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Simbolių aprašymas
Įspėjimai
J DĖMESIO!
J ATSARGIAI!

Visuomet atkreipkite dėmesį į įspėjamuoju žodžiu „DĖMESIO!“ arba „ATSARGIAI!“ bei
įspėjamuoju ženklu pažymėtą bet kokią informaciją. Įspėjamasis žodis „ATSARGIAI!“
atkreipia dėmesį, jog reikia saugotis, nes galite sunkiai susižaloti, o žodis
„DĖMESIO!“ įspėja apie nedidelės traumos riziką.

Naudojami simboliai
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T

Raginama imtis atitinkamų veiksmų. Šis simbolis reiškia, jog turite imtis tam tikrų veiksmų.

E

Informacija ir patarimai, praverčiantys naudojantis „Cool Control“.
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Valdymo elementai
9

1
2

8

3

4
1
2
3
4
5

5

6

Cool Control
Nerūdijančiojo plieno indas su silikoniniu žiedu
Dangtelis
Metalinis vamzdelis
Adapteris

7
6
7
8
9

Jungtis
Pieno žarnelė
Prijungiamas maitinimo laidas
Prietaiso dangtelis

1
2

5

3

4

1
2
3

Pieno lygio indikatorius
Temperatūros indikatorius
Kalibravimo mygtukas

4
5

Belaidžio siųstuvo Wireless Transmitter /
WiFi Connect sąsaja
Įjungimo / išjungimo mygtukas Q

et
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Svarbi informacija

Saugumo nurodymai

Atidžiai perskaitykite toliau
išdėstytus saugumo nurodymus
Šis prietaisas (šaltų gėrimų dozato- ir stropiai jų laikykitės. Laikykitės
rius) pritaikytas naudoti namuose ir toliau pateiktų instrukcijų, kad
panašioje aplinkoje, pavyzdžiui, juo išvengtumėte elektros smūgio, kuris
gali būti pavojingas gyvybei.
gali naudotis viešbučių, motelių ir
kitų apgyvendinimo įstaigų klientai, U Niekuomet nesinaudokite prietaisu esant pažeistoms jo dalims
parduotuvėse, biuruose bei kitose
arba maitinimo laidui.
vietose dirbantis personalas. Jis taip
pat naudotinas viešojo maitinimo ir U Niekuomet nejunkite prietaiso
šlapiomis rankomis.
panašaus pobūdžio srityse, nesusU Prieš jungdami prietaisą, įsiijusiose su mažmenine prekyba.
tikinkite, ar sausas maitinimo
Jis turi tik vienintelę paskirtį –
laidas.
palaikyti žemą pieno temperatūrą
pridėtame nerūdijančio plieno inde. U Norėdami prijungti prietaisą prie
kintamosios srovės elektros
Naudojimas bet kokiems kitiems
tinklo, naudokite tik standartiškai
tikslams laikomas netinkamu. JURA
pridedamą maitinimo laidą.
neprisiima jokios atsakomybės už
žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso U Pasirūpinkite, kad maitinimo
laidas nebūtų prispaustas ir
naudojimo.
nesitrintų į aštrias briaunas.
Prieš naudodami prietaisą, atidžiai
U „Cool Control“ ir jo maitinimo
perskaitykite visą šią naudolaidą reikia patraukti toliau nuo
jimo instrukciją ir laikykitės joje
karštų paviršių ir atviros liepsnos.
pateikiamų nurodymų. Dėl prietaiso
U Už „Cool Control“ prietaiso
naudojimo nurodymų nesilaikymo
nedėkite kelių nešiojamųjų lizdų
atsiradusiems pažeidimams ar defeblokų ar nešiojamųjų maitinimo
ktams garantija netaikoma. Laikyšaltinių.
kite šią instrukciją šalia prietaiso ir
U Jei maitinimo laidas yra pažeisperduokite ją kitam naudotojui.
tas, jį reikia pakeisti specialiu
maitinimo laidu, kurį galima
įsigyti iš JURA arba įgaliotų JURA
techninės priežiūros centrų, kad
būtų išvengta pavojaus.
Naudojimas pagal paskirtį
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U Pastebėję pažeidimo požymių,

