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Svarbios saugos instrukcijos: atidžiai perskaitykite ir saugokite ateičiai. 

 
Dėkojame, kad pirkote mūsų produktą. Tikimės, kad jums patiks naudoti 
prietaisą. Prieš naudodami perskaitykite ir supraskite šią instrukciją. Atidžiai 
laikykitės naudojimosi instrukcijų. 
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PAGRINDINIS ĮVADAS 

Ledukų gaminimo aparatas yra profesionalus prietaisas, naudojamas 
ledukams gaminti. Su prabangia išvaizda, mantiseptine vidine medžiaga, 

tinka ilgalaikiam naudojimui. Automatinė ledukų gamybos sistema veikia 

dideliu greičiu ir visada gamina standartinės formos ledukus.. 

Siekiant, kad ledukų aparatas veiktų efektyviai ir sklandžiai, visada vadovaukitės 

mūsų instrukcijomis. 

 

I. PRODUKTO SAVYBĖS 

1. Priimant kompresoriaus šaldymo technologiją, ledukų aparatas efektyviai 

gamina kubelius. 
2. Šis prietaisas skirtas naudoti namų buityje ir panašiose vietose, pvz., 

Parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo aplinkose įrengtose virtuvės patalpose; 
Ūkiniuose pastatuose; 

Klientų viešbučiuose, moteliuose ir kitose gyvenamosiose patalpose. 

3. Ledo gamybos procesą galima stebėti per skaidrų langą. 

4. Veikimas mygtuku, LED indikatoriai rodo įvairias būsenas. 

5. Įspėjimas „Low-water“ (žemas vandens lygis) ir „Full ice cube bucket“ 

(ledukų talpa užpildyta). Tiesiog tereikia pašalinti ledą, kad tęstumėte 

procesą. 

 

II. PAGRINDINIŲ DALIŲ SĄRAŠAS: 

1. Skaidrus langas 

2. Dangtis 

3. Garintuvas 

4. Ledukų gaminimo dėžė 

5. Ledo kubelių kibiras 

6. Valdymo skydas 

7. Oro įleidimas 

8. Vandens išleidimas 

9. Elektros laidas 

10. Oro išleidimas 

11. Ledukų šaukštas 
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III. SAUGOS PRIEMONĖS 

1. Prieš naudodami visada patikrinkite, ar tinklo įtampa 

yra tokia pati, kaip ir prietaiso duomenų lentelėje 

nurodyta įtampa. 

2. Laikykite atokiau nuo šilumos šaltinių, tiesioginių 

saulės spindulių, drėgmės. Nenaudokite prietaiso 

šlapiomis rankomis. Jei prietaisas yra drėgnas arba 

šlapias, iš karto ištraukite kištuką iš elektros lizdo.. 

3. Nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, dušo ar 

baseino. 

4. Nenaudokite prietaiso, jei yra pažeistas arba 

neveikiantis pagrindinis kabelis arba maitinimo 

kištukas. Jei maitinimo laidas arba maitinimo 

kištukas yra pažeisti arba sugedę, jį turi pakeisti 

gamintojas arba įgaliotasis remonto agentas. 

5. Prieš naudodami prietaisą, prieš montuodami ar 

išardydami ir prieš valydami ir prižiūrėdami, 

atjunkite maitinimo kištuką nuo elektros tinklo.. 

6. Kad užtikrintumėte savo vaikų saugumą, palikite visą 

pakuotę (plastikinius maišelius, dėžutes, polistireną ir 

kt.). 

7. Neištraukite kištuko traukiant jį už laido, tvirtai 

laikykite kištuką ir ištraukite jį tiesiai iš lizdo. 

8. Ledukų gaminimo aparatas specialiai naudojamas 

ledo kubeliams gaminti, nenaudokite prietaiso kitų 

maisto produktų ar gėrimų šaldymui, kitaip tai 

sugadins sistemą. 

9. Nelaikykite ar nenaudokite benzino ir kitų degių 

medžiagų prie aparato.. 

