PIESARDZĪBAS PASĀKUMI!

BRĪDINĀJUMS!

1.

Šī pamācība ir neatņemama ierīces sastāvdaļa. Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju un drošības
noteikumus, kas iekļauti lietošanas pamācībā, jo tie sniedz svarīgu informāciju par ierīces
lietošanu un apkopi. Saglabājiet instrukciju turpmākai lietošanai!

2.

Pēc iepakojuma noņemšanas pārliecinieties, ka ierīce nav bojāta, un visas detaļas, kas
aprakstītas nodaļā "Izpakošana un palaišana darbā" (7. lappuse) ir iekļautas komplektācijā.

3.

Ja nesaprotat kādu informāciju, neizmantojiet šo ierīci un griežaties pēc kvaliﬁcētā Zepter
speciālista palīdzības.

4.

Pirms ierīces pieslēgšanas elektrotīklam, pārliecinieties, ka uz ierīces norādītie parametri, atbilst
jūsu elektrotīkla parametriem.

5.

Elektriskās strāvas trieciena risks! Nekad nepieskarieties kontaktam (I) / rozetei / kabelim (H), vai
arī nepieskarieties ierīcei ar mitrām rokām. Nekad neatvienojiet barošanas vadu no strāvas ar
rāvienu (H); vienmēr izņemiet kontaktdakšu no rozetes (I).

6.

Pārliecinieties, ka elektriskās detaļas, kontaktdakša (I) un strāvas vads (H) ir sausi.

7.

Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī. Aizsargājiet ierīci no aerosoliem un no ūdens lāsēm, kā arī no
atmosfēras parādību ietekmes (piemēram, no lietus). Ūdens un elektrība rada elektriskā šoka
risku.

8.

Nelietojiet ierīci, ja ir strāvas vada (H) vai barošanas kontaktdakšas (I) defekts. Nepareizas
darbības gadījumā izslēdziet ierīci, nemēģinot to salabot patstāvīgi. Par jebkuru remontdarbu
veikšanu, lūdzu, sazinieties ar Zepter servisa centru.

9.

Pieslēdziet ierīci tikai pareizi iezemētai strāvas padevei.

