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 DĖMESIO! Naudojamo vandens pas.
Naudokite k demineralizuotą lygintuvams skirtą 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.

 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.

  Netraukite ir nekelkite prietaiso už laido.

  NIEKADA neleiskite, kad prietaiso veikimui darytų įtaką drėgmė, aukšta temperatūra 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.
 Naudokite prietaisą k ant tvirto ir stabilaus paviršiaus. 
 Kai statote lygintuvą ant kojelės, įsi kinkite, kad jis stovi stabiliai.
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  NENAUDOKITE cheminių priedų, kvapių medžiagų ar nuosėdų šalinimo priemonių.
 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

Garų ekimas nutrauktas ECO garų ekimo režimas

Maksimali garų srovė Intensyvi garų srovė

Vandens purškimas Maksimali  talpyklos  pildymo
riba

CALC-CLEAN mygtukas ON padė s

OFF padė s Vandens pripildymas

Lygin  sinte niams 
audiniams: viskozei, 
poliesteriui

Šilkui ir vilnai lygin

Medvilnei ir linui lygin

Sudedamosios dalys ir priedai  
Naudotojo vadovo pradžioje rasite  lygintuvo  schemą.  Palygindami  išsiaiškinkite,  ar  Jūsų lygintuvui  netrūksta  jokių  sudedamųjų
dalių.

1. Pado temperatūros LED lemputė
2. Laidas ir kištukas
3. Temperatūros reguliatorius
4. CALC-CLEAN mygtukas
5. Techniniai duomenys
6. Vandens talpykla
7. Lygintuvo padas
8. Purškimo galvutė
9. Vandens talpyklos dangtelis
10. Garų srovės valdiklis
11. Garų purškimo mygtukas
12. Intensyvios garų srovės mygtukas
13. Vandens indelis

Naudojimas
Patarimas: išskirstykite skalbinius pagal simbolių informaciją e ketėse. Jei jų nėra – pagal audinį. Pradėkite lygin  nuo tų rūbų, 
kuriems užtenka mažesnės temperatūros.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu jis buvo numestas, yra pastebimai pažeistas arba jeigu iš jo teka vanduo.
Pilkite į prietaisą k demineralizuotą lygintuvams skirtą vandenį.

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
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minkš kliais.
Nusipirkus  lygintuvą,  jame gali  bū  šiek  ek  vandens,  likusio  nuo testavimo,  nes  prieš  pardavinėjant  krinamas visų prietaisų
veikimas.

 Įsi kinkite, kad prietaiso kištukas (2) yra įstatytas į el. lizdą.

 Garų srovės valdikliu (10) pasirinkite uždarytą padė  [C pav.].

 Atverkite vandens talpyklos dangtelį (9).

 Padėkite prietaisą taip, kad galėtumėte į jį lengvai pil  vandenį, bet per daug jo nepripiltumėte.

 Pamažu pilkite vandenį į talpyklą (6), naudodami vandens s klinę (13) [B pav.].

 Nepilkite vandens virš MAX lygio žymos, esančios ant talpyklos (6).

 Užverkite vandens talpyklos dangtelį (9).
Prietaiso įjungimas

 Padėkite prietaisą stačią.

 Įstatykite prietaiso kištuką (2) į rozetę.

 Pasirinkite temperatūrą, priklausomai nuo audinio po ir simbolių e ketėje (2) [D pav.].

 Įsižiebusi pado temperatūros LED (1) reiškia, kad prietaisas kaista.

 Prieš pradėdami naudo  prietaisą, palaukite, kol pado temperatūros LED (1) užges.
Patarimas: rekomenduojama pirmąkart lyginant tarp audinio ir lygintuvo padė  audeklo skiautę.
Dėmesio: prieš pradėdami lygin , nukreipkite garo purškiklį į medžiagą, kilstelėdami lygintuvą, kad išeitų kondensacinės nuosėdos.

Nelyginkite drabužių, pažymėtų šiuo simboliu: .

ECO funkcija
Prietaisas naudoja naują technologiją, op mizuojančią garų generavimą ir taip sumažinančią energijos suvartojimą.
Norėdami įjung  ECO funkciją, garų srovės valdikliu (10) nustatykite ECO padė .
Sausas lyginimas be garų
Norėdami lygin  be garų, laikykitės instrukcijų, esančių skiltyje „Lyginimas garais“, bet palikdami garų valdiklį (10) užvertą.
Lyginimas garais

 Garų srovės  reguliavimo mygtuku (10)  pasirinkite  nustatymą tarp  užvertos  ir  maksimalios  padė es priklausomai  nuo
pageidaujamo garų kiekio.

