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IEVADS

Šajā ekspluatācijas instrukcijā ir aprakstīta Zepter digitālās radiovadāmās termokontroles iekārtas
struktūra un galvenās funkcijas.

GALVENĀS ĪPAŠĪBAS
Zepter digitālās radiovadāmās termokontroles darbības temperatūras diapazons ir no +5°C līdz
+75°C. Zepter digitālās radiovadāmās termokontroles uzglabāšanas temperatūras diapazons ir
no -10°C līdz +85°C.

SKĀRIENJUTĪGĀS POGAS (I attēls)

Zepter digitālās radiovadāmās termokontroles lietotāja interfeisu veido 4 skārienjutīgās pogas:
Zepter button
Paredzēta Zepter digitālās radiovadāmās termokontroles ieslēgšanai
1=
un izslēgšanai, kā arī laika/temperatūras iestatījumu apstiprināšanai.

2=

Laika iestatījumu Paredzēta laika iestatīšanai.
poga

3=

Temperatūras
Paredzēta temperatūras iestatīšanai.
iestatījumu poga

4=

”Sausā”
režīma poga

Paredzēta režīma ieslēgšanai ēdiena gatavošanai bez ūdens.

TEMPERATŪRAS SKALA (II attēls)

Iekārtai ir divas dažādas temperatūras skalas, abas no kurām uzrāda temperatūru Celsija
grādos: ārējā zaļā/sarkanā skala norāda temperatūru ēdiena pagatavošanai ar ūdeni (20°,
40°, 60°, 80°, 90°, 95°, 99°,100°), savukārt centrālā skala rāda atbilstošo temperatūru ēdiena
gatavošanai bez ūdens (20°, 40°, 100°,120°,150°, 180°, 205°, 225°).
Krāsas uz temperatūras skalas norāda trīs ēdiena gatavošanas posmus:
1) Dzeltenā zona – sakaršana, 2) zaļā zona – gatavošana, 3) sarkanā zona – pārkaršana.

LAIKA SKALA (III attēls)

Iekšējā skala norāda laiku (minūtēs).

LED indikatori (IV attēls)
A (dzeltens)

=

E (oranžs mirgojošs)

= patreizējā gatavošanas temperatūra

B (oranžs)

= režīms BEZ ŪDENS

F (green)

= gatavošanas laiks (minūtes)

C (oranžs)

= TEMPERATŪRA

G (oranžs)

= gatavošanas temperatūras iestatīšana

D (zaļš)

= LAIKS

(ieslēgt/ izslēgt/ apstiprināt)

Zepter digitālās radiovadāmās termokontroles lietotāja interfeisu veido divas LED indikatoru
grupas:
• Oranžie LED indikatori (E, G) uz ārējās skalas norāda temperatūru (režīmi ēdiena gatavošanai
ar ūdeni un bez tā).
• Zaļie LED indikatori (D, F) uz iekšējās skalas norāda ēdiena gatavošanas laiku.

TEMPERATŪRAS INDIKATORI

Kad Zepter digitālā radiovadāmā termokontrole ir ieslēgta, tā ataino patreizējo gatavošanas
temperatūru ar mirgojošā oranžā LED indikatora (E) palīdzību. Iestatīto gatavošanas
temperatūru norādīs nemirgojošs oranžais LED indikators (G). Gatavošanas režīmā ar ūdeni
mirgojošs LED indikators pārvietosies pa attiecīgo skalu, norādot sekojošu temperatūru: 20°,
40°, 60°, 80°, 90°, 95°vai 99° zaļajā zonā vai 100° sarkanajā zonā.
Gatavošanas režīmā bez ūdens LED indikators pārvietosies pa attiecīgo skalu, norādot
sekojošu temperatūru: 20°, 40°, 100°, 120°, 150°, 180°, 205°, 225°.

LAIKA INDIKATORI

Zaļie LED indikatori uz iekšējās skalas norāda iestatīto laiku un atlikušo gatavošanas laiku.
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VISPĀRĒJS APRAKSTS
Zepter digitālā radiovadāmā termokontrole kontrolē gatavošanas laiku un temperatūru, kā arī
sazinās ar Zepter radiovadāmo indukcijas plīti un tālvadības trauksmes iekārtu (Zepter zummeru).
Šī ierīce, piemēram:
• kontrolē ēdiena gatavošanas procesu, ja tā ir saslēgta ar Zepter radiovadāmo indukcijas
plīti,
• ir piemērota darbam ar Zepter tālvadības trauksmes iekārtu (Zepter zummeru),
• ir piemērota visiem Zepter Masterpiece virtuves trauku kolekcijas vākiem.
Zepter digitālo radiovadāmo termokontroli darbina baterija, kuras ekspluatācijas laiks
sastāda aptuveni 850 stundas. Lietotājs var patstāvīgi nomainīt bateriju. Elektroniskajā platē
iebūvēts radio raidītājs (433 MHz). Šo frekvenci iespējams lietot tikai tajās valstīs, kurās tas
atļauts.

