
...tāesgatavoju!

Olu vārītājs
Norādījumu rokasgrāmata

SVARĪGA PIEZĪME
Savas drošības un nepārtrauktas šī produkta lietderības labad
pirms lietošanas vienmēr rūpīgi izlasiet šo norādījumu rokasgrāmatu.

Produkta nosaukums:                                                                                                                          Olu vārītājs

Produkta svars un izmēri:                                                                                            0.7 kg. - 187x164x166 mm

Tilpums:                                                                                                                                                                0.3 L

Nominālais spriegums:                                                                                                                           220-240V 

Nominālā jauda:                                                                                                                                        400 Watt

Nominālā frekvence:                                                                                                                                 50-60Hz

Izcelsmes valsts:                                                                                                                                                Ķīna

Importētājs un izplatītājs: 

Midea Italia S.r.l. a socio unico
Viale Luigi Bodio 29/37
20158 Milano, Italia/Itālija

MZ-ZG16E101A2
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BRĪDINĀJUMS PAR DROŠĪBU
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SVARĪGA PIEZĪME
Pirms produkta lietošanas uzmanīgi izlasiet rokasgrāmatu.
Saglabājiet to turpmākai uzziņai.

TĪRĪŠANA UN APKOPE 11

Padoms
• Lai izvairītos no fizisku traumu un

materiālu zaudējumu nodarīšanas
sev un citiem, ievērojiet šādus
drošības pasākumus.

• Brīdinājumu par drošību
neievērošana un nepareizs lietojums
var būt nelaimes gadījuma cēlonis.

Ar šo produktu nav pieļaujamas šādas
situācijas:
• Ierīces bez uzraudzības lieto bērni un

personas ar invaliditāti
• Bērni spēlējas ar ierīci

Ievērojiet!

BRĪDINĀJUMS PAR DROŠĪBU



• Darba laikā nelieciet rokas vai seju tuvu
tvaika ventilācijas atverei, lai izvairītos
no apdegumiem.

• Darba laikā neaizsedziet tvaika izplūdes
atveri ar drānu vai kādu citu
priekšmetu, lai izvairītos no nelaimes
gadījumiem vai elektriskā tvaicētāja
sabojāšanas.

• Neveiciet nekādas modifikācijas: Lai
izvairītos no ugunsgrēka, elektriskās
strāvas trieciena un fiziskām traumām,
nevienam citam nav atļauts veikt
demontāžu vai remontu, izņemot
servisa tehniķus.

• Lai izvairītos no ugunsgrēka un
elektriskās strāvas trieciena,
neizmantojiet citu spriegumu, izņemot
maiņstrāvas 220 V–240 V. Nelietojiet
bojātu barošanas vadu.

Brīdinājums
BRĪDINĀJUMS PAR DROŠĪBU

• Lai izvairītos no ugunsgrēka un
elektriskās strāvas trieciena barošanas
vada bojājuma dēļ, neizmantojiet
šādas metodes: nelokiet barošanas
vadu ar spēku, neturiet augstas
temperatūras avotu tuvumā,
nesasieniet vai nelieciet uz tā smagus
priekšmetus.
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• Sargājiet ierīci un kabeli no karstuma, tiešiem saules
stariem, mitruma, asām malām un tamlīdzīgi.

• Nekad neatstājiet darbībā esošu ierīci bez
uzraudzības! Vienmēr izslēdziet ierīci, ja to nelietojat,
pat ja tas būs tikai īsu brīdi.

• Izmantojiet tikai oriģinālās detaļas.
• Nekad nelietojiet ierīci ārpus telpām.
• Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citā šķidrumā.

Neļaujiet ierīcei nonākt saskarē ar ūdeni vai citiem
šķidrumiem. Nerīkojieties ar ierīci ar slapjām vai
mitrām rokām.

• Ja kontaktdakša ir mitra vai slapja, nekavējoties
izņemiet to no kontaktligzdas. Nepieskarieties
ūdenim.

• Ja barošanas vads ir bojāts, tad, lai izvairītos no
apdraudējuma, tas jānomaina ražotājam, tā servisa
pārstāvim vai līdzīgi kvalificētai personai.