 Pastovi garų srovė bus ekiama, k lygintuvui esant horizontalioje padėtyje.
 Galite nutrauk  pastovų garų ekimą, padėdami lygintuvą ver kaliai arba garų valdikliu (10) pasirinkdami užvertą padė .

Pastaba: lyginimas garais gali bū  naudojamas k aukščiausioje temperatūroje, tarp trijų taškų pozicijos ir maksimalios
temperatūros  pozicijos,  kaip  nurodoma  simbolio  ant  temperatūros  reguliatoriaus  (3).  Jei  pasirinkta  per  žema
temperatūra, iš pado gali lašė  vandens lašeliai.
Pastaba:  lyginimo metu  pado  temperatūros  indikatoriaus  lemputė  tai  užsidegs,  tai  užges.  Tai  reiškia,  kad  palaikoma
nustatyta lyginimo temperatūra.

S pri garų srovė ir ver kalus lyginimas
Paspauskite  intensyvios  garų  srovės  mygtuką  (12),  kad  purkštumėte  s prią  garų  srovę.  Prieš  kiekvieną  mygtuko  paspaudimą
palaukite keletą sekundžių [E pav.].
Spauskite  intensyvios  garų  srovės  mygtuką  (12),  darydami  pertraukėles,  kad  ver kaliai  lygintumėte  užuolaidas,  drabužius  ant
pakabos ir pan.
Pastaba: intensyvus lyginimas garais gali bū  naudojamas k aukščiausioje temperatūroje, tarp trijų taškų pozicijos ir maksimalios
temperatūros pozicijos. Jei pasirinkta per žema temperatūra, iš pado gali lašė  vandens lašeliai.
DĖMESIO:  įsižiebus  pado  temperatūros  lemputei  (1),  nustokite  spaus  intensyvios  garų  srovės  ekimo mygtuką  (12).  Tęskite
lyginimą, k šiai lemputei užgesus, kad iš pado nepradėtų lašė  vanduo.
Vandens purškimo funkcija

 Pa krinkite, ar talpykloje (6) yra vandens.

 Paspauskite vandens purškimo mygtuką (11) lėtai, jei pageidaujate rštos srovės, arba greitai, jei norite lengvos miglelės
[F pav.].

 Sušlapinkite lengvai pažeidžiamus audinius, naudodami vandens purškimo funkciją, prieš juos lygindami, arba pa eskite
šlapią audeklą tarp lyginamo drabužio ir lygintuvo. Nenaudokite šios funkcijos šilkui ir sinte kai lygin .

Baigus lygin
Vandens talpyklos ištuš nimas

 Ištraukite mai nimo laido kištuką (2) iš el. lizdo.

4



 Atverkite vandens talpyklos dangtelį (9).
 Apverskite prietaiso pagrindą aukštyn kojomis ir pakratykite taip, kad vanduo išbėgtų iš talpyklos (6).
 Palaukite, kol prietaisas visiškai atvės.
 Padėkite prietaisą saugo  stačią.

 Pastaba: jei ke nate keletą savaičių nenaudo  prietaiso, palaukite, kol prietaisas atvės ir visiškai ištuš nkite vandens baką, kaip
aprašyta aukščiau. Nusprendę vėl naudo  prietaisą, vėl pripilkite į talpyklą vandens, kaip aprašyta a nkamame skirsnyje.

Priežiūra ir saugojimas
ZEROCALC nuosėdų šalinimo sistema
Trys  specialūs  dervos  filtrai,  esantys  vandens  talpykloje,  sumažina  vandens  kietumą ir  neleidžia  lygintuvo  pade  kaup s  kalkių
nuosėdoms. Šie filtrai yra nuola niai, taigi jų nereikės keis .
CALC CLEAN sistema
Ši funkcija yra skirta kalkių nuosėdoms ir ki ems nešvarumams šalin  iš lygintuvo pado (7) vidaus. Rekomenduojame naudo  šią
funkciją, kaskart 5–10 kartų panaudojus prietaisą.

 Pripildykite talpyklą (6) iki maksimalios ribos [B pav.].

 Garų srovės valdikliu (10) pasirinkite užvertą poziciją [C pav.].

 Temperatūros reguliatoriumi pasirinkite maksimumą ir palaukite, kol pado temperatūros lemputė (1) išsijungs. 

 Palaukite, kol užges pado temperatūros LED (1).

 Ištraukite prietaiso kištuką (2) iš rozetės. Paėmę lygintuvą, laikykite jį horizontaliai virš kriauklės.

 Paspauskite  CALC-CLEAN  mygtuką  (4).  Laikykite  jį  paspaustą,  kol  karštas  vanduo,  garai,  nuosėdos  ir  ki  nešvarumai
pasišalins iš pado (7).