LIETOTĀJA INTERFEISS
IESLĒGŠANA

1.5 seconds
POWER ON

Lai sāktu darbu, vienkārši nospiediet pogu
(1) un turiet nospiestu
vismaz 1,5 sekundes. Kad Zepter digitālā radiovadāmā termokontrole
ir ieslēgta, pogu
izgaismo nemirgojošs dzeltens LED indikators (A).
Displejā līdzās mirgojošam oranžajam LED indikatoram (E) tiek
uzrādīta patreizējā temperatūra. Pēc noklusējuma ir iestatīts ēdiena
pagatavošanas režīms ar ūdeni. Kad Zepter digitālā radiovadāmā
termokontrole ir ieslēgta, to iespējams saslēgt ar Zepter radiovadāmo
indukcijas plīti (sk. Zepter radiovadāmās indukcijas plīts ekspluatācijas
instrukciju) vai Zepter zummeru. Ja Zepter radiovadāmās indukcijas plīts
jums nav, jūs varat iestatīt laiku un temperatūru.
PIEZĪME: Kad Zepter digitālā radiovadāmā termokontrole ir ieslēgta,
jūs nevarat to tūlīt izslēgt. Jāpagaida vismaz 15 sekundes, pirms izslēgt
Zepter digitālo radiovadāmo termokontroli.
IZSLĒGŠANA
Lai izslēgtu Zepter digitālo radiovadāmo termokontroli, nospiediet pogu
(1) un turiet nospiestu vismaz 3 sekundes, līdz sāk mirgot dzeltenais Z
LED indikators (A).
STĀVOKĻI

POWER OFF

OFF STATE

Ierīcei paredzēti 4 stāvokļi:
• Aktīvais stāvoklis. Tiek norādīti laika un temperatūras iestatījumi
(nemirgojoši LED indikatori D un C) un patreizējā temperatūra (mirgojošs
LED indikators E). Jūs varat iestatīt laiku, temperatūru un gatavošanas
režīmu tikai aktīvā stāvoklī.
• Gaidīšanas režīms. Ja 15 sekunžu laikā nav veiktas nekādas darbības,
Zepter digitālā radiovadāmā termokontrole pāriet gaidīšanas režīmā.
Mirgo patreizējās temperatūras (E) un atlikušā laika (F) LED indikatori,
pārējie LED indikatori nodziest. Ja ir iestatīta temperatūra vai laiks,
Zepter digitālā radiovadāmā termokontrole turpina laika atskaiti un
temperatūras mērījumus.
Nospiežot pogu
Z (1) mazāk nekā uz 1,5 sekundi, Zepter digitālā
radiovadāmā termokontrole atgriezīsies aktīvā stāvoklī.
• Izslēgts. Nospiežot pogu
(1) un pieturot to vairāk nekā 3 sekundes,
Zepter digitālā radiovadāmā termokontrole pāriet no gaidīšanas režīma
izslēgtā stāvoklī.

LOW BATTERY STATE

• Zems baterijas lādiņš. Kad baterijas lādiņš izsīkst, pogas
dzeltenais
Led indikators sāks ātri mirgot, brīdinot par to, tiklīdz ieslēgsiet Zepter
digitālo radiovadāmo termokontroli.
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GATAVOŠANAS REŽĪMI
GATAVOŠANA AR ŪDENI
Pēc noklusējuma ir iestatīts režīms ēdiena gatavošanai ar ūdeni, tāpēc
neviena poga tā ieslēgšanai nav jānospiež.
GATAVOŠANA BEZ ŪDENS
1.5 seconds

Lai iestatītu režīmu ēdiena gatavošanai bez ūdens, nospiediet pogu
(4) un turiet nospiestu 1,5 sekundes, līdz iedegas LED indikators ēdiena
gatavošanai bez ūdens (B).

