
Megahome distiliatoriaus naudojimo instrukcija 
MH943TWS-SW, MH943SWS-SW, MH943SBS-SW serijoms

Atidžiai perskaitykite šį vadovą. Tinkamas naudojimas ir priežiūra gali sumažinti distiliatoriaus
gedimų tikimybę ir prailginti jo naudojimo laiką.
Tikimės, kad jums patiks "Megahome" distiliatorius.



       Kai naudojate elektrinius prietaisus, privalote laikytis pagrindinių saugos                         
       taisyklių: 

01. Perskaitykite visas instrukcijas.
02. Nelieskite karštų paviršių. 
03. Saugokitės gaisro, elektros smūgio ir žmonių sužalojimo. Nešlapinkite laido,   
       kištuko ar elektros dalių vandeniu ar kitais skysčiais. 
04. Privaloma atidžiai prižiūrėti, jei prietaisą naudoja vaikai ar prietaisas naudoja-              
       mas jiems esant šalia. 
05. Išjunkite prietaisą iš maitinimo lizdo, kai jis nenaudojamas ir prieš valymą.   
       Leiskite atvėsti, prieš ardant arba valant prietaisą. 
06. Nenaudokite prietaiso jei pažeistas laidas ar kištukas, arba jei prietaiso veikimas  
       sutriko arba prietaisas sugedo. Grąžinkite prietaisą į artimiausią įgaliotąjį   
       techninės priežiūros centrą, kad jis būtų patikrintas, sutaisytas ar sureguliuotas. 
07. Prietaiso gamintojo nerekomenduotų priedų naudojimas gali sukelti gaisrą,   
       elektros šoką ar sužalojimus. 
08. Nenaudokite prietaiso lauke. 
09. Neleiskite laidui kabėti nuo stalo krašto arba liestis su įkaitusiais paviršiais. 
10. Nedėkite ant/greta dujinių ar elektrinių įkaitusių prietaisų, orkaitės. 
11. Į jungdami prijunkite kištuką prie prietaiso, tada įjunkite laidą į sieninį lizdą.   
       Norėdami atjungti, išjunkite prietaisą, tada išjunkite kištuką iš sieninio lizdo. 
12. Nenaudokite prietaiso kitais tikslais, nei jis skirtas naudoti. 
13. Nepanardinkite į vandenį. 
14. Jei virimo ciklo metu dangtelis nuimtas, galite nusideginti. 
15. Naudoti tik namų ūkio reikmėms. 
16. Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni, taip pat asmenys, su   
       �ziniais, jutimo ar psichiniais sutrikimais, arba patirties ir žinių stoka, tik jei jie   
       yra saugiai prižiūrimi ar instruktuojami apie prietaiso naudojimą ir supranta            
       naudojimo riziką. 
17. Vaikams su prietaisu žaisti negalima. 
18. Valymo ir priežiūros negali atlikti vaikai, be suaugusiųjų priežiūros. 
19. Neišmeskite elektrinių prietaisų, kaip nerūšiuotų komunalinių atliekų,    
       naudokite skirtingas atliekų surinkimo talpas. 
20. Susisiekite su savo savivaldybe, kad gautumėte informacijos apie atliekų              
       surinkimo vietas.
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21. Jei elektros prietaisai išmetami į sąvartyną, pavojingos medžiagos gali patekti į   
       požeminius vandenis ir per juos patekti į maisto grandinę, taip pakenkdamos   
       jūsų sveikatai ir gerovei. 
22. Pakeičiant senus prietaisus naujais, pardavėjas privalo nemokamai priimti seną  
       prietaisą utilizavimui. 
23. Nenaudokite šio prietaiso jūros vandens distiliavimui. 
25. Nešlapinkite distiliatoriaus elektros lizdų ir jų išorės. 