10. Jāizvairās no adapteriem, vairākiem spraudņiem un / vai pārejas savienojumiem; ja jums nav
iespējas iztikt bez tiem, pārliecinieties, ka jūs izmantojiet tikai standarta adapterus un pārejas
savienojumus, kas atbilst spēkā esošajiem drošības standartiem.
11. Ja programma ir iestādīta dzēriena pagatavošanai, kas ir lielāks par 150 ml, jums ir jāuzgaida 5
minūtes, pirms nākamās tases pagatavošanas.
12. Nekad nelieciet pirkstus kapsulas nodalījumā. Traumas bīstamība!
13. Nekad neizjauciet ierīces detaļas. Neievietojiet priekšmetus atverēs. Tas var izraisīt elektrošoku!
14. Nekad neizmantojiet ierīci bez ūdens, ja vien lietošanas pamācībā nav noteikts citādi.
15. Nekad neapsedziet ierīci ekspluatācijas laikā.
16. Šo ierīci var izmantot bērni no 8 gadu vecuma, personas ar ierobežotām ﬁziskām, sensora vai
garīgām spējām; cilvēki ar pieredzes un zināšanu trūkumu var izmantot ierīci citu pārraudzībā un
sekojot skaidriem norādījumiem par to, kā droši izmantot ierīci un izvairīties no jebkādām
traumām. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Neļaujiet bērniem tīrīt un apkopot ierīci.
17. Ierīces atrašanās vieta jāatbilst šādām prasībām: izvēlieties sausu, stabilu un gludu atbalsta
virsmu, kas neatrodas tieši zem strāvas padeves punkta.
Vismaz 60 cm no izlietnes un jaucējkrāniem.
Nekad nenovietojiet uz uzliesmojošām / viegli uzliesmojošām virsmām vai iekārtām.
Nekad nenovietojiet ierīci vai strāvas vadu (H) tuvāk par 50 cm karstām virsmām vai atklātai
liesmai.
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18. Atvienojiet ierīci no strāvas un ļaujiet tai atdzist pirms tīrīšanas un apkopes.
19. Apdedzināšanas risks! Darbības laikā nekad nepārvietojiet ierīci!
20. Apdedzināšanas risks! Neaiztieciet tvaiku vai ūdens strūklu un nekad neatveriet rokturi (A),
kad ierīce pagatavo dzērienu.
21. Apdegumu risks! Nekad nepieskarieties ļoti karstām ierīces daļām (piemēram, pagatavošanas
agregātam darbošanās laikā).
22. Pārliecinieties, ka strāvas vads (H) neaizķeras un nepieskaras kādām asām malām.
23. Avārijas gadījumā atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
24. Ierīce ZEPRESSO TREND paredzēta vienīgi kaﬁjas un tējas ZEPRESSO, kā arī MediZep kapsulas
dzērienu pagatavošanai sadzīves apstākļos.
25. Nelietojiet ierīci sprādzienbīstamu vielu, viegli uzliesmojošu materiālu, gāzes vai liesmas tuvumā.
26. Tīriet ierīci regulāri. Ja tā netiek notīrīta, sūbējums, kas veidojas uz ierīces virsmas, var būt
bīstams jūsu veselībai.
27. Tīriet ierīci regulāri, ievērojot norādījumus. Pretējā gadījumā ierīce var tiek bojāta un arī var
kaitēt jūsu veselībai.
28. Šo ierīci var izmantot tikai tām funkcijām, kādām tā ir paredzēta (piemēram, ZEPRESSO dzērienu
pagatavošanai), un kas ir aprakstītas lietošanas pamācībā. Ražotājs nevar tikt saukts pie
atbildības par jebkādiem bojājumiem vai defektiem, ko rada nepareiza, neatbilstoša vai
nepamatota izmantošana.
29. Lai izvairītos no bojājumiem, nekad neizmantojiet ražotāja neieteiktas rezerves daļas vai
aksesuārus.

UZMANĪBU! Šī lietošanas pamācība nevar aptvert visus iespējamos apstākļus. Lai dabūtu vairāk
informācijas, vai ja jums parādās kādas problēmas, kas šajā lietošanas pamācībā nav minētas,
sazinieties ar Zepter servisa centru.
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Patiesām kaﬁjas cienītājiem
un izsmalcinātiem tējas mīļotājiem,
stilīga, funkcionāla un skaista
augstas kvalitātes ierīce
ZEPRESSO TREND piedāvā visu,
kas jums nepieciešams
ideāla pēc kvalitātes
un garšas dzēriena pagatavošanai.
Modernas sadzīves tehnikas ierīces
ZEPRESSO TREND
ir mazas un vieglas;
ierīce ir viegla lietošanā un apkopē.
Ražota tikai no augstākās kvalitātes
materiāliem un atbilst
augstākiem pasaules
kvalitātes kritērijiem.

ZEPRESSO TREND
IERĪCES APRAKSTS
K

Ūdens tvertnes pārsegs

A

Rokturis

B

Pogas

Ūdens tvertne

J

C Dozators
Kontaktdakša

D Kapsulu konteinerā

I

var ievietot
10 kapsulas

E Paliktņa pārsegs
H
Elektrības vads

G
Ieslēgšanas poga

F
1

Karstais dzēriens 50 ml

2

Karstais dzēriens 120 ml

3

Aukstais dzēriens 120 ml
Pogas var pārprogrammēt atkarībā
no vēlamā dzēriena apjoma
(sk. nodaļā sniegto informāciju 11. lpp.
Iestatījumu regulēšana)

4

Skalošanas funkcija
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Paplāte lāsēm ikdienas tīrīšana

Dozatora augstums
mainās atkarībā no
vajadzīgā dzēriena
apjoma un ir
piemērots dažādiem
tases apjomiem.

ZEPRESSO TREND ierīces izpakošana
Noņemiet ierīci no iepakojuma.
Pēc izpakošanas pārbaudiet, vai ir iekļautas šādas detaļas.