PIEZĪME:
• Iestatījumu nomaiņa: Ja nejauši tiek nospiesta poga ēdiena gatavošanai
bez ūdens
, nospiediet to vēlreiz uz 1,5 sekundēm, un režīms automātiski
mainīsies. Visi iepriekšējie iestatījumi tiks atiestatīti.
1.5 seconds

TEMPERATŪRAS IESTATĪŠANA
GATAVOŠANA AR ŪDENI (LED indikators DRY IR IZSLĒGTS):
Temperatūru iespējams iestatīt tikai gadījumā, kad iekārta ir ieslēgta aktīvā
stāvoklī.
Lai iestatītu temperatūru, atkārtoti nospiediet pogu (3), līdz tiek sasniegta
vēlamā temperatūra (sāks mirgot
un temperatūras LED indikatori (G))
vai turiet nospiestu
pogu (3) – temperatūras LED indikators automātiski
pārvietosies pa temperatūras skalu.
Temperatūras LED indikators (G) pārvietosies pa sekojošiem temperatūras
iestatījumiem uz ārējās skalas: 60°, 80°, 90°, 95°, 99°, 100°. Lai apstiprinātu
iestatījumu, vienkārši nospiediet
pogu (1),) vai pagaidiet 15 sekundes.
GATAVOŠANA BEZ ŪDENS (LED indikators DRY IR IESLĒGTS):
Lai iestatītu režīmu gatavošanai bez ūdens, nospiediet atbilstošo pogu.
Temperatūru iespējams iestatīt tikai tad, ja iekārta ir ieslēgta aktīvā stāvoklī.
Pirms temperatūras iestatīšanas pārliecinieties, vai deg oranžais LED
indikators (B), kas liecina par ieslēgtu režīmu gatavošanai bez ūdens.
Lai iestatītu temperatūru, atkārtoti nospiediet pogu ) (3), līdz tiek sasniegta
vēlamā temperatūra (sāks mirgot un temperatūras LED indikatori (G)) vai
turiet nospiestu
un temperatūras LED indikatori (G)) vai turiet nospiestu
(Temperature) pogu (3) – temperatūras LED indikators automātiski
pārvietosies pa temperatūras skalu. Temperatūras LED indikators (G)
pārvietosies atpakaļgaitā pa sekojošiem temperatūras iestatījumiem
uz iekšējās skalas: 205°, 180°, 150°. Lai apstiprinātu iestatījumu, vienkārši
nospiediet pogu (1) vai pagaidiet 15 sekundes.
PIEZĪMES:
• 40° temperatūra: Lai iestatītu 40° temperatūru, sāciet ar 60° un atkārtoti spiediet
līdz sasniegts 40° iestatījums. Apstipriniet iestatījumu, nospiežot pogu (1).

pogu (3),

• Iestatījumu nomaiņa: Ja jūs vēlaties nomainīt temperatūras iestatījumu gatavošanas laikā,
nospiediet pogu (3), līdz tiek sasniegta nepieciešamā temperatūra. Apstipriniet iestatījumu,
nospiežot pogu
(1).
• Temperatūra nav iestatīta: Ja temperatūra nav iestatīta, Zepter digitālā radiovadāmā
termokontrole darbojas kā termometrs, uzrādot temperatūru katla iekšpusē.
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LAIKA IESTATĪŠANA

TIME

Laiku iespējams iestatīt tikai tad, ja iekārta ir ieslēgta aktīvā stāvoklī.
Lai iestatītu laiku, atkārtoti spiediet pogu
(sāk mirgot
un laika LED
indikatori) vai turiet nospiestu pogu
un laika LED indikators automātiski
pārvietosies pa laika skalu.
Laika LED indikators pārvietosies pa sekojošiem laika iestatījumiem (tie
norāda minūtes): 5’ – 10’ – 15’ – 20’ – 25’ – 30’ – 40’ – 50’ – 60’ – 90’
– 120’. Lai apstiprinātu iestatījumu, vienkārši nospiediet pogu
(1), vai
pagaidiet 15 sekundes.
Ja nav iestatīta gatavošanas temperatūra, laika atskaite sākas
nekavējoties (tiklīdz ir iestatīts laiks).
Ja ir iestatīta gatavošanas temperatūra, laika atskaite sāksies tikai pēc
tam, kad tiek sasniegta nepieciešamā temperatūra.

PIEZĪME:
• Iestatījumu nomaiņa: ja vēlaties nomainīt laika iestatījumu gatavošanas laikā, nospiediet
(Time) pogu (2), tiklīdz tiek sasniegts nepieciešamais laiks.
• Kad tiek izmantota Zepter digitālā radiovadāmā termokontrole kopā ar Zepter
radiovadāmo indukcijas plīti, gatavošanas laika iestatījums ir nepieciešams, ja vēlaties, lai
gatavošanas process tiktu pabeigts automātiski.

