
GARINIS LYGINTUVAS FAKIR VEZUV
NAUDOTOJO VADOVAS

Dėkojame, kad pasirinkote FAKIR VEZUV garinį lygintuvą. Prietaisas sukurtas ir pagamintas taip, kad galėtumėte juo naudo s be jokių rūpesčių

daugybę metų.

Nors veikiausiai jau esate naudojęsi panašiais prietaisais, a džiai perskaitykite šias instrukcijas, kad galėtumėte visuomet džiaug s geriausiais

lyginimo rezultatais.

Svarbios saugumo taisyklės
Naudodami lygintuvą, visuomet laikykitės pagrindinių saugumo taisyklių, aprašytų šioje skiltyje. Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite visą

naudotojo vadovą.

1. Naudokite lygintuvą k pagal nurodytą paskir .

2. Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius, nes gali nukrės  elektra.

3. Prieš įstatydami prietaiso kištuką į rozetę ar jį ištraukdami, visuomet nustatykite mažiausios temperatūros (MIN) padė . Norėdami

nutrauk  elektros ekimą prietaisui, traukite už prietaiso kištuko, o ne laido.

4. Neleiskite laidui lies s prie įkaitusių paviršių. Prieš padėdami lygintuvą saugo , leiskite jam visiškai atvės .

5. Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, kai pilate arba išpilate iš lygintuvo vandenį, taip pat kai prietaiso nenaudojate.

6. Nenaudokite lygintuvo, jeigu pažeistas jo laidas arba jeigu prietaisas buvo numestas ar kitaip pažeistas. Neišrinkite lygintuvo, nes gali

nukrės  elektra.  Prietaisui  sugedus,  leiskite  jį  apžiūrė  ir  pataisy  įgaliotam  techninio  aptarnavimo centro  atstovui.  Ne nkamai

surinkus prietaisą ir tęsiant jo naudojimą, gali nukrės  elektra.

7. Nepalikite be priežiūros vaikų, naudojančių prietaisą. Nepalikite lygintuvo be priežiūros, jeigu prietaisas yra naudojamas netoli vaikų.

Nepalikite lygintuvo įjungto į rozetę. Neleiskite jam stovė  be priežiūros ant lyginimo lentos.

8. Liesdami įkaitusias metalines prietaiso dalis, karštą vandenį ar garus, rizikuojate nusidegin . Būkite atsargūs, kai apverčiate lygintuvą

aukštyn kojomis, nes talpykloje gali bū  likę karšto vandens.

9. Jeigu prietaisas nustoja normaliai veikęs, ištraukite jo kištuką iš mai nimo lizdo ir kreipkitės į ar miausią įgaliotą klientų aptarnavimo

centrą.

10. Lygintuvas sukurtas  taip,  kad galėtų stovė  ant  kojelės.  Nepalikite  įjungto prietaiso be priežiūros.  Nestatykite lygintuvo (net  ant

kojelės) ant neapsaugotų ir tam nepritaikytų paviršių.

Svarbūs perspėjimai
Norėdami  visuomet  džiaug s  nepriekaiš ngu  prietaiso  veikimu,  prieš  pradėdami  naudo  lygintuvą,  a džiai  perskaitykite  instrukcijas  ir

atkreipkite dėmesį į iliustracijas.

1. Pa krinkite, ar prietaiso e ketėje nurodyta įtampa sutampa su Jūsų namuose ekiamos elektros srovės įtampa. 

2. Nenaudokite  lygintuvo,  jeigu  prietaisas  yra  akivaizdžiai  pažeistas  arba  jei  iš  jo  teka  vanduo.  Prieš  tęsdami  naudojimą,

pasikonsultuokite su gamintoju arba įgaliotu jo atstovu.

3. Visiškai išvyniokite prietaiso laidą.

4. Visuomet išjunkite prietaisą iš rozetės, baigę juo naudo s, net jei nutraukiate darbą k trumpam. Ištraukę prietaiso kištuką iš rozetės,

pastatykite lygintuvą ant kojelės.

