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GARŲ LYGINTUVO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Mielas pirkėjau, IMETEC dėkoja, kad pasirinkote mūsų gaminį. Esame tikri,
kad liksite patenkinti produkto kokybe ir patikimumu, nes tiek kurdami
dizainą, tiek gamindami įrenginį pirmiausia galvojome būtent apie
vartotojo patogumą.

Ši naudojimo instrukcija atitinka Europos standartą EN 62079.

DĖMESIO! Saugaus naudojimo taisyklės.
Prieš pradėdami naudotis prietaisu, perskaitykite saugumo taisykles ir visuomet
jų laikykitės. Išsaugokite šį iliustruotą vadovą, kad vėliau, kilus neaiškumų,

galėtumėte jį atsiversti. Jeigu perleidžiate prietaisą kitam asmeniui, pridėkite ir šias
instrukcijas.
Jeigu gerai nesupratote tam tikros šio vadovo dalies arba kilus neaiškumų, kreipkitės į
bendrovę dar prieš pradėdami naudoti produktą – mūsų adresą rasite paskutiniame
instrukcijos puslapyje.
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SAUGUMO TA ISYKL ĖS

• Jaunesni nei 8-erių metų vaikai, sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių
gebėjimų žmonės bei asmenys, stokojantys patirties dirbant su panašiais
prietaisais ir dėl to galintys nukentėti, lygintuvu naudotis gali tik prieš tai
apmokyti ir gerai suprasdami grėsmes, kylančias naudojant prietaisą.
Neleiskite vaikams žaisti su lygintuvu. Taip pat jie neturėtų valyti ir taisyti
prietaiso, neprižiūrimi suaugusiojo.
Laikykite lygintuvą ir jo laidą vaikams iki 8 metų nepasiekiamoje vietoje, ypač
kai prietaisas įjungtas arba baigus lyginti vėsta.

NIEKADA nepalikite įjungto lygintuvo be priežiūros.

DĖMESIO!
Įkaitęs paviršius

• Visuomet išjunkite prietaisą iš rozetės, kai jį valote, taisote ar tiesiog
nenaudojate, taip pat norėdami įpilti į talpyklą vandens.
• Lyginkite ant stabilaus ir lygaus paviršiaus. Statydami lygintuvą ant atramos, pirmiausia
įsitikinkite, kad ir atrama stovi tvirtai. Nenaudokite lygintuvo, jeigu prieš tai jį numetėte, jei
iš jo bėga vanduo ar prietaisas pastebimai sugadintas.
• Išpakavę prietaisą, palyginkite jį su lygintuvu, pavaizduotu iliustracijose. Patikrinkite, ar
įtaisas nepatyrė žalos transportuojamas. Jei abejojate, verčiau nenaudokite prietaiso ir
kreipkitės į autorizuotą techninės priežiūros centrą.
• Neleiskite vaikams žaisti su įpakavimu. Laikykite plastikinę pakuotę vaikams
nepasiekiamoje vietoje, kad jie, žaisdami su plastmase, neuždustų.
• Prieš įjungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad palaikoma srovės įtampa,
nurodyta ant prietaiso etiketės, sutampa su Jūsų namuose tiekiamos elektros srovės
galingumu. Prietaiso naudojamą srovės įtampą rasite ant paties prietaiso.
• Šis prietaisas naudotinas tik pagal savo paskirtį, tai yra kaip garų lygintuvas, skirtas
namams. Bet koks kitoks jo pritaikymas yra netinkamas ir potencialiai pavojingas.
• Pastebėję defektą ar prietaisui prastai veikiant, jį išjunkite ir nemėginkite taisyti patys.
Jeigu taisymas būtinas, kreipkitės į autorizuotą techninės priežiūros centrą.

NIEKUOMET nelieskite prietaiso drėgnomis rankomis, drėgnomis ar basomis
kojomis.
NIEKUOMET, norėdami ištraukti kištuką iš rozetės, netraukite už laido ar paties
lygintuvo.
NIEKUOMET neleiskite, kad prietaisą veiktų drėgmė ar atmosferos sąlygos
(lietus, saulė ir kt.).

