
Nuo lašėjimo apsauganti funkcija 
• Ji sukurta apsaugoti nuo automatinio vandens išleidimo pro padą, kai lygintuvas yra šaltas. 
• Naudojimo metu ši sistema gali skleisti įvairius garsus, ypač kai prietaisas kaista arba vėsta, 

tačiau tai rodo, kad ji veikia tinkamai. 
 

VALYMAS IR PRIEŽI ŪRA 
• Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš lizdo ir leiskite lygintuvui visiškai atvėsti. 
• Lygintuvo išorę valykite minkšta drėgna šluoste. 
• Padui valyti nenaudokite jokių braižančių priemonių. Padu perbraukite per drėgną šluostę. 
• Lygintuvą laikykite vertikalioje padėtyje. 
Laikymas 
• Temperatūros valdymo ratuką nustatykite ties MIN padėtimi, o garų ratuką – ties 0 

padėtimi. 
• Ištraukite kištuką iš lizdo. 
• Ištuštinkite bakelyje likusį vandenį. 
• Prietaisą laikykite vertikalioje padėtyje. 
• Laidą laisvai apvyniokite aplink prietaisą. 

 
PROBLEMŲ SPRENDIMAS 

Problema Galima priežastis Sprendimo būdas 
Nepakankamas įkaitimas 
arba perkaitimas. 

Temperatūros valdymo 
ratukas nenustatytas arba 
kištukas neįjungtas į elektros 
lizdą. 

Nustatykite temperatūros 
valdymo ratuką į reikiamą 
padėtį (atsižvelgiant į audinį) 
arba įjunkite kištuką į lizdą. 

Neišeina garai arba iš 
lygintuvo laša vanduo. 

Temperatūra nustatyta ties 
MIN žyma. 

Nustatykite reikiamą 
temperatūrą. 

Neišeina garai arba vertikalus 
lyginimas neveikia. 

Garų paleidimo mygtukas 
buvo paspaustas per daug 
kartų trumpais intervalais. 
Lygintuvas gali būti per 
mažai įkaitęs. 

Lygintuvą pastatykite 
vertikaliai ir palaukite, kol 
įkais. 

Vanduo išteka pro padą. Temperatūros valdymo 
ratukas nustatytas ties MIN 
žyma. 

Temperatūros valdymo 
ratuką nustatykite ties 
reikiama temperatūra. 

 Lygintuvas nepakankamai 
įkaito. 

Sausą lyginimą pradėkite tik 
užgesus lemputei. 

 Įpylėte daugiau vandens, nei 
iki MAX žymos. 

Išpilkite šiek tiek vandens. 

Mažai garų. Garų ratukas nenustatytas į 
reikiamą padėtį. 

Garų ratuką nustatykite į 
reikiamą padėtį. 

 Garų išleidimo angos gali 
būti užsikimšusios. Vandens 
bakelyje per mažai vandens. 

Kad išvalytumėte angas, 
įpilkite atšalusio virinto 
vandens ir išpurškite 
vandenį. 

 Nepakankamas spaudimas. Spaudinėkite vandens 
purškimo mygtuką. 

 

 
 
 
 

ARNICA Violet 2600 / Violet 2600 Plus lygintuvas 
 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 
 
Kuo ilgiau naudositės šiuo lygintuvu, tuo geriau suprasite, kad pasirinkote teisingai. Mūsų 
tikslas yra suteikti Jums daugiau nei tikėjotės. Dėkojame, kad pasirinkote mūsų produktą. 
Perskaitykite visas instrukcijas ir pagal jas naudokite prietaisą, tuomet geriausiai galėsite 
išnaudoti jo galimybes ir pamatysite, koks paprastas jo naudojimas.  
 

SAUGUMO NURODYMAI 
Naudojant elektrinį prietaisą, būtina atsižvelgti į kai kokias saugumo taisykles: 
• Atidžiai perskaitykite visas instrukcijas. 
• Prieš pradėdami naudoti prietaisą, patikrinkite, ar įtampa namuose atitinka ant prietaiso 

nurodytą įtampą. Jei taip nėra, prietaiso nenaudokite. Susisiekite su prekybos vieta. 
• Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jo kištukas įjungtas į elektros lizdą. 
• Jei prietaisu naudojatės greta vaikų, būkite ypač dėmesingi. Laikykite jį atokiau. 
• Ištraukite kištuką iš lizdo prieš valydami prietaisą. 
• Kištuką iš lizdo traukite suėmę ne už laido, o už paties kištuko. 
• Neneškite prietaiso laikydami jį už laido. 
• Jei laidas pažeistas, lygintuvas nukrito, matyti akivaizdūs pažeidimai ir iš jo bėga vanduo, 

