
LYGINTUVAS SU GARO GENERATORIUMI

FAKIR RAPHAEL PLUS FKRAPHAELPLUS
NAUDOTOJO VADOVAS

Sudedamosios dalys

Naudojimo instrukcijų informacija
Dėkojame, kad pasirinkote FAKIR RAPHAEL PLUS lygintuvą su garų

generatoriumi.  Prietaisas  sukurtas  ir  pagamintas  taip,  kad

galėtumėte juo naudo s be jokių rūpesčių daugybę metų.

Nors  veikiausiai  jau  esate  naudojęsi  panašiais  prietaisais,

rekomenduojame  a džiai  perskaity  naudojimo  instrukcijas,  kad

visuomet,  naudodami  prietaisą,  galėtumėte  džiaug s  puikiais

rezultatais.

Svarbi saugumo informacija
Naudodami elektrinius  prietaisus,  visuomet laikykitės  pagrindinių

saugumo taisyklių.

1. Perskaitykite visą naudotojo vadovą.

2. Įsi kinkite,  kad  prietaiso  e ketėje  nurodyta  elektros

srovės  įtampa  sutampa  su  Jūsų  namuose  ekiamos

elektros srovės įtampa.

3. Nenaudokite prietaiso, jeigu jo korpusas, laidas, lemputės ar kištukas yra pastebimai pažeis , taip pat jeigu prietaisas

buvo numestas arba jeigu iš jo teka vanduo. Nuneškite prietaisą į ar miausią įgaliotą techninės priežiūros centrą, kad

patyrę specialistai jį apžiūrėtų ir pataisytų. Tik taip išvengsite pavojaus sveikatai.

4. Neleiskite, kad laidas liestųsi prie įkaitusio lygintuvo pado.

5. Liesdami įkaitusias metalines prietaiso dalis, karštą vandenį ar garus, rizikuojate nusidegin .

6. Neleiskite, kad laidas kybotų ant stalo ar spintelės krašto. Neleiskite jam gulė  ant įkaitusių paviršių.

7. Nemerkite  lygintuvo į  vandenį  ar  kitus  skysčius,  nes  gali  nukrės  elektra.  Tokiu  atveju  nebenaudokite  prietaiso  ir  jį

išmeskite.

8. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.

9. Nepalikite į rozetę įjungto prietaiso be priežiūros, ypač ant lyginimo lentos.

10. Visada laikykite ir naudokite prietaisą ant stabilaus, lygaus ir horizontalaus paviršiaus.

11. Naudodami kitus nei gamintojo rekomenduojamus prietaiso priedus, rizikuojate susižeis  arba apgadin  prietaisą.

12. Kai dedate prietaisą ant stovelio, įsi kinkite, kad paviršius, ant kurio jis stovi, yra tvirtas ir stabilus.

13. Naudojant prietaisą, vandens išbėgimo kištukas turėtų bū  visuomet sandariai uždarytas.

14. Niekada nepilkite į vandens talpyklą karšto vandens, aroma nių medžiagų, acto, krakmolo, nuosėdų valymo medžiagos,

audinių minkš klio ar kitų cheminių medžiagų.

15. Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, baigę naudo  prietaisą, prieš pildydami vandens talpyklą ir prieš prietaisą valydami.

16. Naudokite prietaisą k pagal nurodytą paskir .

17. Nepalikite į mai nimo lizdą įjungto prietaiso be priežiūros.

18. Prieš pildydami vandens talpyklą, ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.

19. Naudokite ir laikykite lygintuvą k ant tvirto paviršiaus.

20. Nenaudokite numesto ar pastebimai pažeisto prietaiso.

21. Nenaudokite atvirame ore.

22. Išsaugokite šias instrukcijas.
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23. Draudžiama palik  į rozetę įjungtą prietaisą be priežiūros.

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

vėsta.

25. Nenukreipkite garų ar vandens srovės link prietasų, turinčių elektrinių detalių, pvz. vidinės orkaitės dalies.

26. Baigę naudo  prietaisą, taip pat prieš jį valydami ar prižiūrėdami, ištraukite jo kištuką iš rozetės.

27. Prietaisą naudojant, jo paviršiai gali labai įkais .

 LIESDAMI ĮKAITUSIAS METALINES DALIS, KARŠTUS GARUS AR VANDENĮ, RIZIKUOJATE NUSIDEGINTI. NAUDODAMI PRIETAISĄ,

BŪKITE LABAI ATSARGŪS.

