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Naudojimo instrukcijos 
Mielas naudotojau, 
IMETEC dėkoja, kad renkatės šią prekę. Mes esame užtikrinti, kad jūs įvertinsite kokybę, 
patikimumą ir dėmesį pirkėjui; tai veiksniai, atsižvelgiant į kuriuos produktas buvo sukurtas ir 
pagamintas. Naudojimosi instrukcijos buvo parengtos remiantis Europos standartu EN 62079. 

 
SVARBU! 
Informacija ir nurodymai saugiam naudojimui. 

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite nurodymus ir perspėjimus, pateiktus šiose 
instrukcijose, ir jas išsaugokite, jei ateityje iškiltų klausimų. Jei prietaisu leisite naudotis kitiems 
asmenims, nepamirškite jiems perduoti ir instrukcijų. 
Jei instrukcijos jums pasirodytų neaiškios ar iškiltų klausimų dėl prietaiso naudojimo, kreipkitės į 
autorizuotą techninės priežiūros centrą. 
 

SAUGUMO INSTRUKCIJOS 
 

• Prietaisu gali naudotis ne jaunesni nei 8 metų amžiaus vaikai ir asmenys su fiziniais, psichiniais 
ir kitokiais sutrikimais tik tais atvejais, kai jie yra prižiūrimi atsakingo asmens ir yra 
supažindinami su prietaiso naudojimo taisyklėmis ir galimais pavojais. 

• Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Vaikai negali valyti prietaiso be suaugusiųjų priežiūros. 
• Prietaisą ir jo laidą laikykite vaikams iki 8 metų nepasiekiamoje vietoje, ypač saugokite vaikus 

prietaisui veikiant ar vėstant. 

 Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis yra įjungtas į elektros lizdą. 

 DĖMESIO : karštas paviršius.  
• Prieš valydami prietaisą ir kai jo nenaudojate, ištraukite kištuką iš elektros lizdo. 
• Prietaisą ir jo pagrindą naudokite ir laikykite ant stabilaus paviršiaus. Nenaudokite prietaiso, jei 

jis buvo nukritęs, matomi akivaizdūs pažeidimai arba iš jo teka vanduo.  
• Išpakavę prietaisą patikrinkite, ar jis nepažeistas ir nematyti jokių apgadinimo žymių po 

transportavimo. Jei kyla abejonių, nebenaudokite prietaiso ir pristatykite jį į autorizuotą 
IMETEC aptarnavimo centrą.  

• Neleiskite vaikams žaisti su prietaiso įpakavimo medžiagomis. Plastikinius maišelius laikykite 
toliau nuo kūdikių ir mažų vaikų, kurie gali uždusti su jais žaisdami. 

• Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą įsitikinkite, kad jų pajėgumas atitinka. 
• Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį, t. y., kaip lyginimo sistema, skirta namų 

reikmėms. Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu ir dėl to pavojingu.  
• Jei prietaisas brokuotas arba blogai veikia, išjunkite jį ir nebenaudokite. Nemėginkite jo pataisyti 

patys. Susisiekite su autorizuotu IMETEC aptarnavimo centru. 

 Niekada nelieskite prietaiso šlapiomis ar drėgnomis rankomis ar kojomis. Nesinaudokite   
          prietaisu, kai esate basomis kojomis. 



 Netraukite laido ar prietaiso norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo. 

 Nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.). 
 
• Jei maitinimo laidas pažeistas, jį pakeisti gali tik autorizuoto IMETEC aptarnavimo centro 

darbuotojai. 
• Elektrinio prietaiso saugumas užtikrinamas tik tuomet, kai prietaisas įjungtas į tinkamai įžemintą 

elektros sistemą. Tai pagrindinis saugumo reikalavimas. Pasitarkite su kvalifikuotu elektriku. 

 Nepanardinkite prietaiso, jo laido ar jungiklio į vandenį ar bet kokį kitą skystį. 

 Nepalikite prietaiso greta lengvai užsidegti galinčių objektų. 

 Nespauskite garų mygtuko, kai prietaisas guli ant padėklo. 

 Nenaudokite cheminių valymo ar kalkių šalinimo priemonių bei kvapnių skysčių. 
 

