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Saugumo taisyklės
Svarbios  saugaus  prietaiso  naudojimo  taisyklės.  Prieš  pradėdami  naudoti  prietaisą,  atidžiai  perskaitykite  šiame  naudotojo  vadove  pateikiamą

informaciją. Išsaugokite šį naudotojo vadovą, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuoti.

 Kad prietaisas tarnautų ilgiau, rekomenduojame naudoti tik distiliuotą vandenį

 Vaikai (ne jaunesni nei 8 metų) ir žmonės, kurie dėl įvairių priežasčių neturėtų savarankiškai naudotis prietaisu, prietaisu naudotis

gali tik prieš tai tinkamai apmokyti saugiai naudotis prietaisu ir gerai suprasdami sveikatai galinčias kilti grėsmes.

 Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. 

 Neleiskite vaikams neprižiūrimiems suaugusiųjų taisyti ir valyti prietaiso.

 Laikykite prietaisą ir jo laidą jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje, ypač kai prietaisas yra įjungtas arba vėsta.

 Nepalikite į maitinimo lizdą įjungto prietaiso be priežiūros.

 Prieš pildami vandenį į talpyklą, ištraukite prietaiso kištuką iš maitinimo lizdo.

 Naudokite prietaisą ant tvirto, stabilaus, 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  prietaiso  maitinimo   laidas,   leiskite,  kad   jį  pakeistų  gamintojas,   įgalioto   techninio  aptarnavimo  centro

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

 Naudokite  prietaisą tik  pagal  nurodytą paskirtį.  Prietaisas  nepritaikytas  naudoti  atvirame  ore.  Naudokite  prietaisą tik  namuose   ir  tik

uždarose patalpose.

 Prieš įjungdami prietaisą arba liesdami jo kištuką, 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.

 Prieš valydami prietaisą ir padėdami jį saugoti, 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. Garų purškimo funkcijos užraktas

2. Temperatūros indikatoriaus lemputė

3. Garų purškimo mygtukas

4. Temperatūros valdiklis

5. Garų žarnelė

6. Temperatūros nustatymo žiedelis

7. Temperatūros indikatorius

8. Padas

9. Šildytuvo plovimo kištuko dangtelis

10. Šildytuvo   plovimo   kištukas   (po

dangteliu)

11. Lygintuvo stovelis

12. „Trūksta vandens“ lemputė

13. Garų paruošimo lemputė

14. Garų srovės valdiklis

15. ON/OFF mygtukas

16. Vandens pylimo snapelis

17. Vandens talpykla

18. Vandens talpyklos nuėmimo mygtukas

19. Laido laikiklis

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

Padėkite garų generatorių ant lyginimo lentos arba tvirto, karščiui atsparaus paviršiaus tokiame pačiame aukštyje, kaip ir lyginimo lenta.

Pirmą kartą naudodami prietaisą, galite  užuosti  specifinį  kvapą arba pastebėti  pirmas  keletą minučių  iš  prietaiso  kylančius  dūmus.  Tai  visiškai

normalu. Nemalonus kvapas ir dūmai turėtų netrukus išnykti.

Pripildymas vandeniu
Dėmesio: nepilkite į garų generatoriaus talpyklos vandenį skalbinių minkštiklio, krakmolo ar kitų cheminių medžiagų.

Pilkite į garų generatoriaus talpyklą tik šaltą distiliuotą vandenį.

1. Nuimkite vandens talpyklą, paspausdami talpyklos nuėmimo mygtuką, esantį talpyklos apačioje. Išimkite vandens talpyklą [1 pav.].

2. Atverkite talpyklos pildymo dangtelį. Pripilkite šalto distiliuoto vandens iki MAX žymos [2 pav.].

3. Užverkite talpyklos pildymo dangtelį ir prijunkite vandens talpyklą prie prietaiso pagrindo taip, kad ji užsifiksuotų. Tinkamai prijungus

talpyklą, matomas raudonas fiksatoriaus stulpelis.

Pirmą kartą naudojant prietaisą arba perplovus šildytuvą, siurblys išpumpuos labai daug vandens. Jei reikia, pakartotinai pripildykite talpyklą.

Pakartotinis pripildymas naudojant

Naudodami prietaisą, galite pripildyti garų generatoriaus talpyklą jos nenuimdami. Pradėjus žybsėti lemputei, reiškiančiai, kad trūksta vandens,

žinosite, kad laikas pripildyti vandens talpyklą.

Atverkite talpyklos pildymo dangtelį ir įpilkite vandens. Nepilkite vandens virš ant talpyklos esančios MAX žymos [3 pav.].

Lyginimas be garų
Dėmesio: praeina šiek tiek laiko, kol lygintuvas įkaista ir atvėsta. Pakeitę temperatūros nustatymus, palaukite, kol prietaisas prisitaikys prie naujų

nustatymų.
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1. Temperatūros nustatymo žiedeliu pasirinkite reikiamą temperatūrą. 