Sudedamosios dalys
1. Padas

2. Lygintuvo korpusas

3. Rankena

4. Garų valdiklis

5. Temperatūros rankenėlė

6. Temperatūros indikatorius

7. Atleidimo mygtukas

8. Priekinis laikiklio kabliukas

9. Termoizoliacinė pagalvėlė

10. Nugarinis laikiklio kabliukas

11. Garų generatorius

12. Valdymo pultelis

13. Laido gnybtas

14. Užrakto mygtukas

15. Laido vyniojimo įlaida

16. Talpyklos pildymo kištukas

17. Vandens talpykla

18. Paleidiklis

19. Minimali parink s

20. 1-as nustatymas

21. 2-as nustatymas

22. 3-as nustatymas

23. Maksimali parink s

Valdymo pultas

1. Įjungimo indikatorius

2. Nuosėdų šalinimo indikatorius

3. Besibaigiančio vandens indikatorius

4. ON/OFF mygtukas

5. Garų mygtukas

6. Didelio garų srovės intensyvumo indikatorius

7. Vidu nio garų srovės intensyvumo indikatorius

8. Mažo garų srovės intensyvumo indikatorius

Techniniai duomenys
Galia: 2000-2400 W

Įtampa: 220-240 V

Dažnis: 50/60 Hz

Tarnavimo trukmė: 7 metai

 Paleidiklis  . Viena ranka laikydami vandens talpyklos rankenėlę, pirštu paspauskite paleidiklį. Tada galite išim  talpyklą ir 
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pripildy  ją vandeniu.

 Vandens talpyklos pildymo kaištukas  . Talpyklos pildymo kaištukas yra įstatytas į vandens talpyklą. Jeigu talpykloje trūksta 

vandens, išimkite jį ir supilkite vandenį. Pripildę talpyklą, uždarykite kaištuką.

 Atleidimo mygtukas  . Pirštu paspauskite atleidimo mygtuką. Laikydami už lygintuvo rankenėlės, pasukite lygintuvą prieš 

laikrodžio rodyklę.

 Nugarinis laikiklio kabliukas  . Kai norite padė  lygintuvą ant termiškai izoliuoto padėkliuko, įstatykite nugarinę lygintuvo 

dalį į nugarinį laikiklio kabliuką. Tada uždėkite padą ant užrakto mygtuko ir paspauskite mygtuką žemyn. Sukite lygintuvą 

laikrodžio rodyklės kryp mi tol, kol lygintuvas prisitvir ns prie priekinio laikiklio ir atsidurs ant termiškai izoliuoto 

padėkliuko.

 Priekinis laikiklio kabliukas  . Galite laiky  lygintuvą ant priekinio kabliuko, kai jį naudojate, arba pritvir n  lygintuvą prie 

priekinio kabliuko, baigę lygin .

 ON/OFF mygtukas  . Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę ir paspauskite ON/OFF mygtuką. Pasigirs garsinis signalas, ir įsižiebs

įsijungusio prietaiso indikatorius. Pradės žybsė  automa škai parinktas mažo garų srovės intensyvumo indikatorius. 

Palaikykite ON/OFF mygtuką paspaustą 2 sekundes. Pasigirdus garsiniam signalui, užges įjungimo ir garų srovės 

indikatoriaus lemputės. Prietaisui bus nutraukiamas elektros ekimas.

 Temperatūros valdiklis  . Pasukite valdiklį, kad nustatytumėte lyginamam drabužiui nkamiausią temperatūrą.

 Temperatūros indikatorius  . Prietaisui kaistant, įsižiebs temperatūros indikatorius. Prietaisui įkaitus iki numatytos 

temperatūros, lemputė užges. Prietaisą naudojant, temperatūros indikatorius tai įsižiebs, tai užges, taip parodydamas, 

kad palaikoma numatyta prietaiso temperatūra.