nenaudokite prietaiso. Susisiekite su autorizuotu Arnica techninio aptarnavimo centru. 
• Kad išvengtumėte elektros smūgio, nepanardinkite prietaiso, jo laido ar kištuko į vandenį 

ar bet kokį kitą skystį. 
• Saugokite laidą nuo sąlyčio su karštais paviršiais ar aštriais kampais. 
• Kai baigėte naudotis prietaisu, leiskite jam atvėsti ir tik tuomet dėkite į vietą. 
• Nesinaudokite prietaisu greta įjungtos viryklės ar krosnies. 
•  Prieš pildami vandenį į vandens bakelį ar jį išpildami, visuomet ištraukite kištuką iš lizdo. 
• Nelieskite lygintuvo, nes galite nusideginti. Būkite atsargūs jį apversdami, nes ištiškęs 

karštas vanduo gali nudeginti. 
• Jei veikimo lemputė nuolatos dega ir neišsijungia, gali būti, kad prietaisas sugedo. Tokiu 

atveju jo nebenaudokite, pristatykite į autorizuotą Arnica techninio aptarnavimo centrą. 
• Prietaisas skirtas tik namų reikmėms, o ne komerciniams tikslams. 

 

PRIETAISO DALYS  
A. Garų paleidimo mygtukas 
B. Vandens purškimo mygtukas 
C. Garų ratukas 
D. Vandens bakelio dangtelis 
E. Savaiminio valymo jungiklis 
F. Vandens purkštukai 
G. Rankena 
H. Veikimo lemputė 
I. Lankstus (360º) laidas 
J. Audinio tipo pasirinkimo jungiklis –  

Temperatūros valdymo ratukas 
K. Vandens bakelis 
L. Nepridegantis padas 

 

TECHNINIAI DUOMENYS 
Prekės ženklas:    ARNICA 
Modelis:              Violet 2600 ir 2600 Plus 
Įtampa:                220 – 240 V 
Dažnis:                50 Hz 
Galingumas:         2600 W 

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras 
Šiaulių g. 50, Kaunas 
tel.: (8-37) 215104 

www.krinona.lt 



NAUDOJIMAS 
1. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo. 
2. Temperatūros valdymo mygtuką nustatykite į padėtį MIN. 
3. Į prietaisą įpilkite vandens. 
Pastaba: 
• Nepilkite daugiau vandens, nei iki žymos MAX, nes vanduo gali imti tekėti iš prietaiso. 
• Jei bakelį prireiktų pildyti prietaiso naudojimo metu, pirmiausia iš lizdo ištraukite kištuką. 
• Kai baigėte lyginti, iš bakelio išpilkite likusį vandenį. 
 

Lyginimo temperatūra 
• Prieš pradėdami lyginti, visuomet atsižvelkite į drabužio etiketėje nurodytus sutartinius 

ženklus dėl lyginimo temperatūros. 
• Jei tokios etiketės ar ženklų nėra, tačiau Jūs žinote lyginamo audinio pavadinimą, galite 

pasinaudoti žemiau pateikta lentele ir pasirinkti tinkamą temperatūrą. 
• Prieš pradėdami lyginti, suklasifikuokite drabužius ir lyginti pradėkite nuo tų, kuriems 

reikalinga žemiausia temperatūra. 
• Jei drabužis sudarytas iš skirtingų audinių, jį lyginkite pagal audinio, kuriam reikalinga 

žemiausia temperatūra, nustatymus (pvz., jei drabužis pagamintas iš medvilnės ir  
      poliesterio, lyginkite nustatę temperatūrą, reikalingą poliesteriui, t. y., žemesnę). 

 

Karščio nustatymas 
• Į elektros lizdą įkiškite kištuką. 
• Temperatūros valdymo ratuką pasukite į dešinę ir nustatykite lyginamam audiniui tinkamą 

temperatūrą. 
• Kai veikimo lemputė išsijungs, lygintuvas įkaito iki nustatytos temperatūros. 
 

Vandens purškimas 
• Šia funkcija galima naudotis tik tuomet, kai lygintuve yra vandens. 
• Paspauskite vandens purškimo mygtuką ir švelniai sudrėkinkite audinį. 
• Jei šį mygtuką naudojate pirmą kartą arba lygintuvo kurį laiką nenaudojote, jį paspausti gali 

prireikti porą kartų. 
 