10. Nejudinkite prietaiso, kol jis įjungtas, kad 

nesugadintumėte aušinimo sistemos. 
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11. Atsikratykite degiomis aparato dujomis pagal vietines 

taisykles.
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12. ĮSPĖJIMAS: užpildykite tik geriamuoju vandeniu. 

13. Negalima perpildyti vandens, nes tai gali sukelti 

pavojų. Negalima užpildyti virš MAX arba žemiau MIN 

ženklo. 

14. Šis prietaisas nėra skirtas asmenims (įskaitant 

vaikus), turintiems mažesnes fizines, jutimo ar 

psichines galimybes, arba turintiems patirties ir žinių 

trūkumą, išskyrus atvejus, kai asmeniui, atsakingam 

už jų saugumą, jiems buvo suteikta priežiūra ar 

nurodymai dėl prietaiso naudojimo. Vaikai turi būti 

prižiūrimi, kad būtų užtikrinta, jog jie nežaidžia su 

prietaisu. Valymas ir priežiūra negali būti atliekami 

vaikų be priežiūros.. 

15. ĮSPĖJIMAS - laikykite vėdinimo angas atidarytas; 

palikite mažiausiai 20 cm erdvės netoli oro įleidimo ir 

išleidimo nuo šilumos paleidimo. 

16. ĮSPĖJIMAS - nenaudokite mechaninių prietaisų ar 

kitokių priemonių atšildymo procesui pagreitinti, 

išskyrus gamintojo rekomenduojamus. 

17. ĮSPĖJIMAS - nepažeiskite aušinimo skysčio grandinės. 

18. Šis prietaisas skirtas naudoti buitinėse ir panašiose 

patalpose, pvz: 

Darbuotojų virtuvės patalpose parduotuvėse, 

biuruose ir kitoje darbo aplinkoje; 

Ūkiniuose pastatuose ir klientų viešbučiuose, 

moteliuose ir kitose gyvenamosiose patalpose; 

Maitinimo ir panašios ne mažmeninės prekybos 
vietose. 

19. Nebandykite pataisyti prietaiso savarankiškai. 

Visada kreipkitės tik į įgaliotą techniką. Jei 

maitinimo laidas yra pažeistas, jis turi būti pakeistas 

gamintojo, jo aptarnavimo agento ar panašiai 
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kvalifikuoto asmens, kad būtų išvengta pavojaus. 

20. Prietaisas tinka tik buitiniam naudojimui. 
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ATSARGIAI: Perkaitimo pavojus! 
Laikykite ventiliacijos angas atviras! 

Jei veikimo metu susidariusi šiluma nėra tinkamai išsklaidyta, tai gali sukelti 

perkaitimą ir gaisrą. 

 

IV. LAIKYMO SĄLYGOS 

1. Padėkite prietaisą ant stabilaus ir lygaus paviršiaus. 

2. Laikykite prietaisą atokiau nuo šilumos šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių, 

kad išvengtumėte netinkamo poveikio ledui. 

3. Laikykite prietaisą gerai vėdinamoje vietoje; palikite mažiausiai 20 cm erdvę 

prie oro įleidimo ir išleidimo angų nuo šilumos išsklaidymo. 

4. Nenaudokite prietaiso, kai jis yra pastatytas per šaltoje arba per karštoje 

patalpoje. Jei aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 5 laipsniai arba virš 43 

laipsnių, tai gali sukelti ledukų gaminimo problemų. 
5. Nenaudokite lauke. 

 

V. PASIRUOŠIMAS PRIEŠ NAUDOJIMĄ 

1. Prieš naudodami, išvalykite mašiną ir jos dalis. 

2. Įjungus maitinimą, prietaisas turi pastovėti 30 minučių po jo pernešimo. Jei 

nesilaikysite šios instrukcijos, galite pakenkti ledukų gaminimo aparatui. 