• Jei apgadintas prietaiso laidas, nerizikuokite savo sveikata ir gerove – pakeiskite jį nauju
techninės priežiūros centre.

• Saugiai prietaisu naudositės tik tuomet, jei prietaisą įžeminsite pagal elektros saugos
taisykles. Būtinai patikrinkite, ar prietaisas įžemintas. Jei abejojate, kreipkitės į specialistą,
kad jis patikrintų Jūsų elektros įvadus.
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NEMERKITE ir nelaikykite lygintuvo, jo laido ir kištuko vandenyje ar
kitame skystyje.

NELYGINKITE lengvai užsidegančių medžiagų.

Lygindami NENAUDOKITE cheminių priedų, kvapių medžiagų ar nuosėdų
šalinimo priemonių.

Šiame lygintuve slėginio šildytuvo nėra. Prietaisas skirtas naudoti trumpai, ne
ilgiau nei 1 val., kad lygindami išvengtumėte streso.

SVARBŪS PATARIMAI

Lygintuvas pritaikytas čiaupo vandeniui, bet jeigu vanduo jūsų namuose labai kietas,

sumaišykite čiaupo vandenį (50%) su bedruskiu (demineralizuotu) vandeniu (50%). Kai

kuriose pajūrio vietovėse iš čiaupo bėgantis vanduo yra labai druskingas; tokiu atveju

nusipirkite specialaus demineralizuoto vandens, skirto garų lygintuvams, ir jį naudokite.

Nenaudokite skiediklių, kvapių skysčių ar nuosėdų šalinimo priemonių – šios

medžiagos gali apgadinti įtaisą. Nenaudokite lietaus vandens ar vandens iš oro

kondicionierių bei džiovintuvų.

Nusipirkus lygintuvą, šildytuve gali būti šiek tiek vandens, likusio nuo lygintuvo

testavimo, – visų prietaisų veikimas tikrinamas prieš juos pardavinėjant.

Pirmąkart lygindami drabužius, patieskite tarp drabužio ir lygintuvo medžiagos

skiautelę.

Prieš pradėdami lyginti, pirmiausia nukreipkite garų srovę į orą – taip atsikratysite

kondensacijos likučių.

NAUDOJAMI SIMBOLIAI

DĖMESIO

DRAUDŽIAMA

PRODUKTO IR JO PRIEDŲ APRAŠYMAS
Prietaiso instrukcijos pradžioje rasite lygintuvo schemą. Palygindami išsiaiškinkite, ar Jūsų

džiovintuvui netrūksta jokių sudedamųjų dalių.
Žemiau pateikiama numeracija atitinka šios iliustracijos dalių numeraciją.

DĖMESIO! Lygintuvo priedai priklauso nuo jo modelio. Kokio modelio yra
Jūsų prietaisas, nustatysite pagal paveikslėlius, esančius instrukcijos pradžioje
ir ant išorinės pakuotės.

1. Lygintuvo pado įšilimo lemputė
2. Temperatūros valdymo rankenėlė

3. Purškimo mygtukas
4. Gausaus garų išskyrimo mygtukas
5. Garų srovės reguliavimo mygtukas
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6. Vandens pylimo anga
7. Purkštuvas
8. Didžiausio leistino vandens lygio indikatorius MAX
9. Padas su skylutėmis, pro kurias purškiami garai
10. Vandens talpykla
11. Kištukas
12. Piltuvėlis

PARUOŠIMAS NAUDOTI

Išrūšiuokite skalbinius pagal tarptautinius simbolius, nurodytus ant drabužių
etikečių. Jei jie nenurodyti, rūšiuokite pagal medžiagos rūšį.

