
GARŲ LYGINTUVAS

BREVILLE BRVIN325X
NAUDOTOJO VADOVAS

Iliustracijos

Saugumo taisyklės
Svarbios  saugaus  prietaiso

naudojimo  taisyklės.  Prieš

pradėdami  naudoti  prietaisą,

atidžiai  perskaitykite  šiame

naudotojo  vadove  pateikiamą

informaciją  ir  išsaugokite  šį

naudotojo  vadovą,  kad

galėtumėte  vėliau

pasikonsultuoti.

• Vaikai  (ne  jaunesni

nei 8 metų),  žmonės,

kurių protiniai, fiziniai

ar  jutiminiai

gebėjimai sutrikę, bei

asmenys,  galintys

nukentėti  dėl

patirties  naudojant

panašius  prietaisus

stokos ir/ar reikalingų

žinių  trūkumo,

prietaisu  naudotis

gali  tik  prieš  tai

tinkamai  apmokyti.

Šie  žmonės  turėtų

gerai  suprasti

grėsmes,  kylančias

naudojantis prietaisu.

• Prižiūrėkite  vaikus,  kad  jie  nežaistų  su  prietaisu.  Neleiskite  vaikams  neprižiūrimiems  suaugusiųjų  taisyti  ir  valyti

prietaiso.

• Laikykite prietaisą ir jo laidą jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje, kai prietaisas kaista arba vėsta.
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• Nepalikite į maitinimo lizdą įjungto prietaiso be priežiūros.

• Ištraukite prietaiso kištuką iš maitinimo lizdo, prieš pildami į prietaisą vandenį.

• Naudokite prietaisą ant tvirto, stipraus, sauso ir lygaus paviršiaus. Kai statote prietaisą ant kojelės, įsitikinkite, kad

prietaisas stovi ant stabilaus paviršiaus.

• Nenaudokite prietaiso, jeigu jis buvo numestas, yra pastebimai pažeistas arba jeigu iš jo bėga vanduo.

• Pastebėję, kad pažeistas maitinimo laidas, leiskite, kad jį pakeistų gamintojas, įgalioto klientų techninio aptarnavimo

centro specialistai arba kitas patyręs specialistas, kad išvengtumėte grėsmės sveikatai.

• Naudokite  prietaisą  tik  pagal  naudotojo  vadove  nurodytą  paskirtį.  Prietaisas  nepritaikytas  naudoti  atvirame  ore.

Naudokite prietaisą tik namuose ir patalpose.

• Prieš liesdami kištuką arba įjungdami prietaisą, įsitikinkite, kad Jūsų rankos visiškai sausos.

• Nelieskite metalinių prietaiso dalių prietaisui veikiant, nes jos gali būti labai įkaitusios.

• Nelaikykite prietaiso ant arba netoli kaistančių paviršių, pvz. dujinės ar elektrinės viryklės.

• Baigę naudoti prietaisą ir prieš jį valydami, leiskite, kad prietaisas visiškai atvėstų.

• Nemerkite jokių prietaiso dalių, jo laido ar kištuko į vandenį ar kitus skysčius.

• Neleiskite,  kad  prietaiso  laidas  kybotų  ant  stalviršio  krašto,  liestųsi  prie  įkaitusių  paviršių  arba  būtų  susipainiojęs,

susivyniojęs arba prispaustas.

Sudedamosios dalys
1. Vandens talpyklos pylimo angos dangtelis

2. Garų srovės valdiklis

3. Garų purškimo mygtukas

4. Vandens purškimo mygtukas

5. Temperatūros indikatoriaus lemputė

6. Temperatūros valdiklis

7. Įjungto prietaiso indikatoriaus mygtukas

8. Padas

9. Vandens talpykla

10. Nustatytos temperatūros indikatorius

11. Automatinio išsivalymo mygtukas

12. MAX vandens lygio indikatorius

13. Purškimo galvutė

Prieš prietaisą naudojant pirmą kartą
Nuvalykite prietaiso padą drėgnu skudurėliu, tada gerai nusausinkite padą.

Pripildykite vandens talpyklą, tada ją ištuštinkite. Niekada nepilkite vandens į lygintuvą, laikydami jį tiesiai po čiaupu. Naudokite

specialią matavimo stiklinę.

Pirmą kartą naudojant prietaisą, gali pasijusti specifinis kvapas arba galite pastebėti iš prietaiso pirmas keletą minučių kylančius

dūmus. Tai visiškai normalu, ir keletą kartų panaudojus prietaisą šie pašaliniai efektai turėtų išnykti.

Lygintuvo pildymas vandeniu

1. Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.