26. Prietaisą distiliavimo metu pastatykite gerai vėdinamoje vietoje, kad    
       išvengtumėte blogo susidariusios šilumos išsklaidymo. 
27. Kad būtų lengviau sklaidytis šilumai, palikite bent 20 cm laisvos erdvės virš   
       distiliatoriaus. Neuždenkite distiliatoriaus viršaus. 
28. Statykite distiliatorių ant lygaus paviršiaus, kad jis nenuslystų ir/ar nenukristų. 
29. Nedėkite distiliatoriaus ant degių medžiagų, siekdami išvengti perkaitimo ir   
       gaisro. 
30. Po kiekvieno distiliavimo, palikite distiliatorių atvėsti mažiausiai 20 minučių,   
       prieš pradedant kitą distiliavimo procesą. 
31. Reguliariai valykite nerūdijančio plieno talpą, kad išvengtumėte prasto šilumos  
       išsklaidymo ar blogo kaitinimo. 
32. Jei distiliatoriaus veikla sutriko, neardykite ir netaisykite patys, kad nepažei-
       stumėte prietaiso ar nepažeistumėte garantijos sąlygų. 
33. Negerkite vandens, kuris buvo naudotas valyti vamzdelius. 
34. Distiliatoriaus valymo metu, išvengsite elektros smūgio arba trumpo sujungi-  
       mo, jei nešlapinsite elektros jungčių ir maitinimo laidų. 
35. Jei naudosite karštą vandenį, sutrumpinsite užvirimo laiką, taip sutrumpindami 
       visą distiliavimo proceso trukmę. 
36. Kiekvieno distiliavimo metu galima pagaminti ne daugiau kaip 4 litrus (iki   
       "FULL" linijos) distiliuoto vandens. Distiliatorius pagal individualius poreikius   
       gali gaminti ir mažiau kaip 4 litrus distiliuoto vandens. 
37. Norėdami įdėti stiklinę talpą, vadovaukitės stiklo talpos naudojimo instrukcija.   
       Nekaitinkite stiklinės talpos ant kaitinamojo paviršiaus. 
38. Norėdami įdėti PP talpą, laikykitės PP talpos naudojimo instrukcijos. Nepilkite   
       karšto ar verdančio vandens į PP talpą.
39. Prašome nenaudoti stiklo talpos, jei ji įskilusi, kreipkitės į platintoją. Nuimdami   
       antgalį, neperspauskite jo, kad nesugadintumėte stiklinio įdėklo jo viduje. 
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40. Šis prietaisas yra skirtas naudoti buityje ir panašiose vietose: 
       - parduotuvių, biurų ir kitų darbo vietų personalo virtuvėse;
       - sodybose;
       - klientams viešbučiuose, moteliuose ir kitose gyvenamosiose patalpose;
       - nakvynės ir pusryčių tipo apgyvendinimo paslaugas teikiančiose patalpose.
41. Prašome nenaudoti transformatorių, o kitus priedus naudoti, tik suderinamus              
       su prietaiso techninėmis charakteristikomis. 
42. Distiliavimo proceso metu, neliesti distiliatoriaus elektros lizdų ir maitinimo   
       laidų, kad išvengtumėte trumpojo jungimo. 
43. LAIKYTI ATOKIAI NUO VAIKŲ. 
       Neatidarykite dangtelio, kai distiliatorius veikia. 
       Išjunkite maitinimą, palaukite 20 minučių, prieš atidarant. 
       Išjungdami įrenginį, atjunkite maitinimo laidą nuo sieninio lizdo. 
       Stipriai paspauskite kištukus, kad įsitikintumėte, kad gerai susijungė. 
       Prašome nepatraukti vandens talpos nuo antgalio, kad vanduo nelašėtų ant        
       stalo.
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Prietaiso sandara ir funkcijų aprašymai