2. Temperatūros   indikatoriaus   lemputei   užgesus,   žinosite,   kad   garų   generatorius   paruoštas   naudoti.   Lyginimo  metu   temperatūros

indikatoriaus lemputė tai įsižiebs, tai užges.

3. Išlyginkite skalbinius, nespausdami garų purškimo mygtuko ar garų purškimo funkcijos užfiksavimo mygtuko.

Lyginimas garais
Dėmesio:  lygindami  garais,  palaukite,  kol   lygintuvas   įkais   iki  nustatytos  temperatūros,  nes  kitaip   iš  pado  gali  pradėti  tekėti  vanduo.  Prietaisą

naudojant, gali labai įkaisti garų žarnelė ir lygintuvo stovelis.

1. Pripilkite į talpyklą vandens.

2. Įstatykite generatoriaus kištuką į rozetę ir paspauskite ON/OFF mygtuką, kad jį įjungtumėte.

3. Temperatūros valdikliu nustatykite pageidaujamą temperatūrą. Norint lyginti garais, ji turėtų būti tarp   ir MAX, kitaip iš pado pradės

tekėti vanduo.

4. Prietaisui  šylant,  įsižiebs  temperatūros  indikatoriaus  lemputė.  Lemputei  užgesus,  žinosite, kad  garų generatorius sušilo  iki  nustatytos

temperatūros. Lyginimo metu lemputė tai įsižiebs, tai vėl užges. Tai reiškia, kad palaikoma nustatyta temperatūra.

5. Nustatykite   pageidaujamą   garų   srovės   intensyvumą   taip,   kaip   aprašyta   skyrelyje   „Garų   srovės   intensyvumo   nustatymas“.  Garų

generatoriui  kaitinant  vandenį  garams,  žybsės  garų  indikatoriaus   lemputė.  Šiai   lemputei  nustojus  žybsėti,  žinosite,  kad  generatorius

paruoštas naudoti. Lyginimo metu garų indikatoriaus lemputė gali kartkartėmis pradėti žybsėti. Tai visiškai normalu.

6. Pridėję lygintuvo padą prie medžiagos, paspauskite ir keletą sekundžių palaikykite paspaustą garų purškimo mygtuką. Nereikia laikyti

mygtuko paspausto visą laiką: net ir atleidus mygtuką, iš pado dar keletą sekundžių skirsis garai. Jei norite, kad iš pado skirtųsi daugiau

garų, pakartotinai spustelėkite mygtuką.

Prieš padėdami lygintuvą ant stovelio, visuomet spustelėkite garų purškimo mygtuką ir taip pašalinkite likusius garus.

Lyginimo metu keičiasi siurblio darbo našumas: jis tai pradės veikti smarkiau, tai sustos. Tai visiškai normalu.

Garų srovės intensyvumo nustatymas
Pasukus srovės intensyvumo valdiklį laikrodžio rodyklės kryptimi, garų srovė sustiprės, o pasukus prieš laikrodžio rodyklę – susilpnės. Išjunkite garų

purškimo funkciją, pasukdami garų srovės valdiklį prieš laikrodžio rodyklę iki OFF žymos.

Vertikalus lyginimas garais
Vertikalus lyginimas garais skirtas vertikaliai kabantiems daiktams, pvz. užuolaidoms, švarkams, kostiumams ir paltams, lyginti.

Laikykite lygintuvą vertikaliai ir retkarčiais paspauskite garų purškimo mygtuką.

Garų purškimo funkcijos užfiksavimo mygtukas
Kad lyginti būtų lengviau, galite nustatyti, kad garai būtų purškiami, nelaikant garų purškimo mygtuko paspausto.

1. Į priekį stumtelėkite garų purškimo užrakto mygtuką. Skirsis nepertraukiama garų srovė [4 pav.].

2. Norėdami nutraukti  nepertraukiamą garų tiekimą,  pastumkite  mygtuką atgal.  Visuomet,  prieš  padėdami  lygintuvą atgal  ant stovelio,

išjunkite nepertraukiamo garų tiekimo funkciją [5 pav.].

Nuosėdų valymo sistema
Priklausomai  nuo naudojimo dažnumo ir naudojamo vandens kietumo, keiskite generatoriaus nuosėdų valymo filtro  kasetę maždaug kartą per

tris‐šešis mėnesius (prietaisą naudojant dukart per savaitę).

Dėmesio:  jeigu   laikas  pakeisti  nuosėdų filtrą nauju,  NENAUDOKITE  generatoriaus,   įpylę į  jį    distiliuoto  vandens,  nes  galite  apgadinti  prietaisą.

NENAUDOKITE generatoriaus, neįstatę nuosėdų valymo filtro.

