
LYGINTUVAS CECOTEC Fast & Furious 5040 Absolute
CE05523

NAUDOTOJO VADOVAS

1. Sudedamosios dalys

1. Garų valdiklis.
2. Garų pliūpsnio mygtukas.
3. Purškimo mygtukas.
4. Temperatūros indikatorius.
5. 360° besisukan s laidas.
6. Temperatūros reguliavimo ratukas.
7. Vandens talpykla.
8. Padas.
9. Purškimo anga.
10. Vandens talpyklos dangtelis.
11. Automa nio išsivalymo mygtukas.

2. Saugumo taisyklės
A džiai  perskaitykite  naudojimo  taisykles,  prieš  pradėdami  naudo  prietaisą.  Išsaugokite  instrukcijas,  kad  galėtumėte  vėliau
pasikonsultuo  ar perduo  jas ki ems prietaiso naudotojams.
DĖMESIO: naudokite k dis liuotą arba atvirkš nio osmoso sistema filtruotą vandenį.

 Įsi kinkite, kad naudojama elektros įtampa sutampa su įtampa, nurodyta ant prietaiso e ketės. Sieninė rozetė, į kurią
jungiate prietaisą, turėtų bū  įžeminta.

 Reguliariai  krinkite,  ar  mai nimo laidas  nebuvo  pažeistas.  Jei  laidas  yra pažeistas,  jį  turėtų pakeis  įgaliotas klientų
aptarnavimo centras, kad išvengtumėte pavojų sveikatai.

 Nemerkite prietaiso laido, kištuko ar kitos nenuimamos dalies į vandenį ar kitus skysčius. Saugokite elektrines prietaiso
dalis nuo vandens. Prieš liesdami kištuką ir įjungdami prietaisą, įsi kinkite, kad Jūsų rankos yra sausos.
DĖMESIO: prietaisui įkritus į vandenį, nedelsiant išjunkite kištuką iš el. nklo lizdo. Nelieskite vandens.

 Nenaudokite atvirame ore.
 Nelankstykite,  neužstatykite  ir  kitaip  negadinkite  mai nimo  laido.  Saugokite  jį  nuo  aštrių  kampų  ir  šilumos  šal nių.

Neleiskite jam lies s prie įkaitusių paviršių. Nepalikite laido kybo  ant stalo ar spintelės krašto.
 Prietaisas neskirtas naudo  su išoriniu laikmačiu ar atskirtu nuotolinio valdymo pulteliu/sistema.
 Iškart po naudojimo išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš el. nklo lizdo. Traukite už kištuko, bet ne už laido.
 Prietaisas skirtas audinių lyginimui namuose. Jis nepritaikytas komerciniam naudojimui.

ĮSPĖJIMAS: nelyginkite audinių, esančių ant kūno.
 Nenaudokite jokių kitų gamintojų priedų ar papildomų dalių.
 Vaikai (nuo 8 m. amžiaus), sutrikusių pro nių, ju minių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentė  dėl savo

neprityrimo ar reikiamų žinių stokos, prietaisu naudo s gali k prieš tai nkamai apmoky , gerai suprasdami grėsmes,
galinčias kil  prietaisą naudojant, ir/ar prižiūrimi už juos atsakingo asmens.
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 Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Prižiūrėkite vaikus, kai prietaisas naudojamas netoliese.
 Laikykite prietaisą ir jo laidą vaikams iki 8 m. nepasiekiamoje vietoje.
 Padėkite prietaisą ant lygaus, stabilaus, sauso, karščiui atsparaus paviršiaus.
 Nelieskite įkaistančių prietaiso paviršių naudojimo metu ir iškart po naudojimo, nes galite s priai nusidegin .
 Iškart atjunkite prietaisą iš el. nklo, jei naudojimo metu pastebėjote, kad jis pradėjo rūk . Kreipkitės į servisą.
 Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros net trumpam laikui.
 Pilant ar išpilant vandenį iš talpyklos, prietaisas turi bū  atjungtas iš el. nklo.
 Talpyklos dangtelis turi bū  uždarytas, kai prietaisas yra įjungtas.
 Būkite  atsargūs,  kad nenusidegintumėte karštu lygintuvo lyginimo paviršiumi,  karštu vandeniu,  karštais  garais.  Būkite

