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NAUDOTOJO VADOVAS

Iliustracijos

Techniniai duomenys

 DĖMESIO! Naudojamo vandens pas.
Kad prietaisas tarnautų ilgiau, rekomenduojame naudo  k dis liuotą vandenį. 

Mielas pirkėjau, IMETEC dėkoja, kad pasirinkote mūsų gaminį. Esame kri, kad liksite patenkin  produkto kokybe ir pa kimumu, nes ek
kurdami dizainą, ek gamindami įrenginį pirmiausia galvojome būtent apie vartotojo patogumą. Šios instrukcijos a nka Europos standartą
EN 82079.

DĖMESIO! Saugaus naudojimo taisyklės.
Prieš pradėdami naudo s prietaisu, perskaitykite saugumo taisykles bei perspėjimus ir visuomet jų laikykitės. Išsaugokite šį
iliustruotą gidą,  kad galėtumėte vėliau pasikonsultuo . Jeigu perleidžiate prietaisą tre esiems asmenims, pridėkite ir šias
instrukcijas.
Jei abejojate, ar gerai supratote tam kras šių instrukcijų vietas, arba kilus neaiškumų, kreipkitės į prekybos agentą, prieš
naudodami prietaisą.

Saugumo taisyklės
 Išpakavę prietaisą, palyginkite jį su lygintuvu, pavaizduotu iliustracijose. Pa krinkite, ar įtaisas nepatyrė žalos transportuojamas ir ar

jam netrūksta sudedamųjų dalių. Jei kyla abejonių, nenaudokite prietaiso ir kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą.
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 DĖMESIO! Prieš naudodami prietaisą, nuimkite nuo jo lipdukus, žymas ir t.t.

 DĖMESIO! Pavojus uždus . Neleiskite vaikams žais  su prietaiso pakuote. Plas kinį prietaiso maišelį laikykite atokioje, vaikams
nepasiekiamoje vietoje.

 Šis prietaisas naudo nas k pagal paskir , tai yra kaip garų lygintuvas, skirtas naudo  namuose. Bet koks kitoks jo pritaikymas yra
ne nkamas ir potencialiai pavojingas.

 Prieš  jungdami  prietaisą  į  elektros  lizdą,  įsi kinkite,  kad  prietaiso  e ketėje  nurodyta  srovės  įtampa  sutampa  su  Jūsų namuose
ekiamos elektros srovės įtampa. E ketę rasite ant prietaiso arba elektros adapterio, jei toks yra.

 Vaikai (ne jaunesni nei 8 metų), 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 , gerai suprasdami grėsmes, galinčias kil
prietaisą naudojant, ir/ar prižiūrimi už juos atsakingo asmens. Vaikams draudžiama žais  su lygintuvu. Taip pat jie neturėtų valy  ir
taisy  prietaiso, neprižiūrimi suaugusiųjų.

 DĖMESIO!  Laikykite  prietaisą  ir  jo  laidą  jaunesniems nei  8  metų vaikams  nepasiekiamoje  vietoje,  ypač  kai  prietaisas  yra
įjungtas arba vėsta.

  NIEKADA nenaudokite prietaiso drėgnomis rankomis, drėgnomis ar basomis kojomis.

  NIEKADA, norėdami ištrauk  kištuką iš rozetės, netraukite už laido ar pa es lygintuvo.

  NIEKADA neleiskite, kad prietaiso veikimui darytų įtaką drėgmė ar oro sąlygos (lietus, esioginiai saulės spinduliai ir kt.).
 Nepalikite į rozetę įjungto lygintuvo be priežiūros.
 Visuomet išjunkite prietaisą iš rozetės, baigę juo naudo s, taip pat kai lygintuvą valote ar taisote.
 Pastebėję defektą ar prietaisui prastai veikiant, jį išjunkite ir nemėginkite taisy  patys. Jeigu taisymas bū nas, kreipkitės į autorizuotą

techninės priežiūros centrą.
 Jei apgadintas prietaiso laidas, pakeiskite jį nauju techninės priežiūros centre, nes k taip išvengsite pavojaus sveikatai.
 Šio prietaiso elektros sauga garantuojama k jungiant jį į nkamai įžemintą rozetę, laikan s elektrinės saugos taisyklių. Įsi kinkite,

kad Jūsų naudojamas mai nimo lizdas yra įžemintas, dar prieš jungdami prietaisą į nklą. Jeigu kyla abejonių, kreipkitės į patyrusį
elektriką, kad jis kruopščiai pa krintų įrangą.