SVARBI INFORMACIJA 
 

• Rekomenduojame naudoti tik distiliuotą vandenį. 
• Nenaudokite cheminių valymo ar kalkių šalinimo priemonių bei kvapnių skysčių. Jie gali pažeisti 

prietaisą. 
• Nenaudokite vandens iš džiovyklių, oro kondicionierių bei lietaus vandens. 
• Prietaiso virintuve gali būti vandens, nes prieš tiekiant į prekybą, kiekvienas prietaisas yra 

patikrinamas. 
• Kai  lygintuvą naudojate pirmą kartą, tarp jo ir lyginamo daikto padėkite audinio skiautę. 
• Prieš pradėdami lyginti, į orą išleiskite šiek tiek garų: taip pašalinsite susikaupusias nuosėdas. 
 

SIMBOLIAI 
 

    Draudžiama Dėmesio 
 

PRIETAISO APRAŠYMAS 
 

Kad įsitikintumėte, ar komplektas yra pilnas, peržvelkite pateiktus paveikslus. 
 
1. Vandens bakelio dangtelis 
2. Vandens bakelis 
3. ECO mygtukas 
4. Garų reguliavimo ratukas 
5. Garų lemputė „Garai paruošti“ (žalia) 
6. Lemputė „Laikas valyti virintuvą“ (geltona) 
7. Lemputė „Nėra vandens“ (mėlyna) 
8. Lygintuvo padėklas  
9. Maksimalus vandens kiekis 
10. Vieta laidui užvynioti 
11. Viršutinis dangtelis 
12. Virintuvo angos dangtelis 
13. Įjungimo / išjungimo mygtukas    
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Lemputė (5) neužsidega ir iš 
virintuvo angos (12) teka 
vanduo. 

Virintuvo angos dangtelis (12) 
užsuktas per silpnai. 

Gerai užsukite. Tam naudokite 
monetą. 

Lyginimo metu ant audinio 
lieka dėmių. 

Kartais dėmių atsiranda dėl 
garų naudojimo: drėgmė 
susikaupia ant lyginimo lentos. 
Lygintuvu keletą kartų 
perbraukite per drėgnas vietas, 
bet neišleiskite garų. Jei 
lyginimo lenta yra šlapia, 
nusausinkite ją. 

Naudokite lyginimo lentą su 
tinkleliu: jia praleis garus ir 
vanduo nesikaups. 

Lygintuvas negali būti 
laikomas vertikalioje 
padėtyje. 

Laikykite jį tik horizontalioje 
padėtyje. 

Lygintuvą padėkite ant karščiui 
atsparaus padėklo. 

 
 

NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO PAŠALINIMAS 
 

Produkto įpakavimo medžiagos pagamintos iš perdirbamų medžiagų. Pašalinkite jas 
tinkamu, aplinką tausojančiu būdu. 

 
Laikantis Europos Standarto n. 2002/96/EC instrukcijų, panaudoti elektriniai prietaisai 
privalo būti pašalinami tinkamu būdu. Tai reiškia, kad prietaiso gamybos metu panaudotos 
medžiagos gali būti utilizuotos siekiant išvengti žalos aplinkai. Susisiekite su savo vietine   

              atliekų tvarkymo įmone ar prekybininku dėl papildomos informacijos. 
 

APTARNAVIMO CENTRAS IR GARANTIJA 
 

Jei prietaisas sugestų ar jums prireiktų jo pakeičiamų dalių, kreipkitės į autorizuotą IMETEC 
techninės apžiūros centrą. 
Šiam prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Smulkesnė informacija pateikta garantiniame 
lapelyje. 
Garantija anuliuojama, jei naudotojas nesilaiko šiose instrukcijose nurodytų taisyklių arba 
netinkamai naudoja prietaisą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Kištukas 
15. Lygintuvo padas 
16. Garų mygtukas 
17. Pado temperatūros ratukas 
18. Pado temperatūros lemputė 
19. Laido jungtis 

 
PASIRUOŠIMAS 

 
Skalbinius suskirstykite pagal tarptautinius žymėjimus ant etikečių arba pagal audinį. Lyginti 
pradėkite nuo tų drabužių, kuriems reikalinga žema temperatūra. Tai jums leis sutaupyti laiko, nes 
lygintuvas greičiau įkaista, nei atšąla. Be to, išvengsite galimos žalos audiniui dėl pernelyg aukštos 
temperatūros. Rinkdamiesi temperatūrą, atsižvelkite į tokius žymėjimus: 

 
Sintetika, akrilas, nailonas, poliesteris: žema temperatūra.  
 