atsargūs pildydami prietaisą vandeniu ar apversdami prietaisą.
 Nenukreipkite garo srovės į žmones ar gyvūnus, kad nenudegintumėte.
 Prietaisą laikykite ir naudokite ant lygaus, stabilaus paviršiaus.
 Naudojant  prietaisą  maksimalia  temperatūra  i n  ilgą  laiką,  spalvos  gali  išbluk .  Tačiau  tai  neturės  įtakos  veikimo

efektyvumui.
 Nebandykite prietaiso taisy  patys. Esant gedimui, kreipkitės į servisą.
 Valykite ir prižiūrėkite prietaisą laikydamiesi šių instrukcijų patarimų. Prieš valydami išjunkite prietaisą ir įsi kinkite, kad jis

pilnai atvėso.
 Vaikai neturėtų valy  prietaiso.
 Laikykite prietaisą sausoje, vėsioje vietoje.
 Gamintojas ir ekėjas neprisiima atsakomybės už prietaiso naudojimą ne pagal paskir  ir nesilaikant instrukcijų nurodymų.
 Pastebėjus prietaiso ar mai nimo laido pažeidimą, iškart nutraukite prietaiso naudojimą ir kreipkitės į servisą.
 Prietaisą  laikius  žemesnėje  nei  0°C  temperatūroje,  prieš  naudojimą  jis  turi  bū  palaikytas  kambario  temperatūroje

mažiausiai 2 val.
PASTABA:  prietaisas  yra praėjęs gamyklinį testavimą, kuris susideda iš  vandens talpyklos pripildymo, ją testuojant. Po
testavimo talpyklą yra išpilama ir nusausinama, tačiau joje retu atveju vis dar gali bū  likęs nedidelis kiekis vandens.

3. Prieš pradedant naudo
Išimkite prietaisą iš dėžutės. Pašalinkite pakuotės medžiagas. Įsi kinkite, kad pakuotėje yra visos reikiamos dalys, pa krinkite, ar jos
nėra pažeistos. Pastebėjus pažeidimą, kreipkitės į servisą. Nenaudokite prietaiso, jei jis ar jo mai nimo laidas ir kištukas regimai
pažeis .
Atkreipkite dėmesį: kai kurios lygintuvo dalys buvo pateptos aliejumi gamykloje, todėl, pirmą kartą įjungus prietaisą, prietaisas gali
pradė  rūk . Praėjus šiek ek laiko tai išnyks.

 Pastatykite prietaisą ant lygaus,  stabilaus,  karščiui  atsparaus paviršiaus.  Nestatykite prietaiso šalia  karščio ar  drėgmės
šal nių.

 Įkiškite kištuką į nkamos įtampos el. nklo lizdą.

Vandens talpyklos pripildymas
1. Prieš pildydami talpyklą vandeniu, ištraukite kištuką iš el. nklo lizdo.
2. Pasukite garų reguliatorių į „0“ poziciją prieš pildami vandenį.
3. A darykite talpyklos dangtelį ir pripildykite vandeniu iki MAX žymos.
4. Uždarykite talpyklos dangtelį, kai naudojate prietaisą.
5. Ištuš nkite talpyklą po kiekvieno naudojimo.

PASTABA: nenaudokite chemiškai nukalkinto ar parfumuoto vandens. Neviršykite MAX žymos.

4. Naudojimas
Paruošimas
Išrūšiuokite lyginamus drabužius pagal tarptau nius simbolius ant e kečių, priklausomai nuo audinio rūšies.
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E ketė Audinio pas Termostato padė s
Sinte ka. Žema temperatūra.

Šilkas, vilna. Vidu nė temperatūra.

Medvilnė, linas Aukšta temperatūra.