 Padui (7) atvėsus, valykite jį sudrėkintu skudurėliu.

Valymas

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

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

 Stenkitės nesubraižy  lygintuvo pado plieno drožlėmis ar metaliniais įrankiais.

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

DĖMESIO! Gaisro pavojus. Prieš padėdami prietaisą saugo , palaukite, kol jis visiškai atvės.

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  (7)
neįkaista  ar  nepakankamai
įkaista.

Ne ekiama elektros srovė. Pa krinkite, ar kištukas (2) nkamai įstatytas į lizdą.
Pabandykite jį įkiš  į kitą rozetę.

Pa krinkite,  ar  temperatūros  reguliatorius  (3)  yra
nustatytas į minimalią temperatūrą [D pav.].

Pado temperatūros 
indikatoriaus lemputė (1) tai
įsižiebia, tai užgęsta.

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

Garų srovė silpna arba garų
nėra.

Garų srovės valdikliu (10) pasirinkta OFF
padė s.

Garų valdikliu (10) pasirinkite pageidaujamą padė
[C pav.].

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

Ištekėję  pado  skylutėse
susikaupę  nešvarumai  tepa
lyginamus drabužius.

Pade (7) susikaupė daug nešvarumų. Išvalykite  prietaisą  (žr.  informaciją  apie  CALC-
CLEAN).

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 (7) temperatūra pernelyg žema, nes
per  dažnai  naudojate  gausaus  garų
išskyrimo mygtuką (12).

Darykite  ilgesnes  pertraukėles  tarp  mygtuko
spustelėjimų.

Temperatūros  reguliatorius  (3)  yra
nustatytas į per žemą temperatūrą.

Nustatykite  temperatūros  reguliatorių  į  poziciją
tarp 3 taškelių  ir  maksimalios  temperatūros  (pav.
D)

Prietaiso išme mas 

 Produkto pakuotė pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Jas išmeskite pagal galiojančius aplinkos apsaugos standartus.

 Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, ant prietaiso arba jo pakuotės esan s
perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis reiškia, kad, baigus prietaisą eksploatuo , jis turi bū  išmetamas atskirai nuo kitų atliekų.
Pasibaigus prietaiso eksploatavimo laikui, naudotojas privalo pristaty  prietaisą į elektrinių ir elektroninių atliekų rūšiavimo centrą.
Tinkamai  rūšiuodami  atliekas,  sumažinate  gamtai  daromą  žalą  ir  saugote  savo  bei  aplinkinių  sveikatą  bei  ska nate  prietaisą
sudarančių medžiagų perdirbimą.

Techninė priežiūra ir garan ja
Pastebėjus gedimą, įvykusį prieš prietaiso pristatymą pirkėjui, techninio aptarnavimo centras savo nuožiūra pataisys prietaisą arba
pakeis jį nauju. Pastebėjęs defektą, pirkėjas turi informuo  įgaliotą klientų aptarnavimo centrą apie jį per du mėnesius.
Garan ja negalioja, jei prietaisas apgadinamas šiais atvejais:

a) Prietaisą transportuojant arba netyčia numetus;
b) Jungiant į ne nkamą arba neteisingai sumontuotą elektros sistemą;
c) Prietaisą taisant ki ems nei įgalio ems asmenims;
d) Prietaisą ne nkamai ir nepakankamai prižiūrint ir valant;
e) Natūraliai nusidėvint susidėvinčioms prietaiso dalims ir sutrumpėjus baterijų tarnavimo laikui;
f) Nesilaikant instrukcijų nurodymų, ne nkamai ir aplaidžiai naudojant prietaisą;
g) Naudojant kitokį nei instrukcijose rekomenduojamą vandenį;
h) Pilant į vandenį skiediklius, aroma nes medžiagas ir kalkių šalinimo priemones;
i) Apgadinus lygintuvo padą, lyginant ne nkamas medžiagas ar nustačius joms ne nkamą temperatūrą.

Šis sąrašas yra k rekomendacinis ir  neapima visų galimų atvejų. Garan ja nesuteikiama gedimams,  esiogiai  nesusijusiems su
prietaiso pagaminimo kokybe.
Naudojant prietaisą ne nkamai arba pagal profesionalią paskir , garan ja negalios.
Gamintojas  neatsako  už žalą,  padarytą  asmenims,  turtui  ar  augin niams,  jeigu nesilaikoma naudojimo ir  priežiūros  instrukcijų
nurodymų. Šios sąlygos nepažeidžia pirkėjo teisių.
Techninė pagalba
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