5. Neleiskite vaikams lies  įkaitusio lygintuvo. Pastatykite prietaisą taip, kad vaikai negalėtų patrauk  už jo laido.

6. Visada išjunkite lygintuvą iš rozetės, prieš pildami ar išpildami iš jo vandenį.

7. Niekada nemerkite lygintuvo į vandenį.

8. Naudokite lygintuvą ant tvirtos lyginimo lentos.

9. Naudokite ir laikykite prietaisą ant tvirto ir stabilaus paviršiaus.

10. Dėdami lygintuvą ant kojelės, įsi kinkite, kad paviršius, ant kurio jį dedate, yra tvirtas ir stabilus.
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Prieš pirmą kartą naudojant prietaisą
1. Gaminant  prietaisą,  kai  kurios  jo  dalys  buvo  tepamos

specialiu aliejuku. Dėl šio priežas es pirmą kartą naudojamas

lygintuvas  gali  pradė  šiek ek rūk .  Praėjus kiek  laiko,  šis

nepageidaujamas poveikis turėtų išnyk .

2. Prieš  pirmą kartą  naudodami  lygintuvą,  nuimkite  plas kinę

apsauginę lyginimo pagrindo dangą (jei yra). Nuvalykite padą minkštu skudurėliu.

3. Norėdami  už krin  pado  lygumą,  laikykite  jį  toliau  nuo  metalinių  daiktų,  tokių  kaip  lyginimo  lentos  metalinės  dalys,  sagos,

užtrauktukai ir pan.

4. 100% vilnonius  drabužius  galite  lygin ,  nustatę garų parink .  Nustatykite  didelį  garų intensyvumą ir  uždenkite lyginamą drabužį

lyginimui nkamu skudurėliu ar marle. 

Sudedamosios dalys

1. Lyginimo padas

2. Vandens purškimo galvutė

3. Vandens talpyklos dangtelis

4. Garų purškimo nustatymai

5. Garų purškimo mygtukas

6. Mai nimo laidas

7. Elektrinių mechanizmų apsauga

8. Indikatoriaus lemputė

9. Temperatūros valdiklis

Temperatūros nustatymai

1. Pa krinkite drabužio e ketėje esančias lyginimo rekomendacijas. 

2. Jeigu e ketėje lyginimo nurodymų nėra, bet Jūs žinote, iš kokios medžiagos drabužis pagamintas, vadovaukitės žemiau pateikta lentele.

3. Drabužius, pasižyminčius išskir ne tekstūra (su raukiniais, balintomis detalėmis, pagamintus iš labai skir ngų medžiagų), lyginkite nustatę

žemiausią galimą temperatūrą.

4. Jeigu  drabužis  pagamintas  iš  keleto  skir ngų  rūšių  audinių,  visuomet  labai  a džiai  parinkite  jam  nkamiausią  temperatūrą.  Jeigu

drabužyje yra 60% poliesterio ir 40% medvilnės, nustatykite temperatūrą, nkamą drabužiams iš poliesterio. Tokiu atveju lyginkite be

garų.

5. Išrūšiuokite  drabužius  pagal  jiems  nkamiausią  lyginimo  temperatūrą.  Lyginkite  vilnonius  drabužius  su  vilnoniais,  medvilninius  su

medvilniniais  ir  pan.  Kadangi  lygintuvas  greičiau  įkaista  negu  atvėsta,  pradėkite  lygin  nuo  drabužių,  kuriems  užtenka  žemiausios

temperatūros, pvz. sinte kos. Pamažu įkai nkite prietaisą ir lyginkite drabužius, kuriems reikia aukštesnės temperatūros.

6. Sukite temperatūros valdiklį, kad nustatytumėte reikiamą temperatūrą. Žr. lentelę.

E ketės simbolis Medžiagos rūšis
• Nailonas, acetatas
•• Šilkas, vilna, įvairios medžiagos
••• Medvilnė, linas

Vandens talpyklos pildymas

1. Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.

2. Garų valdikliu nustatykite sauso lyginimo parink  (1 pav.).

3. Įpilkite vandens per pildymo angą (2 pav.). 

 Kad prietaisas tarnautų ilgiau rekomenduojame naudo  k dis liuotą ar bedruskį vandenį.

 Nenaudokite aroma nių medžiagų.