• Maize var sadegt, tāpēc nelietojiet tosteri
degtspējīgu materiālu, piemēram, aizkaru, tuvumā
vai zem tiem.

• Ierīces darbības laikā ārējā virsma var sakarst.
• Šīs ierīces nav paredzētas darbināšanai ar ārēju

taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
• Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi ar ierīci

nespēlējas.

SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU• Lai izvairītos no ugunsgrēka, elektriskās
strāvas trieciena vai īsslēguma,
nelietojiet ierīci, ja ir bojāta barošanas
vada kontaktdakša.

• Lai izvairītos no elektriskās strāvas
trieciena un fiziskām traumām,
nevelciet un neievietojiet kontaktdakšu
ar slapjām rokām.

• Darba laikā elektrisko tvaicētāju
aizliegts kustināt vai kratīt.

• Šo ierīci var lietot bērni vecumā no 8
gadiem un vecāki, ja viņiem ir
nodrošināta uzraudzība vai instruktāža

BRĪDINĀJUMS PAR DROŠĪBU

par ierīces lietošanu drošā veidā un ja
viņi saprot ar to saistītos apdraudē-
jumus. Tīrīšanu un lietotājam veicamo
apkopi bērni nedrīkst veikt, ja vien nav
vecāki par 8 gadiem un tiek uzraudzīti.
Ierīci un tās vadu glabājiet bērniem, kas
jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā
vietā.

• Ierīces var lietot personas ar ierobe-
žotām fiziskajām, maņu vai mentālajām
spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un
zināšanām, ja tām ir nodrošināta
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• Lietojiet ierīci tikai tai paredzētajā nolūkā.
• Šo ierīci var lietot 8 gadus un vecāki bērni un

personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai
mentālajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi
un zināšanām, ja tām ir nodrošināta uzraudzība vai
instruktāža par ierīces lietošanu drošā veidā un ja
tās apzinās ar to saistītos apdraudējumus. Bērni
nedrīkst spēlēties ar šo ierīci. Tīrīšanu un lietotājam
veicamo apkopi bērni nedrīkst veikt, ja vien nav
vecāki par 8 gadiem un tiek uzraudzīti.

• Ierīci un tās vadu glabājiet bērniem, kas jaunāki par
8 gadiem, nepieejamā vietā.

• Lietojuma laikā virsmas var sakarst.
• Pēc šī produkta lietošanas beigām, lūdzu, nododiet

produktu utilizācijai saskaņā ar vietējiem
noteikumiem.

• Norādījumus saņemiet no pārdošanas centra vai
piegādātājiem.

• Lietojiet ierīci tikai tad, ja tā tiek uzraudzīta (ļoti
sausa maize var aizdegties, ja to grauzdē).

• Metāla daļas sakarst! Apdegumu risks!
• Neievietojiet grauzdēšanas atverē dakšiņas, nažus

vai tamlīdzīgus priekšmetus.
• Nenovietojiet ierīci viegli uzliesmojošu priekšmetu

(piem., aizkaru, koka u. tml.) tuvumā!

SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU

LŪDZU, IEVĒROJIET ŠĀDUS
"SPECIĀLOS NORĀDĪJUMUS

PAR DROŠĪBU".

BRĪDINĀJUMS PAR DROŠĪBU
uzraudzība vai instruktāža par ierīces
lietošanu drošā veidā un ja tās apzinās
ar to saistītos apdraudējumus.

• Bērni nedrīkst spēlēties ar šo ierīci.
• UZMANĪBU! Izvairieties no fiziskām

traumām, kādas var radīt olu
caurduršanas ierīce.

• Pēc lietošanas uz sildelementa virsmas
saglabājas paliekošais siltums.

• Šo ierīci paredzēts izmantot
mājsaimniecībās un līdzīgos
pielietojumos, tādos kā:
- personāla virtuves telpas darbnīcās,

birojos un citās darba telpās;
- saimniecības ēkas;
- klientu lietojumam viesnīcās, moteļos

un citās dzīvojamā tipa telpās;
- gultasvietas un brokastu tipa vide.