pavyzdžiui, užuodę degėsių
kvapą, nedelsdami atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo ir
kreipkitės į JURA techninės
priežiūros centrą.
U Niekuomet neardykite ir neremontuokite šio prietaiso patys.
Venkite bet kokių prietaiso
pakeitimų, kurie nėra aprašyti
šioje naudojimo instrukcijoje.
Šiame prietaise yra elektros
srovei laidžių dalių. Remonto
darbus gali atlikti tik įgaliotieji
JURA techninės priežiūros centrai, naudojantys originalias
atsargines dalis ir priedus.
Sugedęs prietaisas yra nesaugus ir
gali sužaloti arba sukelti gaisrą.
Laikykitės toliau pateiktų nurodymų, kad išvengtumėte bet kokių
sužalojimų ar gaisro.
U Neuždenkite ventiliacijos angų.
U Niekuomet nepalikite laisvai
kabančio maitinimo laido. Galite
už jo užkliūti ir nugriūti arba jį
pažeisti.
U Saugokite „Cool Control“ nuo
aplinkos poveikio, pavyzdžiui,
nuo lietaus, šalčio ir tiesioginių
saulės spindulių.
U Nemerkite „Cool Control“, laido
ar jo jungčių į vandenį.

U Neplaukite „Cool Control“
U

U

U

U

U
U
U

indaplovėje.
Prieš valydami išjunkite „Cool
Control“ ir ištraukite kištuką iš
maitinimo tinklo. „Cool Control“
visuomet valykite drėgna, bet ne
šlapia šluoste. Apsaugokite jį nuo
ilgalaikio tyškančio vandens
poveikio.
Norėdami atšaldyti pieną,
nepilkite jo tiesiai į prietaisą. Jį
pilkite į nerūdijančio plieno indą,
kuris komplektuojamas kartu su
prietaisu.
Šiame prietaise negalima laikyti
sprogių medžiagų, tokių kaip
aerozoliniai balionėliai su suslėgtosiomis degiomis dujomis.
Prietaisą junkite tik prie tokio
maitinimo tinklo, kurio įtampa
atitinka nurodytąją gamyklinėje
techninių duomenų lentelėje.
Gamyklinę techninių duomenų
lentelę galima rasti „Cool Control“ apačioje. Daugiau techninių
duomenų pateikta šioje naudojimo instrukcijoje (žr. 6 skyrelį
„Techniniai duomenys“).
et
Nesinaudodami prietaisu ilgą
laiką, išjunkite jį.
Naudodamiesi prietaisu,
lv
visuomet kontroliuokite jo
veikimą.
Šiuo prietaisu negali naudotis
asmenys (įskaitant vaikus) su
lt
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ribotais fiziniais, jutiminiais ir
protiniais gebėjimais,
taip pat neturintys patirties bei
žinių, nebent tokius asmenis
prižiūri arba apmoko naudotis
prietaisu už jų saugumą atsakingas asmuo. Vaikai turi būti
tinkamai prižiūrimi, kad nežaistų
su prietaisu. (Aukščiau išdėstytos
formuluotės atitinka IEC standartą.)
U Šiuo prietaisu gali naudotis
vaikai nuo 8 metų amžiaus ir
vyresni, taip pat asmenys su
ribotais fiziniais, jutiminiais ir
protiniais gebėjimais arba
neturintys patirties ir žinių, jei jie
yra prižiūrimi arba buvo instruktuoti, kaip saugiai naudotis
prietaisu, ir supranta su juo
susijusius pavojus. Vaikams
negalima žaisti su prietaisu.
Neprižiūrimi vaikai negali atlikti
valymo ir priežiūros darbų. Vaikai
nuo 3 iki 8 metų amžiaus gali
pripildyti ir ištuštinti
„Cool Control“ prietaisą.
(Aukščiau išdėstytos
formuluotės atitinka EN standartą.)
U Dėl degių izoliacinių dujų utilizuoti „Cool Control“ galima tik
atidavus jį į įgaliotą surinkimo
centrą. Saugokite nuo liepsnos.
22

