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�DĖMESIO!�TINKAMAS�NAUDOTI�VANDUO
Naudoti tik:

• �demineralizuotą�bekvapį�vandenį,�skirtą�lygintuvams.
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LTĮVADAS
Gerbiamas kliente, dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį. Esame tikri, kad įvertinsite gaminio kokybę 
ir patikimumą, nes jis sukurtas ir pagamintas pirmiausia dėmesį sutelkiant į klientų pasitenkinimą. Ši 
naudojimo instrukcija atitinka Europos standartą EN 82079.

�DĖMESIO!� Instrukcijos� ir� įspėjimai� saugiam� prietaiso�
naudojimui.

Prieš� naudojant� šį� gaminį,� prašome� atidžiai� perskaityti� naudojimo�
instrukciją� ir� ypač�atkreipti�dėmesį� į� įspėjimus� ir�saugos� instrukcijas,�
ir� jų� laikytis.� Saugokite� šį� vadovą� kartu� su� iliustraciniu� vadovu,� kad�
ateityje� galėtumėte� rasti� reikalingos� informacijos.� Tuo� atveju,� jeigu�
prietaisas� bus� perduotas� trečiosioms� šalims,� kartu� reikia� perduoti� ir�
visą�dokumentaciją.

�PASTABA.�Jei�skaitant�šį�vadovą�kai�kurias�dalis�bus�sunku�suprasti�
ar�jei�kils�kokių�nors�abejonių,�prieš�naudojant�gaminį,�reikia�kreiptis�į�
bendrovę�adresu,�nurodytu�paskutiniame�puslapyje.

�PASTABA.� Silpnaregiai� gali� naudotis� skaitmenine� šios� naudojimo�
instrukcijos�versija�svetainėje�www.tenactagroup.com
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SAUGOS NUORODOS
• Išėmus� prietaisą� iš� pakuotės,� reikia� įsitikinti,� kad� jis� yra� nepažeistas� ir�
visos� komplektacijos,� kaip� parodyta� šiame� iliustraciniame� vadove,� ir� jam�
nepadaryta�žala�gabenimo�metu.�Jei�kyla�abejonių,�nenaudokite�prietaiso�ir�
susisiekite�su�įgaliota�techninės�priežiūros�tarnyba.
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LT �DĖMESIO!�Prieš�naudojimą�pašalinkite�nuo�prietaiso�bet�kokias�
informacijos�perdavimo�medžiagas,�pavyzdžiui,�etiketes,�žymes�
ir t. t.

�DĖMESIO!�Uždusimo�pavojus.�
Vaikai� neturėtų� žaisti� su� pakuote.� Laikyti� plastikinį� maišelį�
vaikams�nepasiekiamoje�vietoje.

• Šis�prietaisas�turi�būti�naudojamas�tik�tuo�tikslu,�kuriam�jis�yra�skirtas,�tai�yra,�
buitiniam�naudojimui�skirtas�lygintuvas�su�garais�ir�vandens�išleidimu.�Bet�
koks�kitas�naudojimas�laikomas�netinkamu�ir�todėl�yra�pavojingas.

• Šis�lygintuvas�neturi�slėginio�katilo�ir�yra�skirtas�trumpam�lyginimo�periodui.�
Dėl� šios� priežasties� rekomenduojama� niekada� nelyginti� ilgiau� nei� vieną�
valandą.

• Prieš�įjungiant�prietaisą�į�elektros�tinklą,�reikia�patikrinti,�ar�įtampa�ir�dažnis,�
nurodyti� prietaiso� techniniuose� duomenyse,� atitinka� turimą� elektros�
energijos�tiekimo�tinklo�įtampą�ir�dažnį.�Techniniai�duomenys�nurodyti�ant�
prietaiso�ir,�jeigu�yra,�ant�maitintuvo�(žr.�Iliustracinį�vadovą).