Viršus: vėsinimas

Viršutinis dangtis

Ventiliatorius/variklis

Aušinimo kanalas: 

#304 nerūdijančio plieno 

#304 nerūdijančio plieno talpa

Distiliavimo įrenginys: šildytuvas

Aliuminiai
vamzdeliai

Tarpinis guminis žiedas

Nerūdijančio plieno
varžtai 

Vandens distiliatoriaus darbo princi-
pas: vanduo kaitinamas kol užverda 
ir susidaro garai, tada jie atvėsinami 
ir paverčiami grynu vandeniu.

Distiliuoto vandens savybės: 100% 
virtas, sterilizuotas, grynas, saugus ir 
nekenksmingas aplinkai.

Kiekvieną dieną geriamas distiliuo-
tas vanduo padeda palaikyti orga-
nizmo skysčių balansą ir geresnę 
sveikatą.

04
Megahome distiliatorius leidžia mėgautis grynu ir saugiu geriamuoju vandeniu.



Viršutinė dalis x 1

Stiklo talpos priedų komplektas x 1

Distiliatoriaus korpusas x 1

Aktyvuotos anglies paketai x 6 (1 pakuotė)  

Distiliatoriaus su stiklo talpa dalys

Valiklis 250 gramų x 1

Pagrindinis maitinimo laidas x 1 

01. Atsargiai ištraukite stiklinę talpą ir priedų rinkinį. Prieš naudodami, įsitikinkite  
       ar visi priedai yra tvarkingi.

02. Prieš surinkdami prietaisą, patikrinkite ar stiklinė talpa yra nepriekaištingos  
       būklės. Jei stiklo talpa sugadinta, kreipkitės į platintoją, kad pakeistų.

Įstatydami stiklinę talpą, vadovaukitės stiklo talpos naudojimo 
instrukcija. Nekaitinkite stiklinės talpos ant kaitinamojo 
paviršiaus.



Distiliatoriaus su plastiko talpa dalys

Viršutinė dalis x 1

Plastiko talpa ir priedų komplektas x 1

Distiliatoriaus korpusas x 1

Aktyvuotos anglies paketai x 6 (1 pakuotė)  

Plastiko antgalis ir rankena

Valiklis 250 gramų x 1

Pagrindinis maitinimo laidas x 1 

01. Ištraukite talpą ir priedų rinkinį. Prieš naudodami, įsitikinkite ar visi priedai  
       yra tvarkingi.

02. Prieš surinkdami prietaisą, patikrinkite ar plastikinė talpa yra tvarkinga. Jei      
       plastiko talpa sugadinta, kreipkitės į platintoją, kad pakeistų.

Įstatydami plastikinę talpą, vadovaukitės plastikinės talpos 
naudojimo instrukcija. Nekaitinkite plastikinės talpos ant 
kaitinamojo paviršiaus.



Plastikinis antgalis
(plastiko talpai)

Antgalio įstatymo instrukcija

PP antgalis + stiklo įdėklas
(stiklo talpai)

Perlenkite aktyvuotos anglies paketą per pusę ir atsargiai įstatykite į antgalį. 
Įstatykite antgalį į 2 lizdus, kurie yra po vandens distiliatoriaus viršutine 
dalimi.

Antgalio nuėmimo instrukcija

1 būdas.
Nuimkite antgalį tiesiai
nuo distiliatoriaus.

2 būdas.
Nuimkite antgalį nuo
distiliatoriaus viršutinės dalies.

Prašome nenaudoti pažeisto stiklinio įdėklo ir kreiptis
į platintoją, kad jį pakeistų. Nuimdami antgalį, nespauskite jo, 
kad nesugadintumėte stiklinio įdėklo.



Distiliatoriaus ir vandens talpos surinkimo schema

Vandens distiliatorius + plastiko talpa

Vandens distiliatorius + stiklinė talpa

Patikrinkite, ar antgalio ir vandens talpos  angos yra viena po kita, kad 
išvengtumėte vandens pratekėjimo.

Bet kuris vandens distiliavimo įrenginio modelis, pritaikytas skirtingoms 
vandens talpoms, pagamintoms iš skirtingų medžiagų (plastiko talpa arba 
stiklo talpa).

Nenaudokite šio įrenginio distiliuodami jūros vandenį,
tam tinka įrenginys pagamintas iš 316 nerūdijančio plieno,
tinkamo salyčiui su maistu.



Valymo instrukcija prieš pirmąją distiliaciją

Valymo instrukcija prieš pirmąją distiliaciją
Norint išsaugoti nerūdijančio plieno kokybę, prieš pradedant naudoti jį pirmą 
kartą, reikia išvalyti naujo distiliatoriaus vamzdelius.

01. Nuimkite viršutinę dalį. Sumaišykite šiek tiek indų ploviklio su šiltu vande-  
       niu ir supilkite į distiliatorių. Nerūdijančio plieno talpą išvalykite minkšta  
       kempinėle, tada nuplaukite ją švariu vandeniu ir įsitikinkite, kad distilia- 
       toriaus korpusas švarus ir sausas. (Kad išvengtumėte trumpo sujungimo,  
       įsitikinkite, kad elektros lizdas/kištukas yra sausi)

02. Nuimkite viršutinę dalį ir įpilkite vandens į nerūdijančio plieno talpą.   
       Neperpilkite virš žymės "FULL". (Paveikslėlis žemiau). Uždėkite viršutinę    
       dalį.