Ierīce

Ūdens tvertne (J)

Lietošanas pamācība

BRĪDINĀJUMS: ierīcē var palikt ūdens. Lai pārliecinātos, ka ierīce darbojas labi, tā tika
pārbaudīta ar ūdeni. Saglabājiet iepakojumu ierīces transportēšanai (piemēram, apkalpošanai
servisā utml.).

ZEPRESSO TREND darba uzsākšana

1. Ievietojiet ierīci
piemērotā gludā virsmā.

2. Ievietojiet
kontaktdakšu (H) rozetē.

3. Nospiediet
ieslēgšanas pogu (G).

TEHNISKIE RAKSTUROJUMI
Nosaukums: ZEPRESSO GOLD / ZEPRESSO MONDRIAN
Produkta kods: ZEP-300G / ZEP-300M
Jauda: 1260 W
Sūknis: 19 bar
Spriegums: 220-240 V
Ūdens tvertnes tilpums: 0,8 litri

Svars: aptuveni 3,31 kg
Izmēri: 118 mm (W) x 365 mm (D) x 250 mm (H)
Izstrādāts Šveicē
Ražots Ķīnā

ZEPRESSO TREND lietošanas pamācība
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Ūdens tvertne

1. Paceliet ūdens tvertnes
vāku (K).

2. Atvienojiet ūdens tvertni
no ierīces.

4. Ievietojiet ūdens tvertni (J)
uz pamatnes, līdz ūdens tvertne
(J) aiztaisās turētājā.

5. Aizveriet ūdens tvertnes
vāku (K), lai to noﬁksētu.

3. Uzpildiet ūdens tvertni (J) MAX
līmenī ar aukstu attīrītu
ūdeni Zepter *.

Dozators
1. Varat mainīt dozatora augstumu atkarībā
no vēlamā dzēriena apjoma.
Tvertnes (C) augstums ir regulējams,
tas ļauj pielāgoties dažādam tases izmēram.
Paņemiet dozatoru (C) no kreisās un labās
puses ar īkšķi un rādītājpirkstu.
2. Ievietojiet dozatoru (C) vēlamajā pozīcijā.
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SVARĪGI! Pirms lietošanas pirmajā reizē
Lūdzu, ievērojiet šajā instrukcijā minētos drošības norādījumus:
џ Neieslēdziet ierīci ar tukšo ūdens rezervuāru (J) vai ar mazāku
ūdens daudzumu nekā MIN līmenis, ja vien tas nav noteikts instrukcijā.
џ Kapsulas veidi, kas lietojamas ZEPRESSO TREND: Zepresso kaﬁja, Zepresso
tēja un MediZep. Nelietojiet nepiemērotas kapsulas.
џ Ja ierīce gatavo dzērienu, neatveriet rokturi (A).
џ Lietojiet ierīci tikai sausās telpās. Augsts mitrums var sabojāt ierīci.
џ Elektriskās strāvas trieciena risks!
џ Nomazgājiet ūdens tvertni (J) ar ūdeni, pirms izmantojiet ierīci pirmo reizi.
Ierīces tīrīšanai izmantojiet tikai mitru auduma drāniņu.

BRĪDINĀJUMS: Elektriskās strāvas trieciena risks!
Neuzmanīga elektrisko iekārtu lietošana ir bīstama jūsu dzīvei.
NOPLAUCĒŠANAS RISKS: uzmanieties no karsta ūdens un tvaikiem.

* Izmantojiet Zepter ūdens attīrīšanas sistēmu, lai baudītu nepārspējamo dzērienu garšu
un aizsargātu ZEPRESSO TREND no katlakmens veidošanās.
AQUEENAPRO un EDELWASSER garantē augstas kvalitātes ūdens attīrīšanu, izmantojot 5
soļu ﬁltru un efektīvu attīrīšanas procesu ar reversās osmozes sistēmu.
Šīs ierīces attīra ūdeni ar inovatīvām tehnoloģijām un nodrošina maksimāli
tīru un veselīgu ūdeni.