• Prietaisą� gali� naudoti� ne� jaunesni� nei� 8�metų� vaikai� ir� asmenys,� kuriems�
būdingi� sumažėję� fiziniai,� jutimo�arba�protiniai� gebėjimai,� arba�neturintys�
patirties�ar�būtinų�žinių,�tik�tuo�atveju,�kai�jie�yra�prižiūrimi�atsakingo�asmens�
arba� yra� susipažinę� su� saugaus� naudojimo� instrukcijomis� ir� supranta�
prietaiso�keliamą�pavojų.�Vaikai�neturėtų�žaisti�su�prietaisu.�Prietaiso�valymo�
ir�priežiūros,�kurią�įgaliotas�atlikti�pats�vartotojas,�neturėtų�atlikti�vieni�vaikai�
be�priežiūros.

�DĖMESIO!� Kai� prietaisas� yra� įjungtas� arba� paliktas� atvėsti,�
laikykite� jį� ir�maitinimo�laidą�jaunesniems�nei�8�metų�vaikams�
nepasiekiamoje�vietoje.

• �NENAUDOKITE�prietaiso�šlapiomis�rankomis�ar�drėgnomis�arba�basomis�
kojomis. 

• � NETRAUKITE� maitinimo� laido� ar� paties� prietaiso,� norėdami� ištraukti�
kištuką�iš�elektros�lizdo.

• �NETRAUKITE�arba�nekelkite�prietaiso�už�maitinimo�laido. 
• � Saugokite� prietaisą� nuo� drėgmės� arba� atmosferos� poveikio� (lietaus,�
saulės)�arba�ekstremalių�temperatūrų. 
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• Prietaiso�negalima�palikti�be�priežiūros,�kai�jis�įjungtas�į�elektros�tinklą.
• Prieš� valydami� ar� atlikdami� techninę� priežiūrą� ir� tuomet,� kai� prietaisas�
nenaudojamas,�visada�ištraukite�kištuką�iš�elektros�tiekimo�lizdo.

• Gedimo�atveju�arba�sutrikus�prietaiso�veikimui,�išjunkite�jį�ir�neardykite.�Dėl�
remonto�kreipkitės�tik�į�įgaliotąjį�techninės�priežiūros�centrą.

• Jei�maitinimo�laidas�yra�pažeistas,�jį�turi�pakeisti�įgaliotas�techninės�pagalbos�
centro�atstovas,�kad�būtų�išvengta�pavojaus.

• Šio� prietaiso� elektros� sauga� užtikrinama� tik� tuo� atveju,� kai� jis� yra�
tinkamai� prijungtas� prie� veiksmingos� įžeminimo� sistemos,� kaip� nurodyta�
galiojančiuose�elektros�saugos�standartuose.

• Būtina� patikrinti� šį� svarbų� saugos� reikalavimą� prieš� prijungiant� prietaisą�
prie�maitinimo�tinklo.�Kilus�abejonių,�kreipkitės�į�kompetentingą�techniką�dėl�
išsamaus�sistemos�patikrinimo.

• �NEĮMERKITE�šio�prietaiso�į�vandenį�ar�kitus�skysčius.�Informacijos�apie�
valymą�ir�priežiūrą�ieškokite�atitinkamame�šio�vadovo�skyriuje.

• � ĮSITIKINKITE,� kad� prietaisas� nesiliečia� su� medžiagomis� ir� paviršiais,�
kurie�gali�lengvai�užsidegti�arba�kuriuos�karštis�gali�pažeisti.

• Lygintuvas�turi�būti�naudojamas�ir�paliktas�ant�stabilaus�paviršiaus.
• Dėdami�lygintuvą�ant�lygintuvo�stovo,�įsitikinkite,�kad�paviršius,�ant�kurio�
pastatytas�stovas,�yra�stabilus.

• �NENAUDOKITE�cheminių�priedų,�kvapiųjų�ar�kalkių�šalinimo�priemonių.
• Kištukas�turi�būti�ištrauktas�iš�elektros�lizdo�prieš�pripildant�talpyklą.
• Prietaiso�charakteristikų�ieškokite�ant�išorinės�pakuotės.
• Naudokite� tik� su� pridedamais� priedais,� kurie� yra� neatskiriama� prietaiso�
dalis.