  NEMERKITE  prietaiso  į  vandenį  ar  kitus  skysčius.  Norėdami  prietaisą  valy  ar  tvarky ,  laikykitės  valymo  skiltyje  pateiktų
nurodymų.

  NEPALIKITE įkaitusio lygintuvo greta pažeidžiamų audinių ir lengvai užsidegančių medžiagų.

  NEPURKŠKITE garų srovės, kai lygintuvas stovi ant kojelės.
 Naudokite prietaisą k ant tvirto ir stabilaus paviršiaus. 
 Kai statote lygintuvą ant kojelės, įsi kinkite, kad jis stovi stabiliai.

  NENAUDOKITE cheminių priedų, kvapių medžiagų ar nuosėdų šalinimo priemonių.

  NEPILKITE chemikalų ar aroma nių medžiagų į vandenį.
 Prieš pildami vandenį į talpyklą, ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo.
 Daugiau apie prietaiso savybes – išorinėje pakuotėje.
 Naudokite prietaisą k su originaliais gamintojo priedais.
 Nenaudokite ilginamųjų laidų ir adapterių.

Naudojami simboliai
Dėmesio! Draudžiama Draudžiama

Įkaitęs paviršius Pastaba

1 taškelis: nka sinte kai 
(viskozei, poliesteriui)

2 taškeliai: nka šilkui ir vilnai

3  taškeliai:  nka  medvilnei  ir
linui

Maksimali temperatūra. 
Tinkama lygin  džinsinius 
audinius.

Maksimalaus pripildymo lygis Vandens talpyklos pripildymas

ON/OFF įjungimas/išjungimas Garų purškimas
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Sudedamosios dalys ir priedai  
Naudotojo vadovo pradžioje rasite lygintuvo schemą. Palygindami išsiaiškinkite, ar Jūsų lygintuvui netrūksta jokių sudedamųjų dalių.

1. ON/OFF įjungimo/išjungimo mygtukas
2. Įjungimo indikatorius
3. Gausaus garų purškimo mygtukas 
4. Gausaus garų purškimo  indikatorius
5. Techniniai duomenys
6. Vandens talpykla
7. Lygintuvo stovelis
8. Laidas su kištuku
9. Vandens pylimo dangtelis
10. Lygintuvo pado temperatūros LED lemputė
11. Lygintuvo padas
12. Garų srovės paruošimo mygtukas
13. Temperatūros reguliatorius

Paruošimas naudo
 Išrūšiuokite skalbinius pagal tarptau nius simbolius, esančius ant e ketės. Jei jie nenurody , rūšiuokite pagal medžiagos rūšį.

 Pradėkite lygindami drabužius, kuriems pakanka žemesnės temperatūros.

Naudojimas

 Nenaudokite prietaiso, jeigu jis buvo numestas, yra pastebimai pažeistas arba jeigu iš jo teka vanduo.

Nepilkite skiediklių, kvapių skysčių ar nuosėdų šalinimo priemonių į prietaiso talpyklą, nes šios medžiagos gali apgadin  prietaisą.