Pradėkite lygindami drabužius, kuriems pakanka žemesnės temperatūros, kad
veltui negaištumėte laiko, nes lygintuvas greičiau įšyla nei atvėsta. Taip galėsite būti
tikri, kad nepadegsite medžiagos.

Sintetika, akrilas, nailonas, poliesteris – žemos temperatūros

Vilna, šilkas – vidutinės temperatūros

Medvilnė, linas – aukštos temperatūros

Nelyginamas audinys

PATARIMAI LYGINIMUI

Rinkitės žemas temperatūras, jei medžiaga dekoruota žvynais, atlasu ar išsiuvinėta. Jei
audinys mišrus (pvz. 40% medvilnės, 60% sintetikos), nustatykite žemiausią galimą
temperatūrą.

Nežinodami audinio sudėties, išbandykite ją ant vidinės drabužio pusės. Pradėkite žema
temperatūra, tada pamažu ją kelkite, kol pasieksite optimalią. Niekada nelyginkite prakaito
ar kitokių dėmių: karštas lygintuvo padas jas tik paryškins, ir dėmių nebeišvalysite.

Naudokite standiklius ir krakmolą, pasirinkę sausą lyginimą ir žemą temperatūrą. Per
didelis karštis prisvilins krakmolą, ir ant drabužių atsiras geltonų dėmių.

Kad šilko, vilnos ar sintetinis audinys nepradėtų „blizgėti“, lyginkite vidinę drabužio
pusę. Velvetinę medžiagą tausosite, lygindami visada viena kryptimi, pagal medžiagos
tekstūrą, ir nespausdami laidynės. Kuo pilniau prikrausite skalbimo mašiną, tuo labiau
susiglamžys drabužiai. Rūbai lamdysis ir tada, kai nustatysite smarkų gręžimą. Daugelis
medžiagų lengviau lyginamos tada, kai nėra visiškai sausos. Šilką visada lyginkite tik
sudrėkintą.
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NAUDOJIMAS

VANDENS TALPYKLOS PILDYMAS

Patikrinkite, ar kištukas (11) ištrauktas iš rozetės.
Perstatykite garų srovės reguliavimo mygtuką (5) ant 0 [B pav.].
Atidenkite vandens pylimo ertmę (6).
Pastatykite lygintuvą taip, kad galėtumėte lengvai pilti vandenį, bet nepripiltumėte jo per
daug. Pamažu, naudodami specialų piltuvėlį (12), pilkite vandenį į talpyklą (10) [C pav.].
Neviršykite didžiausio leistino vandens lygio (8), kurį rasite pažymėtą ant talpyklos (10).
Uždenkite vandens pylimo angą (6).

TEMPERATŪROS NUSTATYMAS
Pastatykite lygintuvą statmenai paviršiui.
Įstatykite kištuką (11) į rozetę.
Nustatykite temperatūrą pagal tai, kokią medžiagą lyginsite, - pasirinkti padės
tarptautiniai simboliai, nurodyti ant etikečių. Žemiau esančioje lentelėje taip pat rasite
temperatūras, tinkamas įvairių tipų medžiagoms. Temperatūrą rinkitės reguliuodami
temperatūros valdymo rankenėlę (2) [D pav.].
Pado įšilimo lemputė (1) užsidegdama parodo, kad lygintuvas šyla.
Prieš pradėdami lyginti, palaukite, kol pado įšilimo lemputė (1) išsijungs.

Etiketės žyma Medžiagos rūšis Temperatūros parinktis

Sintetika (pvz. viskozė,

poliesteris)
•

Šilkas, vilna ••

Medvilnė, linas •••

ECO LYGINIMO PARINKTIS

Prietaise įdiegta ekologiško lyginimo technologija leis išgarinti mažiau vandens ir
naudos mažiau elektros energijos.
Garų srovės reguliavimo mygtuką (5) nustatykite ant ECO žymos.
ECO parinktis rekomenduojama lyginant švelnius ir jautrius temperatūros pokyčiams
audinius, tai yra šilką, vilną ir ploną medvilnę.