• �NENAUDOKITE�ilgintuvų�ar�adapterių.
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Įspėjimas
 

Draudžiama

Dėmesio! Karštas paviršius Pastaba

PRIETAISO�IR�PRIEDŲ�APRAŠYMAS
Peržiūrėkite iliustracinio vadovo I puslapį, kad patikrintumėte prietaiso įrangą.
1� Pado temperatūros indikatoriaus lemputė
2� Purškimo mygtukas
3� Stiprios garų srovės mygtukas
4� Garų parinkiklis
5� Anga su dangteliu vandeniui pripildyti
6� Purškiklis
7� Valymo mygtukas

8� Didžiausias pripildymo lygis Max

9� Padas su garo išleidimo angomis
10� Vandens talpykla
11� Jungiklis O/I
12� Techniniai duomenys
13� Kištukas
14� Vandens pildymo bakelis

NAUDOJIMAS

�DĖMESIO!�Šis�prietaisas�neturėtų�būti�naudojamas,�jei�jis�buvo�
numestas,� jei�yra�matomų�pažeidimo�požymių�arba�jeigu�iš�jo�
teka�vanduo.

Naudoti tik:
• demineralizuotą�bekvapį�vandenį,�skirtą�lygintuvams.

�DĖMESIO!� Nepilkite� į� talpyklą� cheminių� skiediklių,� kvapnių�
skysčių� ar� kalkių� šalinimo� priemonių:� dėl� tokių� naudojamų�
medžiagų�gali�sugesti�prietaisas.

�DĖMESIO!� Nenaudokite� vandens� iš� džiovintuvų,� oro�
kondicionierių,�džiovyklų,� filtruoto�vandens�su�minkštikliais� ir�
lietaus�vandens.

Talpykloje�gali�būti�šiek�tiek�vandens,�nes�kiekvienas�gaminys�yra�išbandomas�prieš�pateikiant�
rinkai.

Patikrinkite, kad kištukas (13) būtų ištrauktas iš elektros lizdo.
Nustatykite garų parinkiklį (4) į „0“ padėtį [B pav.].
Atidarykite dangtelį (5).
Pastatykite lygintuvą, kad būtų lengviau įpilti vandenį į talpyklą ir išvengti perpildymo.
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Lėtai pilkite vandenį į talpyklą (10), naudodami specialų bakelį (14) [C pav.].
Neviršykite didžiausio kiekio, nurodyto ant talpyklos (8) su užrašu „MAX“.
Uždaryti dangtelį (5).

ĮJUNGIMAS
Laikykite lygintuvą vertikalioje padėtyje.
Įkiškite kištuką (13) į elektros lizdą.
Nustatykite jungiklį O/I (11) į „l“ padėtį, kad įjungtumėte lygintuvą.
Pado temperatūros indikatoriaus lemputės (1) įsijungimas rodo, kad vyksta lygintuvo įkaitimas.
Prieš pradedant lyginti, būtina palaukti, kol pado temperatūros indikatoriaus lemputė (1) išsijungs.

Technologija�„Intellivapor“
Šiame garų lygintuve yra įrengta „Intellivapor“ technologija, kuri leidžia lyginti visų tipų audinius be 
būtinybės reguliuoti pado temperatūrą.
Audiniai su šiais simboliais yra lyginami:

sintetinis pluoštas, pavyzdžiui, viskozė, poliesteris

šilkas, vilna

medvilnė, linas

Audiniai su šiais simboliais nėra lyginami:

sintetinis pluoštas, pavyzdžiui, viskozė, poliesteris

Pirmą�kartą�lyginant�patariama�ant�lyginamo�audinio�patiesti�dar�vieną�audinį.
Prieš�pradedant�lyginti,�nukreipti�garų�srovę�ant�šluostės,�laikant�lygintuvą�šiek�tiek�pakeltą,�
kad�pasišalintų�likusi�drėgmė.

„ECO“�FUNKCIJA
Prietaise įdiegta technologija, kuri optimizuoja garo gamybą ir tokiu būdu mažina energijos suvartojimą.
Norėdami įjungti „Eco“ funkciją, nustatykite garų parinkiklį (4) į „ECO“ padėtį.