4. Nepadėkite prietaiso saugo , jeigu jame liko vandens.
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Naudojimas
Lyginimas garais

1. Įpilkite į prietaisą vandens taip, kaip aprašyta skiltyje „Vandens talpyklos pildymas“.

2. Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę.

3. Lyginimas garais įmanomas k nustačius aukščiausią temperatūrą, priešingu atveju vanduo gali ištekė  per padą.

4. Palaukite, kol užges indikatoriaus lemputė. Tai reiškia, kad pasiekta nustatyta temperatūra.

5. Garų srovės valdikliu nustatykite pageidaujamą padė .

6. Baigę lygin  arba darydami pertraukėles, pastatykite lygintuvą stačią ant kojelės.

7. Ištraukite prietaiso kištuką iš mai nimo lizdo. Išpilkite likusį vandenį ir leiskite lygintuvui atvės .

Vandens purškimas

1. Vandens purškimo funkciją galėsite naudo  ek sauso lyginimo, ek lyginimo garais metu. Prieš pradėdami purkš  vandenį, įsi kinkite,

kad talpykloje pakanka vandens.

2. Norėdami aktyvuo  šią funkciją, paspauskite vandens purškimo mygtuką.

ATKREIPKITE DĖMESĮ! Pirmą kartą naudojant šią funkciją, paspauskite vandens purškimo mygtuką keletą kartų iš eilės.

Intensyvi garų srovė

Intensyvi garų srovė leis lengviau išlygin  sunkiai pašalinamas raukšles.

1. Temperatūros valdikliu nustatykite MAX padė  (3 pav.) ir palaukite, kol užges indikatoriaus lemputė.

2. Palaukite keletą sekundžių, kol garai įsigers į medžiagą, ir k tada paspauskite mygtuką dar kartą.

ATKREIPKITE DĖMESĮ! Geriausia garų kokybė garantuojama k tada, jeigu nespausite mygtuko daugiau kaip tris kartus iš eilės. Keletą kartų 

spustelėkite mygtuką, kad aktyvuotumėte šią funkciją.

Pernelyg dažnai naudojant intensyvaus garų purškimo funkciją, prietaisas atvės. Prieš paspausdami intensyvaus garų purškimo mygtuką, palaukite, 

kol užges indikatoriaus lemputė.

Taisymas ir valymas  

Nebandykite patys pakeis  sugedusio laido. Jei prietaisą reikia taisy , nuneškite jį į ar miausią įgaliotą techninio aptarnavimo centrą.

Automa nio išsivalymo funkcija

Naudokite prietaiso išsivalymo funkciją, prieš pirmą kartą naudodami lygintuvą ir norėdami reguliariai pašalin  nuosėdas. 

1. Pripildykite vandens talpyklą iki MAX žymos.

2. Temperatūros valdikliu nustatykite MAX temperatūrą.

3. Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę ir įjunkite lygintuvą.

4. Leiskite prietaisui įkais . Indikatoriaus lemputė turėtų išsijung  ir vėl įsijung .

5. Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės. Laikykite prietaisą horizontaliai virš kriauklės.

6. Paspauskite automa nio išsivalymo mygtuką. Iš pado angų pradės verž s karštas vanduo ir garai. Tokiu būdu pasišalins nešvarumai ir

kalkių nuosėdos.

7. Iš prietaiso tekant nešvarumams, judinkite lygintuvą pirmyn ir atgal.

8. Atleiskite automa nio išsivalymo mygtuką.

9. Pastatykite prietaisą stačią ant kojelės.

10. Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę ir įjunkite prietaisą.

11. Norėdami nusausin  padą, lyginkite seną rankšluos  ar medžiagos skiautę.

Techniniai duomenys  
Galia: 2500 W

Įtampa ir dažnis: 230 V, 50 Hz

Tarnavimo trukmė: 7 metai
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Trikdžių šalinimas  

Problema Galima priežas s Sprendimas

Iš prietaiso veržiasi dūmai, jaučiamas

specifinis kvapas.

Gali pasitaiky , įjungus prietaisą

pirmą kartą.