Nenaudokite lietaus vandens, vandens iš oro kondicionierių, džiovintuvų, skalbinių džiovyklių ir filtruoto vandens su minkš kliais.
Nusipirkus lygintuvą, jame gali bū  šiek ek vandens, likusio nuo testavimo, nes prieš pardavinėjant krinamas visų prietaisų veikimas.
Vandens talpyklos pildymas

 Įsi kinkite, kad prietaiso kištukas (8) yra ištrauktas iš rozetės.
 Atverkite vandens pylimo dangtelį (9).
 Pamažu pilkite vandenį į talpyklą (6). Stenkitės nepripil  per daug vandens.
 Neperženkite ant talpyklos pažymėto maksimalaus leidžiamo pripildymo lygio.
 Uždenkite vandens pylimo angą (9).

Temperatūros nustatymas
 Įstatykite prietaiso kištuką (8) į rozetę.
 Įjunkite prietaisą ON/OFF mygtuku (1).
 Užsidegusi įjungimo indikatoriaus lemputė (2) reiškia, kad prietaisas šyla. 
 Temperatūros reguliatoriumi (13) nustatykite temperatūrą pagal naudojamos medžiagos pą.
 Įsižiebusi pado temperatūros lemputė (10) reiškia, kad prietaisas kaista.
 Prieš pradėdami lygin , palaukite, kol pado temperatūros indikatoriaus lemputė (10) užges.
 Pirmą kartą lyginant, rekomenduojama tarp lygintuvo ir lyginamo drabužio padė  audinį.
 Prieš pradėdami lygin , nukreipkite garų srovę į audinį, laikydami lygintuvą trupu  pakeltą, kad galėtų ištekė  likęs kondensatas.

 Nelyginkite audinių, pažymėtų šiuo simboliu: .

Lyginimas garais
 Paspauskite garų srovės paruošimo mygtuką (12) lyginimui su garais.
  Pastaba: garais lygin  galėsite k esant pakankamai aukštai temperatūrai (3 taškeliai ir daugiau), kaip parodyta ant temperatūros

reguliatoriaus (13). Jeigu pasirinkta temperatūra per žema, iš lygintuvo gali pradė  lašė  vanduo.
 Lyginimo  metu pado  temperatūros  indikatoriaus  lemputė  tai  užsidegs,  tai  užges.  Tai  reiškia,  kad  palaikoma nustatyta  lyginimo

temperatūra.

Sausas lyginimas be garų
Norėdami lygin  be garų, nespauskite garų srovės paruošimo mygtuko (12).

S pri garų srovė
Paspauskite gausaus garų purškimo mygtuką (3), kad padidintumėte garų kiekį. Kai garų purškimo indikatorius (4) įsijungia, tai reiškia, kad
funkcija aktyvuota.
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 Pastaba: gausaus garų purškimo funkcija lygin  galėsite k esant pakankamai aukštai temperatūrai (3 taškeliai ir daugiau). Jeigu pasirinkta
temperatūra per žema, iš lygintuvo gali pradė  lašė  vanduo.

Baigus lygin
 Paspauskite ON/OFF mygtuką (1), kad išjungtumėte prietaisą.

 Kai indikatoriaus lemputė išsijungia (2), tai reiškia, kad prietaisas nebeveikia.

 Ištraukite mai nimo kištuką (8) iš el. lizdo.

 Prieš padėdami prietaisą laikymui, leiskite jam visiškai atvės .
 Pastaba: jei ke nate keletą savaičių nenaudo  prietaiso, palaukite, kol prietaisas atvės ir visiškai ištuš nkite vandens baką. Nusprendę vėl

naudo  prietaisą, vėl pripilkite į talpyklą vandens, kaip aprašyta a nkamame skirsnyje.
Vandens talpyklos ištuš nimas

 Paspauskite ON/OFF mygtuką (1), kad išjungtumėte prietaisą.
 Kai indikatoriaus lemputė išsijungia (2), tai reiškia, kad prietaisas nebeveikia.
 Ištraukite mai nimo kištuką (8) iš el. lizdo.
 Leiskite prietaisui visiškai atvės .
 Ištraukite prietaiso kištuką (7) iš rozetės.
 Palaukite, kol prietaisas visiškai atvės.
 Atverkite vandens pylimo dangtelį (9).
 Apverskite prietaiso pagrindą aukštyn kojomis taip, kad vanduo išbėgtų iš talpyklos (6).
 Užverkite vandens pylimo dangtelį (9).
 Padėkite prietaisą laikymui.