Lyginimas su garais 
• Lyginimą su garais pasirinkite pagal lyginamą audinį (žr. ant temperatūros valdymo 

mygtuko ir į lentelę aukščiau). 
• Patikrinkite, ar vandens bakelyje yra pakankamai vandens. 
• Lygintuvą laikykite vertikaliai. 
• Įkiškite kištuką į elektros lizdą. 
• Garų mygtuką nustatykite į reikiamą padėtį (1, 2 arba 3): 
0 – lyginimas be garų 
1 – lyginimas su nedideliu kiekiu garų 

2 – lyginimas su vidutiniu kiekiu garų 
3 – lyginimas su dideliu kiekiu garų. 
• Palaukite, kol lemputė išsijungs ir vėl įsijungs. 
• Garų ratuką nustatykite į norimą padėtį. Garai ims veržtis pro skylutes, esančias ant pado. 
ATSARGIAI: jei nustatėte pernelyg žemą temperatūrą, iš pado gali imti tekėti vanduo, kuris 
palieka dėmes ant audinių. Jei taip nutiktų, nustatykite rekomenduojamą temperatūrą. Kai tik 
lygintuvas įkais iki nustatytos temperatūros, ims veržtis garai. 
 

Garų paleidimas 
• Temperatūros valdymo mygtuką nustatykite ties maksimalia (MAX) temperatūra. 
• Paspauskite garų paleidimo mygtuką, ir iš pado išsiverš galinga garų srovė. 
• Šia funkcija naudokitės tik kas 5  sekundes. Ji labai naudinga šalinant sunkiai lyginamas 

raukšles. Garų paleidimas veikia tik nustačius aukščiausią temperatūrą. Kad išvengtumėte 
vandens ištekėjimo, garų srovės paleidimo mygtuką nespauskite ilgiau nei 5 sekundes. 

 

Vertikalus lyginimas 
• Temperatūros valdymo ratuką pasukite tie MAX žyma. 
• Lygintuvą pastatykite vertikaliai. 
• Palaukite, kol lemputė užges ir vėl užsidegs. 
• Lygintuvą laikydami vertikaliai, paspauskite garų mygtuką. Iš pado išsiverš garų srovė. 
ATSARGIAI: nelyginkite drabužių, kuriuos tuo metu dėvite: galite nusideginti! 
 

Sausas lyginimas 
• Kištuką įkiškite į elektros lizdą. 
• Garų mygtukas turi būti nustatytas ties 0 (išjungta) padėtimi. 
• Temperatūros valdymo ratuką nustatykite pagal lyginamą audinį. 
• Kai lemputė užges, galite pradėti lyginti. 
 

Savaiminis valymas (automatinė valymo sistema) 
• Kad prietaisas ilgiau tarnautų, rekomenduojame naudoti tik distiliuotą vandenį ir 

reguliariai (kartą ar du per mėnesį) atlikti žemiau aprašytą procedūrą: 
• Garų ratuką nustatykite ties 0 žyma. 
• Vandens bakelį pripildykite iki MAX lygio.  
• Lygintuvą pastatykite vertikaliai. 
• Kištuką įkiškite į elektros lizdą. 
• Temperatūros valdymo mygtuką nustatykite ties MAX žyma. 
• Leiskite lygintuvui įkaisti. Palaukite, kol lemputė užges. 
• Ištraukite kištuką iš lizdo ir, laikydami virš praustuvo, vertikaliai paverskite lygintuvą. 
• Paspauskite ir laikykite įspaustą savaiminio valymo mygtuką. 
• Verdantis vanduo ir garai ims veržtis pro pade esančias skylutes. Judinkite lygintuvą 

pirmyn ir atgal. Tokiu būdu išsivalo susikaupę nešvarumai. 
• Po minutės ar ištuštėjus vandens bakeliui, atleiskite savaiminio valymo mygtuką 

(paspauskite dar kartą). 
• Lygintuvą pastatykite vertikaliai. 
• Kištuką įkiškite į elektros lizdą ir pakartotinai įkaitinkite lygintuvą. 
• Kad išleistumėte likusius garus (išvalytumėte), lygintuvu braukykite per seną  audinį. 
• Leiskite padui atvėsti. 
 

Sistema nuo kalkių 
• Speciali sistema nuo kalkių yra įmontuota vandens bakelyje ir padeda išvengti kalkių 

susidarymo dėl kieto vandens. 
• Šios sistemos kasetės išimti negalima. 
 

Jei ant audinio nurodytas toks ženklas, jo lyginti negalima. 
Ženklas etiketėje Audinys Temperatūros nustatymas 
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