• Neļaujiet bērniem to apkalpot un lietot
vienatnē, un novietojiet to mazuļiem un

3



Uzmanību!

1. Pirms tīrīšanas izņemiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas un ļaujiet ierīcei atdzist.

2. Ierīces ārpuses tīrīšanā izmantojiet mēreni
mitru drānu.

3. Nelietojiet agresīvus vai skrubējošus
mazgāšanas līdzekļus.

4. Satveriet drupatu vārpstu aiz cilpas un
izvelciet to, noņemiet maizes atlikumus un
iebīdiet vārpstu atpakaļ. Šī ierīce atbilst
attiecīgajām GS vadlīnijām un ir būvēta,
pamatojoties uz jaunākajiem tehniskajiem
drošības noteikumiem. Ir iespējamas
tehniskās izmaiņas!

• Šajā periodā mēs bez maksas novērsīsim
jebkādus ierīces defektus, ja tie radušies
materiāla vai ražošanas defektu dēļ. Pēc saviem
ieskatiem mēs vai nu salabosim, vai nomainīsim
ierīci. Garantijas pakalpojumi nepagarina
garantijas termiņu, kā arī nenozīmē jauna
garantijas termiņa sākumu!

• Garantijas apliecinājums ir pirkuma čeks. Bez
šāda čeka bezmaksas apmaiņa vai remonts
nav iespējams.

• Garantijas pretenzijas gadījumā, lūdzu, atdodiet
savam izplatītājam nokomplektētu ierīci
oriģinālajā iepakojumā kopā ar čeku.

SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU

bērniem nepieejamā vietā, lai izvairītos
no nelaimes gadījumiem, piemēram,
elektriskās strāvas triecieniem un
apdegumiem.

• Nenovietojiet elektrisko tvaicētāju
nestabilā, mitrā vietā vai citu uguns vai
karstuma avotu tuvumā, pretējā
gadījumā tas var tikt bojāts, var notikt
nelaimes gadījumi.

• Lai izvairītos no elektriskās strāvas
trieciena, neievietojiet spraudes, dzelzs
vadus vai citus priekšmetus drenāžas
atverē tvaicētāja apakšā.

• Ierīci nedrīkst iegremdēt ūdenī vai
pakļaut ūdens iedarbībai.

BRĪDINĀJUMS PAR DROŠĪBU

• Izmantojiet atsevišķu kontaktligzdu ar
zemējuma vadu ar nominālo strāvu 10
A vai lielāku. Ja to izmanto kopā ar
citām elektroierīcēm, kontaktligzda var
būt anormāla un izraisīt ugunsgrēku un
citu bīstamību.

Uzmanību!
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IEPAZĪSTINĀŠANA AR PRODUKTU

Detaļas nosaukums
* Produkta attēls paredzēts tikai atsaucei.

Ilguma
grozāmpoga

Pamatne

Korpuss

Putekļu pārsegs

Spiežamslēdzis

Maizes knaibles

Drupatu rokturis
Drupatu paplāte

• Piederumu defektu dēļ netiks mainīta visa ierīce.
Tā vietā tiks nosūtīts bezmaksas maiņas
piederums. Tādos gadījumos nesūtiet atpakaļ
ierīci, bet tikai pasūtiet no jauna bojāto piederumu!
Par sasista stikla bojājumiem vienmēr tiks iekasēta
maksa!

• Dilumam pakļauto daļu (piem., motora ogles,
maisīšanas āķu, piedziņas siksnu, rezerves
tālvadības pults, rezerves zobsuku, zāģa asmeņu
un tamlīdzīgu daļu) defekti un tīrīšana, apkope vai
dilumam pakļauto daļu nomaiņa neietilpst
garantijas pakalpojumu klāstā, tāpēc par to tiek
iekasēta maksa.

• Nesankcionētas iejaukšanās gadījumā garantija
tiks anulēta.

SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU

• Ja uz barošanas vada kontaktdakšas,
kontaktdakšas gala vai kontaktligzdas ir
putekļi vai ūdens pēdas, uzreiz tās
notīriet, lai izvairītos no ugunsgrēka,
elektriskā trieciena vai īsslēguma.

