjungimas 

5.Išvalymo indikatorius, pranešantis, kada reikia išvalyti prietaisą. 

6. Ledo kubelių dydis – maži, vidutiniai, dideli 

7.Laikmatis 

B. Įjungimo/išjungimo mygtukas 

C. Ledo kubelių dydžio pasirinkimo mygtukas 

D. Laikrodžio nustatymo mygtukas 

E. Laikmatis 

5) Vandens išleidimo dangtelis 

6) Oro išleidimas 

7) Ledo krepšelis 

 

IŠPAKAVIMAS 

 Nuimkite nuo prietaiso visas įpakavimo medžiagas, pažiūrėkite ar prietaisas nėra pažeistas, ar netrūksta jokių dalių; 

 Išvalykite prietaisą su drėgnu skudurėliu prieš naudojimą; 

 Pastatykite prietaisą atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių; 

 Prieš pajungdami ledukų gaminimo aparatą leiskite jam 1 valandą susistovėti; 

 Prietaisą statykite taip, kad būtų pasiekiamas kištukas. 

ĮSPĖJIMAS. Užpildykite tik geriamuoju vandeniu. 

 

VALYMAS 

 Išimkite ledo krepšelį; 

 Išvalykite prietaisą su drėgnu skudurėliu, nenaudokite šiurkščių valymo priemonių; 

 Nusausinkite vidinę ir išorinę prietaiso dalis su minkštu audiniu. 

 

LEDUKŲ GAMINIMO APARATO NAUDOJIMAS 

1. Atidarykite dangtelį, išimkite ledukų krepšį ir įpilkite vandens į rezervuarą. Pripilkite vandens iki nustatytos žymės. 

2. Paspauskite „įjungimo/išjungimo“ mygtuką , norėdami pradėti ledukų gaminimo ciklą. 

3. Pasirinkite norimą ledukų kubelių dydį, paspausdami pasirinkimo mygtuką. Galite rinktis iš mažų, vidutinių bei didelių. 

 



Jei Jūsų kambario temperatūra yra žemesnė nei 60 ° F, rekomenduojama pasirinkti mažą arba vidutinį ledo kubelių dydį, taip 

išvengsite ledukų sulipimo. 

4. Ledukų gaminimo ciklas trunka nuo 6 iki 15 minučių, priklausomai nuo ledo kubelių dydžio ir aplinkos temperatūros. Jei 

kambario temperatūra labai aukšta, ledukų gaminimo laikas gali gerokai skirtis. 

5. Periodiškai patikrinkite vandens lygį. 

6. Ledų gaminimo aparatas automatiškai nustoja veikti, kai ledų gaminimo krepšys yra pilnas, apie tai perspėjama ir LCD 

ekrane, pasirodžius simboliui . 

7. Pakeiskite vandenį vandens rezervuare kas 24 valandas, kad būtų užtikrintas pakankamas higienos lygis.  

 

LAIKMAČIO NUSTATYMAI 

Prietaiso laikmačio nustatymo laikas gali būti nustatomas nuo 0,5 iki 19,5 val. Numatytasis uždelsimo laikas 3 valandos.  Norimą 

laiką galite nustatyti su “Timer” mygtuku. 

 

TEISINGO LAIKO NUSTATYMAS 

 

Šiame įrenginyje įdiegtas laikrodis, jei rodomas laikas yra neteisingas, Jūs galite nustatyti jį į tinkamą, paspaudę mygtuką po 

laikrodžiu. Visų pirma paspauskite laikrodžio mygtuką vieną kartą, valandos skaitmuo pradės mirksėti, tada paspauskite „select“ 

mygtuką, norėdami nustatyti norimas valandas. Paspaudus laikrodžio mygtuką antrą kartą, pradės mirksėti minučių skaitmuo, minutes 

nustatykite taip pat su mygtuku „select“. Tuomet paspauskite laikrodžio mygtuką trečią kartą, norėdami užfiksuoti nustatytą laiką. 

 

PRIETAISO VALYMO PRIMINIMAS 

Prietaiso valdymo skydelyje pasirodęs simbolis , praneša, kad ledukų gaminimo aparatą turite išvalyti. Paspauskite „Timer“ 

mygtuką apytiksliai 5 sekundes, ir šis perspėjimas pranyks iš ekrano. Valymo laikas bus nunulintas, ir pradėtas skaičiuoti iš naujo. 

 

PROBLEMŲ SPRENDIMO GIDAS 

PROBLEMA PRIEŽASTIS SPRENDIMAS 

Ekranėlyje žybsi „ ” 
Vandens trūkumas 

Sustabdykite ledukų gaminimo 

aparatą, pripildykite reikiamu kiekiu 

vandens ir paspauskite įjungimo 

mygtuką, kad prietaisas pradėtų 

veikti. 

Ekranėlyje žybsi” “ 

Prietaise yra per daug ledo. Išimkite ledą iš prietaiso. 

Ledo kūbeliai sukibo Ledo gaminimo ciklas yra per ilgas 

Sustabdykite ledukų gaminimo 

aparatą ir įjunkite jį iš naujo, kai 

ledų blokai atitirps bei pasirinkite 



mažesnį ledo gabalėlių dydį. 

 

Vandens temperatūra bakelyje yra 

per žema 

Pakeiskite vandenį vandens 

rezervuare. Geriausia vandens 

temperatūra 8-32 C‘. 

Ledo gaminimo ciklas yra normalus, 

tačiau ledukai nepasigamina 

Aplinkos temperatūra arba vandens 

vidiniame bake yra per aukšta. 

Prašome nustatyti ledukų gaminimo 

aparato temperatūra žemesnę nei 32 

C‘. 

Nuotėkis šaldymo sistemoje. 
Gedimą patikrinti turi kvalifikuotas 

specialistas. 

Blokuojama aušinimo sistema. 
Gedimą patikrinti turi kvalifikuotas 

specialistas. 

 

SCHEMA 

 

 

TECHNINIAI DUOMENYS: 

-Modelis GZ 123;  

-EAN 5050370005445;  

-Matmenys (A x P x G) 35,7 x 28,7 x 37,5 cm;  

-Svoris 10,4 kg;  

-Pakuotės matmenys (A x P x G) 43 x 34,3 x 40,6 cm;  

-Svoris su pakuote: 11,4 kg  

-Maks. elektros energijos suvartojimas 120 W;  

-Spalva: nerūdijančio plieno. 

TINKAMAS ATITARNAVUSIO APARATO UTILIZAVIMAS  

Šis ant prietaiso arba jo naudojimo instrukcijos parodytas ženklas nurodo, kad prietaisas neturi būti išmetamas su kitomis namų 

atliekomis, pasibaigus jo galiojimo laikui. Kad nepadarytume žalos gamtai ar žmogaus sveikatai, atskirkite šį prietaisą nuo kitų atliekų 

ir sugražinkite į artimiausią antrinio perdirbimo punktą. 

Gamintojas pasilieka teisę keisti produkto specifikacijas bei išvaizdą 