Priežiūra ir saugojimas
Nuosėdų filtras ZEROCALC
Vandens talpoje yra specialus vandens kietumą ir kalkių nuosėdų susidarymą mažinan s filtras. Jis nėra keičiamas. 

Valymas

DĖMESIO! Prieš valydami lygintuvą, įsi kinkite, kad prietaiso kištukas yra ištrauktas iš elektros lizdo ir lygintuvo padas visiškai atvėso.

 Paspauskite ON/OFF mygtuką (1), kad išjungtumėte prietaisą.

 Ištraukite prietaiso kištuką (8) iš el. lizdo.

 Palaukite, kol prietaisas visiškai atvės.

 Pašalinkite  krakmolo  likučius  ar  kitus  nešvarumus  nuo  lygintuvo  pagrindo  paviršiaus  (11),  naudodami  sudrėkintą  skudurėlį  ir
neėsdinan  skystą valiklį.

 Stenkitės nesubraižy  lygintuvo pado (11) plieno drožlėmis ar metaliniais įrankiais.

 Valykite plas kines prietaiso dalis sudrėkintu skudurėliu, tada nusausinkite sausu.

DĖMESIO! Prieš padėdami prietaisą saugo , palaukite, kol jis visiškai atvės. Kitaip padidėja gaisro rizika.

Trikdžių šalinimas  
Šioje skiltyje aprašytos problemos, kurios prietaisą naudojant kyla dažniausiai. Jei problemos pašalin  nepavyksta, pagalbos kreipkitės į įgaliotą
techninės priežiūros centrą.

Problema Galima priežas s Sprendimas
Lygintuvo  padas  (11)
neįkaista  ar
nepakankamai įkaista.

Ne ekiama elektros srovė. Pa krinkite,  ar  kištukas  (8)  nkamai  įstatytas  į  lizdą.
Pabandykite jį įkiš  į kitą el. lizdą.

Pa krinkite,  ar  temperatūros  reguliatoriumi  (13)  nėra
nustatyta žemiausios temperatūros parink s.

Pado temperatūros 
indikatoriaus lemputė (10)
tai įsižiebia, tai užgęsta.

Normalaus lyginimo proceso dalis. Įsižiebian  ir  užgęstan  lemputė reiškia,  kad lygintuvas
kaista iki nustatytos temperatūros. Ją pasiekus, lemputė
užgęsta.

Garų  srovė  silpna  arba
garų nėra.

Talpykloje (6) nepakanka vandens. Įpilkite į talpyklą (6) vandens.

Ištekėję  pado  skylutėse
susikaupę  nešvarumai
tepa lyginamus drabužius.

Naudojate  cheminius  priedus,  kvapius
skysčius  ar  nuosėdų  šalinimo
priemones.

Šios  medžiagos  gadina  prietaisą.  Jų  į  vandens  talpyklą
nepilkite.

Naudojate krakmolą. Krakmolą naudokite k vidinėje drabužio pusėje.
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Iš pado bėga vanduo. Pado (11) temperatūra pernelyg žema,
nes per dažnai naudojate gausaus garų
paruošimo mygtuką (12).

Darykite  ilgesnes  pertraukėles  tarp  mygtuko
spustelėjimų.

Temperatūros  reguliatoriumi  (13)
nustatyta pernelyg žema temperatūra.

Temperatūros reguliatoriumi (13) pasirinkite didesnę 
temperatūros vertę (2 taškeliai ir daugiau).

Techninės pagalbos prašymas
Prietaisas turėtų bū  taisomas k įgaliotame techninės priežiūros centre. Jeigu prietaisui atliekamas garan nis taisymas, nuneškite jį į įgaliotą
techninės priežiūros centrą kartu su jo pirkimą įrodančiu čekiu.
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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