• Ja nepieciešams veikt produkta
remontu vai detaļu nomaiņu, dodieties
uz Midea norādīto servisa centru, lai
izvairītos no slēptas bīstamības, kādu
rada nepareiza apkope vai nepareiza
piederumu izvēle.

• Lai izvairītos no ugunsgrēka, elektriskās
strāvas trieciena vai īsslēguma,
kontaktdakša pilnībā jāievieto
kontaktligzdā.

BRĪDINĀJUMS PAR DROŠĪBU

• Ja barošanas vads ir bojāts, tas
jānomaina ar speciālu vadu vai
speciālu komponentu, kas iegādāts no
ražotāja vai tā servisa nodaļas.

• Šis produkts ir paredzēts lietojumam
tikai telpās.
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• Pirms lietošanas noņemiet putekļu pārsegu.
• Ieregulējiet ilguma grozāmpogu, kam pieejami 7 līmeņi –

jo lielāks skaitlis, jo brūnāka maizes virsma.
• Pēc maizes apbrūnināšanas pakāpes iestatīšanas varat

likt maizi cepeškrāsnī.
• Ieslēdziet barošanu un piespiediet spiežamslēdzi, lai sāktu

cepšanu.
• Pēc cepšanas maize automātiski uzlēks uz augšu, un ierīce

pārtrauks darboties.
• Lai turpinātu cepšanu, atkārtojiet iepriekš minētās

darbības. Ja jums nav jāturpina cepšana, izvelciet
kontaktdakšu un pēc tam, kad ierīce ir atdzisusi,
noglabājiet to.

Padomi

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

1. Pirms lietošanas noņemiet putekļu pārsegu.

2. Ieregulējiet ilguma grozāmpogu, atlasot
maizes apbrūnināšanas pakāpi, un tad
ielieciet maizi.

• Nekarsējiet Midea elektrisko tvaicētāju
bez ūdens. Pārliecinieties, vai ūdens
tvertnē ir iepildīts pietiekams daudzums
ūdens saskaņā ar rokasgrāmatā
norādīto
daudzumu, un tikai tad ieslēdziet
barošanu.

• Pirms Midea elektriskā tvaicētāja
tīrīšanas jāatvieno barošanas vada
kontaktdakša. Lai izvairītos no
bīstamības, neveiciet darbības, kas
var izraisīt ūdens iekļūšanu produktā.

• Pirms lietošanas visas detaļas pareizi
jāsamontē, un jālieto oriģinālie
piederumi.

• Uz ūdens tvertnes pamatnes nedrīkst
būt svešķermeņu vai ūdens. Ja tādi ir,
pirms lietošanas tie jānotīra.

• Ja lietošanas laikā daļa, kurai
pieskaraties, ir ļoti karsta, jums
vajadzētu veikt karstuma izolācijas
pasākumus vai valkāt karstumu

Paziņojums
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NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

3. Ieslēdziet barošanu un piespiediet
spiežamslēdzi, lai sāktu cepšanu.

4. Kad cepšana beigusies, maize automātiski
uzlēc uz augšu, un produkts pārstāj
darboties.

Paziņojums
izolējošus cimdus un izvairīties no tiešas
cilvēka ķermeņa un tvaika saskares, lai
nepieļautu apdegumus.

• Ja vēlaties noņemt augšējo daļu, pirms
elektriskais tvaicētājs ir pietiekami
atdzisis, ievērojiet piesardzību, lai
apakšējā daļa nebūtu pielipusi un
pārtikas produkts netiktu apgāzts.

• Nepareiza apkope vai dažu svarīgu
komponentu, piemēram, droši-nātāju,
īsslēgums var padarīt nederīgu

BRĪDINĀJUMS PAR DROŠĪBU

produkta aizsardzību un izraisīt
pārkaršanu vai ugunsgrēku.

• Produkta attēls paredzēts tikai atsaucei.
Lūdzu, skatiet faktisko produktu.

Padoms

Padoms

BRĪDINĀJUMS PAR DROŠĪBU
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FUNKCIJU APRAKSTS

• Pirms darba ar produktu, lūdzu,
pārliecinieties, vai tvaicētāja
nodalījums ir novietots pareizi, lai
nepieļautu nepareizu darbību.

