
Lyginimo lentos sulankstymas 
Ištraukite kištuką iš sieninio lizdo, o kitame laido gale esantį kištuką ištraukite iš lizdo ant 
prietaiso. Nuimkite lygintuvą. Pakelkite lentą į vertikalią padėtį, paspauskite mygtuką ir 
pakelkite kojas prie prietaiso. 
 

Tinkamas nebenaudojamo prietaiso išmetimas 
 

Prietaisas atitinka ES direktyvą 2002/96/EC. 
 

Kai prietaisas suges arba nebebus tinkamas naudojimui, neišmeskite jo kartu su 
buitinėmis atliekomis. Naudotojas yra atsakingas už teisingą prietaiso pašalinimą. 
Pristatykite prietaisą į elektrinių ir elektroninių atliekų surinkimo vietą arba 
parduotuvę, kurioje jį įsigijote. Teisingas prietaiso perdirbimas padės apsaugoti 
gamtą ir žmonių sveikatą nuo galimai neigiamų pasekmių. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lyginimo sistema  
BL-Ghibli ARS 

 
Naudojimo instrukcijos 

 
 

Prietaiso dalys 
 

1. Kaitinamas paviršius 
2. Tinklelis 
3. Padėklas skalbiniams (ne visuose modeliuose) 
4. Kojos 
5. Neslystantys antgaliai kojoms 
6. Garų įsiurbimo pedalas (ne visuose modeliuose) 
7. Ratukai (ne visuose modeliuose) 
8. Mažas bakelis su lizdu 
9. Kištukas 
10. Variklio dalis 
11. Temperatūros valdymo ratukas (modeliuose R) 
11a. Įjungimo/išjungimo mygtukas 
11b. Oro išpūtimo/įtraukimo jungiklis (ne visuose modeliuose) 
12. Aukščio reguliavimo rankenėlė 
13. Ištraukiamas padėklas lygintuvui (ne visuose modeliuose) 
14. Lygintuvo padėklas 
15. Skalbinių padėklo tvirtinimo detalė 
 

 

UAB „Krinona“ autorizuotas technin ės priežiūros (serviso) centras 
Neries krantinės 18, Kaunas 

tel.: (8-37) 215104 
www.krinona.lt 



Prietaiso aprašymas 
 

Ši lyginimo lenta turi kaitinamą paviršių su garų įsiurbimo funkcija. Ji skirta naudoti namuose, 
bet veikia itin profesionaliai. Dažyta metalinė konstrukcija daro ją itin tvirtą ir stabilią. 
 
Platus ir ilgas lyginimo lentos paviršius padengtas stora flaneline medžiaga su medvilniniu 
pamušalu. Apatinį sluoksnį sudaro tinklelis iš plieno, apdoroto elektrofezės metodu ir 
nudažyto siekiant išvengti rūdijimo. 
 
Privalumai: 
• Lyginimo metu garai ir kvapai nekyla į viršų. 
• Nėra kondensacijos: po lenta nelaša vanduo. 
• Labai sausi ir gerai išlyginti skalbiniai. 
• Trumpesnis veikimo laikas, nes net jautriausi audiniai lieka prigludę prie lyginimo 

paviršiaus. 
 
Garų įsiurbimo funkcija 
Garų įsiurbimo mechanizmas laiko audinį prigludusį prie lentos ir neleidžia garams kilti į 
viršų. Tai padeda apsaugoti nuo raukšlių ir išgarina visą likusią drėgmę. Mechanizmas 
valdomas specialiu pedalu (jį padėjus ant žemės) arba žaliu jungikliu (mod. EK0001). 
 
Oro pūtimo funkcija 
Tas pats žalias jungiklis (mod. EKO) arba tas pats pedalas naudojamas ir įsiurbimo, ir pūtimo 
funkcijoms aktyvuoti (tuose modeliuose, kurie turi pūtimo funkciją). 
 
Lygintuvo laikymo vieta 
Ši vieta yra standartinio dydžio, todėl vietos užteks bet kokiam lygintuvui. 
 
Vietos taupymas 
Lyginimo lenta yra erdvi, plati ir stabili. Ji turi 7 aukščio padėtis. 
 
Techninės prietaiso specifikacijos nurodytos ant prietaiso. 
 

Saugaus naudojimo taisyklės 
 

• Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros. Jei jums reikia atsitraukti nuo prietaiso, net ir 
trumpam, ištraukite kištuką iš elektros lizdo. 

• Maitinimo laidas turi būti ištiesintas, be jokių mazgų. Laikykite jį taip, kad jis nekeltų 
pavojaus kitiems asmenims, t.y. kad jie negalėtų už jo užkliūti. Dėl šios priežasties 
neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti arti prietaiso jo naudojimo metu. 

• Kad iš lizdo ištrauktumėte kištuką, traukite suėmę už paties kištuko, bet ne už laido ar 
prietaiso. 

• Niekada nenaudokite prietaiso su pažeistu laidu. Jei prietaisas buvo nukritęs ir bet kokiu 
būdu pažeistas, susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros centru. 

• Niekada nemėginkite ardyti arba taisyti prietaiso patys. Visi taisymo darbai atliekami tik 
autorizuotame centre. 

• Kai prietaiso nenaudojate, kištukas turi būti ištrauktas iš lizdo. 
• Neleiskite vaikams vieniems ar be suaugusiųjų priežiūros naudoti prietaiso. 
• Kai kurios prietaiso dalys gali smarkiai įkaisti, tad venkite kontakto su veikiančiu 

prietaisu. Nepalikite prietaiso lauke, lietuje, saulėje. 
• Prieš pradėdami naudoti prietaisą, leiskite jam įkaisti. 
• Gamintojas pasilieka teisę keisti prietaiso specifikacijas ir funkcijas. 

Naudojimas 
 

Lyginimo lentos ištiesimas 
Pastatykite lentą vertikalioje padėtyje. Lygintuvo laikymo vieta turi būti nukreipta į viršų. 
Patraukite galines kojas į viršų, į norimą aukštį. Vėliau gali prireikti pakeisti aukštį: tai galima 
padaryti pastačius lentą į pradinę padėtį. 

 
 
• Lygintuvą padėkite ant jam skirtos laikymo vietos. Kištuką įjunkite į sieninį elektros 

lizdą. 
• Nustatykite temperatūrą (iki 120° C): pasukite temperatūros ratuką (mod. R) arba 

paspauskite raudoną jungiklį (kt. modeliai).  Prietaisas įkais per 4 – 5 minutes.  
• Pastaba: baigę lyginti, leiskite prietaisui atvėsti 10 – 15 minučių. Per šį laiką kartas nuo 

karto paspauskite oro įsiurbimo jungiklį arba pedalą. Tai padės prietaisui greičiau atvėsti. 
Prieš sulankstydami prietaisą, temperatūros ratuką nustatykite ties 0° C (mod. R). Šie 
veiksmai padės pailginti prietaiso tarnavimo laiką. 

                
 