FULL žyma

03. Kiekvieno distiliavimo metu, vandeniui surinkti po distiliatoriaus antga- 
       liu turi būti įdėtas vandens indas (plastiko arba stiklinė talpa arba bet  
       kuri kita vandens talpa), kad išvengtumėte lašėjimo ant stalo.



04. Įstatykite abu maitinimo laidus į distiliatoriaus lizdus. Patikrinkite, kad abiejų  
      maitinimo laidų kištukų baltos linijos nėra matomos, įjunkite pagrindinį         
      maitinimo laidą į sieninį lizdą, įsitikinkite, kad abu maitinimo laidai prijungti   
      tinkamai. Pasukite pagrindinį maitinimo jungiklį į "I" padėtį, kad distiliatorius  
      pradėtų pirmąjį distiliavimą.

Mygtukas RESET nustatytas padėtyje "On",
pirmosios distiliacijos metu nespauskite RESET mygtuko.
Distiliatorius automatiškai išsijungs,
kai distiliacija bus baigta.

05. Po kiekvieno distiliavimo leiskite vandens distiliatoriui atvėsti mažiausiai  
       20 minučių, prieš nuimdami viršutinę dalį, kad karštas garas nenudegintų.

06. Kai distiliatorius atvės, jei norėsite jį vėl paleisti, tiesiog nuimkite viršutinę  
       dalį ir įpilkite vandens į nerūdijančio plieno talpą (neperpilkite "FULL"  
       linijos). Tada uždėkite viršutinę dalį atgal, padėkite vandens talpyklą po  
       antgaliu. Tada įstatykite abu maitinimo laidus ir įsitikinkite, kad pagrindi- 
       nis jungiklis yra "I" padėtyje. Galiausiai paspauskite mygtuką RESET, kad  
       pradėtumėte distiliavimą. (Jei distiliatorius nebuvo įjungtas, nuspauskite  
       RESET mygtuką dar kartą, kad distiliavimo procesas prasidėtų).



Pradžia

1. Nevartokite vandens, kuris buvo naudojamas vamzdyno  
     valymui. 
2. Distiliatoriaus valymo metu, siekiant išvengti elektros  
     smūgio arba trumpo jungimo, venkite vandens patekimo  
     ant elektros lizdų ir maitinimo laidų. 
3. Naudodami karštą vandenį sutrumpinsite vandens užvir- 
     inimo trukmę, taip sutrumpindami distiliavimo proceso    
     laiką. 
4. Kiekvieno distiliavimo metu galima pagaminti ne daugiau  
     kaip 4 litrus (iki "FULL" linijos) distiliuoto vandens. Distilia-
     toriumi, esant individualiems poreikiams, galima gaminti     
     ir mažiau kaip 4 litrus distiliuoto vandens.



Mygtukas RESET skirtas tik distiliatoriaus įjungimui, jis neturi išjungimo 
funkcijos, todėl distiliatorius rankiniu būdu išjungiamas, ištraukus maitini-
mo laidą, žr. "Pradžia" 03. Distiliatorius automatiškai išsijungs po kiek- 
vienos distiliacijos. 

Norėdami distiliatorių įjungti , paspauskite mygtuką RESET. Kai ventiliato-
rius pradeda veikti, tai reiškia, kad distiliatorius pradeda kaitinti. (Jei 
ventiliatorius nejuda, prašome patikrinti, ar pagrindinis maitinimo jungik-
lis yra "I" padėtyje).

Atjunkite pagrindinį maitinimo laidą nuo sieninio lizdo arba perjunkite 
maitinimo jungiklį į padėtį "0", jei reikia sustabdyti distiliatorių, distiliavi-
mo proceso metu.

Laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.
Neatidarykite dangtelio, kai distiliatorius įjungtas. 
Išjunkite maitinimą, palaukite 20 minučių prieš atidarydami. 
Norėdami išjungti įrenginį, atjunkite maitinimo laidą nuo sieninio 
lizdo. 
Pilnai prijunkite kištukus, kad išvengtumėte blogo sujungimo. 
Nepatraukite vandens talpos nuo antgalio, kad nelašėtų ant stalo.