• Produkta lietošanas laikā dzirdama
neliela tikšķēšana vai raupja skaņa, kas
ir normāla produkta skaņa.

• Augstuma virs jūras līmeņa diapazons,
kurā produkts parasti darbojas, ir
0–2000 m.

• Lūdzu, pienācīgi saglabājiet
rokasgrāmatu turpmākai uzziņai.

Produkta tehniskie dati
Produkta

nosaukums Modeļa Nr. Nominālais
spriegums

Nominālā
frekvence

Nominālā
jauda Tilpums

Olu vārītājs MZ-ZG16E101A2 220–240 V~ 50 Hz 400 W 0,3 l

PRODUKTA PĀRSKATS
DETAĻAS

Ievērojiet!

Produkta ārējā izskata atšķirību dēļ šis attēls
paredzēts tikai atsaucei. Lūdzu, skatiet faktisko
produktu kārbā.
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FUNKCIJU APRAKSTS

Atcelt

Atkārtota
uzsildīšana

Līmenis

Poga Pogas apraksts

Ilgums

1 2 3 4 5 6 7

1 min 20 s 1 min 40 s 1 min 50 s 2 min 3 min2 min 20 s 2 min 40 s

Atdzisušas maizes gadījumā lietojiet šīs funkcijas pogu,
lai pēc cepšanas atjaunotu silto garšu. Darbības
ilgums ir mazāks kā parastajā cepšanā.

Piespiežot šo pogu, maize automātiski uzlēks uz augšu,
un ierīce pārtrauks darboties.

• Iepriekš minētais cepšanas ilgums ir testēts 25°C istabas
temperatūrā un paredzēts 2 maizes šķēlēm. Faktiskais
ilgums var atšķirties.

• Maizes lielums un biezums ietekmē cepšanas ilgumu

Padomi

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Ātrā darba sākšana
• Mērtraukā iepildiet atbilstošu ūdens daudzumu,

ielejiet to tvaicētāja nodalījumā, vienmērīgi
izkārtojiet olas nodalījumā un uzlieciet tvaicētāja
vāku. Gatavošanas ilgumu varat pielāgot atbilstoši
savām vēlmēm. Ilgumu, kāds nepieciešams
dažādu mīkstuma pakāpju olu pagatavošanai,
skatiet darba ilguma tabulā.

• Ieslēdziet barošanu, piespiediet barošanas pogu,
iedegas barošanas indikatorlampiņa, un ierīce sāk
darboties (ja barošanas indikatorlampiņa pēc
barošanas ieslēgšanas deg, tas nozīmē, ka
barošana ir pievienota, ierīce ir ieslēgta darba
stāvoklī un nav nepieciešams piespiest barošanas
pogu).

Tvaicētāja vāks

Plastmasas
šķīvis

Ūdens tvertne

Apvalks
Poga

Mērtrauks

Plastmasas tvaicētāja
nodalījums
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DARBĪBA

1. Pievienojiet ierīci tikai ar pareizi ierīkotu drošības kontaktdakšu
(220–240 V 50/60 Hz).

2. Grieziet selektorslēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai
iestatītu grauzdēšanas pakāpi no visgaišākās pakāpes 1 līdz
tumšākajai pakāpei 6. Ja rodas šaubas, sāciet ar zemāko
iestatījumu (melnā zīme uz selektorslēdža norāda iestatījumu).

3. Ievietojiet šķēlēs sagrieztu maizi grauzdēšanas atverē un
nospiediet sviru uz leju, līdz tā nofiksējas.

4. Ierīce sāk grauzdēšanu. Ierīce izslēdzas nekavējoties, tiklīdz
sasniegta iestatītā grauzdējuma pakāpe. Tad grauzdiņš
automātiski uzlēc uz augšu.

5. Ierīcei ir siltumizolēts apvalks. Tomēr, tā kā metāla daļas darbības
laikā, vienalga, sakarst, pirms ierīci noliekat, lūdzu, ļaujiet tai
atdzist.

6. Vienlaikus tosterī var grauzdēt tikai 2 šķēles.

• Pēc lietošanas uzreiz piespiediet barošanas pogu
un izvelciet barošanas vada kontaktdakšu.