Nelyginkite šio audinio.

Pradėkite lygin  nuo audinių,  kuriems reikalinga žemesnė temperatūra.  Tai  pagrei ns  lyginimo procesą ir  sumažins  pakenkimo
audiniui galimybę, nes prietaisas kur kas greičiau įkaista negu atvėsta.

Nukalkinimo funkcija
Ši funkcija padės pašalin  vidinės sistemos kalkių nuosėdas ir prailgin  prietaiso tarnavimo laiką:

1. Išjunkite kištuką iš el. nklo lizdo ir leiskite prietaisui atvės .
2. Pripilkite 3/4 matavimo puodelio vandens. Pridėkite 1 arba nį šaukštelį druskos ir supilkite mišinį į vandens talpyklą.
3. Palikite mišinį talpykloje 15 min., retkarčiais lengvai pateliūskuodami, ir išpilkite. Pakartokite procedūrą du kartus.
4. Perskalaukite talpyklą švariu vandeniu ir išpilkite jį.

Nelašėjimo funkcija
Ši funkcija apsaugo nuo vandens išsipylimo, lašėjimo ir dėmių susidarymo ant audinių lyginant žemoje temperatūroje.
Automa nio išsijungimo funkcija
Prietaisas automa škai išsijungs pastatytas ir paliktas horizontalioje padėtyje 30 s. arba ver kalioje padėtyje 8 min. Pranešdamas
apie automa nį išsijungimą prietaisas pyptelės 6 kartus ir automa nio išsijungimo indikatorius mirksės. Prietaisas užtruks iki 45–60
min., kol pilnai atvės. Norėdami vėl užkai n  prietaisą:

 Pajudinkite prietaisą.

 Automa nio išsijungimo indikatorius nustos mirksė .

 Automa nio išsijungimo indikatorius toliau švies ir prietaisas bus paruoštas naudo .
ECO režimas
Naudokite ECO režimą norėdami garantuo  op malius rezultatus lyginant garais bet kurį audinį. Taip sutaupysite daug el. energijos
sąnaudų.
Sausas lyginimas

1. Pastatykite prietaisą ver kaliai.
2. Įkiškite kištuką į el. nklo lizdą.
3. Nustatykite MIN temperatūrą arba norimą temperatūrą, priklausomai nuo gaminio e ketės. Indikatoriui išsijungus,  tai

reiškia, kad prietaisas paruoštas naudo .
ĮSPĖJIMAS: jeigu temperatūra sumažinama po lyginimo aukšta temperatūra, nepradėkite lygin , kol padas neatvėso iki nustatytos
temperatūros.
Lyginimas su garais

1. Pripildykite talpyklą vandeniu, kai prietaisas yra išjungtas iš el. nklo.
2. Pastatykite prietaisą ver kalioje padėtyje ir įjunkite kištuką į el. nklo lizdą. Nustatykite temperatūros reguliavimo ratuką į

garų padė . Lyginimas su garais galimas k aukšta temperatūra.
3. Leiskite prietaisui įkais , kol nustos švies  indikatorius.
4. Pasukite garų valdiklį į reikiamą padė , priklausomai nuo audinio po.
5. Naudokite garus k su aukščiausia temperatūra. Jeigu nustatyta temperatūra yra per žema, iš pado gali lašė  vanduo. 

Kaip naudo  vandens purškimą

Prieš naudojant purškimo funkciją, pa krinkite audinio e ketę dėl lyginimo instrukcijų, kadangi kai kurie audiniai gali bū  dėmė . Ši
funkcija ypač naudinga norint pašalin  sunkiausiai pasiduodančias raukšles arba, kai reikia papildomos drėgmės. Purškimas gali bū
naudojamas kartu su garu arba lyginant sausaiPaspauskite purškimo mygtuką, kai norite purkš .
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Kaip naudo  garų pliūpsnį