SAUSAS LYGINIMAS BE GARŲ

Lyginkite taip, kaip patariama „Lyginimo garais“ skiltyje, tik garų srovės reguliavimo mygtuką
(5) palikite ant 0.

LYGINIMAS GARAIS
Pasirinkite norimą garų išskyrimo intensyvumą, reguliuodami garų srovės mygtuką (5).
Garų srovės reguliavimo mygtuku (5) pasirinkite bet kurią padėtį, esančią tarp mažiausios ir
didžiausios galimų verčių, atsižvelgdami į tai, kaip gausiai išskiriamų garų reikia medžiagos
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lyginimui.
Ištisinė garų srovė tiekiama tik tuomet, kai lygintuvas laikomas horizontalioje padėtyje, ir
nutrūksta, kai pastatote lygintuvą vertikaliai arba garų srovės reguliavimo mygtuku (5)
pasirenkate „0“.
Garais lyginsite tik tuomet, kai pasirinkta taip pat ir aukšta lyginimo temperatūra. Tai matyti
ir iš specialaus simbolio ant temperatūros valdymo rankenėlės (2) [D pav.].
Jeigu pasirinkta temperatūra lyginimui garais yra per žema, iš lygintuvo gali pradėti lašėti
vanduo.
Dėmesio: pado įšilimo lemputė (1) gali kartas nuo karto įsijungti ir jau pradėjus lyginti. Tai
reiškia, kad palaikoma Jūsų pasirinkta temperatūra ir lygintuvui neleidžiama atvėsti.

GAUSAUS BEI VERTIKALAUS GARŲ PURŠKIMO PARINKTYS

Spustelėkite gausaus garų išskyrimo mygtuką (4) – stipri garų srovė gerai įsiskverbs į
medžiagą ir puikiai išlygins net atkakliausias raukšles [E pav.].
Prieš kiekvieną tokį papurškimą darykite kelių sekundžių pertraukėlę.
Su pertrūkiais spausdami gausaus garų išskyrimo mygtuką (4), galėsite vertikaliai lyginti
užuolaidas, ant pakabos laikomus drabužius ir kt. [F pav.]
Dėmesio: gausaus garų purškimo funkcija veikia tik lygintuvą įkaitinus iki aukštos
temperatūros. Pertraukite lyginimą, kai įsijungia pado įšilimo lemputė (1), ir tęskite, kai ji
užgęsta.

VANDENS PURŠKIMO FUNKCIJA

Įsitikinkite, kad talpykloje (10) yra pakankamai vandens.
Paspauskite vandens purškimo mygtuką (3): jei spausite pamažu, iš lygintuvo eis tankesnis,
tirštesnis lašelių srautas, jei lyginsite trumpais, greitais paspaudimais, išsiskyręs vanduo
primins lengvą miglelę [G pav.].
Dėmesio: lygindami pirmiausia sudrėkinkite medžiagą, naudodami vandens purškimo
mygtuką (3), arba patieskite drėgną skudurėlį tarp lygintuvo ir drabužio.
Niekada nedrėkinkite šilkinių ar sintetinių audinių.

BAIGUS LYGINTI

TALPYKLOS IŠTUŠTINIMAS

Ištraukite kištuką (11) iš rozetės.
Ištuštinkite talpyklą (10), apversdami lygintuvą aukštyn kojomis ir lengvai jį pakratydami.
Palikite lygintuvą visiškai atvėsti stačioje padėtyje.

PRIEŽIŪRA
VALYMAS

DĖMESIO!Prieš valydami lygintuvą, įsitikinkite, kad prietaiso

kištukas (11) ištrauktas iš elektros lizdo ir lygintuvo padas (9)

visiškai atvėso.