NORĀDĪJUMI PAR BATERIJAS NOMAIŅU
Baterijas nomaiņa tiek veikta sekojoši:
1

3

5

Komplektā ir iekļauta
poga ar bateriju.
Pagrieziet nelielo aizvaru
pogas apakšdaļā.
Tamdēļ izmantojiet
monētu.
Turiet pogu vertikāli
izvelciet turētāju.

Izvelciet savienojuma
gredzenu.

2

Izvelciet aizvaru.

4

un

6

+

Ievietojiet tajā bateriju
ar + polu uz augšu

7

Turiet bateriju un pogu
vertikālā stāvoklī un iebīdiet
bateriju vietā.

8

8. zīm. atainota pareiza
baterijas ievietošana.

9

Iebīdiet vietā aizvaru

10

Ieskrūvējiet aizvaru, līdz
bultiņas uz aizvara un
pogas sakrīt

Ievietojiet atpakaļ
savienojuma gredzenu.

12

Uzskrūvējiet
vāciņa.

11

pogu

uz

Piezīme: savienojuma gredzens ir jāizmanto tikai un vienīgi plakaniem vāciņiem, tas nav
paredzēts dobtiem vāciņiem.
Ja savienojuma gredzens nav iekļauts komplektācijā, izlaidiet baterijas nomaiņas
norādījumu 2. un 11.punktu
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SASLĒGŠANA
SĀKOTNĒJĀ SASLĒGŠANA

Lai saslēgtu Zepter digitālo radiovadāmo termokontroli ar Zepter radiovadāmo indukcijas
plīti, izpildiet sekojošas darbības:
•
•

Pieslēdziet Zepter radiovadāmo indukcijas plīti kontaktrozetē.
1 minūtes laikā ieslēdziet Zepter radiovadāmo digitālo termokontroli,
uz 1,5 sekundi, pēc tam piespiediet un turiet
nospiežot pogu
nospiestu pogu , līdz dzeltenais LED indikators sāk lēnām mirgot un
Zepter radiovadāmā indukcijas plīts raida skaņas signālu par to, ka
ierīces ir saslēgtas.
• Zepter radiovadāmai indukcijas plītij ir jāraida saslēguma signāls
(pīkstiens).
Z LED indikators pārstāj mirgot, bet Zepter radiovadāmās
• 	Ja
indukcijas plīts signāls neatskan, saslēgums nav izveidots. Nospiediet un pieturiet pogu
lai pamēģinātu atkārtot ierīču saslēgšanu.
	Kad ierīces ir saslēgtas, Zepter radiovadāmā indukcijas plīts saglabās atmiņā šo
saslēgumu un atpazīs tikai to Zepter radiovadāmo digitālo termokontroli, ar ko tā ir
saslēgta. Katrai nākamajai Zepter digitālajai radiovadāmai termokontrolei ir jāveic
papildu saslēgšanas procedūra.

TURPMĀKA SASLĒGŠANA

Ieslēdziet Zepter radiovadāmo digitālo termokontroli, nospiediet un pieturiet pogu
, līdz
Z LED indikators sāk lēnām mirgot, un Zepter radiovadāmā indukcijas plīts atskaņo skaņas
signālu.
Ja skaņas signāls, kas apstiprina saslēgumu, neatskan, procedūra ir jāatkārto.
Ar zemāk redzamās tabulas palīdzību iestatiet Zepter radiovadāmās indukcijas plīts jaudu.

Recommended settings:
Zepter
produkta
kods

Produkta
apraksts

Tilpums (l)

Diametrs
(mm)

Gatavošanas
režīms

Ūdens/
produktu
Satura tips
daudzums (l)

Jauda (W)

Z-2470

Katls

7,0

240

Ar ūdeni

4,0

Šķidrums

Z-2042

Katls

4,2

200

Ar ūdeni

2,7

Šķidrums

1400
1400

Z-2030

Kastrolis

3,0

200

Ar ūdeni

1,7

Šķidrums

1000

Z-2850B

Kastrolis

5,0

280

Ar ūdeni

1,0

Dārzeņi

1400

Z-2430

Kastrolis

3,0

240

Ar ūdeni

0,7

Dārzeņi

1000

Z-2020

Kastrolis

2,0

200

Ar ūdeni

0,5

Dārzeņi

800

Z-2850B

Kastrolis

5,0

280

Bez ūdens

-

Gaļa

1000

Z-2430

Kastrolis

3,0

240

Bez ūdens

-

Gaļa

800

Z-2020

Kastrolis

2,0

200

Bez ūdens

-

Gaļa

600

Kad Zepter radio indukcijas plīts jauda ir iestatīta, jūs varat norādīt nepieciešamos
gatavošanas parametrus saskaņā ar šajā instrukcijā sniegto informāciju (nodaļas
“Temperatūras režīms”, “Temperatūras iestatījumi” un “Laika iestatījumi”.
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Ja tiek iestatīts gan gatavošanas laiks, gan temperatūra, laika atskaite sāksies tikai pēc
tam, kad ir sasniegta iestatītā gatavošanas temperatūra. Ja gatavošanas temperatūra
nav iestatīta, laika atskaite sāksies nekavējoties.
Kad iestatītais laiks būs pagājis, Zepter digitālā radiovadāmā termokontrole pārslēgs
Zepter radiovadāmo indukcijas plīti dīkstaves režīmā. Pēc 20 minūtēm Zepter radiovadāmā
indukcijas plīts automātiski izslēgsies.
PIEZĪMES:
• Ja pusstundas laikā pēc ierīču saslēgšanas nav sākts gatavošanas process, Zepter
radiovadāmā indukcijas plīts patstāvīgi atslēgsies no Zepter digitālās radiovadāmās
termokontroles un izslēgsies.
• Ja gatavošanas procesā Zepter digitālā radiovadāmā termokontrole tiek izslēgta, tā
pārtrauks saslēgumu ar Zepter radiovadāmo indukcijas plīti.
SASLĒGUMA PĀRTRAUKŠANA
Zepter radiovadāmā indukcijas plīts, kas saslēgta ar Zepter radiovadāmo digitālo
termokontroli, var pārtraukt saslēgumu sekojošu iemeslu dēļ:
1. Zepter radiovadāmā indukcijas plīts saņem pieprasījumu par saslēguma atvienošanu
no Zepter radiovadāmās digitālās termokontroles, ar ko tā ir saslēgta. Tā notiek, ja
Zepter radiovadāmā digitālā termokontrole tiek izslēgta.
2. 30 minūšu laikā pēc gatavošanas procesa beigām nenotiek nekāda mijiedrbība
starp Zepter radiovadāmo indukcijas plīti un Zepter radiovadāmo digitālo termokontroli.
3. Ēdiena gatavošanas laikā Zepter radiovadāmā indukcijas plīts 40 sekunžu laikā
nesaņem nekādus signālus no Zepter radiovadāmās digitālās termokontroles.
Ja saslēgums ir pārtraukts, Zepter radiovadāmā indukcijas plīts raida skaņas signālu,
kas norāda uz atslēgšanos, pārtrauc gatavošanas procesu un izslēdzas.
PIEZĪMES:
• Ja Zepter radiovadāmā indukcijas plīts tiek atvienota no elektrības tīkla, saslēgums
pazūd.
ATKĀRTOTS SASLĒGUMS
Ja Zepter radiovadāmā indukcijas plīts, kas ir saslēgta ar kādu Zepter radiovadāmo
digitālo termokontroli, saņem saslēguma pieprasījumu no citas Zepter radiovadāmās
digitālās termokontroles ierīces 30 minūšu laikā pēc ēdiena gatavošanas procesa
beigām, Zepter radiovadāmā indukcijas plīts raida skaņas signālu, kas apstiprina
saslēgumu.

•

VISPĀRĒJAS PIEZĪMES:

Zepter radiovadāmā digitālā termokontrole vienmēr pieprasa sākotnējo
saslēgumu, ja tiek novietota uz citas Zepter radiovadāmas indukcijas plīts.
• Kad Zepter radiovadāmā indukcijas plīts ir saslēgta ar Zepter radiovadāmo
digitālo termokontroli, to iespējams kontrolēt tikai ar termokontroles palīdzību.
Manuālas operācijas ar plīti ir iespējamas tikai pēc saslēguma pārtraukšanas.