ZEPRESSO TREND ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Iestatījumu regulēšana
UZMANĪBU: šī ierīce ir ieprogrammēta šādu dzērienu pagatavošanai:
џ Karstais dzēriens (1): 50 ml
џ Karstais dzēriens (2): 120 ml
џ Aukstais dzēriens (3): 120 ml
Ja vēlaties pārprogrammēt šos iestatījumus, sekojiet zemāk sniegtajiem norādījumiem.

1. Pārliecinieties, vai ūdens tvertnē
(J) ir pietiekami daudz ūdens.

2. Atveriet rokturi (A) un ievietojiet
kapsulu ierīcē.

3. Aizveriet rokturi (A), lai ievietotu
kapsulu vietā.

4. Ievietojiet tukšu tasi zem
dozatora (C).

5. Ja nepieciešams, noregulējiet
dozatoru (C).

6. Nospiediet jebkuru pogu (1-4),
kuru vēlaties ieprogrammēt, un
turiet to vismaz 8 sekundes.
Kad ir sasniegts vajadzīgais
apjoms, atlaidiet pogu (1-4).
Tagad poga ir ieprogrammēta.

PIEZĪME: Tilpumu var pārprogrammēt no 25 ml līdz 800 ml.
Jūs varat nomest rūpnīcas iestatījumus, izmantojot Rūpnīcas iestatījumu nomešanas aprakstu (20. lpp.).
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SVARĪGI! Pilnīga ierīces tīrīšana
Pirms izmantojat ZEPRESSO TREND pirmo reizi, ierīce ir pilnībā jānotīra.

BRĪDINĀJUMS: uzmanieties no karsta ūdens un tvaikiem. Noplaucēšanas risks!
UZMANĪBU: Šis režīms ir jāieslēdz, kad ierīce ir pilnīgi tukša un tās iekšā nav ūdens.
Mēs iesakām pēc izmantošanas iztīrīt ierīci ar Iztvaicēšanas funkcijas palīdzību (apraksts 17. lpp.).

1. Nospiediet ieslēgšanas pogu (G).

2. Uzpildiet ūdens tvertni (J)
ar ūdeni līdz maksimālajam
līmenim.

3. Atveriet un aizveriet rokturi (A).

4. Nospiediet jebkuru pogu (1-4).
Process sākas, indikators kļūst
zils, un visas pogas (1-4) ir
iedegtas.

5. Ievietojiet lielu krūzi (apjoms
250 ml vai vairāk) zem
dozatora (C).

6. Nospiediet pogu (3), lai sāktu
skalošanas procesu.
Process apstājas automātiski.
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Karstā dzēriena pagatavošana (50 ml / 120 ml)
Šī ierīce ir ieprogrammēta 50 vai 120 ml karsto dzērienu pagatavošanai.
Izmantojiet piemērotu krūzes izmēru. Ierīce ir paredzēta kapsulu ZEPRESSO CAFE, ZEPRESSO TEA un kapsulu
MEDIZEP lietošanai.

1. Atveriet rokturi (A) un pareizi
ievietojiet kapsulu.

2. Lai ievietotu kapsulu, aizveriet
rokturi (A).

4. Ja nepieciešams, noregulējiet
dozatoru (C).

5. Atkarībā no vēlamā karstā
6. Pagatavošana tiks automātiski
dzēriena apjoma nospiediet pogu:
apstādināta, tiklīdz būs sasniegts
pogu (1) 50 ml karstā dzēriena
ieprogrammētais apjoms.
pagatavošanai vai poga (2) 120 ml Jūs dzirdēsiet dubultsignālu.
karstā dzēriena pagatavošanai.
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3. Ievietojiet krūzi zem dozatora (C).

Aukstā dzēriena pagatavošana (120 ml)
UZMANĪBU! Aukstā dzēriena pagatavošanai ierīci vajadzētu atdzesēt.
Ja ierīce nav enerģijas taupīšanas režīmā, mēs iesakām izmantot atdzesēšanas režīmu (14. lpp.).
Pēc karsto dzērienu pagatavošanas un pirms aukstā dzēriena pagatavošanas ierīcei jābūt atdzesētai,
izmantojiet Atdzesēšanas režīmu (14. lpp.).

1. Atveriet rokturi (A) un pareizi
ielieciet kapsulu.

2. Lai ievietotu kapsulu, aizveriet
rokturi (A).

3. Ievietojiet tasi zem dozatora (C).

4. Ja nepieciešams, noregulējiet
dozatoru (C).

5. Nospiediet pogu, lai pagatavotu
aukstu dzērienu (3).

6. Pagatavošana tiek pārtraukta
automātiski, tiklīdz
ieprogrammētais apjoms tiks
sasniegts.
Jūs dzirdēsiet dubultsignālu.

UZMANĪBU: Ja iedegas sarkanā gaisma, tas nozīmē, ka ir ieslēgts atdzesēšanas režīms.

ZEPRESSO TREND lietošanas pamācība
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Atdzesēšanas funkcija (250 ml)
Pirms aukstā dzēriena pagatavošanas izmantojiet atdzesēšanas režīmu, lai atdzesētu ierīci. Šī funkcija
ir ieteicama aukstā dzēriena pagatavošanai uzreiz pēc karsto dzērienu pagatavošanas vai ja darbošanās
laikā nebija ieslēgts enerģijas taupīšanas režīms.

1. Atveriet rokturi (A) un ļaujiet
kapsulai nokrist lietoto kapsulu
traukā.

2. Lai ievietotu kapsulu, aizveriet
rokturi (A).

3. Ievietojiet tasi (250 ml vai vairāk)
zem dozatora (C).

4. Nospiediet pogu, lai
pagatavotu aukstu dzērienu (3).

5. Kamēr ierīce izlaiž cauri 250 ml
ūdens, ir ieslēgta sarkanā
gaisma.

6. Pagatavošana tiks pārtraukta
automātiski.
Tagad ūdens ir atdzesēts.

Jūsu ierīce ir gatava auksto dzērienu pagatavošanai.
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Skalošanas funkcija
Jūs varat izmantot šo funkciju pēc dzēriena pagatavošanas.
Skalošanas funkcija ir paredzēta arī tam, lai pilnībā izskalotu ierīci, kad tā ilgi nebija izmantota.
BRĪDINĀJUMS: uzmanieties no karstā ūdens un tvaikiem. Noplaucēšanas risks!

1. Atveriet rokturi (A) un ļaujiet
kapsulai nokrist lietoto kapsulu
traukā (D).

2. Aizveriet rokturi (A).

3. Ievietojiet tukšu tasi zem
dozatora (C). Pagatavošanas
procesam tiek izmantots 120 ml
karstā ūdens.

4. Nospiediet skalošanas funkcijas
pogu (4). Ierīce automātiski
apstāsies.

UZMANĪBU: ja process nesakas, ierīce sasildās līdz attiecīgai temperatūrai.
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Ikdienas uzkopšana
BRĪDINĀJUMS: ierīces plastmasas daļas nav paredzētas mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā.
Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrības tīkla pirms tīrīšanas.
Nekad nemēģiniet iegremdēt ierīci ūdenī un netīriet to zem tekoša ūdens.
Nekad nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai materiālus.

1. Atveriet rokturi (A) un ļaujiet
kapsulai nokrist lietoto kapsulu
traukā (D).

4. Pieturiet lāšu savākšanas
paplāti (E), uzmanīgi paceliet un
izvelciet to kopā ar izmantoto
kapsulu konteineru (D).

2. Aizveriet rokturi (A).

5. Izņemiet kapsulas no konteinera
(D) un vajadzības gadījumā
noskalojiet konteineru (D) un lāšu
savākšanas paplāti (E) ar ūdeni.

3. Paceliet dozatoru (C) augšējā
stāvoklī.

6. Pēc uzkopšanas savāciet kopā
detaļas apgrieztā secībā un
novietojiet tās savās vietās.

UZMANĪBU: izņemiet lietotās kapsulas no konteinera katru dienu. Konteinera ietilpība ir 10 kapsulas.
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Iztvaicēšanas funkcija
Pirms ilgstošas neizmantošanas, uzglabāšanas un transportēšanas, vai ja apkārtēja temperatūra ir zem 5° C,
ir svarīgi iztvaicēt ūdeni, lai izvairītos no ierīces apledojuma un deformācijas.
BRĪDINĀJUMS: uzmanieties no karstā ūdens un tvaikiem. Noplaucēšanas risks!

1. Ierīce ir gatava lietošanai, kad
2. Iztukšojiet ūdens konteineru (J).
ir nospiesta ieslēgšanas poga (G).

4. Nospiediet pogu, lai uzsāktu
iztvaicēšanas procesu (4).

3. Ievietojiet tukšu tasi zem
dozatora (C).

5. Pagatavošana tiks pārtraukta
automātiski. Izslēdziet ierīci
no elektrotīkla.

ZEPRESSO TREND lietošanas pamācība
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Katlakmens noņemšana no ZEPRESSO TREND ierīces
Dzeramā ūdens kvalitāte ir atkarīga no reģiona. Kaļķa daļiņas no cietās dzeramās ūdens nokļūst ierīcē un
var bloķēt vai bojāt ierīci. Lai izvairīties no šādām sekām, ierīci jātīra vismaz reizi divos mēnešos vai biežāk.

UZMANĪBU: Katlakmens noņemšana jāveic pareizi, lai novērstu ierīces bojāšanu.
Jāievēro šādi norādījumi.
Katlakmens noņemšanas procesam jāizmanto divas pilnas ūdens tvertnes, lūdzu,
lietojiet arī tīrīšanas līdzekli.
Lai savāktu pietiekamu ūdens daudzumu, izmantojiet attiecīga apjoma bļodu.
Jūs varat pārtraukt procesu, lai iztukšotu konteineru, izmantojot pogu (1), pēc tam
jūs varat turpināt attīrīšanas programmu.
Nekad neizslēdziet ierīci procesa laikā.
Nekad netīriet ierīci ar etiķi. Tas var bojāt ierīci un pasliktināt dzērienu kvalitāti.
Nepareiza katlakmens noņemšana var radīt bojājumus, uz kuriem neattiecas garantija.
IETEIKUMI: lietojiet dekalciﬁkatoru (katlakmens noņemšanas līdzekli) saskaņā ar instrukcijām
uz iepakojuma.
BRĪDINĀJUMS: uzmanieties no karstā ūdens un tvaikiem. Noplaucēšanas risks!

1. Pārliecinieties, vai ierīcē nav
kapsulas.

4. Izslēdziet izslēgšanas pogu (G).
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2. Novietojiet lielu trauku zem
dozatora (C), lai savāktu ūdeni.

5. Nospiediet un turiet pogu (1).

ZEPRESSO TREND lietošanas pamācība

3. Uzpildiet ūdens rezervuāru (J)
līdz MAX līmenim ar ūdeni
sajauktu ar atkaļķošanas līdzekli.
Pārliecinieties, ka atkaļķošanas
līdzeklis ir pilnībā izšķīdis.

6. Nospiediet ieslēgšanas pogu (G),
vienlaikus pieturot pogu (1).

7. Kad dzirdat dubultsignālu,
atlaidiet pogu (1). Gaismas
indikators kļūst sarkans.
Ierīce tagad ir gatava
katlakmens noņemšanai.

8. Nospiediet pogu (1), lai
iedarbinātu sūkni.

9. Pēc pirmā rezervuāra iztukšošanas
jūs dzirdēsiet vienu signālu, pēc
tam uzpildiet ūdens rezervuāru (J)
ar atkaļķošanas līdzekli līdz
MAX līmenim.

10. Nospiediet pogu (1) vēlreiz.

11. Procesa beigās sarkanā
gaisma kļūst zila.

12. Atkārtojiet punktos 1-11 minētās
darbības, uzpildot divus pilnus
svaiga ūdens rezervuārus (bez
pievienota atkaļķošanas līdzekļa),
lai attīrītu ierīci.