LYGINIMAS�BE�GARŲ�(SAUSAS)
Lyginimui be garų laikykitės skyriuje „Lyginimas su garais“ nurodytų instrukcijų, palikdami garų parinkiklį 
(4) nustatytą į „0“ padėtį.

LYGINIMAS SU GARAIS
Naudodami garų parinkiklį (4) pasirinkite garų kiekį.
Nustatykite garų parinkiklį (4) tarp mažiausios ir didžiausios pagal norimo garų kiekio padėties.
Nuolatinis garų išleidimas vyksta tik lygintuvui judant horizontalioje padėtyje.
Nuolat leidžiamus garus galima sustabdyti pastačius lygintuvą vertikalioje padėtyje arba nustačius garų 
parinkiklį (4) į „0“ padėtį.
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Kai�lyginama,�pado�temperatūros�indikatoriaus�lemputė�(1)�įsijungia�tam�tikrais�laiko�tarpais,�
nurodydama,�kad�pasirinktoji�temperatūra�yra�išlaikoma.

STIPRI�GARŲ�SROVĖ�IR�VERTIKALŪS�GARAI
Paspauskite stiprios garų srovės mygtuką (3) , kad paleistumėte stiprią garų srovę, kuri gali įsiskverbti 
į audinius ir išlyginti itin sunkiai lyginamas raukšles.
Palaukite keletą sekundžių tarp vieno ir kito paspaudimo [D pav.].
Spausdami tam tikrais tarpais stiprios garų srovės mygtuką (3)  galite lyginti taip pat vertikaliai 
(užuolaidas, pakabintus drabužius ir t. t.) [F pav.].
Stiprios�srovės�garų�funkcija�gali�būti�naudojama�tik�esant�aukštai�temperatūrai.�Nebespauskite�
stiprios�garų�srovės�mygtuko�(3)� ,�kai�užsidega�pado�temperatūros�indikatoriaus�lemputė�(1),�
ir�vėl�pradėkite�lyginti�tik�tuomet,�kai�lemputė�užgęsta.

PURŠKIMO�FUNKCIJA
Įsitikinkite, kad talpykloje yra vandens (10).
Paspauskite purškimo mygtuką (2)  lėtai (gausus purškimas) arba greitai (lengvas purškimas) [F pav.].
Prieš�lygindami�sudrėkinkite�švelnius�audinius,�naudodami�purškimo�funkciją�arba�patieskite�
ant� audinio� kitą� drėgną� audeklą.� Nenaudokite� purškimo� funkcijos� šilkui� ar� sintetiniams�
audiniams.

GALUTINIS NAUDOJIMAS
VANDENS IŠTUŠTINIMAS
Nustatykite jungiklį O/I (11) į „O“ padėtį, kad išjungtumėte lygintuvą.
Ištraukite lygintuvo kištuką (13) iš elektros lizdo.
Atidarykite dangtelį (5).
Ištuštinkite talpyklą (10) apversdami lygintuvą ir švelniai pakratydami.
Leiskite lygintuvui visiškai atvėsti.
Visuomet laikykite lygintuvą vertikalioje padėtyje.

�PASTABA.� Jei� prietaisas� nebus� naudojamas� keletą� savaičių,� palaukite,� kol� prietaisas�
visiškai�atvės,�ir�visiškai�ištuštinkite�vandens�talpyklą,�laikydamiesi�atitinkamame�skirsnyje�
nurodytų� instrukcijų.� Vėl� įjungę,� pripildykite� iš� naujo� vandens� talpyklą,� kaip� nurodyta�
atitinkamame�skirsnyje.

PRIEŽIŪRA
APSAUGOS�NUO�KALKIŲ�SISTEMA
Specialus dervos filtras, esantis vandens bako viduje, sumažina vandens kietumą ir riboja kalkių 
susidarymą pade. Dervos filtras yra nuolatinis ir jo nereikia keisti.