Siekiant išvengti maisto produktų
užteršimo, būtina laikytis toliau
pateiktų nurodymų.
U Dėl ilgą laiką laikomo atidaryto
dangtelio gali ženkliai pakilti
temperatūra „Cool Control“
kamerose.
U Reguliariai valykite paviršius,
kurie liečiasi su maisto produktais ir prieinamomis nuotekų
sistemomis.
U Paliekant šaldymo prietaisą ilgą
laiką tuščią, jį reikia išjungti,
išvalyti, išsausinti ir neuždaryti
dangtelio, kad neatsirastų pelėsio.
1

Paruošimas ir naudojimas
pirmą kartą

Pastatymas ir prijungimas
Norėdami tinkamai pastatyti „Cool Control“,
atkreipkite dėmesį į toliau pateiktas pastabas.
Prietaisą statykite ant tvirto horizontalaus ir
vandeniui atsparaus paviršiaus. Integruotos
svarstyklės pieno lygiui nustatyti veikia tik
pastačius prietaisą ant tvirto paviršiaus.
Rinkitės tokią vietą, kur „Cool Control“ būtų
apsaugotas nuo perkaitimo. Neuždenkite
ventiliacijos angų.
Ant „Cool Control“ rasite etiketę su užrašu
„Insulation Blowing Gas: CYCLOPENTANE“. Šios
dujos naudojamos tik gamybos proceso metu
gaminant izoliacines putas. Nuotėkis neįmanomas. Papildyti nereikia. Nėra galiojimo
termino.
Prieš pradėdami naudotis nauju prietaisu,
higienos sumetimais drėgna šluoste nuvalykite
vidinį ir išorinį paviršius. Kruopščiai išskalaukite
nerūdijančio plieno indą.

U
U
U

U
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J ATSARGIAI!
Su pažeistu maitinimo laidu naudojamas prietaisas
gali sukelti elektros smūgį ir mirtinai sužaloti.
T Niekuomet nesinaudokite prietaisu esant
pažeistoms jo dalims arba maitinimo laidui.

2 Pieno šaldymas
T Įstatykite nerūdijančio plieno indą į „Cool
Control“ prietaisą.
T Įpilkite į nerūdijančio plieno indą šalto pieno.
T Uždarykite nerūdijančio plieno indo dangtelį.
T Prijunkite kavos aparato pieno žarnelę prie
adapterio.

T Prijunkite maitinimo laidą prie „Cool
Control“.
T Įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą.

Pieno lygio indikatoriaus kalibravimas
Pieno lygis nustatomas pagal svorį. Dėl šios
priežasties turite sukalibruoti integruotas
svarstykles.
T Išimkite nerūdijančio plieno indą su
dangteliu iš „Cool Control“.
T Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką
Q ir įjunkite „Cool Control“.
T Paspauskite ir palaikykite paspaudę
kalibravimo mygtuką apie 3 sekundes, kol
pasigirs garso signalas.

E Norint tinkamai prijungti pieno žarnelę prie
adapterio, prie jos reikia pritvirtinti jungtį.
T Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką
Q ir įjunkite „Cool Control“.
E Dėl energijos taupymo iš „Cool Control“
prietaiso išėmus nerūdijančio plieno indą
šaldymo procesas iškart sustabdomas.
E Norėdami išjungti „Cool Control“,
paspauskite įjungimo / išjungimo
mygtuką Q.
E Jei norite išjungti prietaisą, ištraukite
maitinimo kištuką iš elektros lizdo.

Nerūdijančio plieno indo paruošimas
T Įstatykite metalinį vamzdelį į adapterį.

Informacija apie „Cool Control“
naudojimą
T Uždėkite adapterį ant nerūdijančio plieno
indo krašto.