 Garų mygtukas  . Vienu mygtuko paspaudimu galėsite pasirink  silpną, vidu nę ar s prią garų srovę. Pasirinkite 

pageidaujamą nustatymą, paspausdami garų mygtuką. Trys garų lygio indikatoriai parodys srovės s prumą. Automa škai 

nustatyta parink s – silpna garų srovė. Pasirinkus vieną iš garų lygio nustatymų, pradės žybsė  jo indikatoriaus lemputė. 

Po keleto minučių lemputė degs be perstojo. Prietaisas pradės generuo  garus. Galėsite pradė  naudo  prietaisą 

lyginimui.

 Besibaigiančio vandens indikatorius  . Jeigu talpykloje baigiasi vanduo, pasigirs du pyptelėjimai ir įsižiebs indikatoriaus 

lemputė. Išsijungs garų generatorius. Įpilkite į talpyklą vandens.

 Nuosėdų šalinimo indikatorius  . Įsižiebus nuosėdų šalinimo indikatoriui, žinosite, kad prietaiso garų generatoriuje 

susikaupė daug kalkių nuosėdų, kurias reikia pašalin . Pašalinus nuosėdas, indikatoriaus lemputė užges.

 Vandens išbėgimo kamštelis  . Atverkite šį kamštelį, kad išvalytumėte garų generatorių (žr. 4 pav.).

 Laido gnybtas  . Kai nenaudojate prietaiso, padėkite lygintuvą ir jo laidą saugo . Ištraukite laido gnybtą ir apvyniokite laidą 

aplink vyniojimo įlaidą, tada įstumkite laido gnybtą atgal į vietą.

 Užrakto mygtukas  . Šiuo mygtuku galite pritvir n  lygintuvą prie termiškai izoliuoto padėkliuko.

 Automa nio išsijungimo funkcija  . Prietaisas automa škai išsijungs, jeigu nenaudosite garų purškimo funkcijos 10 minučių.

Prieš pirmą kartą naudojant prietaisą
1. Pašalinkite lipdukus, apsauginę plėvelę ar kitas pakuotės medžiagas nuo lygintuvo pado.

2. Įkai nkite lygintuvą iki maksimalios temperatūros. Keletą minučių lyginkite sudrėkinto audinio gabalėlį, kad pašalintumėte

ant pado susikaupusių medžiagų likučius. Lygindami laikykitės nurodymų, pateiktų skiltyje „Lyginimas garais“.

☞ATKREIPKITE DĖMESĮ! Pirmą kartą naudodami prietaisą, galite užuos  specifinį kvapą. Tai visiškai normalu. Nemalonus kvapas

turėtų netrukus išnyk .

☞ATKREIPKITE DĖMESĮ! Pirmą kartą naudojant prietaisą, iš prietaiso pado gali pradė  verž s nešvarumai. Tai visiškai normalu. Jie yra

visiškai nekenksmingi ir turėtų netrukus išnyk .

☞ATKREIPKITE DĖMESĮ! Įjungus prietaisą, galite išgirs  veikian  garų generatoriaus siurblį. Tai visiškai normalu ir reiškia, kad į garų 

generatorių yra pumpuojamas vanduo.

☞ATKREIPKITE DĖMESĮ! Kaistant prietaiso padui, iš pado automa škai apie 3 sekundes veršis silpna garų srovė. Tai visiškai normalu.

Naudojimas  
Prietaisas turi 2 lyginimo funkcijas – sauso lyginimo ir lyginimo garais. 

Sausas lyginimas be garų

1. Padėkite garų generatorių ant tvirto ir lygaus paviršiaus.
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2. Paspauskite atleidimo mygtuką. Laikydami už rankenėlės, pasukite lygintuvą prieš laikrodžio rodyklę. Pritvir nkite lygintuvą

prie  priekinio  garų  generatoriaus  laikiklio  kabliuko.  Naudojant  lygintuvą,  nereikės  jo  pritvir n  prie  termiškai  izoliuoto

padėkliuko.

 DĖMESIO! Niekada nespauskite užrakto mygtuko, norėdami išim  lygintuvą, nes galite susižeis .