SAVAIMINIO VALYMO SISTEMA
Ši funkcija leidžia valyti vidinę pado dalį nuo kalkių nuosėdų ar kitų nešvarumų.
Rekomenduojama atlikti panaudojus 5-10 kartų.
Pripildykite talpyklą (10) iki maksimalaus lygio, pažymėto „MAX“ (8).
Nustatykite garų parinkiklį (4) į „0“ padėtį.
Įkiškite kištuką (13) į elektros lizdą.
Nustatykite jungiklį O/I (11) į „I“ padėtį, kad įjungtumėte lygintuvą, ir laukite, kol pado temperatūros 
indikatoriaus lemputė (1) išsijungs.
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Ištraukite kištuką (13) iš elektros lizdo ir nedelsiant neškite lygintuvą horizontalioje padėtyje virš kriauklės.
Laikykite nuspaustą valymo mygtuką (7). Iš pado ims tekėti verdantis vanduo, garai, bet kokie nešvarumai 
ir kalkės.
Kai lygintuvo padas (9) ataušta, jį galima valyti drėgnu audiniu.

VALYMAS

�DĖMESIO!�Prieš�valydami� lygintuvą� įsitikinkite,�kad�prietaisas�
nėra�prijungtas�prie�maitinimo�lizdo�ir�padas�yra�visiškai�atvėsęs.

Bet kokios apnašos ar krakmolo likučiai, esantys ant pado paviršiaus, gali būti pašalinami naudojant 
drėgną šluostę ir skystą neabrazyvinį ploviklį.
Stenkitės nesubraižyti pado metaliniu šveistuku ar metaliniais daiktais.
Plastiko dalis galima valyti drėgnu audiniu, o paskui jas reikia nuvalyti sausa šluoste.

PROBLEMOS IR SPRENDIMAI
Šiame skyriuje apibendrinamos dažniausiai pasitaikančios problemos, susijusios su prietaisu.
Jei negalite išspręsti problemų, naudodamiesi šia informacija, kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą.

Problema Galima�priežastis Sprendimas

Padas (9) šaltas arba 
nekaista� Nėra elektros energijos tiekimo.

Patikrinkite, ar kištukas (13) tinkamai 
įstatytas arba pabandykite jungti į kitą 
lizdą.
Įsitikinkite, kad jungiklis O/I (11) yra 
nustatytas ant „l“.

Pado temperatūros 
indikatoriaus lemputė 
(1) įsijungia ir išsijungia.

Įprasta procedūra. Įsijungianti ir išsijungianti lemputė nurodo, 
kad lygintuvas kaista.

Išsiskiria tik mažas 
garų kiekis arba išvis 
neišsiskiria�

Garų parinkiklis (4) nustatytas į 
„0“ padėtį.

Nustatyti garų parinkiklį (4) į norimą padėtį 
(B pav.).

Talpykloje nėra pakankamai 
vandens (10). Pripildyti talpyklą (10).

Iš garo angų išeinantys 
nešvarumai purvina 
drabužius.

Galimos liekanos garų / pado 
kameroje�

Paleisti savaiminio valymo sistemą (žiūrėti 
skyrių „Savaiminio valymo sistema“).

Naudojate cheminius 
skiediklius, kvapnius skysčius 
ar kalkių šalinimo priemones.

Naudojant šias medžiagas, galima 
pažeisti prietaisą: nedėkite papildomų 
sudedamųjų dalių į talpykloje esantį 
vandenį.

Naudojant krakmolą. Visuomet krakmolą purkškite ant kitos 
audinio pusės.
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vanduo.

Pado temperatūra per žema 
dėl dažno stiprios garų srovės 
mygtuko spaudinėjimo (3) �

Šiek tiek padidinti intervalą tarp garų 
išpurškimų.

ŠALINIMAS
Gaminio pakuotė yra pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Šalinti laikantis aplinkosaugos 
reikalavimų.
Remiantis 2014 m. kovo 14 d. Įstatyminio dekreto Nr. 49, 26 str. „Įgyvendinimas Direktyvos 
2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA)“, perbraukto šiukšlių konteinerio 
ženklas ant prietaiso ar jo pakuotės nurodo, kad prietaisas gyvavimo ciklo pabaigoje turi būti 
surenkamas atskirai nuo kitų atliekų.
Todėl vartotojas turi pristatyti prietaisą jo gyvavimo ciklo pabaigoje į atitinkamus savivaldybių 
centrus, kur surenkamos elektrotechnikos ir elektronikos įrangos atliekos.