3. Įpilkite vandenį į vandens laikymo talpą (pilkite vandenį tik atitinkantį geriamojo 
vandens standarto reikalavimus) 

 

Įspėjimas! 
Pildant vandens rezervuarą, neviršykite maksimalaus ženklo (H-MAX). 
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VI. VALDYMO SKYDAS 

Mygtukų ir funkcijų pristatymas: 

(1) ON/OFF/Stand-by button (Įjungti/Išjungti/Budėjimo režimo mygtukai  

(2) ICE FULL (Pilnas ledo) indikatoriaus šviesa 
(3) ADD WATER (Įpilti vandens) indikatoriaus šviesa 

(4) WORK (Veikia) indikatoriaus šviesa 
 

VEIKIMAS: 

Įkiškite kištuką į sieninį lizdą, mirksės „WORK“ indikatoriaus lemputė ir išgirsite 

trumpą pyptelėjimą, tada prietaisas paruoštas naudoti. 

Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ON/OFF/Stand-by mygtuką. WORK indikatoriaus 
lemputė nemirksi. Prietaisas pradeda gaminti ledo kubelius. 

- Per 15 minučių prietaisas pasiekia tinkamą temperatūrą, o pirmieji ledo 

kubeliai yra paruošti. Kol prietaisas bus įjungtas, jis toliau gamins 6 ledo 

kubelius kas 9-13 minučių. 
- Dėka skaidraus langelio (1), galima patikrinti ar ledo kubelių gamybos procesas 

vyksta sklandžiai. 

Jei ledo kubelių kibiras visiškai užpildytas ledo kubeliais, užsidegs ICE FULL 
indikatorius ir išgirsite trumpą pyptelėjimą. Išimkite ledo kubelių kibirą iš 

prietaiso, padėkite ledo kubelius vėsioje vietoje ir įkiškite kibirą atgal į 

prietaisą. Ledo kubelių aparatas gali būti iš karto įjungtas, kad paruoštų naują 

ledo kubelių partiją. 
- Jei nėra vandens, indikatorius „ADD WATER“ užsidegs ir išgirsite trumpą 

pyptelėjimą. Užpildykite rezervuarą vandeniu ir paspauskite mygtuką norėdami 
tęsti procesą. 
Jei ledo kubeliai paliekami prietaise, jie palaipsniui ištirps, ištirpęs 

vanduo susikaups vandens rezervuare, o ledo kubelių aparatas  pradės 
gaminti naują ledo kubelių partiją. Mašiną galite sustabdyti bet kuriuo 

metu paspausdami mygtuką. Kai ledo kubelių aparatas  ilgą laiką 

nenaudojamas, ištuštinkite vandenį iš rezervuaro ir ištraukite prietaisą iš 

elektros lizdo. 

- Norėdami nutraukti procesą, paspauskite ON/ OFF/ Stand-by mygtuką . 
- Ištraukite maitinimo kištuką iš sieninio lizdo. Ekranas išsijungia. 
- Leiskite prietaisui visiškai atvėsti. 
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SAVAIMINIO VALYMO REŽIMAS 

Savaiminio išsivalymo režimas turėtų būti pradėtas prieš naudojant ledukų 
gaminimo aparatą pirmą kartą ir (arba) jei ilgai nenaudojote. 

WORK, ICE FULL, ADD WATER  indikatoriai degs tuo pačiu metu, kai 

ledukų gaminimo aparatas yra savaime išsivalančiame režime. 
Etapas 1: 

1) Į vandens rezervuarą įpilkite vienodą kiekį vandens ir acto (1: 1). 
2) Veikiant budėjimo režimu palaikykite paspaudę ON / OFF mygtuką bent 5 

sekundes, kad įjungtumėte savaiminio valymo režimą. Atkreipkite dėmesį, kad 
savaiminio valymo režimas automatiškai pradės veikti po pyptelėjimo. 