Gali bū , kad dega aliejukai, naudo  prietaiso gamyboje. Per

maždaug 10 minučių specifinis kvapas turėtų išnyk .

Prietaisas nešyla. Temperatūros  valdikliu

nenustatėte  reikiamos

temperatūros.

Junkite  lygintuvą  k  į  230  V  kintamosios  srovės  lizdą.

Temperatūros valdikliu parinkite reikiamą temperatūrą.

Negeneruojami garai. Ištuštėjo vandens talpykla. Nustatykite  mažiausio  garų  intensyvumo parink  ir  įpilkite  į

talpyklą  vandens.  Palaukite,  kol  lygintuvas  įkais,  ir  tada

nustatykite reikiamą garų purškimo intensyvumą.

Neveikia  intensyvaus  garų  purškimo

funkcija.

Ištuštėjo  vandens  talpykla.

Nustatėte  ne nkamą

temperatūros mygtuko padė .

Pripildykite  vandens  talpyklą  bent  ketvirtadaliu.  Nustatykite

tokią  temperatūrą,  kad  būtų  generuojami  garai.  Laikykite

lygintuvą horizontaliai. Keletą kartų spustelėkite garų purškimo

mygtuką.  Darykite  trumpas  pertraukėles  tarp  paspaudimų.

Įsi kinkite, kad iki galo nuspaudėte garų mygtuką.

Neveikia vandens purškimo funkcija. Talpykloje  turi  bū  bent  ¼

vandens.

Pripildykite  talpyklą  taip,  kaip  aprašyta  skiltyje  „Vandens

talpyklos pildymas“.

Iš lygintuvo teka vanduo. Nustatyta  labai  žema

temperatūra.

Nenustatykite garų purškimo padė es tol, kol prietaisas neįkais.

Nustatykite aukštesnę lygintuvo temperatūrą. 

Gali  bū ,  kad  pernelyg  dažnai  naudojate  garų  purškimo

funkciją. Leiskite lygintuvui pakarto nai įkais .

Baigus naudo   
FAKIR neatsako už žalą, padarytą nesilaikant naudotojo vadove aprašytų instrukcijų. FAKIR taip pat neatsako už padarytą žalą, jeigu prietaisas yra

naudojamas ne pagal paskir , naudojamas, taisomas ir prižiūrimas ne pagal taisykles.

Ne nkamo naudojimo pavyzdžiai

Šioje skiltyje aprašy  ne nkamo naudojimo pavyzdžiai gali pasibaig  sužeidimais, prietaiso gedimais arba žala prietaisui.

 Vaikai, 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  ir/ar prižiūrimi už juos atsakingo asmens. 

 Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su lygintuvu. Elektriniai prietaisai – ne žaislai.

 Laikykite  ir  naudokite  prietaisą  vaikams  nepasiekiamoje  vietoje.  Vaikai  nesupranta  grėsmių,  galinčių  kil  naudojant  elektrinius

prietaisus.

 Neleiskite prietaiso laidui kybo  ant stalo ar spintelės krašto.

 Laikykite prietaiso pakuotę toliau nuo vaikų, nes jie gali uždus , žaisdami su pakuotės medžiagomis.

Naudojimo vieta

Šis prietaisas skirtas naudo  namuose ir uždarose patalpose. Nenaudokite prietaiso ne pagal paskir  ir atvirame ore.

CE ženklinimo a kimas

Prietaisas  a nka  GPSG  (prietaisų  saugumo)  įstatymo,  ES  2004/108/EC  elektromagne nio  suderinamumo  ir  2006/95/EC  mažos  įtampos

direktyvų reikalavimus. Prietaiso e ketėje rasite CE ženklinimą.

Išme mas

Prietaisui pradėjus dažnai ges  ir tapus nebe nkamu naudo , nukirpkite prietaiso kištuką su laidu. Išmeskite a tarnavusį prietaisą,

laikydamiesi Jūsų šalyje galiojančių aplinkos apsaugos įstatymų.

Nemeskite 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.

Transportavimas

Laikykite transportuojamą prietaisą originalioje pakuotėje ar kitoje pakuotėje su paminkš nimu, kad neapgadintumėte prietaiso.
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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