Jei norite iš naujo pradėti distiliavimą, įjungiant maitinimą, pagrindinį 
maitinimo jungiklį pasukite į padėtį "I". (Jei ventiliatorius nesisuka, 
spauskite RESET mygtuką, kad pradėtumėte procesą.)

Nekeiskite jokių distiliatoriaus dalių, kad išvengtumėte nelaimingo atsiti-
kimo ar veikimo sutrikimų.

Saugumo sumetimais, jei mygtukas RESET neveikia (pavyzdžiui, RESET 
mygtukas užsikerta, praranda elastiškumą arba maitinimas automatiškai 
neišsijungia po distiliacijos), nenaudokite distiliatoriaus ir kreipkitės į 
platintoją, kad įrenginys būtų suremontuotas.



06.

Dėmesio: maitinimo laidai ir maitinimo jungiklis

Pridedami šio gaminio maitinimo laidai pagaminti iš specialių 
medžiagų. Prašome niekada nenaudoti jokio pakaitinio maitinimo 
laido, kad išvengtumėte nenumatytų gedimų.

Prieš kiekvieną distiliavimą, prašome (PRIVALOTE) patikrinti, ar maitini-
mo laidai tinkamai prijungti prie distiliatoriaus, kad išvengtumėte 
netinkamo sujungimo ar distiliatoriaus gedimų.

Neklibinkite kabelio, ištraukdami jį iš distiliatoriaus. Ištraukite kištuką 
tiesiai, kad jo nesugadintumėte.

Maitinimo laidas yra viena iš sudedamųjų dalių. Jei elektros laidas turi 
kokių nors pažeidimų (pvz. plastikinės dalys yra aptirpusios arba defor-
muotos), nenaudokite prietaiso ir pakeiskite laidą  nauju.

Kad išvengti gedimų, eksploatauodami distiliatorių nenaudokite trans-
formatoriaus ar adapterio.

Pagrindinio maitinimo jungiklio funkcijos: “0”- išjungtas maitinimas, “I”- 
įjungtas maitinimas.



Nerūdijančio plieno talpos valymo instrukcijos

Valymo būdai:
Nuimkite viršutinę dalį ir įpilkite karšto vandens į nerūdijančio 
plieno talpą, kol vandens lygis viršys apnašų susidarymo aukštį.

Į nerūdijančio plieno talpą įpilkite maždaug vieną šaukštą (apie 
8-10 g) valiklio (valiklio kiekis priklauso nuo to, kiek apnašų 
susikaupė nerūdijančio plieno talpoje). Kad kaitinimo sistema 
veiktų tinkamai, rekomenduojama vieną kartą
per mėnesį valyti nerūdijančio plieno talpą.

Prijunkite pagrindinį maitinimo laidą prie
elektros tinklo lizdo, įjunkite pagrindinį maiti-
nimo jungiklį į "I" padėtį, po to paspauskite
RESET mygtuką ir leiskite distiliatoriui virti
mažiausiai 20 minučių, po to ištraukite pagrin-
dinį maitinimo laidą iš sieninio lizdo. Palaukite,
kol distiliatorius visiškai atvės, po to nuvalykite
apnašų likučius švelniu audeklu (nenaudokite nieko, kas gali 
subraižyti nerūdijančio plieno paviršių ir įsitikinkite, kad aukščiau 
nurodyti veiksmai atliekami gerai vėdinamoje aplinkoje).

Distiliavimo ir valymo procesų metu, turėtumėte vengti vandens 
patekimo ant distiliatoriaus elektros lizdų ir maitinimo laidų, kad 
išvengti trumpo jungimo (paveikslėliai aukščiau).



Valymo saugos priemonės

Jei nerūdijančio plieno talpos apnašų sluoksnis yra storas, kartokite 
valymo veiksmą tol, kol nerūdijančio plieno talpa bus visiškai švari.

Prie šio prietaiso pridedamas valiklis yra pagamintas iš maistinių 
medžiagų ir yra visiškai nekenksmingas žmogaus organizmui, todėl jį 
naudoti yra saugu.

Reguliariai valykite nerūdijančio plieno talpą, kad distiliatoriuje nesusida- 
rytų per daug apnašų, nes tai gali sumažinti distiliatoriaus kaitinimo 
efektyvumą (valykite nerūdijančio plieno talpą bent kartą per mėnesį, 
valymo dažnumą galima didinti priklausomai nuo to, kiek apnašų susidaro 
nerūdijančio plieno talpoje).