Lyginimas garais

1. Laikydami  už  vandens  talpyklos  rankenėlės,  paspauskite  paleidimo mygtuką  ir  išimkite  talpyklą.  Ištraukite  kamštuką  ir

pripilkite į talpyklą vandens. Kad prietaisas tarnautų ilgiau, rekomenduojame naudo  k dis liuotą vandenį. Tada įstatykite

kamštelį atgal. Maksimalus talpyklos tūris – 1,5 l. Nepilkite vandens virš MAX lygio žymos.

2. Įstatykite vandens talpyklą atgal į vietą.

3. Paspauskite atleidimo mygtuką. Laikydami už rankenėlės, sukite lygintuvą prieš laikrodžio rodyklę (1 pav.). Padėkite lygintuvą

ant garų generatoriaus priekinio kabliuko. Naudojant lygintuvą, nereikės jo pritvir n  prie termiškai izoliuoto padėkliuko.

4. Įstatykite kištuką į sieninę rozetę. Paspauskite ON/OFF mygtuką. Pradės žybsė  iš anksto nustatytos silpnos garų srovės

parink es  indikatorius.  Temperatūros  valdikliu  pasirinkite  reikiamą  nustatymą.  Garų  srovės  intensyvumą  rinkitės  pagal

lyginamos medžiagos rūšį. Įsižiebs temperatūros indikatorius. Žr. skil  „Lyginimo patarimai“.

5. Po keleto minučių užgesus temperatūros indikatoriui, žinosite, kad padas įkaito iki reikiamos temperatūros. Jeigu pasirinkto

garų srovės intensyvumo indikatorius nustojo žybsė  ir pradėjo deg  visą laiką, tai reiškia, kad galite išim  lygintuvą ir lygin

drabužius, paspausdami garų valdiklį.

6. Galite pasirink  reikiamą garų kiekį pagal drabužio pą. Galimi trys pasirinkimo variantai – silpna, vidu nė ir s pri garų srovė.

Įsi kinkite, kad talpykloje pakanka vandens.

 DĖMESIO! Nelieskite įkaitusio prietaiso pado, jam neatvėsus. Niekada nenukreipkite garų srovės į aplinkinius.

7. Baigę lygin , paspauskite ir palaikykite ON/OFF mygtuką. Prietaisas išsijungs. Užges visos indikatoriaus lemputės. Ištraukite

prietaiso kištuką iš rozetės. Nelieskite įkaitusio prietaiso pado.

8. Prietaisui atvėsus, galite padė  lygintuvą atgal ant termiškai izoliuoto padėkliuko. Pirmiausia įstatykite lygintuvo nugarėlę į

nugarinį  laikiklio  kabliuką.  Tada užfiksuokite pado užrakto gnybtą ir  sukite lygintuvą pagal laikrodžio  rodyklę tol,  kol  jis

prisitvir ns prie priekinio laikiklio kabliuko (žr. 2 pav.). Lygintuvas prisitvir ns prie termiškai izoliuoto padėkliuko.

 DĖMESIO! Lygindami ar baigę lygin , dėkite įkaitusį prietaiso padą k ant termiškai izoliuoto padėkliuko.

Valymas ir priežiūra  
Prieš valydami prietaisą, ištraukite jo kištuką iš rozetės ir leiskite prietaisui atvės .

1. Nuvalykite nešvarumus nuo pado, naudodami sudrėkintą skudurėlį ar neėsdinan  skystą valiklį.

☞ATKREIPKITE DĖMESĮ! Norėdami nuvaly  padą, nenaudokite ėsdinančių cheminių valiklių ir medinių ar metalinių įrankių.

2. Valykite viršu nę lygintuvo dalį minkštu sudrėkintu skudurėliu. Nuvalykite susikondensavusį vandenį nuo garų generatoriaus

ir lygintuvo padėkliuko sausu skudurėliu.

3. Norėdami pašalin  vidinėje garų generatoriaus dalyje susikaupusias kalkių nuosėdas, padėkite lygintuvą horizontaliai  ant

lygaus paviršiaus. Tada palenkite garų generatorių ir atsukite vandens išbėgimo kamštelį, naudodami specialų atsuktuvą.

Norėdami išvaly  garų generatorių, žr. 4 pav.
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☞ATKREIPKITE DĖMESĮ! Jeigu pametėte prietaiso atsuktuvą, galite atsuk  vandens išbėgimo kamštelį moneta.