Pakeiskite nuosėdų valymo filtrą nauju, kaskart pradėjus žybsėti nuosėdų filtro indikatoriaus lemputei. Jei negalite greitai pakeisti filtro kasetės

nauja, tęskite lyginimą, ir naudokite distiliuotą vandenį.

1. Paspauskite vandens talpyklos nuėmimo mygtuką.

2. Nuimkite vandens talpyklą.

3. Laikydami už jungiamosios detalės viršuje, ištraukite seną nuosėdų filtro kasetę iš kasetės skyrelio po vandens talpykla [6 pav.]. Išėmus

seną   filtro  kasetę,  kasetės   skyrelyje  gali  būti   likę   šiek   tiek  vandens.  Prieš   įdėdami  naują   filtro  kasetę,  nusausinkite   skyrelį   švariu

skudurėliu ar popieriniu rankšluosčiu.

4. Įstatykite naują filtro kasetę, paspausdami ją žemyn [7 pav.].

5. Atgal įstatykite vandens talpyklą.

Valymas ir priežiūra
Baigę naudoti prietaisą ir prieš jį valydami, leiskite generatoriui visiškai atvėsti. Nuvalykite lygintuvo padą minkštu ir drėgnu skudurėliu. Pašalinkite

prie pado pridegusį poliesterį, lygindami drėgną medvilninės medžiagos skiautę, kol generatorius dar neatvėsęs.

Valykite išorines garų generatoriaus dalis minkštu, drėgnu skudurėliu ir nusausinkite šluoste.
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Pašalinkite   pado   skylutėse   susikaupusias   nuosėdas,   galinčias   sumažinti   garų   purškimo   efektyvumą.   Pamirkykite   ausų   krapštuko   galiuką

denatūruotame spirite ir išvalykite nuosėdas, tada nuvalykite drėgnu skudurėliu.

Šildytuvo valymas
Dėmesio: NIEKADA neišimkite šildytuvo valymo kištuko, kol garų generatorius tebėra įkaitęs. Leiskite generatoriui atvėsti bent 2 valandas ir tik

tada ištraukite kištuką.

Kad prietaisas puikiai veiktų, perplaukite garų generatoriaus šildytuvą kartą per mėnesį arba kaskart 10 kartų panaudojus prietaisą.

Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir leiskite prietaisui atvėsti bent 2 valandas. Nuimkite vandens talpyklą.

1. Nuimkite lygintuvą nuo stovelio ir pastatykite ant kojelės. Keletą sekundžių pakratykite generatoriaus pagrindą [8 pav.].

2. Nuimkite šildytuvo plovimo kaiščio dangtelį [9 pav.].

3. Panaudodami monetą, atsukite šildytuvo kaištį [10 pav.].

4. Paverskite generatoriaus pagrindą ant šono ir įpilkite maždaug 300 ml šalto distiliuoto vandens į angą [11 pav.].

5. Keletą sekundžių pakratykite generatoriaus pagrindą, kad vanduo pasiskirstytų po šildytuvą.

6. Išpilkite vandenį į kriauklę.

7. Pakartokite 4‐6 žingsnius.

8. Atgal įstatykite šildytuvo kištuką ir užsukite jį, pasinaudodami moneta.

9. Uždenkite šildytuvo kištuko dangtelį.

Laikymas ir saugojimas
 Prieš padėdami prietaisą saugoti, ištraukite generatoriaus kištuką iš rozetės ir leiskite jam visiškai atvėsti.

 Išpilkite visą vandens talpykloje likusį vandenį.

 Suvyniokite garų žarnelę ir prietaiso laidą apatinėje prietaiso dalyje, kaip parodyta [12 pav.].

Gamintojo garantija

Garantija galioja tik pateikus pirkimo čekį.

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, apibrėžtos šioje garantijoje, nesikerta su įstatymiškai nustatytomis pirkėjo teisėmis. „Jarden Consumer Solutions“ (JCS (Europe))

pasilieka išskirtinę teisę keisti garantijos sąlygas. 

JCS (Europe) garantinio laikotarpio  metu pasižada nemokamai pataisyti arba pakeisti sugedusį prietaisą arba jo detales, jeigu laikomasi šių

sąlygų:

 Iš karto informuojate 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   tiesiai   iš  gamintojo  ar  prekybos  agento  prietaisą   įsigijusiam  pirkėjui   ir  netenka  galios,   jeigu   jis

naudojamas kaip bendrojo naudojimo prietaisas arba pagal komercinę paskirtį.

Išsamesnės informacijos kreipkitės į pardavėją.

Išmetimas

Nemeskite elektrinių prietaisų kartu su buitinėmis atliekomis. Nebenaudojamais prietaisais atsikratykite tam skirtuose surinkimo ir perdirbimo

punktuose. Norėdami daugiau sužinoti apie buitinės technikos perdirbimą, kreipkitės į pardavėją arba vietines valdžios institucijas.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8‐37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos: www.krinona.lt