Garų pliūpsnis yra naudingas norint pašalin  atspariausias raukšles audiniuose. Funkciją galima naudo  kartu su garu arba lyginant
sausai.  Paspauskite garų mygtuką,  kad aktyvuotumėte garų pliūpsnį.  Gali  prireik  mygtuką spaus  kelis  kartus.  Palaukite kelias
sekundes, kad garai prasiskverbtų į audinį prieš spausdami mygtuką dar kartą.
PASTABA: op maliems rezultatams už krin  nenaudokite garų pliūpsnio tris kartus iš eilės, kai indikatorius yra išsijungęs.
Po naudojimo

1. Išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš el. nklo lizdo.
2. Ištuš nkite vandens talpyklą. Nelaikykite prietaiso su vandeniu viduje.
3. Leiskite prietaisui pilnai atvės  prieš jį valydami ar padėdami laikymui. Laikykite jį ant pagrindo ver kalioje padėtyje, kad

apsaugotumėte padą nuo įbrėžimų, korozijos ir dėmių.

5.   Valymas ir priežiūra  
Prietaiso išorės valymas

 Išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš el. nklo lizdo. Kaskart, baigę naudo  prietaisą, išpilkite vandenį iš talpyklos ir
leiskite prietaisui visiškai atvės .

 Nenaudokite ėsdinančių valiklių, švei mo miltelių ir šveistukų prietaisui valy .

 Valymui naudokite drėgną, minkštą šluostę.
Pado valymas

 Krakmolas ir kitokie nešvarumai nuo pado gali bū  lengvai pašalin  drėgna šluoste.

 Negremžkite pado jokiais aštriais įrankiais ar metaliniais daiktais ir nedėkite pado ant aštrių paviršių.

 Lyginant  sinte nius  audinius  aukštoje  temperatūroje,  tai  gali  pažeis  ir  audinį,  ir  padą.  Norėdami  pašalin  sinte kos
likučius nuo pado, įkai nkite ir lyginkite per medvilnės šluostę.
DĖMESIO: nenaudokite valymui garinių lygintuvų valiklių, nes tai gali pažeis  prietaisą.

Automa nis išsivalymas
PASTABA:  norėdami  pasiek  geriausius  rezultatus,  naudokite  automa nio  išsivalymo  funkciją  kartą  per  mėnesį  arba  dažniau,
priklausomai nuo poreikio.

1. Pripilkite pusę talpyklos vandeniu ir nustatykite garų valdiklį išjungtoje padėtyje.
2. Pastatykite prietaisą ver kalioje padėtyje.
3. Įkiškite kištuką į el. nklo lizdą.
4. Nustatykite aukščiausią temperatūros parink .
5. Leiskite prietaisui pilnai užkais , kol indikatorius išsijungs.
6. Ištraukite kištuką iš el. nklo lizdo ir laikykite prietaisą horizontalioje padėtyje virš kriauklės.
7. Pasukite garų reguliatorių į MAX padė  arba laikykite automa nio išsivalymo mygtuką, kol visas verdan s vanduo, garai ir

nešvarumai pasišalins.
8. Nuvalykite padą minkšta šluoste ir leiskite jam pilnai atvės .

Prietaiso laikymas
Ištraukite kištuką iš el. nklo lizdo, ištuš nkite vandens talpyklą apversdami prietaisą ir švelniai papurtydami. Leiskite prietaisui
pilnai atvės . Laikykite ver kalioje padėtyje.

6. Techniniai parametrai
Galia: 3000 W.
Srovės įtampa ir dažnis: 220-240 V, 50/60 Hz

7.   A tarnavusių elektrinių prietaisų išme mas    

 Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl  elektros ir  elektroninės įrangos atliekų nuostatas,  draudžiama a tarnavusius elektrinius
prietaisus  išmes  kartu  su  bui nėmis  atliekomis.  Atskirai  juos  perdirbkite,  kad  būtų  pakarto nai  panaudojamos  prietaisus
sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala. 
Ant prietaiso esan s perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie nkamą prietaiso perdirbimą. 
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas

Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt

Pla ntojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000