E Nedėkite ant „Cool Control“ jokių daiktų, nes
jie trukdys integruotų svarstyklių pieno
lygiui nustatyti veikimui.
Pieno temperatūra:
„Cool Control“ atšaldo pieną iki 25 °C žemiau,
nei yra aplinkos temperatūra, bet ne iki
žemesnės nei 4 °C temperatūros (+/−3 °C).
Pienas neužšąla.

et

U

lv

lt
23

„Cool Control“, 1 l

U

Po prietaiso dangteliu yra pieno temperatūros
indikatorius. Jūs galite pasirinkti „°C“ arba „°F“
matavimo vienetą. Indikatoriai perjungiami
paspaudus kalibravimo mygtuką.

Po paruošimo pasigirs garso signalas ir užsidegs
raudonas pieno lygio indikatorius:
Įpilkite į nerūdijančio plieno indą šalto pieno.

U

Nurodymai dėl higienos naudojant pieną:
Nelaikykite inde pieno nuolat papildydami jo
atsargas, nes anksčiau įpiltas pienas gali būti
jau surūgęs.
Po naudojimo likusį pieną iš nerūdijančio indo
perpilkite į kitą talpą.
Rekomenduojame kasdien ištuštinti ir išvalyti
nerūdijančio plieno indą.

U
U
U

Papildoma funkcija: „Cool Control“ galima prijungti
prie kavos aparato (per „Bluetooth“ arba „WiFi“
tinklą):
Prijungimas per „Bluetooth“. Norint tai
atlikti, reikia papildomai įsigyti JURA belaidį
siųstuvą „Wireless Transmitter“. Prie jūsų
kavos aparato turi būti prijungta JURA jungtis
„Smart Connect“. Šį priedą galima įsigyti
specializuotose parduotuvėse. Atkreipkite
dėmesį, kad per „Smart Connect“ su kavos
aparatu galima sujungti tik „Cool Control“ arba
„J.O.E.®“ – JURA programą.
Prijungimas per „WiFi“ tinklą. Norint
prijungti šiuo būdu, „Cool Control“ ir kavos
aparatas turi turėti JURA „WiFi Connect“. Šį
priedą galima įsigyti specializuotose parduotuvėse.
Kai nerūdijančio plieno indas yra tuščias, kavos
aparato ekrane pasirodo atitinkamas pranešimas.

U

U

U

E Iškilus bendro pobūdžio problemoms
naudojantis JURA belaidžiu siųstuvu
„Wireless Transmitter“ / „WiFi Connect“
(pavyzdžiui, dėl prijungimo), galima atkurti
jų gamyklinius nustatymus. Palaikykite
paspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką Q
apie 3 sekundes.
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3 Valymas ir priežiūra
E Nevalykite prietaiso valymo priemonėmis,
kurių sudėtyje yra šiurkščių ar paviršių
braižančių dalelių, taip pat kietomis valymo
priemonėmis, nes galite pažeisti prietaisą,
nerūdijančio plieno indo laikiklio dangą ir
patį indą.
E Nerūdijančio plieno indą, silikoninį žiedą,
dangtelį, adapterį ir metalinį vamzdelį
galima plauti indaplovėje.
T Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš
elektros lizdo.
T Drėgna šluoste išvalykite prietaiso vidų.
T Drėgna šluoste nuvalykite prietaiso išorę.
T Kiekvieną atskirą dalį kruopščiai nuplaukite
tekančiu vandeniu.

4 Pieno lygio indikatoriaus
kalibravimas
Pieno lygis nustatomas pagal svorį. Jei įpilamo
pieno kiekis rodomas neteisingai, reikia sukalibruoti integruotas svarstykles (žr. 1 skyriaus
„Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą“ skiltį
„Pieno lygio indikatoriaus kalibravimas“).

5 Transportavimas ir utilizavimas
laikantis aplinkosaugos reikalavimų
Transportavimas
Išsaugokite „Cool Control“ pakuotę. Ji pravers
transportuojant prietaisą. Prieš transportuodami
išvalykite nerūdijančio plieno indą.