Valykite distiliatorių taip, kad nesugadintumėte nerūdijančio plieno talpos 
paviršiaus, nenaudokite jokių abrazyvinių valiklių ar šepetėlių (tokių kaip 
vieliniai šveistukai ir kt.).

Nedrėkinkite distiliatoriaus dalių ir saugokite distiliatoriaus elektros lizdus 
ir išorę nuo drėgmės.

Išvalius nerūdijančio plieno talpą, vandeniui nuvalyti nuo elektros lizdų ir 
maitinimo laidų, naudokite sausus rankšluosčius,  kad išvengtumėte 
vandens patekimo ant jų ir elektros nuotėkio.

Reguliariai valykite aliumines ventiliatoriaus mentes ir aušinimo mecha-
nizmą, naudokite dulkių siurblius arba oro pistoletus.

Įsitikinkite, kad distiliatoriaus nerūdijančio plieno rezer-
vuaras švarus, kai prietaisas kurį laiką buvo nenaudojamas, 
taip išvengsite rūgščių/šarmų pažeidimo nerūdijančio 
plieno talpai.



Aktyvuotos anglies paketai

Aktyvuotos medžio anglies komponentai: natūralus kokoso lukštas.

Funkcijos: pašalina kvapus ir gerina skonį. 

Galiojimo laikas: Aktyvuotos anglies paketą reikia keisti kas 25 dienas. 
Jei distiliuotas vanduo yra keisto skonio arba kvapo, nedelsdami pakeis-
kite aktyvuotos anglies paketą.

Vanduo bus skanesnis, jei vienu metu naudosite 2 maišelius.

Nedėkite nenaudotų, neišnaudotų arba šiuo metu naudojamų aktyvuo-
tos anglies paketų į šaldytuvą, kad išvengtumėte kvapų absorbcijos, kas 
gali suteikti blogą skonį vandeniui.

Nauji aktyvuotos anglies paketai gali išskirti nedidelį juodų miltelių 
kiekį, kuris yra visiškai nekenksmingas žmogaus organizmui. Tai tiesiog 
miltelinė medžio anglis, ją naudoti yra saugu.

Sandariai uždaryti aktyvuotos anglies paketai turi būti laikomi vėsioje 
vietoje.

Pirkdami naują distiliatorių, įpakavime rasite šešių aktyvuotos anglies 
paketų pakuotę, arba galima įsigyti dvylika  paketų pakuotę atskirai.

Naudotą aktyvuotos anglies paketą galima pakartotinai naudoti, 
kvapų šalinimui iš batų ar šaldytuvo.

6 aktyvuotos anglies paketų pakuotė 12 aktyvuotos anglies paketų pakuotė



Distiliatoriaus valiklis

Valikliai: maistinė citrinų rūgštis (pagaminta iš natūralių augalų, tokių 
kaip bulvės ir kukurūzai).

Funkcijos: tirpina nešvarumus ir likučius bei stabdo bakterijų augimą.

Paskirtis: apnašų valymui po distiliavimo proceso.

Valikliai kartais gali sušokti dėl klimato sąlygų. Jei taip atsitiks, suskaldy-
kite sukietėjusį valiklį arba ištirpinkite jį vandenyje. Valiklio poveikis 
išliks toks pat.

Nenaudojami valikliai turėtų būti laikomi vėsioje vietoje.

Įsigijus naują distiliatorių 250 gramų valiklio pakuotė yra komplekte, 
500 gramų valiklio butelį galima įsigyti pas platintojus.



Distiliatoriaus viršutinės dalies problemų sprendimo būdai

Dėkojame, kad naudojate Megahome vandens distiliatorių. Grynas ir saugus 
distiliuotas vanduo - puiki geriamojo vandens kokybė jums ir jūsų šeimai. Jei 
vandens distiliatorius veikimas sutrinka, niekada neardykite įrenginio ir netai-
sykite, o kreipkitės į platintoją, kad suremontuotų. Tikimės, kad mėgausitės 
"Megahome" vandens distiliatoriumi.

1. Viršutinėje dalyje
    yra keistasis
    triukšmas 

2. Viršutinė dalis
    nefunkcionuoja  

3. Vandens nuotėkis
    iš viršaus
    distiliuojant 

Problemos Priežastys Sprendimai 

(1) Per daug dulkių ant variklio 
arba ventiliatoriaus menčių, 
dėl kurio girdisi keistas triukšmas. 