Kaip alternatyvą galite pasirinkti pristatyti prietaisą, kurį norite išmesti, pardavėjui, pirkdami naują 
analogišką prietaisą.
Elektronikos gaminių pardavėjams, vykdantiems prekybą plote, ne mažesniame kaip 400 m2, taip 
pat galima nemokamai pristatyti, be įsipareigojimo pirkti, reikalingus šalinti elektros prietaisus, kurių 
matmenys mažesni nei 25 cm.
Dėl tinkamo atliekų surinkimo ir perdavimo tolesniam atliekų perdirbimui, apdorojimui ir ekologiškam 
utilizavimui prisidedama, kad būtų išvengta galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai ir 
skatinamas pakartotinis naudojimas ir (arba) medžiagų perdirbimas.

TECHNINĖ�PRIEŽIŪRA�IR�GARANTIJA
Prietaisui suteikiama dvejų metų garantija nuo pristatymo datos. Galiojančia laikoma pristatymo data, 
nurodyta ant kvito / sąskaitos faktūros (aiškiai įskaitoma), išskyrus atvejus, kai pirkėjas gali įrodyti, kad 
pristatymo data yra kita. Nustačius gaminio defektą pristatymo dieną, užtikrinamas remontas arba 
pakeitimas be jokių prietaiso mokesčių, išskyrus tai, jeigu viena iš dviejų korekcinių priemonių yra 
neproporcinga kitos atžvilgiu. Pirkėjas įsipareigoja pranešti įgaliotam Aptarnavimo centro atstovui apie 
neatitikimą per du mėnesius nuo defekto nustatymo.
Garantija netaikoma visoms detalėms, kurios gali būti pažeistos dėl:

a. transportavimo metu padarytos žalos arba atsitiktinio kritimo,
b.� neteisingo montavimo arba neatitinkančios elektros sistemos,
c. neįgaliotų darbuotojų atlikto remonto arba pakeitimų,
d. nepriežiūros arba neteisingos priežiūra ir valymo,
e. gaminio ir (arba) gaminio dalių susidėvėjimo ir (arba) eksploatavimo,
f.� nurodymų nesilaikymo eksploatuojant prietaisą, aplaidaus arba neatsargaus naudojimo,
g.� kitokio vandens, nei nurodyta instrukcijoje, naudojimo,
h. cheminių skiediklių, kvapnių skysčių ar kalkių šalinimo priemonių naudojimo,
i. pado pažeidimo, lyginant netinkamus audinius arba netinkamoje temperatūroje.

Pirmiau pateiktas sąrašas yra tik kaip pavyzdys ir nėra baigtinis, kadangi šioje garantijoje nėra pateiktos 
visos tos aplinkybės,�kurios�negali�būti�priskirtos�prietaisų�gamybos defektams.
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Garantija taip pat netaikoma visais netinkamo naudojimo atvejais ir profesionalaus naudojimo atveju. 
Mes neatsakome už bet kokią žalą, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai gali paveikti asmenis, objektus ir 
naminius augintinius dėl nesilaikymo visų reikalavimų, pateiktų atitinkamoje „Instrukcijų ir įspėjimų 
knygelėje“ apie montavimą, eksploatavimą ir techninę priežiūrą.
Pardavėjo atžvilgiu taikomos sutartinės garantijos priemonės.

Techninė�priežiūra
Prietaisas turi būti remontuojamas tik įgaliotame Techninės priežiūros centre. Sugedęs prietaisas, jeigu 
galioja garantija, turi būti pristatomas į Techninės priežiūros centrą, kartu su mokestiniu dokumentu, 
patvirtinančiu pardavimo ar pristatymo datą.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8‐37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos: www.krinona.lt