Šilkas, vilna: vidutinė temperatūra. 
 
Medvilnė, linas: aukšta temperatūra. 
 
Nelyginamas audinys. 

 
 

BAKELIO PILDYMAS 
 

Pakelkite vandens bakelio dangtelį (1) ir pripilkite vandens. Neperpildykite bakelio (2). Uždarykite 
dangtelį (1). 
 

LYGINIMAS 
 

• Kištuką (14) įkiškite į elektros lizdą. 
• Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką (13).  Užsidegs lemputė. 
• Atsižvelgdami į tarptautinius žymėjimus etiketėse, pasirinkite lyginimo temperatūrą (17). 

Palaukite, kol temperatūros lemputė (18) išsijungs.  
• Pasirinkite norimą garų kiekį: pasukite garų reguliavimo ratuką (4). 
• Kai garų lemputė (5) užsidegs ir nustos mirksėti, galite pradėti lyginti. Lyginimo metu pado 

temperatūros lemputė (18) užgęsta ir vėl užsidega daug kartų. Tai reiškia, kad palaikoma 
optimali temperatūra. 

• Kad išleistumėte garus, paspauskite garų mygtuką (16). 
• Jei norite lyginti be garų, garų mygtuko (16) nespauskite. 
 

DĖMESIO 
Kad išvengtumėte vandens ištekėjimo iš lygintuvo, garų mygtuką (16) naudokite tik 
pasirinkę aukštą temperatūrą (Pav. E). 

 
ECO FUNKCIJA 

 
Prietaise įdiegta nauja technologija, kuri optimizuoja garų gamybą ir sumažina energijos sąnaudas. 
ECO funkciją aktyvuosite paspaudę ECO mygtuką (3). Užsidegs ECO lemputė. 
Šią funkciją rekomenduojame naudoti lyginant jautrius audinius (šilką, vilną ir ploną medvilnę). 
ECO funkcija automatiškai išsijungia išjungus prietaisą. 

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras 
Neries krantinės 18, Kaunas 

tel.: (8-37) 215104 
www.krinona.lt 
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BAKELIO PILDYMAS LYGINIMO METU 
 

Jei vandens lygis bakelyje nukrenta iki minimalaus lygio, užsidega lemputė (7) ir lygintuvas 
nustoja leisti garus. 
• Pakelkite vandens bakelio dangtelį (1) ir įpilkite vandens. Neperpildykite bakelio (2). Gerai 

uždarykite dangtelį (1). 
• Tęskite lyginimą. 
 

PRIEŽI ŪRA 
 

Virintuvo valymas 
Virintuvą valykite tuomet, kai užsidegs lemputė (6) arba kas 3 mėnesius. Tai padės išvengti kalkių 
kaupimosi. 
Lemputė (6) užsidega tuomet, kai virintuvą reikia valyti. Lyginti galite šiai lemputei degant, bet ji 
išsijungs tik tuomet, kai virintuvas bus išvalytas. 

 
DĖMESIO 
Virintuvą valykite tik tuomet, kai jis yra šaltas. 

 
Pastaba 
Jei virintuvas nebus valomas, prietaisui suteikiama garantija bus anuliuota. 
 
• Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką (13). 
• Kištuką (14) ištraukite iš lizdo. 
• Leiskite virintuvui atšalti: palikite jį mažiausiai 4 valandoms. 
• Papurtykite pagrindą, kad kalkių nuosėdos atsiskirtų nuo sienelių (Pav. B). 
• Nuimkite ant virintuvo užpakalinės dalies esantį viršutinį dangtelį (11): pasukite jį priešinga 

laikrodžio rodyklės kryptimi (Pav. C). 
• Naudodami monetą,  atsukite virintuvo angos dangtelį (12): sukite priešinga laikrodžio rodyklės 

kryptimi (Pav. D). 
• Išpilkite vandenį su kalkėmis per angą.  
• Dar kartą papurtykite virintuvą ir išpilkite likusį vandenį ir kalkes. 
• Užsukite viršutinį dangtelį (12): sukite laikrodžio rodyklės kryptimi. 
• Į vietą uždėkite virintuvo angos dangtelį (12): sukite jį laikrodžio rodyklės kryptimi. 
• Prieš toliau naudodami prietaisą, pripildykite vandens bakelį (2). 
 