Ant lygintuvo pado susikaupusios nuosėdos ar krakmolo liekanos valytinos su drėgnu
skudurėliu ir skystu neėdžiu valikliu.
Saugokite padą nuo įbrėžimo plieno drožlėmis ar metaliniais objektais.
Plastikinės prietaiso dalys valomos drėgna medžiagine šluoste ir tada išdžiovinamos sausu
skudurėliu.
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TRIKDŽIŲ ŠALINIMAS
Šioje skiltyje aprašytos problemos, kurios, prietaisą naudojant, kyla dažniausiai. Jei trikdžių
pašalinti nepavyksta, pagalbos kreipkitės į autorizuotą techninės pagalbos centrą.

Problema Galima priežastis Sprendimo būdai

Lygintuvo padas
(9) vėsus ar
nešyla.

Prietaisu neteka elektros
srovė.

Patikrinkite, ar kištukas (11) tinkamai
įstatytas į lizdą. Pabandykite jį įkišti į
kitą rozetę.

Patikrinkite, ar temperatūros valdymo
rankenėlė (2) nėra nustatyta ant
žemiausios Ø temperatūros parinkties
(D pav.).

Pado įšilimo
lemputė (1)
įsijungia ir vėl
išsijungia.

Lyginimo procesas
normalus ir nesutrikęs.

Lemputės užsidegimas reiškia, kad
lygintuvas šyla. Įšilimo lemputė (1)
išsijungia, kai pasiekiama pageidaujama
temperatūra.

Garų srovė silpna
arba garai neina.

Garų srovės reguliavimo
mygtukas (5) nustatytas
ant Ø.

Garų srovės reguliavimo mygtuku (5)
pasirinkite tinkamą garų išskyrimo
intensyvumą (B pav.).

Talpykloje (10) nepakanka
vandens.

Įpilkite į talpyklą (10) vandens.

Pado skylutėse
kaupiasi
nešvarumai,
kurie tepa ir
teršia lyginamus
drabužius.

Naudojate cheminius
priedus, kvapius skysčius
ar nuosėdų šalinimo
priemones.

Šios medžiagos gadina prietaisą.
Nepilkite jų į vandens talpyklą.

Naudojate distiliuotą arba
suminkštintą vandenį.

Sumaišykite vandenį iš čiaupo (50%)
su distiliuotu ir/ar demineralizuotu
(50%) vandeniu.

Naudojate krakmolą. Krakmolą naudokite tik lygindami
vidinę drabužio pusę.

Iš pado (9) bėga
vanduo.

Pado temperatūra žema,
nes per dažnai naudojate
gausaus garų išskyrimo
mygtuką (4).

Darykite pertraukėles tarp gausaus
garų išskyrimo mygtuko (4)
spustelėjimų.

Temperatūros valdymo
rankenėlė (2) nustatyta ant
pernelyg žemos
temperatūros (D pav.).

Temperatūros valdymo rankenėle (2)
pasirinkite didžiausią galimą
temperatūros vertę (D pav.).
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PRIETAISO IŠMETIMAS
Produkto pakuotė pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Atsikratykite jos pagal
galiojančius aplinkos apsaugos normatyvus.

Prietaisas, pasibaigus jo tarnavimo laikui, likviduojamas laikantis Europos standarto
2002/96/EC. Perdirbamos medžiagos turi būti antrąkart panaudojamos, taip
užkertant kelią aplinkos taršai. Norėdami apie atliekų perdirbimą sužinoti daugiau,

kreipkitės į vietinę atliekų tvarkymo įmonę ar prekybos agentą.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR GARANTIJA

Norėdami įsigyti atsarginių dalių ar remontuoti prietaisą, susisiekite su IMETEC įgaliotu
pirkėjų aptarnavimo ir pagalbos centru. Kreipkitės per kompanijos tinklalapį arba
skambinkite žemiau nurodytu nemokamu numeriu.
Prietaisui galioja gamintojo suteikta garantija. Daugiau informacijos – pridėtame
garantiniame lapelyje.
Jei prietaiso naudojimo ir priežiūros taisyklių, nurodytų šiame pirkėjo vadove, nepaisoma,
gamintojo garantija negalioja.

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

tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt


