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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, atsižvelgiantį kuriuos produktas buvo sukurtas ir pagamintas.
Naudojimosi instrukcijos buvo parengtos remiantis Europos standartu EN 62079.

SVARBU!
Informacija ir nurodymai saugiam naudojimui.

Atidžiai perskaitykite nurodymus ir persp ėjimus, pateiktus šiose naudotojo instrukcijose, ir jas
išsaugokite, jei ateityje iškiltų klausimų. Jei prietaisu leisite naudotis kitiems asmenims,
nepamirškite jiems perduoti ir instrukcij ų.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS
• Išpakavę prietaisą, įsitikinkite, kad jis nepažeistas ir nematyti jokių apgadinimo žymių po

transportavimo. Jei kyla abejonių, nebenaudokite prietaiso ir pristatykite jį įgaliotam IMETEC
aptarnavimo centrui.

• Įpakavimo medžiagos nėra skirtos žaidimams! 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, skirtas namų

reikmėms. Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu ir dėl to pavojingu.
• Jei prietaisas brokuotas arba veikia blogai, 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 tinklo.
• Nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.).
• Prieš valydami prietaisą ir kai jo nenaudojate, ištraukite kištuką iš elektros tinklo.
• Lygintuvą bei jo padėklą naudokite ir laikykite ant stabilaus paviršiaus. Nenaudokite prietaiso, jei

jis buvo nukritęs, matomi akivaizdūs pažeidimai arba iš jo teka vanduo.
• Jei maitinimo laidas pažeistas, jį pakeisti gali tik autorizuoto IMETEC aptarnavimo centro

darbuotojai.
• Elektrinis prietaiso saugumas užtikrinamas tik tuomet, kai prietaisasįjungtasį tinkamai įžemintą

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

Šiuo prietaisu gali naudotis ne jaunesni nei 12 metų amžiaus vaikai ir asmenys su sutrikimais tik tais
atvejais, kai jie yra prižiūrimi atsakingo asmens ir yra supažindinti su prietaiso naudojimo taisyklėmis.
Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Vaikai negali valyti prietaiso be suaugusiųjų priežiūros.
Prietaisą ir jo laidą laikykite vaikams iki 12 metų nepasiekiamoje vietoje, ypač saugokite vaikus
prietaisui veikiant ar vėstant.
Neįmerkite prietaiso, jo laido ar jungiklioį vandenį ar bet kokį kitą skystį.
Nepalikite prietaiso greta lengvai užsidegti galinčių objektų.
Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis yraįjungtasį elektros tinklą.
Nespauskite garųmygtuko, kai prietaisas pastatytas ant padėklo.
Nenaudokite cheminių valymo ar kalkių šalinimo priemonių bei kvapnių skysčių.

ATSARGIAI! Karšti paviršiai
PRIETAISO APRAŠYMAS
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Kad įsitikintumėte, ar komplektas yra pilnas, peržvelkite pateiktus paveikslus [Pav. A].

1. Įjungimo / išjungimo jungiklis
2. Veikimo lemputė

3. Delikačių audinių lemputė
4. Delikatūs audiniai
5. Lygintuvo laikymo vieta
6. Kištukas

7. Lygintuvo vandens bakelio sklendė
8. Pado temperatūros lemputė
9. Lygintuvo temperatūros reguliavimo ratukas
10. Garųmygtukas

SVARBI INFORMACIJA

Naudokite tik distiliuot ą vandenį!
Nenaudokite cheminių valymo ar kalkių šalinimo priemonių bei kvapnių skysčių. Jie gali
pažeisti prietaisą.

Virintuve jau gali b ūti vandens, nes, prieš teikiant pardavimui, kiekvienas prietaisas yra
patikrinamas.
Prieš pirmą kart ą naudodami lygintuvą, tarp jo ir lyginamo daikto tur ėtumėte padėti audinio
skiautę.
Prieš lyginimą, į orą išleiskite šiek tiek garų: taip pašalinsite galimai susikaupusias nuosėdas.

Prašome atminti:
Niekada nespauskite garųmygtuko, kai lygintuvo temperatūros reguliavimo mygtukas
nustatytas ties žyma „min“.

PARUOŠIMAS
Skalbinius, kuriuos ketinate lyginti, suskirstykite pagal tarptautinius žymėjimus ant etikečių arba
pagal audinį. Lyginti pradėkite nuo tų drabužių, kuriems reikalinga žema temperatūra, tokiu būdu
sutaupysite laiko, nes lygintuvas greičiau įkaista, nei atšąla. Rinkdamiesi temperatūrą, atsižvelkiteį
tokius žymėjimus:

Sintetika,akrilas,nailonas,poliesteris:žematemperatūra;

Šilkas,vilna: vidutinė temperatūra;

Medvilnė, linas:aukšta temperatūra;

Nelyginamasaudinys.

BAKELIO PRIPILDYMAS
Pakelkite vandens bakelio dangtelį (7) ir pripilkite vandens. Naudokite tik distiliuotą vandenį.
Neperpildykite bakelio. Uždarykite dangtelį (7).

LYGINIMAS
• Kištuką (6) įkiškite į tinkantį elektros lizdą.
• Paspauskiteįjungimo / išjungimo jungiklį (1).
• Nustatykite lyginimo temperatūrą (9): atsižvelkiteį tarptautinius žymėjimus etiketėse. Palaukite,

kol temperatūros lemputė išsijungs (8).

• Lyginimo metu temperatūros lemputė (8) užsidegs ir išsijungs; tai reiškia, kad prietaisas palaiko
optimalų slėgį ir temperatūrą.

• Jei norite lyginti su garais, paspauskite garųmygtuką (10).
• Jei norite lyginti be garų, garų mygtuko (10) nespauskite.

Prašome atminti:
Jei ketinate lyginti delikačius ar vilnonius drabužius, paspauskite delikačių drabužių jungikl į
(4). Paspaudus šį mygtuką, lygintuvas išleis mažiau garų.

Kad išvengtumėte vandens ištekėjimo iš lygintuvo, garųmygtuką (10) naudokite tik su
aukšta temperatūra.

BAKELIO PILDYMAS LYGINIMO METU
Jei virintuve vandens lygis nukrenta iki minimalaus lygio,lygintuvas nustoja leisti garus.
• Pakelkite vandens bakelio dangtelį (7) ir įpilkite distiliuoto vandens. Neperpildykite bakelio.

Uždarykite dangtelį (7).
• Tęskite lyginimą.

PO NAUDOJIMO
• Išjunkiteįjungimo / išjungimo mygtuką (1).
• Ištraukite kištuką (6) iš elektros lizdo.
• Prieš padėdami į vietą, palaukite, kol prietaisas visiškai atvės. Vandens bakelio ištuštinti nebūtina.

Prašome atminti:
Jei lygintuvo neketinate naudoti keletą savaičių, visiškai ištuštinkite vandens bakelį: palaukite,
kol prietaisas visiškai atvės, tuomet apverskite jį aukštyn kojomis ir išpilkite vis ą bakelyje likusį
vandenį.

PRIEŽI ŪRA
Lygintuvo valymas
Prieš valydami prietaisą, jį išjunkite. Kištuką ištraukite iš lizdo.
Jei reikia, lygintuvą galite valyti drėgna šluoste. Nenaudokite valymo priemonių, kurios galėtų
pažeisti ar subraižyti paviršių. Prieš vėl naudojant prietaisą, patikrinkite, ar visos jo dalys yra visiškai
sausos.

NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO PAŠALINIMAS
Produktoįpakavimomedžiagospagamintosiš perdirbamųmedžiagų. Pašalinkite jastinkamu,
aplinką tausojančiu būdu.

LaikantisEuroposStandarton. 2002/96/ECinstrukcijų, panaudotielektriniaiprietaisai
privalobūti pašalinamitinkamubūdu.Tai reiškia, kadprietaisogamybosmetupanaudotos
medžiagosgali būti utilizuotossiekiantišvengtižalosaplinkai.Susisiekitesusavovietine
atliekų tvarkymoįmone 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.