13. Izslēdziet galveno izslēgšanas
pogu (G). Atkaļķošanas process
ir pabeigts.

ZEPRESSO TREND lietošanas pamācība
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Enerģijas taupīšanas režīms
Kad ierīci nelieto vairāk par 15 minūtēm, tā pārslēdzas uz enerģijas taupīšanas režīmu:
џ Šajā režīmā izslēdzās uzsildīšanas funkcija.
џ Režīma darbošanās laikā mirgo visas pogas.
џ Lai izslēgtu enerģijas taupīšanas režīmu, atveriet rokturi vai nospiediet vienu no pogām (B).
џ Ieslēdzās visas pogas (B), norādot, ka ierīce ir gatava lietošanai.

Rūpnīcas iestatījumu nomešana
1. Izslēdziet ierīci, nospiežot izslēgšanas pogu (G).
2. Nospiediet pogu (3). Turiet pogu, vienlaikus ieslēdzot ieslēgšanas pogu (G). Atlaidiet pogu pēc 3 sekundēm.
Ja dzirdat dubultsignālu, atiestatīšana ir pabeigta.

Utilizācija
UZMANĪBU: Pārsvītrots atkritumu konteinera simbols norāda, ka pēc derīguma termiņa beigām ierīce jāutilizē
atsevišķi no citiem atkritumiem.
Saskaņā ar Eiropas direktīvām 2011/65 / CE un 2012/19 / CE par vielu lietošanas ierobežošanu elektriskās
un elektroniskās iekārtās, kā arī par to utilizācijas kārtību.
Ierīces dzīves cikla beigās ieteicams padarīt ierīci drošu:
џ Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
џ Nogrieziet strāvas vadu (H).
џ Izmantojiet piemērotas uzglabāšanas metodes.

Neizmetiet elektriskās ierīces kopā ar sadzīves atkritumiem, izmantojiet atsevišķas
savākšanas konteinerus.
Jebkura elektroierīce to ekspluatācijas laika beigās jānodod atkritumu izvešanas centros, kas specializējas
elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanā.
Atbilstoša atkritumu atlase, pārstrāde un videi drošā utilizācija palīdz novērst iespējamās negatīvās sekas
apkārtējai videi un jūsu veselībai; tas optimizē atkritumu komponentu pārstrādi un atkārtotu izmantošanu.
Ja elektriskās ierīces tiek utilizētas poligonos vai izgāztuvēs, bīstamās vielas var nokļūt gruntsūdeņos un arī
pārtikas ķēdē, kas var ietekmēt cilvēku veselību un labsajūtu.
Sazinieties ar vietējo municipalitāti, lai iegūtu informāciju par pieejamajām atkritumu savākšanas veidiem.
Atcerieties, ka nepareiza utilizācija tiek uzskatīta par likuma pārkāpumu.
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Garantija
Šo ierīci var izmantot tikai tām funkcijām, kādām tā ir paredzēta, piemēram, espresso kaﬁjas pagatavošanai
mājās apstākļos. Ražotājs nevar tikt saukts pie atbildības par jebkādiem bojājumiem, kas radušies
nepareizas, nepiemērotas vai nepamatotas izmantošanas dēļ.
Visas ierīces tiek rūpīgi kontrolētas un garantētas pret ražošanas defektiem. Garantijas termiņš sākas
iegādes dienā. Iegādes diena ir datums, kas norādīts pārdevēja izsniegtajā pārdošanas pavadzīmē, kas tiek
izsniegta iegādāšanas brīdī. Garantijas pakalpojumu saņemšanai ir nepieciešams pirkuma kvīts, tādēļ ir
svarīgi saglabāt pirkuma kvīti.
Garantijas periods ir noteikts saskaņā ar valsts spēkā esošajiem tiesību aktiem.
Ražotājs apņemas bez papildus izmaksām garantijas periodā izremontēt vai nomainīt tās ierīces detaļas,
kurām parādās ražošanas defekti.
Par šo acīmredzamo defektu esamību, kas nav saistīti ar materiālu vai ražošanu, tiks noslēgts lēmums kādā
no ZEPTER servisa centriem vai arī mūsu centrālajā birojā, lēmums tiks pieņemts saskaņā ar izmeklējumu
rezultātu.