• Olu tvaicēšanas ilgums norādīts 25°C istabas
temperatūrā. Ja olas tikko izņemtas no
ledusskapja, palieliniet ūdens daudzumu
tvertnē, citādi olas izvārīties nepietiekami.

• Kad tvertne būs izvārījusies sausa, ierīce tiks
izslēgta (indikatorlampiņa nodziest); jūs varat
piepildīt tvertni ar atbilstošu daudzumu ūdens,
lai atsāktu darbu.

Ievērojiet!

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
Darba ilguma atsauce

Gatavošanas ilgums un metode tabulā paredzēta
tikai atsaucei.

Konkrētā darbība būs atkarīga no faktiskās situācijas.

Pārtikas
produkts

Kārtu
skaits

Kārtu
skaits

Ūdens
tilpums (ml)

Tvaicēšanas
ilgums (minūtes) Piezīmes

Ola

Viena
kārta

Pilnībā
izvārīta

Pusvārīta

Pusvārīta

Pilnībā
izvārīta

Pilnībā
izvārīta

160
17

12

25

14

10

180

180

Gatavības
pakāpi vai
ēdiena garšu
var mainīt,
regulējot
ilgumu.

Divas
kārtas

Custard 1 egg with
80ml water
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GARANTIJA
Garantijas sertifikāts
Pateicamies par šī produkta iegādi!
Lūdzu, saglabājiet šo dokumentu kopā ar pirkuma čeku.
Garantija attiecas uz neatbilstības defektiem 24 mēnešus 
no datuma, kas norādīts pirkuma čekā.
Produkta defekta gadījumā, lūdzu, sazinieties ar tirdzniecības vietu, 
kurā pirkums tika veikts.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Ievērojiet!
• Nepieļaujiet, lai mērtrauka apakšā esošā mazā

adata nesavainotu cilvēkus.
• Lai izvairītos no olas čaumalas plīšanas, pirms

vārīšanas ar adatu mērtrauka apakšā
pieskarieties olas resnā gala augšdaļai,
izveidojiet dažus mazus caurumus un pēc tam
lieciet olu ar tievo galu uz tvaicētāja
nodalījuma.

• Izvārītas olas ātri ielieciet aukstā ūdenī, lai tās
būtu vieglāk nolobīt. Olas ir garšīgākas, kamēr
karstas.

Lai droši un ilgstoši lietotu šo produktu, rūpīgi
veiciet ikdienas pārbaudes un apkopi.
• Pēc katra lietojuma noteikti atvienojiet

barošanas vadu, izlejiet ūdeni un pirms tīrīšanas
nogaidiet, līdz tvaicētājs atdziest.

• Tīrīšanā nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus
vai šķīdinātājus.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

• Pēc katra lietojuma izslaukiet tvaicētāja pamatni
un ūdens tvertni ar mitru un izgrieztu drānu.

• Regulāri tīriet ūdens tvertni, tvaicētāja nodalījumu
un tvaicētāja vāku.

11



PĒC GARANTIJAS
Pēc garantijas termiņa beigām remontdarbus var veikt licencēti
tirgotāji vai remontdarbu servisi, taču par to ir jāmaksā.

Ierīci nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves
atkritumiem. Lietošanas laika beigās ierīce pienācīgi
jānodod elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādes
savākšanas punktā. Savācot un pārstrādājot nolietotās
ierīces, jūs sniedzat nozīmīgu ieguldījumu mūsu dabas
resursu saglabāšanā un nodrošināt videi nekaitīgu un
veselīgu utilizāciju.

Vides aizsardzība

PAP

22

• Pēc lietošanas izlejiet no ūdens tvertnes atlikušo
ūdeni, un katru reizi, kad gatavojat ēdienu,
nomainiet to ar tīru ūdeni.

• Lai izvairītos no elektriskā trieciena un kļūdainas
darbības, tīrīšanas nolūkā nekad nelieciet
elektrisko tvaicētāju ūdenī.

• Pirms uzglabāšanas nosusiniet visas detaļas un
novietojiet tās drošā, sausā vietā.

Ievērojiet!
Pirms ūdens tvertnes iekšējā virsma nav pilnībā
atdzisusi, nemēģiniet pieskarties tvertnes iekšējai
virsmai ar rokām vai citām ķermeņa daļām,
tādējādi izvairoties no apdegumiem.

Kaļķakmens noņemšana

Pēc 1–2 tvaicēšanas reizēm uz tvertnes dibena
iekšējās virsmas nogulsnējas kaļķakmens.
Kaļķakmens daudzums ir atkarīgs no ūdens cietības
vietā, kur lietotājs atrodas. Ieteicams regulāri
noņemt kaļķakmeni, lai novērstu siltuma apmaiņas
bloķēšanos un neietekmētu elektriskā tvaicētāja
lietošanu.
• Ar mērtrauku ūdens tvertnē ielejiet 60 ml ūdens.
• Ielejiet ūdens tvertnē 5 ēdamkarotes (apmēram

30 ml) citronskābes vai baltā etiķa.
• Aizveriet tvaicētāja vāku, pievienojiet barošanu un

5 minūtes karsējiet. Kad šis laiks beidzies,
atvienojiet barošanas vada kontaktdakšu un pēc
tam, kad etiķis ir pilnībā atdzisis, to izlejiet.

TĪRĪŠANA UN APKOPE
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• Noslaukiet ūdens tvertnes iekšējo virsmu ar mitru
drānu un atkārtoti izskalojiet tvertni ar tīru ūdeni,
lai likvidētu etiķa smaku.

ELEKTROSHĒMA
Padoms Produkti var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

GARANTIJA
Garantijas sertifikāts
Pateicamies par šī produkta iegādi!
Lūdzu, saglabājiet šo dokumentu kopā ar pirkuma čeku.
Garantija attiecas uz neatbilstības defektiem 24 mēnešus 
no datuma, kas norādīts pirkuma čekā.
Produkta defekta gadījumā, lūdzu, sazinieties ar tirdzniecības vietu, 
kurā pirkums tika veikts.

Pogas slēdzis

Termo-
stats

Drošinātājs

Indikatorlampiņa

Rezistors

Sildīšanas
caurules
bloks

220-240V~
50-60Hz
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PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Nosūtiet servisa centram remonta nolūkā

Nosūtiet servisa centram remonta nolūkā

Nosūtiet servisa centram remonta nolūkā

Nav tīrs Pārtrauciet darbu un iztīriet

Termostata atteice

Atteice Cēlonis Risinājums

1. Pārbaudiet, vai nav bojāts slēdzis,
kontaktdakša, kontaktligzda, drošinātājs un
barošanas kabelis

2. Nosūtiet servisa centram remonta nolūkā

1. Barošana nav ieslēgta
2. Bojāts barošanas

savienojums

1. Izdedzis sildīšanas
komponents

2. Atvienojies iekšējais
vadojums

1. Izdedzis sildīšanas
komponents

2. Atvienojies iekšējais
vadojums

Ielejiet tvertnē atbilstošu daudzumu
ūdens un ilgāk par 1 minūtu dzesējiet
sildīšanas cauruli

Ierīce pēc aizsardzības
pret izvārīšanos sausai
vairs nedarbojas

Indikator-
lampiņa
nedeg

Indikatorlampiņa deg,
sildīšana nenotiek

Joprojām strādā pēc
ūdens izvārīšanās

Ūdenī peld netīrumi
vai jūtama īpatnēja
smaka

Nenotiek
sildīšana

Silda Indikatorlampiņa
bojāta

Ierīci nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves
atkritumiem. Lietošanas laika beigās ierīce pienācīgi
jānodod elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādes
savākšanas punktā. Savācot un pārstrādājot nolietotās
ierīces, jūs sniedzat nozīmīgu ieguldījumu mūsu dabas
resursu saglabāšanā un nodrošināt videi nekaitīgu un
veselīgu utilizāciju.

Vides aizsardzība

PAP

Midea Italia S.r.l. a socio unico
Viale Luigi Bodio 29/37 20158 Milano Itālija
midea.com/it

Ražots Ķīnā
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