4. Išvalę generatorių, tvirtai užsukite vandens išbėgimo kamštelį ir pastatykite garų generatorių stačią.

5. Jeigu ilgą laiką  nenaudojate prietaiso,  išpilkite  vandenį  iš  talpyklos  ir  padėkite  lygintuvą saugo  ant termiškai  izoliuoto

padėkliuko.

6. Apvyniokite prietaiso laidą ir kištuką apie laiko įlaidą. Užtvir nkite laidą gnybtais.

☞ATKREIPKITE DĖMESĮ! Pritvir nę lygintuvą prie termiškai izoliuoto padėklo, įsi kinkite, kad galite pakel  visą garų generatorių kartu

su lygintuvu, kilstelėdami prietaisą už rankenėlės.

Lyginimo patarimai  

 Pa krinkite, ar drabužis turi e ketę, kurioje pateik  lyginimo nurodymai. Laikykitės šių nurodymų.

 Prietaisas greičiau įkaista nei atvėsta. Todėl pradėkite lygin  nuo drabužių, kuriems užtenka žemiausios temperatūros, pvz.

audinių iš sinte nio pluošto.

 Jeigu  drabužį  sudaro  įvairių  rūšių  audiniai,  rinkitės  lyginimo  temperatūrą  pagal  audinį,  kuriam  užtenka  žemiausios

temperatūros.

 Šilkas ir ki  audiniai, kurie gali pradė  blizgė , turėtų bū  lyginami išvers . Velve niai audiniai turėtų bū  lyginami k viena

kryp mi, lengvai juos paspaudžiant. Nuolat judinkite lygintuvą – ilgai nepalikite jo vienoje vietoje.

 Leidžiama  lygintuvu  lygin  100% vilnos  audinius.  Nustatykite  maksimalią  temperatūrą  ir  naudokite  sausą  audeklą  kaip

kilimėlį.

 Niekada nelyginkite užtrauktukų ir kniedžių, nes galite apgadin  padą. Lyginkite aplink dekoratyvines drabužių detales.

☞ATKREIPKITE DĖMESĮ!  Lyginant vilnonius audinius, jie gali pradė  blizgė . Rekomenduojame išvers  vilnonius drabužius ir lygin

juos iš blogosios pusės.

Lyginimo lentelė

Simbolis Audinys Temperatūra Garai

Sinte ka, šilkas 0-• x

Vilnoniai audiniai •-•• ✓
Medvilnė, linas •••-MAX ✓

Šis simbolis reiškia, kad drabužio negalima lygin .

CE ženklinimo a kimas

Prietaisas a nka Europos Sąjungos elektromagne nio suderinamumo direktyvą 2004/108/EC ir Europos Komisijos mažos įtampos 

direktyvą 2006/95/EC. Jis yra pagamintas, laikan s prietaisų saugumo teisės (GPSG) reikalavimų. Prietaiso e ketėje rasite CE 

ženklinimą.
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Išme mas  

Prietaisui  pradėjus dažnai ges  ir  tapus nebe nkamu naudo , nukirpkite iš  rozetės ištrauktą prietaiso kištuką su laidu. Išmeskite

a tarnavusį prietaisą, laikydamiesi Jūsų šalyje galiojančių aplinkos apsaugos įstatymų.

Nemeskite elektroninių  ir  elektrinių  prietaisų kartu  su bui nėmis  atliekomis.  Nuneškite a tarnavusį  prietaisą  į  bui nės  technikos

perdirbimo centrą.

Prietaiso pakuotė pagaminta iš pakarto nai panaudojamų medžiagų. Išrūšiuokite pakuotę sudarančias medžiagas ir išmeskite jas.

Norėdami daugiau sužino  apie atliekų perdirbimą, kreipkitės į vie nes valdžios ins tucijas arba pardavėją. Išmeskite tokias prietaisų

detales kaip dulkių maišeliai ir filtrai kartu su bui nėmis atliekomis.

Transportavimas

Gabenkite prietaisą originalioje gamintojo pakuotėje arba kitokioje paminkš ntoje pakuotėje, kad nepakentumėte prietaisui.
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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