 
Patikrinkite, ar virintuvo angos dangtelis (12) yra gerai pritvirtintas savo vietoje. 
 

  Virintuvo valymui nenaudokite jokių valymo ir kalkių šalinimo priemonių, acto ar kitokių  
           medžiagų. 

 
Prietaiso valymas 
• Prieš valydami prietaisą, jį išjunkite: paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką (13). 
• Kištuką (14) ištraukite iš lizdo. 
• Prietaiso išorę galite valyti drėgna šluoste. 
• Nenaudokite abrazyvinių valymo priemonių ir kempinėlių, kurios gali pažeisti paviršių. 
• Prieš toliau naudodami prietaisą patikrinkite, ar visos jo dalys yra visiškai sausos. 

 
 

PO NAUDOJIMO 
 

• Paspauskite  įjungimo / išjungimo mygtuką (13). 
• Ištraukite kištuką (14) iš elektros lizdo. 
• Prieš padėdami prietaisą į vietą palaukite, kol jis visiškai atvės. Vandens bakelio ištuštinti 

nebūtina. 
 

Pastaba 
Jei lygintuvo neketinate naudoti keletą savaičių, visiškai ištuštinkite vandens bakelį (2): palaukite, 
kol prietaisas atvės, apverskite jį aukštyn kojomis ir išpilkite visą bakelyje likusį vandenį. 

 

PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI 
 

Lentelėje aprašomos problemos, su kuriomis naudotojai susiduria dažniausiai. Jei žemiau pateikta 
informacija nepadės išspręsti problemų, susisiekite su autorizuotu IMETEC aptarnavimo centru. 
 

Problema Priežastis Sprendimas 
Prietaisas neveikia. Jis neįjungtas. Patikrinkite, ar kištukas gerai 

įjungtas į elektros lizdą, o 
įjungimo / išjungimo mygtukas 
yra nuspaustas. Lemputė turi 
degti. 

Pado temperatūros lemputė 
(18) nuolatos išsijunginėja. 

Tai normalu. Nuolatinis įsijungimas ir 
išsijungimas rodo, kad 
prietaisas kaista. Lemputė 
išsijungia vos tik pasiekiama 
reikiama temperatūra. 

Pirmą kartą įjungus prietaisą, 
iš jo kyla dūmai. 

Tai normalu. Dūmai susidaro 
dėl plastiko plėtimosi. 

Ilgiau panaudojus prietaisą, 
tokie reiškiniai 
nebepasikartoja. 

Iš prietaiso pado skverbiasi 
nešvarumai. 

Kai prietaisas naujas, tai yra 
normalu. 

Šios dalelės yra visiškai 
nekenksmingos. Ilgiau 
panaudojus prietaisą, 
nešvarumai nebepasirodys. 

Iš pado laša vanduo. Per žema temperatūra. Temperatūros reguliavimo 
ratuką nustatykite ties 
aukštesne temperatūra, nes tik 
tuomet generuojami garai. 

Prietaisas yra išjungtas. Paspauskite įjungimo / 
išjungimo mygtuką (13). 

Pamiršote nuspausti garų 
mygtuką (16). 

Lygindami nuolatos spauskite 
garų mygtuką (16). 

Prietaisas neišleidžia garų. 

Bakelyje (2) nėra vandens. 
Užsidegė lemputė (7). 

Pripildykite bakelį.  

Vandenyje esantys nešvarumai 
ar cheminės medžiagos 
susikaupė ant pado. 

Palaukite, kol padas atvės, ir 
nuvalykite jį drėgna šluoste. 

Naudojate pernelyg aukštą 
temperatūrą. 

Palaukite, kol padas atvės, ir 
nuvalykite jį drėgna šluoste. 

Padas yra nešvarus. 

Virintuve susikaupė didelis 
kalkių ir mineralų kiekis. 

Išvalykite virintuvą. 
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