BRĪDINĀJUMS
BRĪDINĀJUMS: GADĪJUMĀ, JA, NOMAINOT BATERIJU, TIEK IZMANTOTA CITA BATERIJA,
IZŅEMOT RAŽOTĀJA IETEIKTO (Z-LB 040056600), PASTĀV EKSPLOZIJAS RISKS.
• Šī ekspluatācijas instrukcija ir iekļauta iekārtas komplektā. Rūpīgi iepazīstieties ar visiem
tajā sniegtajiem norādījumiem un brīdinājumiem. Tie satur nozīmīgu informāciju par
iekārtas ekspluatāciju un apkopi. Saglabājiet to vēlākai lietošanai.
• Ja jums nav saprotama kāda informācijas daļa, nesāciet iekārtas lietošanu un vērsieties
pēc konsultācijām pie kvalificēta Zepter personāla.
• Zepter digitālā radiovadāmā termokontrole ir paredzēta tikai lietošanai mājsaimniecībā.
• Tehnisku modifikāciju veikšana vai iejaukšanās iekārtas darbībā ir aizliegta.
• Iekārta nav paredzēta lietošanai cilvēkiem (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskām vai
garīgām spējām un/vai bez nepieciešamās pieredzes un iemaņām.
• Iekārta nav paredzēta rotaļām – neļaujiet bērniem rotaļāties ar to.
• Neatstājiet iekārtu bez uzraudzības lietošanas laikā.
• Nelietojiet iekārtu, ja tā ir bojāta, vai vispārēji atteiču, bojājumu vai iespējamu bojājumu
gadījumā pēc kritiena vai pārkaršanas.
• Nepakļaujiet iekārtu un bateriju tiešai augstas (virs 100°C) temperatūras iedarbībai.
• Pirms ievietot vāku trauku mazgāšanas mašīnā, noņemiet Zepter digitālo radiovadāmo
termokontroli.
• Neiegremdējiet iekārtu ūdenī, nemazgājiet to zem tekoša ūdens. Tīriet to ar sausu vai
mitru mīkstu lupatu.
• Neievietojiet Zepter digitālo radiovadāmo termokontroli cepeškrāsnī vai mikroviļņu krāsnī.
• Pirms lietošanas Zepter digitālajai radiovadāmai termokontrolei ir jābūt stingri 		
piestiprinātai pie vāka.
• Lietojiet Zepter digitālo radiovadāmo termokontroli tikai kopā ar Zepter Masterpiece
virtuves trauku kolekcijas vākiem.
• Ievietojot bateriju tās turētājā, ievērojiet tās polaritāti.
• Necentieties uzlādēt bateriju, radīt tās īssavienojumu, caurdurt, deformēt, izjaukt vai
sabojāt bateriju.
• Neiemetiet bateriju ūdenī.
• Neiemetiet bateriju ugunī.
• Sargājiet no bērniem bateriju, tās turētāju un nišas vāciņu, jo šos sīkos priekšmetus
iespējams norīt.
• Nelietojiet bateriju, ja tās ārējais izskats ir mainījies.
• Nelietojiet bateriju, ja no tās tek šķidrums vai jūtama nepatīkama smaka.
• Ja kāda ķermeņa daļa nonāk saskarsmē ar baterijā esošā elektrolīta lāsēm, nekavējoties
nomazgājiet to. It īpaši centieties to neierīvēt acīs.
• Izlietoto bateriju utilizācija norit saskaņā ar vietējiem noteikumiem (sk. “Utilizācija”).
• Remontu var veikt tikai Zepter servisa centra darbinieki saskaņā ar vietējiem drošības
noteikumiem. Nepiederošu personu veikts remonts var kļūt par ievainojumu vai iekārtas
bojājumu cēloni. Ražotājs nenes atbildību par nepiederošu personu veiktajām darbībām.
• Iekārtas lietošana iespējama tikai saskaņā ar šajā instrukcijā sniegtajiem norādījumiem.
Cita veida lietošana tiek atzīta par nepiemērotu.
• Ražotājs nenes nekādu atbildību par bojājumiem, kas radušies iekārtas nepienācīgas
lietošanas rezultātā.
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APKOPE
Pēc katras lietošanas notīriet Zepter digitālo radiovadāmo termokontroli ar sausu vai
mitru lupatiņu.
• Nomainiet bateriju, kad iekārta raida atbilstošu informāciju. Rīkojieties atbilstoši
norādījumiem un izmantojiet tikai šajā instrukcijā norādītā tipa bateriju (Sk. “Tehniskā
specifikācija”).
• Ja iekārta netiek lietota ilgu laiku, ieteicams nomainīt tās bateriju.
• Iekārtas atteiču gadījumā sazinieties ar tuvāko Zepter servisa centru.