Išvalykite variklio išorę ir
ventiliatoriaus mentes dulkių
siurbliu arba oro pistoletu. 

(2) Pažeidimai dėl surinkimo
 / išmontavimo 

Patikrinkite, ar surinkote
distiliatorių teisingai.  

(1) Variklio velenas įstrigo Pakeiskite variklį

Patikrinkite, ar viršutinio dangčio
maitinimo laidas nėra blogai
prijungtas. Patikrinkite, ar
viršutinio dangčio maitinimo
laidas yra nepažeistas. 

Patikrinkite variklio laido jungtį.

Pakeiskite variklį ir iš naujo surinkite. 

(2) Viršutinio dangčio maitinimo 
      laido gedimas. 

(3) Variklio laido prijungimo klaida. 

(4) Variklio saugiklio gedimas. 

(5) Maitinimas atjungtas nuo įrenginio. Iš naujo surinkite. 

(1) Viršutinėje dalyje yra blogai
      išsklaidoma šiluma. 

(2) Ventiliatorius nustoja veikti
      arba per daug dulkių. 
(3) Guminis žiedas sukietėjęs. 
(4) Netinkamai sumontuotas
      guminis žiedas. 

(5) Aušinimo kanalas užsikimšęs arba
     distiliuotas vanduo nelaša. 

(6) Antgalis neteisingai uždėtas ir 
      distiliuotas vanduo neprateka.

(7) Kiti vandens nuotėkiai. 

Patikrinkite, ar abu maitinimo laidai
tinkamai įjungti, ar maitinimo laidų
baltos linijos nėra matomos, ir ar
pagrindinis maitinimo laido kištukas
įkištas į sieninį lizdą.

Iš naujo peržiūrėkite viršutinės dalies
funkcijas ir išvalykite dulkes. 

Pakeiskite guminį žiedą.

Pakartotinai įstatykite guminį žiedą 

Pakartotinai patikrinkite aušinimo
kanalą ir išvalykite. Patikrinkite
distiliuoto vandens srautą iš
aušinimo kanalo. 

Pritvirtinkite tinkamai antgalį.

Antgalis ir vandens talpyklos anga
randasi ne viena po kita.



Distiliatoriaus trikdžių šalinimas

Problemos Priežastys Sprendimai 

1. Problema,
     susijusi su
     kaitinimu 

(1) Patikrinkite ar korpuso
      maitinimo šaltinis, maitinimo
      laidai ir lizdai neturi sujungimo
      problemų. 

Patikrinkite dviejų maitinimo laidų ir
lizdų galus, ar nėra pažeidimų. 
Patikrinkite ar sienos lizdas veikia.
Patikrinkite ar pagrindinis maitinimo
jungiklis yra įjungtas.
Patikrinkite ar RESET
mygtukas funkcionuoja normaliai. 

(2) Išmetamas saugiklis (kartais tai
      vyksta distiliavimo proceso
      viduryje).

Pakeiskite saugiklį. 

(3) Pag. maitinimo laido gedimas.

(4) Kaitinimo jungiklis nebuvo
      visiškai įjungtas. 

Pakeiskite pagrindinį maitinimo laidą 

Dar kartą paspauskite RESET
mygtuką. 

2. RESET 
    mygtukas
    neveikia 

3. Distiliatoriuje
    po distiliacijos
    proceso lieka
    daug vandens

4. Sudegę
    kištukiniai
    lizdai
5. Pažeistas pagrindinis
    maitinimo laidas

6. Vandens nuotėkis
    iš korpuso

7. Surinktas distiliuoto
    vandens kiekis
    mažesnis nei 4 litrai

8. Maitinimo jungiklis
    neveikia

(1) Jungiklio gedimas.

(2) RESET mygtuko
      spyruoklė užstrigusi.

Pakeiskite jungiklį. 

Įdėkite spyruoklę į RESET mygtuką.

(1) Jungiklio gedimas.

(2) Perdegęs saugiklis (kartais tai
      įvyksta distiliavimo proceso
      viduryje). 

(3) Nerūdijančio plieno talpos
      struktūra yra pažeista.

Pakeiskite jungiklį. 

Patikrinkite ir pakeiskite saugiklį. 

Patikrinkite ir pakeiskite korpusą. 

Maitinimo laidai nebuvo tinkamai
įjungti, dėl blogo kontakto,
jie lydosi. 

Maitinimo laidas yra deformuotas
dėl netinkamo veikimo

(1) Plieno talpa yra sugadinta.

(2) Vandens lašeliai iš
      viršutinės dalies.

(1) Įpilta mažiau kaip 4 ltr. vandens. 

(2) Ventiliatorius nustoja veikti,
      todėl prarandami garai.

Nepavyksta įjungti.

Pakeiskite lizdus. 

Pakeiskite pagrindinį
maitinimo laidą. 

Pakeiskite nerūdijančio plieno talpą. 

Patikrinkite viršutinę dalį
distiliavimo metu, ar gerai uždėta. 

Įpilkite vandens iki "FULL" linijos.

Patikrinkite ventiliatoriaus funkcijas
ir maitinimą, ar viskas tvarkoje.

Pakeiskite maitinimo jungiklį.



GARANTIJA

Megahome distiliatoriaus gamybos brokui taikoma 1 metų garantija.  Ši garantija 
negalioja jeigu:

01. Buvo nesilaikoma prietaiso naudojimo rekomendacijų, aprašytų eksploatavimo      
       instrukcijoje ir dėl to distiliatorius buvo pažeistas, sugadintas. 
02. Atsitiktinis išardymas ir neleistinas trečiųjų asmenų remontas, ko pasėkoje   
      distiliatorius buvo pažeistas, sugadintas.
03. Distiliatorius yra sugadintas dėl žmogaus veiksmų, pvz.: naudota netinkama   
       įtampa ar prietaisas sugadintas kritimo metu.
04. Distiliatoriaus nerūdijančio plieno rezervuaro apnašos nebuvo reguliariai   
       valomos, dėl to prietaisas blogai kaitina arba sugedo.
05. Ši garantija netaikoma priedams (pavyzdžiui: aktyvuotos anglies paketams,     
       valymo priemonėms, PP talpoms, stiklinėms talpoms ir maitinimo laidui)
06. Ši garantija netaikoma gedimams, kurie atsirado dėl stichinių nelaimių   
       (pavyzdžiui: potvynių, gaisrų, žemės drebėjimo, žaibo, taifūno, cunamio ir kt.).
07. Pateikite šią informaciją, jei prietaisui reikalingas remontas:
       A. Prekės pavadinimas, serijos numeris (atspausdintas ant sidabrinės spalvos   
            lipduko, kuris yra ant prietaiso). 
       B. Pirkimo data ir vieta. 
       C. Išsamus defektų aprašymas arba nuotraukos.
08. Prašome nebraižyti ir/ar nešalinti serijos numerio lipdukų nuo distiliatoriaus,   
       kad išsaugotumėte prekės garantijos galiojimą.
09. Siekiant užtikrinti vartotojų teisių apsaugą, sugedusius distiliatorius turėtų   
       remontuoti įgaliotas platintojas.
10. Dėl vartotojo saugumo, naudokite tik serti�kuotą elektros įrangą.
11. "Megahome Corporation" siūlo vandens distiliatorius su skirtingomis įtampos   
       speci�kacijomis, naudojamomis įvairiose pasaulio šalyse. Įsitikinkite, kad   
       įsigyjamas distiliatorius naudoja įtampą pagal vietines elektros įtampos   
       speci�kacijas.



UŽRAŠAMS



UŽRAŠAMS



Speci�kacijos:

Talpa: 4 litrai
 
Energijos sąnaudos: 580W 
Distiliatoriaus matmenys: Didžiausias skersmuo: 23.5 cm; Aukštis: 36 cm;
Distiliatoriaus neto svoris: 3.4 kg; 
Distiliatorius / PP talpa / priedai viso bruto svoris: 5.2 kg; 
Distiliatoriaus / stiklo talpa / priedai viso bruto svoris: 6.0 kg;

Įtampos:  230V 50Hz 
  240V 50 Hz

Prašome susisiekti, jei kyla klausimų apie mūsų gaminius

______________________

Draugystės g. 15N, Kaunas 51226, Lietuva
www.drema.lt - www.distiliatorius.lt - www.megahome.lt

el. paštas.: info@distiliatorius.lt
tel: +370 698 48348