Utilizavimas
Tinkamas šio gaminio utilizavimas:
H
Šis simbolis reiškia, kad ES šalyse šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai
ar žmonių sveikatai dėl netvarkingo atliekų
utilizavimo, gaminį reikia atsakingai perdirbti,

Cool Control-1l/et-lv-lt/202006

palaikant tvarų pakartotinį materialinių išteklių
naudojimą. Atitarnavusį prietaisą
49atiduokite į
49
surinkimo punktą arba kreipkitės į pardavėją, iš
kurio įsigijote gaminį. Jie
pasirūpins aplinkai
49
nekenksmingu šio gaminio perdirbimu.
COOL
CONTROL
COOL
CONTROL
Model
No.:
583
Model
No.:
583
Serial
No.:
Serial
No.:
Input
Voltage:
100~240VAC
Voltage:
COOL Input
CONTROL
100~240VAC
Rated
Frequency:
50/60Hz
Rated
Frequency:
50/60Hz
Model No.:
583
Power
Rating:
25W
Power
Rating:
25W
ĮtampaSerial No.:
100–240
V ~,
Insulation
Blowing
Insulation
Blowing
Input Voltage:
100~240VAC
Climate
Class:
T T
Climate
Class:
Rated Frequency:
50/60Hz
Manufactured
by Fuxin
Atitikties
Manufactured
by Fuxin
Power for
Rating:
25W
for
JURA
Elektroapparate
JURA
Elektroapparate
A AGAG
Blowing
ženklasInsulation
Kaffeeweltstrasse
Kaffeeweltstrasse
10 10
T
Climate4626
4626
Niederbuchsiten,
Class:
Niederbuchsiten,

38

38
38

6 Techniniai duomenys

50/60 Hz

7 JURA kontaktiniai duomenys ir
teisinė informacija
„JURA Elektroapparate AG“
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0) 62 38 98 233
Jūsų šalyje galiojančių kitų kontaktinių duomenų
ieškokite interneto svetainėje jura.com.

Direktyvos
Prietaisas atitinka toliau nurodytų direktyvų
reikalavimus:
Z Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo
Galia
25 W
4003523
www.jura.com
direktyva (RoHS) (2011/65/ES)
CONFORMS TO UL STD. 250
Made in China
Nerūdijančio
plieno CERTIFIED
1,1 lTO CSA STD. C22.2 No. 63
Z
Reglamentas dėl cheminių medžiagų regisindo talpa
tracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų
Laido ilgis
apie 1,8 m
(REACH) (1907/2006/EB)
Svoris
apie 1,9 kg
Z Žemos įtampos direktyva (2014/35/ES)
材质：150#反银龙（0.2mm厚）（覆膜
材质：150#反银龙（0.2mm厚）（覆膜
））
Z Elektromagnetinio suderinamumo direktyva
Matmenys
(P × A × G) 14,4 × 22,5 × 21,7 cm
贴纸要求模切、排废
贴纸要求模切、排废
(2014/30/ES)
材Klimato
质：150#反银龙
klasė
T （0.
(esant 2mm厚）（
nuo +16 °C iki 覆膜 ）
Z Ekologinio projektavimo direktyva (2009/125/EB)
贴 纸要求 模 切、排+43
废°C aplinkos temperTechniniai pakeitimai
atūrai); atšaldo iki 25 °C
Mes pasiliekame teisę keisti techninę informaciją.
žemiau, nei yra aplinkos
Šioje naudojimo instrukcijoje pateiktos diagramos
temperatūra, bet ne iki
tėra iliustracinio pobūdžio. Jose pavaizduotos
žemesnės nei 4 °C
prietaiso spalvos neatitinka realių spalvų. Kai kurios
temperatūros (+/−3 °C).
jūsų prietaiso techninės detalės gali skirtis.
Switzerland
Manufactured
by Fuxin
Switzerland
4003523
for JURA Elektroapparate
4003523
www.jura.com AG
www.jura.com
CONFORMS
UL STD.
TO TO
UL STD.
250250
Kaffeeweltstrasse
Made
in10
China CONFORMS
Made in China
CERTIFIED
STD.
C22.2
CERTIFIED
TO TO
CSACSA
STD.
C22.2
No.No.
63 63
4626 Niederbuchsiten,
Switzerland

Atsiliepimai
Mes labai vertiname jūsų nuomonę! Ją galite
pateikti naudodamiesi kontaktiniais duomenimis,
nurodytais interneto svetainėje jura.com.
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