UTILIZĀCIJA
ES un citās Eiropas valstīs, kurās ir spēkā noteikumi par atkritumu šķirošanas
sistēmām, tiek ņemta vērā sekojoša informācija par vides aizsardzību.
Izlietoto bateriju utilizācija:
Šajā izstrādājumā var atrasties baterijas. Tādā gadījumā šis uz baterijām
attēlotais simbols nozīmē, ka tās nav iespējams utilizēt kopā ar citiem
sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod atbilstošajos savākšanas punktos
tālākai bateriju pārstrādei. Baterijas nesatur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu
daudzumā, kas pārsniedz direktīvā 2006/66/EC norādīto. Jūsu drošības
labad iepazīstieties ar ekspluatācijas instrukcijā sniegto informāciju par
to, kā droši izņemt bateriju no iekārtas.
Izlietoto elektrisko un elektronisko iekārtu utilizācija.
Ar šo simbolu apzīmētos produktus nav iespējams utilizēt kā sadzīves
atkritumus. Tie ir jānodot atbilstošajos savākšanas punktos elektrisko
un elektronisko iekārtu pārstrādei. Kā elektrisko vai elektronisko iekārtu
īpašniekam jums saskaņā ar likumu (atbilstoši ES direktīvai 2002/96/EC no
2003. gada 27. janvāra par elektrisko vai elektronisko iekārtu utilizāciju un
ES dalībvalstu vietējiem likumiem, kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu)
aizliegta šīs iekārtas vai tās elektrisko/elektronisko aksesuāru utilizācija
kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Jums tā bez maksas jānodod
atbilstošā uzņēmumā.
Pārstrādes produkti ļaus saglabāt vietējos resursus. Utilizējot šos produktus
un to baterijas saskaņā ar norādījumiem, jūs palīdzēsiet novērst
iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēka veselību. Sīkāka
informācija par bateriju un iekārtu utilizāciju pieejama jūsu pašvaldībā,
sadzīves atkritumu pārstrādes centrā vai veikalā, kur jūs iegādājāties šos
produktus.
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Ražotājs/piegādātājs: 			
Modelis:

MR&D/MENFI INDUSTRIA SPA

Z-DTC 040056500 Zepter digitālā radiovadāmā termokontrole

Izmēri:

			

Svars:

			

diametrs - 70 mm, augstums - 40 mm
aptuveni 80 g (ieskaitot bateriju)

Barošana: CR2 baterija 3V līdzstrāvas iekšējā litija baterija (kods Z-LB 040056600)
(Norādījumi par baterijas nomaiņu sniegti ekspluatācijas instrukcijā)
Baterijas ekspluatācijas laiks: 		

aptuveni 850 stundas

Radio: 433,050 -434,790MHz (josla F1 ERC/REC 70- 03 1. pielikums); <1mw; GFSK
Darbības diapazons: 					
Temperatūras diapazons:			

telpās - 30 m
+ 5C° – + 75C° (darbība)

Mitrums: 						

10-90%

ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
DEKLARĀCIJAS NUMURS: DC1301
Uzņēmums:

Menfi Industria S.p.A.
Via Sibilla Aleramo 13,
20092 Cinisello Balsamo (MI) Italy

apstiprina, ka šis produkts
Prečzīme: Zepter
Produkta nosaukums un modelis: ZEPTER DIGITĀLĀ RADIOVADĀMĀ TERMOKONTROLE
Kods: Z-DTC
Modeļa numurs: 040056500
atbilst sekojošu direktīvu noteikumiem:
1999. gada 9. marta direktīva 1999/5/EK par radioiekārtām un telekomunikāciju
termināla iekārtām un to atbilstības savstarpējo atzīšanu, 2004. gada 15. decembra
direktīva 2004/108/EK par elektromagnētisko savietojamību, 2006. gada 12. decembra
direktīva 2006/95/EK par zemspriegumu, 2011. gada 8. jūnija direktīva 2011/65/ES par
dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās.
Iekārta paredzēta izmantošanai saskaņā ar ražotāja norādījumiem

Produkts atbilst sekojošiem standartiem:
EN 301 489-1 V1.9.2: 2011-08
EN 301 489-3 V1.4.1: 2002-08
EN 300 220-1 V2.3.1: 2010-02
EN 300 220-2 V2.3.1: 2010-02
EN60950-1: 2006-04

Izdošanas datums un vieta:
Cinisello Balsamo 2013. gada 12. jūnijs,
………………………………………
ģenerāldirektors