2. Garų valdikliu nustatykite „no steam“ (be garų) padėtį (0).

3. Atverkite pylimo ertmę dengiantį dangtelį [1 pav.].

4. Pripilkite į vandens talpyklą  vandens. Rekomenduojame naudoti tik distiliuotą vandenį. 

5. Nepilkite vandens virš MAX žymos. Patikrinkite vandens lygį, pastatydami lygintuvą ant kojelės [2 pav.].

6. Užverkite vandens talpyklos dangtelį.

Lyginimas be garų
Dėmesio: užtrunka šiek tiek laiko, kol lygintuvas įkaista ir atvėsta. Pakeitus temperatūros nustatymus, teks šiek tiek palaukti, kol

prietaisas prisitaikys prie naujų nustatymų.

1. Garų valdikliu nustatykite „no steam“ (be garų) padėtį (0).

2. Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę.
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3. Sukite temperatūros valdiklį tol, kol reikiamas nustatymas atsidurs greta temperatūrą nurodančios žymos.

4. Užsidegus temperatūros indikatoriaus lemputei, prietaisas bus paruoštas naudoti.

Lyginimas garais
Dėmesio: lyginant garais, palaukite, kol prietaisas įkais iki nustatytos temperatūros, kitaip iš pado gali pradėti tekėti vanduo.

1. Pripilkite į talpyklą vandens.

2. Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę.

3. Temperatūros valdikliu nustatykite padėtį tarp  ir . Kuo labiau įkais lygintuvas, tuo daugiau garų jis generuos.

4. Užsidegus temperatūros indikatoriaus lemputei, prietaisas bus paruoštas naudoti. Lyginimo proceso metu temperatūros

indikatoriaus lemputė tai įsijungs, tai išsijungs.

5. Garų valdikliu nustatykite pageidaujamą garų srovės intensyvumą.

6. Galėsite bet kada išjungti lyginimo garais funkciją, garų valdikliu nustatydami lyginimo be garų poziciją (0).

Garų purškimo mygtukas

Temperatūros valdiklis turėtų būti tarp  ir  padėčių. Tarp mygtuko paspaudimų padarykite keleto sekundžių pertraukėlę.

Naudokite intensyvios garų srovės purškimo mygtuką, kai lyginate itin atkaklias raukšles,  kurioms lyginti reikia papildomos garų

srovės. Garai pradės veržtis iš pado skylučių ir pateks ant lyginamos medžiagos.

Vertikalus lyginimas garais
Dėmesio: nelyginkite drabužių, kurie yra tuo metu dėvimi ant kūno.

1. Paruoškite prietaisą lyginimui garais.

2. Laikykite lygintuvą 15 cm atstumu nuo lyginamos medžiagos.

3. Paspauskite garų srovės purškimo mygtuką. Tarp mygtuko paspaudimų padarykite keleto sekundžių pertraukėlę [3 pav.].

Vandens purškimo funkcija

1. Vandens  purškimo  funkcija  gali  būti  naudojama  storoms  medžiagoms  arba  sunkiai  lyginamoms  drabužių  vietoms

(apykaklėms, kišenėms, rankovėms, raukšlėms ir  pan.)  lyginti.  Taip pat galite naudoti šią  funkciją,  lygindami plonus ir

nesunkiai sugadinamos medžiagos drabužius, kurių negalima lyginti garais.

2. Įsitikinkite, kad vandens talpykloje yra pakankamai vandens. Paspauskite vandens purškimo mygtuką, kad iš galvutės imtų

veržtis vandens srovė [4 pav.].

Valymas ir priežiūra
Dėmesio: nenaudokite ėdžių, stiprių valiklių ir tirpiklių, kad išvalytumėte išorinę prietaiso dalį.

Prieš valydami prietaisą, leiskite jam visiškai atvėsti. Valykite padą minkštu ir drėgnu skudurėliu. Jei poliesteris pridegė prie pado,

pamėginkite lyginti drėgną medvilninės medžiagos skiautę, kol lygintuvas dar neatvėsęs.

Nuvalykite likusias lygintuvo dalis minkštu ir drėgnu skudurėliu, tada nusausinkite sausu skudurėliu.

Automatinio išsivalymo funkcija
Dėmesio:  spauskite  automatinio  išsivalymo  mygtuką  tik  tada,  kai  norite  aktyvuoti  automatinio  išsivalymo  funkciją.  Niekada

nespauskite automatinio išsivalymo mygtuko tada, kai lyginate.

Naudokite automatinio išsivalymo funkciją kartą kas dvi savaites. Jei lyginimui naudojate labai kietą vandenį, naudokite automatinio

išsivalymo funkciją dažniau.

1. Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, tada garų srovės valdikliu nustatykite lyginimo be garų poziciją (0).

2. Pripilkite į lygintuvą vandens iki MAX žymos.

3. Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę. Tada temperatūros valdikliu nustatykite aukščiausios temperatūros (MAX) parinktį.

Leiskite, kad prietaisas įkaistų. Palaukite, kol įsižiebs temperatūros indikatoriaus lemputė.

4. Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės. Tada paėmę prietaisą už rankenėlės laikykite jį virš kriauklės taip, kad prietaiso

padas žiūrėtų žemyn.

5. Paspauskite ir laikykite paspaustą automatinio išsivalymo mygtuką. Iš pado skylučių pradės veržtis karštas vanduo ir garai

kartu su nešvarumais.
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6. Praėjus maždaug minutei arba vandens talpyklai esant visiškai tuščiai, atleiskite automatinio išsivalymo mygtuką.

7. Pamėginkite lyginti senos, nereikalingos medžiagos skiautę, kad visiškai pašalintumėte vandens likučius.

8. Baigę  naudoti  prietaisą,  ištraukite  jo  kištuką  iš  rozetės  ir  leiskite  prietaisui  visiškai  atvėsti.  Išpilkite  likusį  vandenį  iš

talpyklos.

Garų skylučių valymas

Garų skylučių valymui naudokite smailą vatos gabalėlį ar ausų krapštuką, pamirkytą denatūruotame spirite. Pašalinkite denatūruoto

spirito likučius, nuvalydami skylutes drėgnu skudurėliu, tada leiskite padui visiškai išdžiūti. 

Laikymas
Prieš padėdami prietaisą saugoti, visuomet leiskite jam visiškai atvėsti. Baigę darbą atvėsus lygintuvui išpilkite likusį vandenį.

Laikykite nenaudojamą prietaisą pastatytą ant kojelės. Nelaikykite prietaiso padėto ant pado.

Niekada nevyniokite maitinimo laido aplink padą. Galite nesunkiai jį apvynioti aplink lygintuvo kojelę.

Gamintojo garantija
Išsaugokite pirkimo čekį, nes tik taip galios prekės garantija.

Prietaiso gedimui įvykus garantiniu laikotarpiu ir dėl su dizainu arba gamyba susijusių problemų, nuneškite prietaisą į pirkimo

vietą kartu su garantiniu lapeliu ir pirkimo čekiu.

Pirkėjo teisės, nurodytos šioje garantijoje, nesikerta su įstatymiškai nustatytomis pirkėjo teisėmis. „Jarden Consumer Solutions“

(JCS (Europe)) pasilieka išskirtinę teisę keisti garantijos sąlygas. 

JCS  (Europe)  pasižada  nemokamai  pataisyti  arba  pakeisti  sugedusį  prietaisą  arba  jo  detales,  nepasibaigus  garantiniam

laikotarpiui, laikantis šių sąlygų:

• Turite iš karto informuoti pardavėją arba JCS (Europe) apie įvykusį gedimą;

• Prietaisas nebuvo niekaip modifikuojamas ar taisomas kitų negu JCS (Europe) įgaliotų asmenų. 

Gamintojo garantija negalioja, jeigu gedimai įvyksta dėl šių priežasčių:

• Naudojant prietaisą netinkamai ir nesilaikant naudotojo vadove pateiktų nurodymų;

• Specialiai gadinant prietaisą;

• Naudojant prietaisą įjungtą į netinkamos įtampos elektros lizdą;

• Dėl gamtos reiškinių arba įvykių ne JCS (Europe) kontrolės ribose;

• Jeigu prietaisą taisė ar keitė kiti nei JCS (Europe) įgalioti asmenys.

Garantija nedengia atvejų, kai prietaisas normaliai nusidėvi jį įprastai naudojant, pvz. truputį pakinta jo spalva arba susibraižo

paviršius.

Garantija galioja tik prietaisą naudojant pirmam prietaiso pirkėjui ir netenka galios, jeigu prietaisas naudojamas kaip bendrojo

naudojimo prietaisas arba pagal komercinę paskirtį.

Išsamesnės informacijos kreipkitės į pardavėją.

Išmetimas ir aplinkos apsauga

Nemeskite šio prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis. Nebenaudojamais elektriniais ir elektroniniais prietaisais atsikratykite

nustatytuose  surinkimo  ir  perdirbimo  punktuose.  Išsamesnės  informacijos  apie  antrinį  atliekų  panaudojimą  kreipkitės  į

pardavėją arba vietines valdžios institucijas.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104

www.krinona.lt