3) Savaiminio valymo režimu siurblys nuties vandenį į ledo dėžę ir garintuvų 

ritinius, tada ledų dėžė suksis ir įpils vandens į vandens rezervuarą. Šis 
ciklas kartojamas 5 kartus. 

4) Baigęs įrenginys automatiškai persijungia į budėjimo režimą. 

 
Etapas 2: 

1) Nuimkite išleidimo dangtelį ir kištuką, tada išleiskite vandenį, įkiškite 

kištuką ir dangtelį. 

2) Įpilkite gėlo vandens iki didžiausio leidžiamo vandens kiekio. 
3) Budėjimo režimu palaikykite paspaudę ON / OFF mygtuką bent 5 sekundes, kad 

vėl įjungtumėte savaiminio valymo režimą, kad išvalytumėte. 

4) Pasibaigus šiam savaiminio valymo etapui, įrenginys automatiškai 

persijungia į budėjimo režimą. Toliau išleiskite vandenį iš vidinio 

rezervuaro, nuimdami išleidimo dangtelį ir kištuką. Palikite viršutinį dangtį 
atidarytą, kad jis galėtų išdžiūti. 

 
Atkreipkite dėmesį, kad savaiminio valymo režimo metu, jei yra  vandens 
trūkumas, aparatas automatiškai pereina į budėjimo režimą; jei ledo dėžutei 
nepavyksta apsisukti, tuo pat metu įsijungs ICE FULL ir ADD WATER 
indikatoriai, jums reikia paspausti ON / OFF mygtuką ilgiau nei 5 sekundes, 
kad atleistumėte savaiminio valymo režimą, kad pakeistumėte kitas 
operacijas. 

 

VII. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA 

Įspėjimas: 
Prieš valydami ar prižiūrėdami, išjunkite prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros 

lizdo ir palaukite, kol prietaisas atvės. 

Nepalikite vandens prietaiso viduje ilgą laiką, kad vanduo nebūtų užterštas. 

Vandens išleidimo angos vožtuvu pašalinkite vandenį. 
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Dėmesio: 
1. Prietaisui valyti nenaudokite aštrių ar abrazyvinių valymo priemonių. 

2. Nuvalykite prietaiso išorę minkštu, drėgnu skudurėliu. Kruopščiai 

nusausinkite prietaiso išorę švariu, sausu skudurėliu. 

3. Išvalykite prietaiso vidų minkštu, drėgnu skudurėliu. Kruopščiai nusausinkite 

prietaiso vidų švariu, sausu skudurėliu. 

4. Išvalykite ledo kubo kaušelį muiluotame vandenyje arba indaplovėje. 

Skalauti ledo kubo kaušelį po tekančiu vandeniu. Kruopščiai išdžiovinkite 
ledo kubo kaušelį švariu, sausu audiniu. 

5. Jei ledukų gaminimo aparatas ilgą laiką bus išjungtas, ištraukite prietaisą iš 

elektros tinklo, išleiskite vandenį ir nusausinkite prietaisą švaria šluoste, o 
aparatą laikykite švarioje vietoje. 

6. 6. Reguliariai tikrinkite prietaisą dėl galimų pažeidimų. 

 

VIII. PROBLEMŲ SPRENDIMAS 
 

GEDIMAS GALIMA PRIEŽASTIS SPRENDIMAS 

POWER 
indikatorius 

neįsižiebia. 

Maitinimo šaltinis 
neįjungtas. 

1. Patikrinkite, ar tinkamas 
maitinimas. 

2. Patikrinkite, ar maitinimo 

laidas tinkamai prijungtas 

prie įrenginio ir maitinimo 

šaltinio. 

3. Gali būti pažeisti vidiniai 
komponentai. Reikalinga 
profesinė pagalba. 

ICE FULL 

indikatorius 
neįsižiebia. 

1. Ledo kibiras pilnas. 

2. Apsauga nuo 

žemos 

temperatūros 

(aplinkos 

temperatūra yra 

žemesnė nei 5 ° 
C). 