ZEPTER EKSKLUZĪVIE IZPLATĪTĀJI

ZEPTER ALBANIA, Tirana

ARMENIA, Moosmann Pharmaceuticals LLC
CYPRUS, Life’s Quality Ltd
GEORGIA, Moosmann Pharmaceuticals LLC
HONG KONG, Wessen
INDONESIA, P.T. Tri Srikandi Jayya Ind.
IRAQ, United Pharma International
ISRAEL, A.L.N. Israel
JAPAN, Aglex Inc.
MEXICO, THI of Switzerland SA DE CV
SAUDI ARABIA, United Pharma International
SOUTH KOREA, Angel Korea Ltd.
TAJIKISTAN, Moosmann Pharmaceuticals LLC
UAE, Amerat AL-Sham Trading
UZBEKISTAN, Moosmann Pharmaceuticals LLC

ZEPTER AUSTRALIA, Sydney
ZEPTER AUSTRIA, Vienna
ZEPTER AZERBAIJAN, Baku
ZEPTER BELARUS, Minsk
ZEPTER BOSNIA AND HERZEGOVINA,
Sarajevo, Banja Luka
ZEPTER BRAZIL, São Paulo
ZEPTER BULGARIA, Sofia
ZEPTER CANADA, Toronto
ZEPTER CROATIA, Zagreb
ZEPTER CZECH REP., Prague
ZEPTER EGYPT, Cairo

ZEPTER NEATKARĪGIE IZPLATĪTĀJI

ZEPTER ESTONIA, Tallinn

ANGOLA, Nebojsa CC
ARMENIA, Travelon Ltd., ArKaEd LLC, Praha Ltd.
BELGIUM, Haromed BVBA, Trendy Cook
DENMARK, Govinda Consult APS
FINLAND, Iiri Heinilä KY
GEORGIA, King Style
GERMANY, Sefeld MZV Deutschland GmbH,
Mack GmbH, Miletic Mladen
GREECE, Life’s Quality Ltd
HOLLAND, Trendy Cook, Haromed BVBA
HONG KONG, Gold Beauty Ltd., Solutions Health Care,
Colourmix Cosmetics Co. Ltd.
KOSOVO, Home Style
KUWAIT, Royal Beauty Group Co. W.L.L.
LEBANON, Maalouf Bros Trading Co. SAL
LUXEMBOURG, Bijelic Mustafa, Lomoschitz Tibor
MACAU, Wessen
MALAYSIA, Sun Health Care (M) Sdn Bhd
MONGOLIA, Zofir Co. Ltd., Namir LLC
NAMIBIA, Nebojsa CC
NORWAY, Malkord AS
PHILIPPINES, BCP Dermatological Corp.
PORTUGAL, Lar Puro Lda
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, Glorious Union Medtech
Corporation (GUMT)
SINGAPORE, Zen’Yu Pacific Pte Ltd.
SOUTH AFRICA, Nebojsa CC
SOUTH KOREA, Woongjin ThinkBig Co. Ltd.
SWEDEN, Interscandicom, Galo Medical AB
SWITZERLAND, Z-Elite GmbH, Life Resonance AG, Bamix
SA, Physiotherapie 011, PWS International AG, Multi
Nationaler Vertrieb GMBH
SYRIA, Lady World Trading Co.
TAIWAN, Glorious Union Medtech Corporation (GUMT)
TURKEY, Zepter Koleksiyonlari Paz. Org. Dan.ve Dis Tic.
Lted. Sti.
UZBEKISTAN, Comfort Ltd. JV
ZIMBABWE, Nebojsa CC

ZEPTER FRANCE, Paris
ZEPTER GERMANY, Mönchengladbach
ZEPTER HUNGARY, Budapest
ZEPTER INDIA, Bangalore
ZEPTER ITALY, Milan
ZEPTER JORDAN, Amman
ZEPTER KAZAKHSTAN, Almaty
ZEPTER LATVIA, Riga
ZEPTER LITHUANIA, Vilnius
ZEPTER MACEDONIA, Skopje
ZEPTER MOLDOVA, Chisinau
ZEPTER MONTENEGRO, Podgorica
ZEPTER NEW ZEALAND, Auckland
ZEPTER POLAND, Warsaw
ZEPTER PRINCIPALITY OF MONACO,
Monte Carlo
ZEPTER ROMANIA, Bucharest
ZEPTER RUSSIA, Moscow
ZEPTER SERBIA, Belgrade
ZEPTER SLOVAKIA, Bratislava
ZEPTER SLOVENIA, Slovenj Gradec
ZEPTER SOUTH KOREA, Seoul
ZEPTER SPAIN, Madrid
ZEPTER SWITZERLAND, Wollerau
ZEPTER UNITED KINGDOM, London
ZEPTER UKRAINE, Kiev
ZEPTER USA, North Bergen

www.zepter.lv
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