Garantija ir derīga tikai tad, ja:
џ Precei ir materiāla vai ražošanas defekti.
џ Nebija noteikts, ka klients ir pārkāpis noteikumus, izmeklējumu laikā ierīcē netika atrasti nekādi svešķermeņi.
џ Tika izmantoti tikai oriģinālie aksesuāri.
џ Ierīce nebija pārslogota vai sasista.
џ Katlakmens noņemšana tika veikta regulāri un saskaņā ar instrukcijām, skatieties šajā lietošanas pamācībā
sniegtos norādījumus.

Garantija neietver:
џ Izlietotās detaļas.
џ bojājumus, ko izraisa neatbilstoša transportēšana vai izmantošana, nekārtīga un / vai nepareiza izmantošana.
џ Ierīce bija modiﬁcēta.
џ Ierīce tika izmantota nepareizi.
џ Netika ievēroti drošības noteikumi, kā arī instrukcijas un lietošanas noteikumi.
џ Jebkurš bojājums radīts remonta un / vai apkopes laikā, ko veica nesankcionēts servisa centrs.
Šī garantija neietekmē patērētāja likumīgās tiesības saskaņā ar valsts tiesību aktiem, kā arī patērētāja tiesības,
kas izriet no pārdošanas līguma.
Ja nav piemērojamu valsts tiesību aktu, šī garantija kļūst par vienīgo un ekskluzīvo risinājumu patērētājam, un
ražotājs nav atbildīgs par nejaušiem vai netiešiem zaudējumiem. Ražotāja atbildība ir ierobežota, un tā nevar
pārsniegt patērētāja faktiski samaksāto preces pirkuma cenu.

UZMANĪBU! Ja pēc preces iegādes birka ar sērijas numuru bija pazaudēta vai numurs nav atpazīstams,
ražotājam ir tiesības atteikties no garantijas apkalpošanas.
ZEPRESSO TREND ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Bojājumu novēršana
PROBLĒMA

CĒLONIS

Dzēriens netiek pagatavots.

Ūdens rezervuārs (J) ir tukšs.

Dzēriens nav pietiekami karsts.

Kapsula nevar nokrist.

Ārā nāk tvaiki, kad ir atvērts r
okturis (A).

Uz galdu tek ūdens.

RISINĀJUMS
Piepildiet ūdens rezervuāru (J).

Tase ir auksta.

Uzsildiet tasi.

Ierīcē ir katlakmens.

Noņemiet katlakmeni.

Ierīce ir auksta.

Uzsildiet tasi ūdens.

Konteineris (D) ir pilns.

Iztukšojiet konteineru (D).

Kapsula tika deformēta
pagatavošanas procesā.

Aizveriet un atveriet rokturi (A) vai
iespiediet kapsulu ar lodīšu
pildspalvu.

Pagatavošanas beigās rokturis (A)
tika atvērts pārāk ātri.

Uzgaidiet dažas sekundes,
līdz izzūd atlikušais spiediens.

Ūdens noplūst ūdens rezervuārā (J).

Pārbaudiet, vai uz ūdens
rezervuāra ir uzstādīts vārsts (J).
Sazinieties ar Zepter servisa
centru.

Kapsula nokrīt tieši kapsulu
(D) tvertnē.

Deformēta kapsula.

No dozatora pil pilieni.

Sildītājs paliek silts.

Mēģiniet vēlreiz ar nelielu leņķi.
Izmantojiet jaunu kapsulu.
Tas ir normāli, nevis defekts.

Karsts vai auksts dzēriens noplūst. Kapsula ir pārāk plāna un
palaiž ūdeni.

Izmantojiet jaunu kapsulu.

Iekārta nesagatavo vēlamā
tilpuma dzērienu.

Pārprogrammējiet ierīci vai
pamēģiniet atiestatīt to
līdz rūpnīcas iestatījumiem.

Notikusi nejauša
pārprogrammēšana.

DZÎVO LABÂK џ DZÎVO ILGÂK

www.zepter.lv
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