1. Automatinis atkūrimas po ledo 

kubelių pašalinimo. 

2. Perkelkite ledukų aparatą į 

šiltesnę vietą, kur aplinkos 

temperatūra viršija 5 ° C. 

ADD WATER 

indikatorius 
neįsižiebia. 

Vandens nebuvimas. 1. Įpilkite vandenį į ledo aparatą 

ir paspauskite mygtuką , 
kad pašalintumėte gedimą. 

2. Gali būti pažeista vandens 

tiekimo sistema arba 

komponentai. Būtina 
profesionalo apžiūra. 
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GEDIMAS GALIMA PRIEŽASTIS SPRENDIMAS 

ICE FULL  ir 

ADD WATER 

abu 

indikatoriai 

įsijungę. 

Ledukų gaminimo 

aparatas yra 

neteisingoje 

padėtyje. 

1. Patikrinkite, ar aparate nėra 

įstrigusių pašalinių daiktų. 

2. Gali būti pažeisti vidiniai 

komponentai. Būtina 

profesionalo apžiūra. 

Negaminamas 

ledas arba 

netinkamas 
veikimas. 

1. Šilumos 

išėjimas yra 

užblokuotas. 
2. Vandens temperatūra 

yra per didelė. 
3. Aplinkos 

temperatūra yra 
per didelė. 

4. Aušinimo skysčio 
nuotėkis. 

1. Išvalykite oro įleidimo ir 

išleidimo angas. 
2. Užpildykite kambario 

temperatūros vandeniu. 

3. Perkelkite aparatą į 

vėsesnę vietą. 

4. Gali būti pažeista šaldymo 

sistema. Būtina 

profesionalo apžiūra. 

Pašaliniai garsai. Ventiliatorius 

arba siurblys 

yra 

užblokuotas. 

1. Pastatykite prietaisą 

tinkamoje vietoje. 

2. Reikalinga specialisto apžiūra. 

 

IX. TECHNINIAI DUOMENYS: 
 

Modelis GUZZANTI-GZ121 

Vardinė įtampa 220 - 240 V ~ 

Vardinis dažnis 50 Hz 

Nominali srovė 0,8 A 

Apsauginė klasė I 

Šaldymas R600a 

 

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 



 

PANAUDOTŲ ELEKTROS IR ELEKTRONINIŲ 
ĮRENGINIŲ UTILIZAVIMAS 

 
 

 

 
 

Šis simbolis ant gaminių ar originalių dokumentų reiškia, kad naudojami 

elektriniai ar elektroniniai produktai neturi būti išmetami prie įprastinių 

komunalinių atliekų. Siekiant tinkamai pašalinti, atnaujinti ir perdirbti 

šiuos prietaisus reikia pristatyti į nustatytus surinkimo punktus. Arba, kai 

kuriose Europos Sąjungos valstybėse ar kitose Europos šalyse galite 

grąžinti prietaisus vietiniam mažmenininkui perkant lygiavertį naują 

prietaisą. Tinkamas šio produkto šalinimas padeda taupyti vertingus 

gamtos išteklius ir apsaugo nuo galimo neigiamo poveikio aplinkai ir 

žmonių sveikatai, kurie gali atsirasti dėl netinkamo atliekų šalinimo. Dėl 

išsamesnės informacijos kreipkitės į vietos valdžios institucijas ar 

surinkimo centrą. Pagal nacionalines taisykles gali būti skiriamos 

nuobaudos už netinkamą šios rūšies atliekų šalinimą. 
  

Europos Sąjungos valstybių verslo subjektams 

Jei norite išmesti elektros ar elektroninius prietaisus, kreipkitės į mažmenininką ar 

tiekėją dėl reikalingos informacijos. 

 

Išmetimas kitose Europos Sąjungos šalyse 

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį produktą, kreipkitės į vietinę 
tarnybą ar teiraukitės mažmenininko reikalingos informacijos apie tinkamą išmetimo 

būdą. 
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